Cenník
základné vyšetrenie a diagnostika
110 vstupné stomatologické vyšetrenie
111 vstupné parodontologické vyšetrenie (parodontal status)
112 preventívna prehliadka
113 preventívna prehliadka spojená s recallom
114 odborná konzultácia
120 RTG intraorálna snímka zubov / bite-wing
121 OPG snímka s popisom
122 OPG snímka, kefalo, karpogram bez popisu
123 Analýza kefalogramu
124 CT snímka malé FOV
125 CT snímka veľké FOV
126 vyhodnotenie a popis CT snímky
127 Analýza karpogramu
130 sádrové študijné modely zubov
131 wax up / mock up (za jeden zub)
150 Analýza čeľustno-ortopedických modelov
160 Diagnostická prestavba modelov
199 pohotovostný príchod lekára mimo ordinačných hodín
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dentálna hygiena a parodontológia
210 dentálna hygiena u nového pacienta
211 dentálna hygiena u detského pacienta (mliečny alebo zmiešaný chrup)
212 deep scale - hĺbkové čistenie zubného kameňa (za jednu čeľusť)
213 odstránenie zubného kameňa a povlakov (za jednu čeľusť)
214 recall - pravidelná kontrola a hygiena
215 kontrola hygieny a čistenie zubov od povlakov
216 FMPS (full mouth plaque score) - zhodnotenie povlakov pacienta
221 pooperačná profylaxia
222 air-flow / perio-flow pieskovanie zubov
223 preleštenie výplní
224 hygienická inštruktáž po odovzdaní protetikcej práce
230 parodontálna dlaha malého rozsahu (do 3 zubov)
231 parodontálna dlaha veľkého rozsahu (nad 3 zuby)
232 parodontálna dlha z Bio HPP
250 vonkajšie bielenie zubov jedna čeľusť
251 vnútorné bielenie zuba
299 zálohová platba
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záchovná stomatológia
310 fotokompozitná výplň jednoduchá
311 fotokompozitná výplň zložitá
312 fotokompozitná výplň komplikovaná
313 rekonštrukcia korunky zuba pomocou fotokompozitu
320 provizórna výplň
321 skloionomérna výplň
322 pečatenie fisúr
330 odstránenie sklovinných diskolorácií (za 1 zub)
350 mostík na sklenených vláknach (2 kotviace kavity a 1 medzičlen)
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stomatologická protetika
410 sólo korunka low esthetic
411 sólo korunka medium esthetic
412 sólo korunka high esthetic
413 korunka ako súčasť mostíka - kovokeramická
414 korunka ako súčasť mostíka - zirkónoxidová keramika
415 celokeramická fazeta
416 kompozitná inlay / onlay / overlay
417 keramická inlay / onlay / overlay
420 silikónový odtlačok
421 alginátový odtlačok
422 intraorálny sken zubov
430 provizórna živicová korunka zhotovená v ambulancii
431 provizórna živicová korunka zhotovená v laboratóriu
432 provizórna živicová korunka zhotovená v laboratóriu high esthetic
435 detská kovová korunka
436 detská zirkónová korunka
440 stiahnutie fixnej náhrady
441 IDS (immediate dentin sealing)
442 margin relocation
450 zavedenie vhojovacieho valčeka
451 zhotovenie a zavedenie individualizovaného vhojovacieho valčeka
452 zhotovenie provizórnej korunky na implantát
460 nadstavba na implantát + korunka - low esthetic
461 nadstavba na implantát + korunka - high esthetic
470 snímateľná náhrada nesená na implantátoch
490 night guard (nočná dlaha)
491 Essix dlaha
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492 registrácia centrálneho vzťahu čeľustí
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endodoncia
510 paliatívne endodontické ošetrenie
511 pulpotómia
513 endodontické ošetrenie mliečneho zuba
520 endodontické ošetrenie v mikroskope jednoduché
521 endodontické ošetrenie v mikroskope zložité
522 endodontické ošetrenie v mikroskope komplikované
523 reendodontické ošetrenie v mikroskope jednoduché
524 reendodontické ošetrenie v mikroskope komplikované
530 odstránenie zalomeného koreňového nástroja / bypass
531 spriechodnenie obliterovaného koreňového kanálika
532 použitie MTA / TotalFill
540 odstránenie koreňového čapu
541 preendodontická dostavba
542 čap zo sklenených vlákien (FRC)
543 postendodontická dostavba
560 endodontická mikrochirurgia
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stomatologická chirurgia
610 extrakcia zuba alebo koreňa
611 chirurgická extrakcia
612 sutura
620 gingivektómia
621 kolagénový čap
622 incízia a drenáž rany
623 Wassmundova plastika
630 laloková operácia
631 frenulektómia
632 epiteliálny štep
633 väzivový štep na prekrytie odhalených zubných krčkov
640 chirurgické predĺženie korunky zuba
650 autotransplantácia zuba
690 analgosedácia
691 celková anestézia
692 celková anestézia - každá ďalšia hodina
699 injekčná anestézia
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Čeľustná ortopédia
710 Čeľustno-ortopedická konzultácia
720 Opakovaná čeľustno-ortopedická konzultácia
730 Komplexné vstupné čeľustno-ortopedické vyšetrenie
740 Návrh liečebného plánu
750 Čeľustno-ortopedické ošetrenie
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810 Liečba fixným aparátom
820 Liečba fóliovým aparátom
830 Liečba snímateľným aparátom
850 Kontrola retencie
860 Zhotovenie protetického výrobku
870 Zavedenie kotviacej miniskrutky
880 Elastické ťahy
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Implantológia
910 zavedenie intraoseálneho implantátu (Straumann SLA)
911 zavedenie intraoseálneho implantátu (Straumann SLActive)
918 Emdogain
919 augmentácia mäkkých tkanív pomocou väzivového štepu
920 použitie augmentačného materiálu
921 použitie kolagénovej membrány
922 použitie vstrebateľnej membrány z kortikálnej kosti
923 použitie nevstrebateľnej membrány s titanovou mriežkou (Cytoplast)
924 titanový pin Botiss na prichytenie membrány
925 titanový pin Meisinger na prichytenie membrány
926 fixačný šróbik Pro-fix na prichytenie membrány
930 doplnenie kosti metódou sinus lift (vrátane materiálu a membrány)
940 implantačná šablóna
970 diagnóza a konzervatívne ošetrenie peri-implantitis
971 chirurgické ošetrenie peri-implantitis
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