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Consultație medic specialist         
Consultație cu camera intraorala, diagnostic, plan tratament si deviz estimativ    
Consultație Diagnocam (detectarea cariilor ascunse)     
Consultație Velscope VX (oral cancer screening)        
Control clinic periodic           
Model de studiu / arcadă            

CONSULTAŢIE

2

Detartraj ultrasunete / arcada          
Periaj profesional / arcada         
Fluorizare / arcada           
Air-flow / arcada (profijet / aqua cut)             
Sigilarea santurilor si fosetelor / dinte         

PROFILAXIE

Albire profesionala lampa albire Carlo di Giorgi       
Albire dinti devitali / dinte           
Albire profesionala laser          
Aplicare bijuterie dentara ( manopera )       

ESTETICĂ DENTARĂ3

Tratament desensibilizare cu laser / desensibilizant / dinte          
Obturație provizorie            
Obturație cavitate superficiala ( compozit foto flow )     
Obturație cavitate medie ( glassionomer / compozit foto )     
Obturație cavitate profundă ( glassionomer / compozit foto )     
Obturație fizionomică dinți frontali        
Obturație cavitate superficială / medie / profundă (Aqua Cut)        
Indepărtare obturatie veche           
Fațetare directă compozit         

ODONTOLOGIE4

ELITE ALL IN ONE  & 150 lei/lună/angajat
ELITE FAMILY ALL IN ONE  250 lei/lună/angajat

ABONAMENT CORPORATE
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Tratament gingivostomatitelor cu substante antiinflamatoare / antibiotice / sedință   
Tratamentul aftei bucale ( inclusiv laser ) / sedintă         
Tratament abces parodontal / dinte           
Chiuretaj subgingival per dinte închis             
Chiuretaj subgingival în câmp deschis / surfasaj / dinte           
Tratament laser parodontiu marginal  / sedintă         
Test paro (4/12 dinți)           
Imobilizare grup dinti cu fibra de sticla          

PARODONTOLOGIE5

Digă aplicare                 
Pansament calmant              
Coafaj pulpar cu MTA            
Tratament parodontita apicala acuta prin drenaj endodontic mono/pluriradicular        
Obturație radiculara provizorie cu hidroxid de calciu / antibiotic / rădăcină       
Extirpare pulpara vitala monoradiculara + obturatie         
Extirpare pulpara vitala monoradiculara + obturatie cu endomotor      
Extirpare pulpara vitala pluridaculari + obturatie         
Extirpare pulpara vitala pluridaculari + obturatie cu endomotor      
Tratament gangrenă monoradiculari cu instrumentar rotativ + obturație cu apex locator    
Tratament gangrenă pluriradiculari cu instrumentar rotativ + obturație cu apex locator    
Dezobturare canal            
Îndepărtare instrument rupt (ace, dentatuși, pivoți, anse etc) din canal radicular/per canal      
Reconstrucție bont cu pivot fibră de sticlă mono/pluri       

Tratamente sub microscop Zeiss
Îndepărtare instrument rupt (ace, dentatuși, pivoți, anse etc) din canal radicular/per canal       

Tratament canal radicular cu motor endodontic, include obturarea și irigarea canalelor
- monoradicular           
- premolar            
- molar              
- molar de minte            

Retratament canal radicular cu motor endodontic, include dezobturarea
obturarea și irigarea canalelor
- monoradicular            
- premolar            
- molar              
- molar de minte           

ENDODONȚIE6



Consultație medic specialist ortodont         
Model de studiu per arcadă             
Aparat ortodontic mobil          
Control / activare aparat mobil             
Aparat ortodontic fix metalic / arcadă       
Activare si conformare arc / arcada           
Aparat ortodontic fix SAPHIR / arcadă       
Activare si conformare arc fizionomic / arc         
Indepartat aparat fix la cerere / arcadă        
Contenție fixa / arcada          
Pendulum             
Disjunctor cimentat pe gutiere           
Disjunctor sudat pe inele          
Bara palatina, linguala            
Bara Nance             
Gutiera contentie termoformata (ESSX)         
Twin block            

