Cenrādis
Šajā cenu lapā norādītās cenas ir uzskatāmas par informatīvām un var mainīties atkarībā no individuālo ārstēšanas procedūru
nepieciešamības.

Par pakalpojumiem var norēķināties
ar jebkura veida bankas maksājumu kartēm
skaidrā naudā
izmantojot apdrošināšanas polisi

Ārstēšanas plānošana
Konsultācija un mutes dobuma apskate
Konsultācija pie implantologa
Konsultācija par zobu balināšanu
Ārstēšanas plāna sastadīšana
Rentgens (digitālās radiogrāfijas sistēma RVG)

20 €
25 €
20 €
50 €
10 €

Anestēzija
Aplikācijas (topikālā) anestēzija
Infiltrācijas anestēzija
Novada (mandibulārā) anestēzija

2€
5€
7€

Estētiskā zobārstniecība
Mutes dobuma profesionālā higiēna
(Zobakmens un zobu aplikuma noņemšana, Air Flow, zobu pulēšana, diegošana, fluora uzlikšana, norādījumi par mutes higiēnu)
Zobu rota ar Swarovski kristālu

50 €
15 €

Balināšana
Beyond balināšanas procedūra
Opalescence mājas balināšana ar gēlu un kapēm
Nedzīva zoba balināšana:
pirmais seanss
otrais seanss un katrs nākamais

300 €
190 €
40 €
30 €

Terapija
Zoba plombēšana ar kompozītmateriālu ( vienas un vairākām virsmām, kā arī zoba kroņa atjaunošana)

no 35 €

Zoba restaurācija ar kompozītmateriālu
Fisūras slēgšana
Fisūras pārklāšana ar silantu
Zobu ārstēšana ar fluorīda preparātu (viens žoklis)
Zoba pārklāšana ar fluorlaku (viens zobs)
Stūra defekta atjaunošana priekšējam zobam
Pagaidu plombes:
Dentīns
IRM (dziļa kariesa gadījumā)
Koferdama izmantošana

no 80 €
20 €
25 €
50 €
15 €
70 €
10 €
15 €
15 €

Endodontija (zoba sakņu kanālu ārstēšana)
Sakņu kanālu ārstēšana
1 zoba kanālam
2 zoba kanāliem
3 zoba kanāliem
4 zoba kanāliem
5 zoba kanāliem
Sakņu kanālu pārārstēšana
1 zoba kanālam
2 zoba kanāliem
3 zoba kanāliem
4 zoba kanāliem
5 zoba kanāliem
Inlejas,cementa,svešķermeņa vai iecementētas skrūves izņemšana

Tīrīšana Pildīšana
40 €
40 €
80 €
80 €
120 €
120 €
150 €
150 €
180 €
180 €
Tīrīšana Pildīšana
50 €
50 €
90 €
90 €
130 €
130 €
160 €
160 €
190 €
190 €
50 €

Ķirurgija
Viensaknes zoba ekstrakcija
Daudzsakņu zoba ekstrakcija
Komplicēta zoba ekstrakcija
Gudrības zoba ekstrakcija
Saknes gala rezekcija
Incīzija un drenāža

25 €
50 €
70 €
no 60 €
100 €
50 €

Mēles saitītes pārgriešana
Augšžokļa dobuma pamatnes paaugstināšana (sinus lift)
Kaula transplantācija
Kaula vadāmo audu reģenerācija, izmantojot membrānu un mākslīgā kaula analogu
Kaula vadāmo audu reģenerācija pēc ekstrakcijas, mākslīgā kaula ielikšana un sagatavošana implantācijai
Šuvju uzlikšana

60 €
no 500 €
no 700 €
no 700 €
no 150 €
10 €

Implantācija
Implanta ielikšana (ķirurģijas 1. etaps) :
Straumann
Neodent
Implantu atsegšana (ķirurģijas 2. etaps)
Implanta izņemšana

no 599-699 €
399 €
100 €
200 €

Protēzēšana
Diagnostiskais nospiedums (algināts):
viens žoklis
divi žokļi
Funkcionālais nospiedums ( viens žoklis)
Nospiedums ar alginātu
Nospiedums protezēšanai uz implantiem ( viens žoklis)
Individuālā nospiedumu karote (slēgta vai atvērta)
Diagnostiskā izvaskošana (par vienību, bez veiduļa izmaksām)
Viena kroņa noņemšana
Pagaidu kroņa izgatavošana kabinetā ( 1 vienība)
Sakodiena valnis uz termoformētas cietās bāzes
Vaska/sakodiens valnis

10 €
20 €
15 €
10 €
15 €
30 €
15 €
15 €
30 €
30 €
15 €

Neizņemamās protēzes
Bezmetāla keramika
Slāņots cirkonija kronis/ tilta vienība
Daudzslāņains - pilnas anatomiskās formas cirkonija kronis ar faseti
Daudzslāņains - pilnas anatomiskās formas cirkonija kronis
Cirkonija onleja

