
19 €
15 €
29 €
49 €
20 €
59 €

19 €
9 - 19 €

50 €

49 - 69 €
249 €

99 €

159 €
79 - 99 €

9 €

49 €
39 €
69 €
89 €

159 €
10 €

59 €

40 €
40 €
80 €
80 €

60 - 80 €
29 €
80 €

160 €
159 €

59 €
79 €
99 €
50 €
59 €

ODONTOLOGINIŲ  PASLAUGŲ  KAINYNAS                             

Nudilusių gumburų atstatymas (1 dantis, po pavaškavimo)

Profesionali burnos higiena 

            ESTETINIS DANTŲ PLOMBAVIMAS      

Gyd. ortodonto konsultacija vaikui (iki 18 metų)
Specialisto konsultacija (ortodontas, chirurgas, protezistas, endodontas)

Tyrimai
Panoraminė rentgeno nuotrauka
Dentalinė rentgeno nuotrauka
Burnos vėžio tyrimas

Dantų balinimas "Philips Zoom" lempa
Dantų balinimas kapomis

Estetinis dantų plombavimas (1 dantis)

Paviršiaus poliravimas po estetinio plombavimo (1 dantis)

Plombos pataisa
Maža plomba
Vidutinė plomba

DANTŲ ŠAKNŲ KANALŲ GYDYMAS ENDODONTIJA

TYRIMAI IR KONSULTACIJOS
Gyd. odontologo apžiūra (15 - 20 min)

Gyd. odontologo ištyrimas, konsultacija, gydymo plano sudarymas (30 - 60 min)

                 DANTŲ PLOMBAVIMAS      

PROFESIONALI BURNOS HIGIENA IR DANTŲ BALINIMAS

Didelė plomba (viso kramtomojo paviršiaus atstatymas)
Priekinių dantų pilnas vainiko padengimas plomba
Nuskausminimas

Sąkandžio stabilizavimas plombomis

Kanalo paruošimas (1 kanalas)
Kanalo plombavimas (1 kanalas)
Kanalo paruošimas (2 kanalai)
Kanalo plombavimas (2 kanalai)
Kanalo pergydymas
Kalcio hidroksido suvedimas (1 kanalas) 
Kanalo paruošimas ir plombavimas (1 kanalas) vienmomentiškai  
Kanalo paruošimas ir plombavimas (2 kanalai) vienmomentiškai  
Vidinis danties balinimas (1 kartas)
Kultinio kaištinio įkloto/lūžgalio išėmimas (nesudėtingas)      
Kultinio kaištinio įkloto/lūžgalio išėmimas (vidutinio sudėtingumo)     
Kultinio kaištinio įkloto/lūžgalio išėmimas (sudėtingas)     
Perforacijų diagnostika ir gydymas   
Kanalo plombavimas su MTA

Išsami gyd. specialisto konsultacija (2 kartas)
Išsami gyd. specialisto konsultacija (1 kartas)

Estetinio plombavimo koregavimas (1 dantis)



29 €
59 €
69 €
99 €

150 €
119 €

29 €

139 €
169 €
119 €
269 €
119 €
179 €
239 €

60 €
60 €
59 €
89 €

149 €

549 €
151 €
599 €
649 €
199 €

49 €
119 €
299 €
439 €
850 €

849 €
1 139 €

149 €
249 €
239 €
299 €

1 169 €
879 €

1 169 €

249 €

ŽANDIKAULIŲ REKONSTRUKCIJA
Sinuso pakėlimo operacija (atviru būdu)
Sudėtinga sinuso pakėlimo operacija (atviru būdu)
Sinuso pakėlimo operacija (uždaru būdu)
Sinuso pakėlimo operacija (uždaru būdu) su kaulo pakaitalu

PROTEZAVIMAS

IMPLANTACIJA

DANTŲ CHIRURGIJA

Alogeninio kaulo bloko persodinimas
Autogeninio kaulo bloko persodinimas
Autogeninio kaulo bloko persodinimas sudėtingas

