Priedas Nr. 6
Paslaugos pavadinimas
TERAPINĖ ODONTOLOGIJA
Gydytojo vizitas į ligonio namus
Specialisto konsultacija ligonio namuose
Specialisto konsultacija
Pirminė apžiūra, anamnezė, dokumentacija
Paviršinio ir vidinio karieso ertmės paruošimas
Gilaus karieso ertmės paruošimas
Cementinė plomba
Kompozicinė plomba:
kramtomojo paviršiaus
kontaktinio paviršiaus
Stiklojonomerinė cemento plomba
Kompozicinė plomba su kaiščiais kampo atgaminimui
Plombos apdaila
Pulpito gydymas (devitaliniu būdu)
Ertmės paruošimas ir devitalizuojančios pastos įdėjimas
Pulpos amputacija
Pulpos ekstirpacija
Medikamentinis kanalo apdorojimas
Mechaninis kanalo apdorojimas
Periodontitų gydymas
Danties trepanavimas
Ertmės išvalymas (1 procedūra)
Medikamentinis kanalo apdorojimas
Mechaninis kanalo apdorojimas
Obliteruoto kanalo platinimas
Kanalų plombavimas (1 kanalo)
Patentinė pasta
Pasta (išskyrus patentinę)
Stiklojonomeriniu cementu su gutaperčiniu kaiščiu
Gutaperčiniais kaiščiais
Plombų išėmimas
Cementinės plombos
Amalgaminės plombos
Plastmasinės plombos
Kompozicinės plombos
Plombinės medžiagos išėmimas iš dantų šaknų
Pastos išėmimas
Fosfatcemento išėmimas
Svetimkūnio išėmimas iš vienašaknio danties kanalo (kai ne to paties gydytojo
klaida)
Svetimkūnio išėmimas iš daugiašaknio danties kanalo (kai ne to paties gydytojo
klaida)
Danties šaknies paruošimas kultiniam įklotui
Danties padengimas fluorlaku
Dantų fisūrų uždarymas hermetiku
Šviesoje kietėjančios plombos (be medžiagos kainos)
Kontaktinio paviršiaus kariozinės ertmės plombavimas

Kaina
(eurais)

12,47
19,05
8,31
3,29
8,31
12,47
4,16
8,31
12,47
16,63
16,63
2,50
5,81
4,53
5,81
1,29
1,29
8,31
6,48
5,81
12,96
12,96
1,95
4,53
19,39
16,20
4,16
8,31
4,16
8,31
3,24
9,72
9,72
12,96
6,48
1,66
4,95
9,97
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Danties kampo atgaminimas
Kramtomojo paviršiaus kariozinės ertmės plombavimas
Pleištinio defekto plombavimas
Danties paviršiaus padengimas
Danties vainiko atgaminimas
Danties vainiko kampo atgaminimas kaiščiais
Plombos pataisa
CHIRURGINĖ ODONTOLOGIJA
Profilaktinė apžiūra (konsultacija, vaistų išrašymas)
Aplikacinė nejautra be importinio anestetiko kainos (1 procedūra)
Nejautra vartojant importinį anestetiką (ultrokainą, lidokainą, polokainą,
mepivakainą)
Infiltracinė nejautra be importinio anestetiko kainos
Laidinė nejautra be importinio anestetiko kainos
Danties rovimas (nesudėtingas)
Sudėtingas danties rovimas
Incizija (1 procedūra)
Perikoronito chirurginis gydymas (1danties)
Dantenų išpjovimas aplink 1 dantį
Alveolito gydymas
Siūlė
Tvarstymas (1 apsilankymas)
Minkštųjų audinių žaizdų sutvarkymas
Ligonio paruošimas operacijai
Retinuoto danties išrovimas
Hemosekcija, amputacija (1 procedūra)
Danties šaknies viršūnės rezekcija
Rezekcija daugiau negu vieno danties (už kiekvieną dantį)
Odontogeninės cistos operacija (mažesnės nei 1 cm)
Odontogeninės cistos operacija (didesnės nei 1 cm)
Liežuvio pasaitėlio pakirpimas
Lūpos pasaitėlio plastika
Gingivektomija
Radikali lopo operacija
Odos arba gleivinės biopsija
Aspiracinė biopsija

Kaina
(eurais)
9,97
4,95
6,66
20,79
24,87
9,97
3,29

3,29
1,36
9,97
2,50
4,16
5,82
16,63
4,16
8,31
4,16
4,16
2,50
1,66
6,66
4,16
18,29
16,63
24,87
12,47
24,87
37,34
16,63
33,18
223,98
281,31
36,25
20,42

PARADONTO LIGŲ GYDYMAS
Pirminė ligonio apžiūra (anamnezės surinkimas), pirminė ligonio dokumentacija
(gydymo planas)
Burnos ertmės higienos mokymas
Burnos ertmės higieninio indekso įvertinimas
Konkrementų pašalinimas ir poliravimas:
dantenų viršuje (1 danties)
po dantenomis (1 danties)
"Ultrastom" aparatu (1 danties)

