ЦЕНОРАЗПИС
НА ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР
Булдент Варна

Варна, ул. Кюстенджа №13
Тел: 052/60 10 08; 0894666831

Терапевтична дейност
Наименование на дейността
Обстоен преглед
Обтурация с глас-йономерен цимент SDI
Обтурация с фотополимер TOKUYAMA/3М
Директна композитна фасета (предни зъби) с GC aenial
Отстраняване на aмалгамена обтурация
Девитализация на зъбна пулпа (лекарство)
Кореново лечение (ендодонтско) на зъб с един канал
Кореново лечение на зъб с 2 канала
Кореново лечение на зъб с 3-4 канала
Ендодонско лечение на гангрена/периодонтит на зъб с 1 канал
Ендодонтско лечение на гангрена/периодонтит на зъб с 2
канала
Ендодонтско лечение на гангрена/периодонтит на зъб с 3
канала
Релечение на зъб с 1 канал
Релечение на зъб с 2 каналa
Релечение на зъб с 3 каналa
Биологично лечение с калциев препарат (Dycal)
Канален/логанов щифт
Циментиране на фиброщифт + фотокомпозитно изграждане
Запечатване на перфорация/директно пулпно покритие с МТА

Цена
(лв.)
10
50
70-90
150
15
40
100
140
70 (на
канал)
120
80 (на
канал)
80 (на
канал)
120
80 (на
канал)
80 (на
канал)
45
30
110
60

Хирургична дейност
Наименование на дейността
Контактна анестезия (спрей Лидокаин)
Инфилтрационна анестезия
Проводна анестезия
Екстракция (изваждане) на еднокоренов зъб
Екстракция на многокоренов зъб
Екстракция на дълбоко разрушен зъб/корен
Екстракция на дълбоко разрушен зъб с ламбо (хирургично)

Цена
(лв.)
10
15
15
50
80
120
250

Екстракция на неусложнен мъдрец
Екстракция на ретиниран/полуретиниран мъдрец (хирургия)
Екстракция на временен (млечен) зъб
Циркумцизио (изрязване на венец) на полуретиниран зъб
Инцизия на абсцес
Промивка на пародонтален джоб
Ревизия на рана, заглаждане на костни ръбове
Грижи за рана - шев
Отстраняване на конци
Отстраняване на фрактуриран фрагмент от зъб
Апикална остеотомия
Френулотомия
Екстракция на ретиниран кучешки зъб (хирургично)

100
250
20/30
50
40
15
50
20
10
40
180
60
350

Ортопедична дейност

Наименование на дейността
Сваляне (рязане) на коронка
Залепяне на коронка
Директно ребазиране (поправка) на протеза
Изработка на временна пластмасова коронка
Изработка на метало-керамична коронка
Изработка на пинлей
Частична протеза
Тотална протеза
Термопластична протеза
Поставяне на имплант
Метална коронка
Изработка на композитен инлей (вставка)
Изработка на коронка от прескерамика
Метало-керамична корона върху имплант
Корона от чиста керамика в/у имплант
Циркониева корона в/у циркониев абатмънт
Циркониева коронка
Фасета
Шина за избелване/шина за бруксизъм

Други дейности

Цена
(лв.)
35
20
50
40
220
100
220
220
600
1100
120
120-150
450
340
500
650
400
400
100

Наименование на дейността
Локална обработка на устната лигавица
Първично почистване на зъбен камък с ултразвук и полиране с
четка и паста
Почистване на зъбен камък+полиране със сода (Airflow)
Вторично (поддържащо на 3-4 месеца) почистване на зъбен
камък+полиране
Полиране с Airflow
Обработка на пародонтален джоб (Root planning; закрит кюретаж)
с включена упойка на 1 бр. зъб
Пародонтално шиниране с фибровлакна на 1 бр. зъб
Избелване на зъби /2-3 сеансa/ с фотолампа
Ендогенно (вътрешно) избелване на 1 бр. девитализиран зъб
Йонофореза на коренови канали (3 процедури)

Цена
(лв.)
15
70
90
40
40
20
50
250
60
40

Лечение на временни (млечни) зъби на деца до 18г.

Обтурация (пломба) на временен зъб с глас-йономерен цимент
Обтурация (пломба) на постоянен зъб с фотополимер
Лечение на пулпит/периодонтит на млечен зъб
Лечение на пулпит/периодонтит на постоянен зъб на 1 бр. канал
Екстракция на временен зъб с контактен анестетик (спрей)
Екстракция на временен зъб с локална анестезия(упойка)
Поставяне на силанти на 1 бр. зъб

40
70-90
40/60
70
20
30
15