ORTODONȚIE8

Consultație medic specialist chirurgie orală         
Implant dentar MIS (include capă cicatrizare și bont drept)          
Descoperire implant, aplicare capă de cicatrizare        
Sinus lifting ( manopera ) / Un dinte / Doi sau mai multi dinti   
Adiție osoasă (include manopera adiției de os și de membrană)           
Bio-Oss (bovină, cabalină, suină) 0,5 g / 1g / 2g / 5g               
Os uman 0,5 g / 1g / 2g / 5g            
Cerabone 1g / 2g / 5g                         
Maxgraft 1g granulație mică / mare             
Maxgraft 2g granulație mică / mare         
Membrană colagen 15x20            
Membrană colagen 20x30            
Membrană colagen 30x40          
Membrană PRF (o membrană)           
Inlăturare implant            
Manoperă reamenajare gingivală lambou / grefă (per implant)        
Placuță palatinală de protecție (+ MS)         
Gutieră + ghid chirurgical           

IMPLANTOLOGIE7
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Dispozitiv corono-radicular ( IOS ) monoradicular        
Dispozitiv corono-radicular ( IOS ) pluriradicular        
Coroana integral acrilică ( masca Scutan ) / dinte         
Coroană integral compozit           
Coroană integral metalică           
Coroană Weisser ( semifizionomică ) acrilică         
Coroană Weisser ( semifizionomică ) compozit        
Coroană fizionomică metalo-acrilică          
Coroană fizionomică metal-compozit          
Coroană fizionomică metalo-ceramică          
Coroană fizionomică metalo-ceramică pe implant (cimentată, înșurubată)         
Cimentare definitivă coroană metalo-ceramică / dinte            
Cimentare definitivă coroană ceramică pe zirconiu /ceramică presată / dinte            
Indepărtare coroană / dinte             
Gingie artificială (dinte compozit / dinte ceramică)             
Proteză Kemmeny acrilică / elastică opacă / elastică transparentă          
Proteză mobilă acrilică          
Rebazare / căptușire proteză acrilică          
Reparație simplă proteză acrilică          
Reparație proteză acrilică cu inlocuire sau adaugare dinte sau croșet / unitate      
Proteză mobilă flexibilă          
Gutiere albire per arcadă             
Gutiere tratament bruxism          
Ghid chirurgical Implant + model de studiu        
Bont protetic pe implant metalic/zirconiu (dreot, angulat, calcinabil)      

PROTETICĂ9
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Consultație medic specialist chirurgie orală       
Anestezie prin infiltrație           
Extracție dinte / rest monoradicular         
Extracție dinte / rest pluriradicular        
Extracție molar de minte erupt / semiinclus         
Extracție molar de minte inclus (Odontectomie)         
Extracție cu folosirea piezotomului        
Extracție alveoloplastica          
Extracție prin alveolotomie         
Extracție dinte parodontotic mono / pluri        
Premolarizare           
Chistectomie intraosoasă         
Tratamentul alveolitei / hemoragiei           
Rezecție apicală dinți frontali         
Rezecție apicală premolari         
Rezecție apicală molari         
Regularizare creastă / osteoplastie ( manoperă ) hemiarcadă / arcadă     
Tratament chirurgical abces prin incizie și drenaj      
Tratamentul pericoronaritelor prin decapușonare      
Frenectomie / frenoplastie         
Gingivectomie chirurgicală Laser          
Membrană PRF (o membrană)        
Inhalosedare / ședință           
Manoperă chirurgicală cu piezotom        

CHIRURGIE ORALĂ10
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Consultație cu camera intraorală, diagnostic și plan tratament         
Control profilactic ( 6 luni )            
Periaj profesional / arcadă                      
Fluorizare / arcadă (gel, fluordoze)                
Sigilarea sanțurilor si fosetelor / dinte          
Detartraj ultrasunete / arcada           
Obturație dinte temporar cu compomer (compozit color)        
Obturație dinte temporar cu glassionomeri / compozit        
Obturație provizorie                
Extracție dinte temporar            
Pulpectomie devitală pe dinți temporari          
Amputație pulpara            

PEDODONȚIE11
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