8,31
3,29
3,29
0,87
1,66
2,50
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Medikamentinis paradontologinių:
kišenių apruošimas (1apsilankymas)
praplovimas (1 apsilankymas)
aplikacijos (1 apsilankymas)
tvarsčiai (1 apsilankymas)
Danties hiperestezijos gydymas suaugusiems
Laikinas įtvaras (be plombavimo medžiagos kainos)
Artikuliacinis pusiausvyros reguliavimas šlifavimu
ORTODONTIJA
Konsultacinė pagalba
Gydymo plano sudarymas pagal diagnostinius žandikaulių ir rentgeno tyrimų
duomenis
Vieno žandikaulio atspaudas (be medžiagos kainos)
Žandikaulio diagnostinio modelio liejimas (be medžiagos kainos)
Kartotinis apsilankymas gydymo metu
Ortodontinio aparato klinikinė korekcija ir aktyvacija
Konstrukcinio modelio nustatymas
Pavienių dantų ir sąkandžio anomalijų reguliavimas (ortodontiniai aparatai)
Ortodontinė plokštelė su 2 Adamso apkabėlėmis ir retrakciniu lanku
Frenkelio reguliatorius, bionatorius, aktyvatorius ir įvairių modifikacijų aparatai
Sudėtingi dvižandikauliniai aparatai chirurginių ligonių reabilitacijai
Riocheno aktyvatorius
Išorinio tempimo aparato uždėjimas
Išorinio tempimo aparato aktyvavimas
Helixo aparato uždėjimas (neįskaitant aparato kainos)
Gomurinio, liežuvinio, lūpinio plėtikų įdėjimas
Lūpinio bamperio uždėjimas
Aktyvavimas
Papildomi elementai prie ortodontinio aparato
Kandamoji arba nuožulni plokštuma
Burnos prieangio formavimo pelotų padarymas
Atrama liežuviui
Apvali apkabėlė
Adamso apkabėlė
Pooperacinė plokštelė
Ortodontinis vainikėlis
Ortodontinio sraigto įdėjimas
Dvigubo tempimo sudėtinga spyruoklė
Ortodontinio vainikėlio fiksacija (1procedūra)
Obturatorius (vienetas)
Kapa sąkandžio aukščiui padidinti (vienetas)
Plokštelės (ortodontinės):
plastmasinis pagrindas (vienetas)
vaškinis pagrindas (vienetas)
Vestibulinis retrakcinis lankas su papildomomis kilpomis:
vienpuse (vienetas)

Kaina
(eurais)

0,87
0,87
0,87
3,29
1,66
1,66
4,16

3,29
2,50
4,95
1,66
4,95
5,82
10,74
124,50
124,50
124,50
8,31
6,66
12,47
8,31
7,45
3,29
8,31
5,82
4,95
2,50
4,16
12,47
4,16
4,16
4,16
3,29
25,74
29,03
20,79
8,31
4,95
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dvipuse (vienetas)
Vienos krypties tempimo spyruoklė (vienetas)
Dalinės plokštelės vaikams: bazinė (toliau - priklausomai nuo dantų skaičiaus)
Pataisos
Vieno plastmasinio danties įdėjimas restauruojant plokštelę
Ortodontinių plokštelių pataisos:
vieno klamerio lanko (atskirai kiekvieno)
sraigto bazavimas (vienetas)
plokštelės bazės lūžimas (vienetas)
Plieninių dantų šlifavimas (1 danties)
Ortodontinio vainikėlio nuėmimas
Ortodontinio aparato perbazavimas (1 procedūra)
Ortodontinių detalių prilitavimas (1procedūra)
Ortodontinis gydymas taikant breketų sistemą
Vieno breketo fiksacija (be medžiagos kainos)
Atraminio ortodontinio žiedo pritaikymas burnoje
Atraminio vamzdelio prilitavimas prie ortodontinio žiedo
Atraminio ortodontinio žiedo fiksacija
Reversinio lanko pritaikymas ir aktyvacija
Lanko fiksacija prie vieno breketo
Vieno breketo nuėmimas
Kabliuko prilitavimas prie lanko
Papildomo lanko uždėjimas
Retencinio lanko uždėjimas ir aštrių kraštų izoliavimas panaudojant
šviesoje kietėjančią plombą (neįskaitant medžiagos kainos)
Lanko aktyvacija
Papildomų kilpų išlenkimas lanke
Papildomų kilpų lanke šlifavimas, litavimas
Vieno danties nuvalymas nuėmus breketą
Separacinių žiedų uždėjimas 1 dančiui
DANTŲ IMPLANTACIJA (1 etapo be implanto kainos)
Sinuso dugno pakėlimas atstatant kaulą
Sraigtinė implantacija
Vienos žandikaulio pusės alveolinės ataugos paaukštinimas (kaulo defekto
užpildymas TCP arba HA keramika)

Kaina
(eurais)
5,82
2,50
41,50
4,16
0,00
1,66
3,29
4,95
0,87
1,66
8,31
4,16
8,31
12,47
2,50
3,29
16,63
4,16
3,29
3,29
8,31
4,95
6,66
8,31
4,16
0,87
1,66

224,12
100,67
105,44