366,00 €
354,00 €
330,00 €
270,00 €

Non Prep veneers - plānie venīri REOX
IPS e.max kronis - pilns, iekrāsošanas metode
IPS e.max kronis - slāņots
IPS e.max pilns kronis ar keramisko faseti
IPS e.max venīrs Press Impulss
IPS e.max onleja

360,00 €
240,00 €
270,00 €
261,00 €
255,00 €
240,00 €
Metālkeramika (CrCo, Au)

Metālkeramikas vienība priekšzobu rajonā
Metālkeramikas vienība sānu zobu rajonā
Metālkeramikas vienība uz frēzēta Cad/Cam karkasa
Keramika uz lāzera sinterēta metāla karkasa
Ričmonda metālkeramikas kronis
Maryland metālkeramikas tilts
Keramikas smaganu maska - roza (par vienību)
Keramiskā pakāpe (par vienību)
Metāla kožamā virsma (par vienību)
Keramikas uzklāšana (par vienību)
Keramikas reparatūra (par vienību)
Darbs ar Au par vienību (bez Au cenas)
Lingvāls vai palatināls frēzējums lokveida protēzei
Atačments - bumbiņveida

180,00 €
174,00 €
210,00 €
210,00 €
225,00 €
240,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
120,00 €
75,00 €
30,00 €
75,00 €
105,00 €
Metālkompozīts

Metālkompozīta kronis
Metālkompozīta kronis ar metāla kožamo virsmu
Ričmonda metālkompozīta kronis
Maryland metālkompozīta tilts
Metālkompozīta zobs lokveida protēzē

135,00 €
135,00 €
210,00 €
225,00 €
90,00 €
Stikla keramikas kompozīts
135,00 €
135,00 €

Signum ceramis kronis
Signum ceramis onleja
Lietie kroņi, tilti, onlejas (CrCo, Au)

Liets metāla kronis / tilta vienība
Liets metāla kronis/tilta vienība Cad/cam frēzēts
Ričmonda liets metāla kronis
Lieta metāla onleja
Titanēšana (TiN)
Darbs ar Au par vienību (bez Au cenas)

120,00 €
150,00 €
180,00 €
120,00 €
30,00 €
30,00 €
Teleskopa kroņi (CrCo, Au)

Primārais teleskopa kronis
Sekundārais teleskopa kronis lokveida protēzei
Sekundārais teleskopa kronis - metālkompozīts

180,00 €
165,00 €
225,00 €
Pagaidu plastmasas kroņi

Plastmasas kronis
Plastmasas frēzēts kronis Cad/Cam
Plastmasas kronis ar metāla stiprinājumu
Papildus darba samaksa par plastmasas kroni uz implanta vienības
Inlejas (CrCo, Au, Zr2O)
Tiešā metode
Metāla sakņu inleja
Zr2O sakņu inleja - viendaļīga
Zr2O sakņu inleja - daudzdaļīga (par katru daļu)
Netiešā metode
Metāla sakņu inleja
Metāla sakņu inleja - daudzdaļīga (par katru daļu)
Metāla sakņu inlejas izgatavošana zem kroņa
Zr2O sakņu inleja - viendaļīga
Zr2O sakņu inleja - daudzdaļīga (par katru daļu)
Darbs ar Au par vienību (bez Au cenas)
Opaka pārklājums metāla inlejai
Dažādi
Darbs ar Au par vienību (bez Au cenas)
3D veiduļa skanēšana

60,00 €
66,00 €
90,00 €
45,00 €

30,00 €
150,00 €
105,00 €
30,00 €
75,00 €
120,00 €
195,00 €
150,00 €
30,00 €
15,00 €
30,00 €
45,00 €

48,00 €

Cirkonija karkasa prototips

Izņemamās protēzes
Lokveida protēzes
CrCo lokveida protēze ar locītām vai lietām skavām apakšžoklim
CrCo lokveida protēze ar locītām vai lietām skavām augšžoklim
CrCo lokveida protēze ar frēzējumiem apakšžoklim
CrCo lokveida protēze ar frēzējumiem augšžoklim
CrCo lokveida protēze ar frēzējumiem un atačmentiem apakšžoklim
CrCo lokveida protēze ar frēzējumiem un atačmentiem
CrCo lokveida protēze ar Deflex smaganu skavām apakšžoklim
CrCo lokveida protēze ar Deflex smaganu un skavām augšžoklim
Kompozīta zobs uz CrCo lokveida protēzes
Lokveida protēze ar IvoBase plastmasas bāzi apakšžoklī
Lokveida protēze ar IvoBase plastmasas bāzi augšžoklī
Lingvāls vai palatināls frēzējams lokveida protēzei
Atačments - bumbiņveida
Plates

426,00 €
474,00 €
471,00 €
516,00 €
516,00 €
558,00 €
720,00 €
780,00 €
90,00 €
558,00 €
582,00 €
75,00 €
105,00 €

(zobu garnitūra ir iekļauta protēžu cenā, izņemot PREMIUM klases zobu garnitūras)