Dantų protezavimas
Metalo keramikos restauracija

Dantų šalinimas

Protinio danties šalinimas
Sudėtingas protinio danties šalinimas
Operacinis danties šalinimas panaudojant kraujo plazma
Išrauto danties vietos užpildymas kaulo pakaitalais

Dantų operacijos
Neišdygusios ilties atidengimas ir ortodontinės sagutės tvirtinimas
Neišdygusios ilties atidengimas (sudėtingas) ir ortodontinės sagutės tvirtinimas

Nesudėtingas cistos pašalinimas
Cistos pašalinimas
Sudėtingas cistos pašalinimas
Kaulo augmentacija po cistektomijos

Pieninio danties šalinimas
Nuolatinio danties šalinimas

Skubi pagalba uždegimo atvejais

Šaknies viršūnės rezekcija be plombavimo
Šaknies viršūnės rezekcija su plombavimu

Implantacija Straumann (Šveicarija) SLA Roxolid implantais
Implantacija Straumann (Šveicarija) SLAactive Roxolid implantais
Mikroimplanto dėjimas
Gijimo galvutės/dengiamojo varžto pritvirtinimas prie implanto 
Nesudėtinga lateralinė kaulo augmentacija implantacijos metu
Lateralinė kaulo augmentacija implantacijos metu
Sudėtinga lateralinė kaulo augmentacija implantacijos metu
Kaulo augmentacija su nerezorbuojančia membrana ir aukščio korekcija implantacijos metu 

Sinuso cistos pašalinimas
Sudėtingas sinuso cistos pašalinimas

Membranos uždėjimas po cistektomijos
Nesudėtingas implanto pašalinimas 
Implanto pašalinimas 
Sudėtingas implanto pašalinimas 

Implantacija OSSTEM implantais (Pietų Korėja)
Implantacija su kraujo plazma 



349 €
349 €
399 €

199 €
299 €
299 €
279 €

49 €
99 €

49 - 99 €

319 €
529 €

89 €
49 €
35 €
39 €

2 499 €

3 499 €
3 499 €

4 999 €

999 €

1 999 €

29 €
39 €
39 €

99 €
129 €
179 €

11 €
49 €

9 €

19 €
49 €
89 €
39 €

49 €

Pilna plokštelė visam žandikauliui 

Dalinė plokštelė (1 - 4 dantys)
Dalinė plokštelė (5 - 12 dantys)

Vainikėlio koregavimas, perbazavimas
Danties šlifavimas

Transferis

Fiksuotas protezas vienam žandikauliui (4-6 implantai), metalo karkasas su akriliniais 
arba kompozitiniais dantimis
Fiksuotas protezas, vienam žandikauliui (4-8 implantai), metalo karkasas su keramikos 
Fiksuotas protezas, vienam žandikauliui (4-8 implantai), cirkonio monolitinis karkasas
Fiksuotas protezas vienam žandikauliui (4-8 implantai), cirkonio karkasas sutvirtintas 
titanu ir pavieniai cementuojami cirkonio (arba E-Max) keramikos vainikėliai

Išimamas protezas, vienam žandikauliui (2 implantai), su lokatoriais, sutvirtinta 
plastiko plokštelė su akriliniais (arba kompozitiniais) dantimis

Bedančių žandikaulių protezavimas ant implantų

Išimami dantų protezai (fiksuojami prie implantų)

Kiti darbai

Išimamas protezas, vienam žandikauliui (2-4 implantai), fiksuojamas ant sijos, metalo 
karkasas su akriliniais (arba kompozitiniais) dantimis

Laikinas dantų protezavimas

Stiklo keramikos arba cirkonio dažyta restauracija 
Cirkonio keramikos restauracija
Priekinių dantų restauracija sluoksniuotos keramikos laminate

