GATANNA SIA
reģistrācijas numurs: 40103396652

CENAS
PAKALPOJUMA NOSAUKUMS

CENA
EURO

TERAPIJA
Speciālista zobu vizuālā apskate (līdz 15min.)

5.00

Konsultācija

no 10.00

Ārstēšanas plāna sastādīšana

no 10.00

RTG diagnostika ārstēšanas procesā

5.00

Aplikācijas anestēzija

2.00

Infiltrācijas anestēzija

5.00

1 virsmas baltā plomba

no 35.00

2 virsmu baltā plomba

no 45.00

3 un vairāk baltā virsmu plomba

no 50.00

Kroņa atjaunošana ar kompozītu (zoba formas atjaunošana ar
balto plombu)

no 60.00

Pagaidu plombas (IRM) ievietošana dziļa kariesa gadījumā

20.00

Koferdama izmantošana plombēšanai

15.00

Stikla šķiedras tapa

35.00

Pagaidu plomba IRM

20.00

MTA (nerva aizsardzības slānis)

no 60.00

KARIESA PROFILAKSES PASĀKUMI
Kariesa profilakses pasākumi. Fisūru pārklāšana ar silantiem /1
10.00
zobs/ (starp pauguru spraugu aizvēršana)
ZOBU HIGIĒNA
Apskate, konsultācija, mutes dobuma individuālas higiēnas
apmācība

20.00

Pilna mutes dobuma higiēna

40.00

Fluora preparāta aplikācija /viens zobs/

3.00

Pārklājums jūtīgam zobam /viens zobs/

10.00

ZOBU BALINĀŠANA
Konsultācija balināšanā

10.00

Balināšanas kape vienai zobu rindai

120.00

SAGATAVOŠANA PROTEZĒŠANAI
Diagnostiskais nospiedums /algināts/ viens žoklis

15.00

Diagnostiskais modelis /viens žoklis/
Nospiedums ar silikonu

5.00

Individuālā nospiedumu karote no laboratorijas

20.00

Viena zoba izvaskojums laboratorijā

15.00

Viena kroņa noņemšana

no 15.00

Pagaidu kronis - izgatavots klīnikā (plastmasa)

25.00

Pagaidu kroņa izgatavošana laboratorijā par 1 zobu (klāt būs
nospiedumi)

50.00

NEIZŅEMAMĀS PROTĒZES
Liets metāla kronis

100.00

Metālkeramikas kronis (metāls iekšā; baltā keramika virsū)

180.00

Metālkeramikas kronis ar porcelāna pakāpi (estētiski pārklāta
smaganu robeža)

200.00

Cirkonija kronis

400.00

Presētās keramikas kronis (eMax)

350.00

Presētās keramikas venīrs

350.00

Kompozīta onleja

150.00

Kompozīta kronis (taisa no kompozīta laboratorijā)

150.00

Kroņa uzcementēšana uz pagaidu cementa

10.00

Kroņa uzcementēšana uz patstāvīgā cementa

20.00

IZŅEMAMĀS PROTĒZES
Parciāla plastmasas protēzes

180.00

Elastīgās bāzes plastmasas protēzes līdz 3 zobiem

300.00

Elastīgās bāzes plastmasas protēzes vairāk par 3 zobiem

350.00

Metāliska lokveida protēze

400.00

Totāla protēze

250.00

ĶIRURĢIJA
Viensaknes zoba ekstrakcija

no 30.00

Daudzsakņu zoba ekstrakcija

no 40.00

Gudrības zoba ekstrakcija

no 60.00

Incīzija

30.00

Šuvju uzlikšana

20.00

Brūces apstrāde, zāļu ievietošana (HEMOCOLLAGENE,
NEOCORTEX, Gelatamp)

10.00

ENDODONTIJA
Kanāla mehāniskā un ķīmiska apstrāde /viensakņu zobam/

no 30.00

Kanāla mehāniskā un ķīmiska apstrāde/divsakņu zobam/

no 35.00

Kanāla mehāniskā un ķīmiska apstrāde /trīssakņu zobam/

no 40.00

Kanāla pildīšana /viensakņu zobam/

no 30.00

Kanāla pildīšana /divsakņu zobam/

no 35.00

Kanāla pildīšana /trīssakņu zobam/

no 40.00

Kanāla pārārstēšana viensakņu zobam

no 50.00

Kanāla pārārstēšana divsakņu zobam

no 60.00

Kanāla pārārstēšana trīssakņu zobam

no 70.00

Perforācijas slēgšana ar MTA vai BIODENTINE

no 100.00

BĒRNU STOMATOLOĢIJA (līdz 18 gadiem)
Konsultācija, dokumentu noformēšana, bērna iepazīšanās ar
dakteri un zobārsta kabinetu

20.00

Nerezultatīva vizīte, stundas ārsta likme

30.00

Pilna zobu higiēna piena zobiem

20.00

Pilna zobu higiēna maiņas zobiem (10 – 12)

25.00

Pilna zobu higiēna pastāvīgiem zobiem (12 – 18)

30.00

Piena zobu ārstēšana /baltā plombe

no 30.00

Piena zoba ekstrakcija

no 20.00

Pulpas amputācija

20.00

Zobu fluorizācija

30.00

Krāsaina plombe Twinky Star

35.00