IvoBase parciāla plate vienzoba
IvoBase parciāla plate vienpusēja
Ivobase parciāla plate sānzobu rajonam
IvoBase parciāla plate sānu un priekšzobu rajonam
IvoBase totāla plate
Vienzoba plate
Parciālā plate (priekšzobu vai sānu zobu rajonam)
Parciālā plate priekšzobu un sānu zobu rajonam)
Totālā plate ar standarta garnitūrām
Plates repartūra (1-2 zobi, plīsums, pārbāzēšana)
Plates reparatūra (3 un vairāk zobu)
Piemaksa reparatūrai tās pašas dienas laikā
Valplast vai Deflex elastīgā plate (vienzoba)

195,00 €
255,00 €
300,00 €
330,00 €
120,00 €
120,00 €
210,00 €
240,00 €
300,00 €
60,00 €
90,00 €
45,00 €
270,00 €

Valplast vai Deflex elastīgā plate (vienpusēja)
Valplast vai Deflex elastīgā plate (parciāla)
Mākslīgo zobu garnitūra PalaPremium, Physiodens, Vitapan
Pelote

300,00 €
450,00 €
tirgotāju cena

30,00 €
Kapes

Balināšanas kape
Nakts kape (mīksta)
Nakts kape (cieta)
Nakts kape (divslāņaina, cieta + mīksta)
Reteineris
Sporta šina (caurspīdīga, viena slāņa)
Sporta šina (vienkrāsaina, viena slāņa)
Sporta šina (daudzkrāsaina, viena slāņa)
Sporta šina (valsts karoga krāsās, viena slāņa)
Papildus slānis sporta šinai
Bārija sulfāta kape (cena bez izvaskošanas)

75,00 €
90,00 €
120,00 €
135,00 €
105,00 €
90,00 €
120,00 €
135,00 €
150,00 €
45,00 €
135,00 €

Konstrukcijas uz implantiem
Metālkeramikas kroņi uz implantiem
CrCo - keramikas kronis/tilta vienība uz skrūvējama implanta
Starpdaļa piekare
CrCo - keramikas kronis/tilta vienība cementējama uz standarta abatmenta
Cr/Co - keramikas (Cad/Cam) vienība uz implanta
Starpdaļa, piekare (Cad/Cam)
Cementējama metālkeramikas vienība uz individuāla abatmenta
Individuālais CrCo abatments
Individuālais Au abatments
Individuālais Titāna abatments
Cirkonija kroņi uz implantiem
Zirkonija vienība (Cad/Cam) uz implanta ar slāņotu kerami
Starpdaļa, piekare
Daudzslāņains pilnas anatomiskās formas cirkonija kronis uz implanta

300,00 €
180,00 €
315,00 €
450,00 €
210,00 €
180,00 €
225,00 €
270,00 €
450,00 €
504,00 €
366,00 €
411,00 €

Daudzslāņaina pilnas anatomiskās formas cirkonija starpdaļa/ piekare
Cementējama cirkonija vienība uz individuālā abatmenta
Individuāls cirkonija abatments ( Cad/Cam)
Cementējams slāņots IPS e. max kronis uz individuāla abatmenta
Cementējams pilnais IPS e.max kronis uz individuālā abatmenta
Izņemamas konstrukcijas uz implantiem
Pieskrūvējams balsts uz implanta stieņveida konstrukcijai
Atačments Ceka Preci line stieņveida konstrukcijai
Plate ar metāla karkasu stieņveida konstrukcijai
Plate ar metāla karkasu uz lokātora tipa abatmentiem

300,00 €
366,00 €
270,00 €
315,00 €
300,00 €
180,00 €
105,00 €
750,00 €
750,00 €

Konstrukciju cementēšana
Konstrukcijas cementēšana uz pagaidu cementa
Konstrukcijas cementēšana uz patstāvīgā cementa

15 €
30 €

Bērnu zobārstniecība
*Pastāvīgu zobu ārstēšana (plombēšana) tiek noteikta saskaņā ar klīnikas vispārējas zobārstniecības cenrādi.

Iepazīšanās vizīte (30 minūtes)
Mutes dobuma higiēna
Silants 1 zobam
Tiefenfluorīda uzklāšana
Piena zobu ārstēšana
1 virsma
2 virsmas
3 virsmas
4 un vairāk virsmas, fasete
Pulpas amputācija (vitāla)
Pulpas amputācija (devitāla)
Piena zoba ekstrakcija
Pagaidu plomba
Ārsta darba stundas likme*
* Samaksu aprēķina par ārsta patērēto darba stundu, ja pacienta vainas dēļ nav iespējams veikt nepieciešamās ārstēšanas procedūras
vai procedūras veikšana būtiski pārsniedz tāda paša veida standarta procedūrai nepieciešamo ārstēšanas laiku.

30 €
30 €
15 €
10 €
15 €
20 €
25 €
30 €
30 €
no 15 €
no 15 €
no 10 €
50 €

