ЦЕНОРАЗПИС
Манипулации, които частично се покриват от Здравна каса.
Вид манипулация

Цена на манипулация
при ползване на
здравна каса

Цена на
манипулация за
неосигурени
пациенти / без
здравна каса/
25 лв.
40 лв.
50 лв.
60 лв.
70 лв.
50 лв.

Преглед
Пломба с фотополимер / първи клас квитет/
20 лв.
Пломба с фотополимер / втори клас кавитет/
30 лв.
Художествено изграждане
40 лв.
Екстракция на ретиниран мъдрец на горна челюст
40 лв.
Екстракция на полуретиниран мъдрец на горна
20 лв.
челюст
Екстракция на ретиниран мъдрец на долна челюст 70 лв.
100 лв.
Екстракция на полуретиниран мъдрец на долна
40 лв.
70 лв.
челюст
Екстракция на еднокоренов зъб
20 лв.
40 лв.
Пломба с гласйономер/ при деца на временни
0 лв.
15 лв.
зъби
• Забележка: Обтурациите на деца до 18 г. на постоянни зъби се таксуват, както при
възрастни.

Манипулации, които не се покриват от Здравна каса:
Вид маниулация
Почистване на зъбен камък с ултразвук, полиране с Air flow
Air flow
Избелване с 38% водороден пероксид и лампа в кабинетни
условия
Вътрекавитетно избелване на девитализиран зъб
Поставяне на медикаментозна вложка
Изграждане на пънче с фиброщифт
Изграждане на пънче с анкерщифт/ логановщифт
Кореново лечение на еднокоренов зъб/ или по оферта
Кореново лечение на многокоренов зъб
Кореново лечение - машнно
Релечение на зъб
CaOH
Промивка
Поставяне на МТА –при кореново лечение или пломба
Пинлей

Цена на манипулацията
40 лв.
15 лв.
100 лв.
40 лв.
10 лв.
50 лв.
40 лв.
40 лв.
50 лв.
80 лв
50 лв.
10 лв.
5 лв.
30 лв.
50 лв.

Временна пластмасова корона
Щифтова корона от композит
Вставка полимер
Вставка цирконий
Метална корона
Полимерна корона/ нисък клас/
Полимерна корона/ висок клас/ 10 г. гаранция
Циркониева корона
Фасети/ прескерамика, литиев дисиликат/
Плакова протеза
Лята протеза
Циментиране на корона/ мост
Кюретаж/ закрит/
Кюретаж / открит/
Закрит лазерен кюретаж
Всички останали процедури с лазер се таксуват индивидуално
Дебела шина за бруксизъм – 3 мм.
Тънка шина за бруксизъм – 1 мм.
Парадонтална лингвална шина
Имплант на Neobiotech + циркониева корона
Имплант на Strauman + циркониева корона
Имплант на Neobiotech + полимерна корона/ висок клас/

Имплант на Strauman + полимерна корона / висок клас/
Синус лифт
Ортодонтско лечение с метални брекети
Ортодонтско лечение със сапфирени брекети
Ортодонтско лечение със самолегиращи брекети

10 лв.
100 лв.
80 лв.
120 лв
60 лв.
100 лв.
140 лв.
200 лв.
280 лв.
150 лв.
Цената се определя
спрямо дефекта
10 лв.
30 лв. на квадрант
50 лв. на квадрант
50 лв.
100 лв.
60 лв.
60 лв.
700 лв.
1050 лв.
660 лв.

1000 лв.
100 лв.
2000 лв.
2500 лв.
2200 лв.