Plokštelės pataisa
Pavienių implantų protezavimas

Laikinas danties vainikėlis (gamintas klinikoje)
Laikina dantų restauracija PMMA (plastmasės) vainikėliu frezuotu ir dažytu 
Laikinas vainikėlis ant implanto (gamintas lab., PMMA prisukamas, sluoksniuotas 

Laikinas dantų pavaškavimo perkėlimas į burną - Mock-up (1 danties)
Dantenų korekcija Lazeriu
Išimamo dantų protezo perdarymas į prisukamą konstrukciją ant implanto

Seno vainikėlio nuėmimas 

Alginatinis atspaudas
Silikoninis atspaudas
Polieterinis atspaudas
Sukandimo registratas ir žandikaulio padėties fiksavimas

Minkšta kapa 

Implanto protezavimas cirkonio dažyta restauracija
Laikinas danties vainikėlis (gamintas laboratorijoje)
Laikinas danties vainikėlis (gamintas klinikoje)
Implanto analogas

Implanto protezavimas metalo keramikos restauracija

Individualus dantų sustatymas tiesiogiai burnoje
Išimamos plokštelės koregavimas, perbazavimas (klinikoje)
Išimamos plokštelės koregavimas, perbazavimas (laboratorijoje)

Atspaudų ėmimas

Laikinos restauracijos

Kapos

Plokštelės



99 €
199 €
149 €

19 €
29 €
49 €

60 €
550 €
750 €
820 €

1 250 - 3 000 €
1 800 - 4 500 €

3 500 €
45 €
75 €

150 €
70 €

280 €
80 €

240 €
520 - 720 €

580 €
290 €

80 €
300 €
150 €

90 €
60 €

70 - 350 €
140 €

25 €
35 €
45 €
25 €
30 €

30 - 120 €
5 €

19 €
39 €
15 €
15 €
35 €
51 €
64 €
25 €

Sąkandžio pakėlimas (1 danties) 
VAIKŲ DANTŲ GYDYMAS

Kontrolinis vizitas su plokštele/ išimamo aparato korekcija 
Vieno standartinio lanko keitimas 
Vieno estetinio (rodžiu padengto) lanko keitimas
Breketų sistemos aktyvacija (be lankų keitimo 1 žandikaulio) 
Sagutės priklijavimas 

Ortodontinė plokštelė
Vietą užlaikanti kilpelė 
Išimamas funkcinis aparatas "Twin-block"

Diagnostiniai modeliai ir gydymo planas
1 dantų lankų beligatūrių keramikinių breketų suklijavimas
1 dantų lankų standartinių breketų suklijavimas 
1 dantų lankų keramikinių breketų suklijavimas 

Kapa sportininkams
Reponuojanti kapa

Danties pavaškavimas
Silikoninis gidas (dalinis)
Silikoninis gidas (viso žandikaulio)

Kapa bruksistams

ORTODONTIJA

Sudėtingos individualios lankų modifikacijos

Dalinė breketų sistema 2x4 
Retencinė plokštelė 
Termoplastinė kapa
Fiksuotas reteineris 
Spec. gamybos, individualūs aparatai 
1 mikroimplantas 

Išorinio tempimo aparato pritaikymas, uždėjimas (be žiedų)
Greito plėtimo sraigtas (RME)
Hibridinis greito plėtimo sraigtas su 2 - 4 mikroimplantais 
Fiksuotas funkcinis aparatas Herbst 
Fiksuotas funkcinis aparatas Forsus/Powerscope 
Gomurinis lankas 

Dantų tiesinimas kapomis "Airnivol" 

1 dantų lanko liežuviniai breketai

Laikinas užpildas 

Psichologinis vaiko paruošimas (30 min)
Psichologinis vaiko paruošimas (60 min)

Maža kompozitinė plomba
Vidutinė kompozitinė plomba
Didelė kompozitinė plomba
Maža spalvota plomba

Stiklo jonomerinis užpildas (1 paviršius)

Dantų technikų laboratorijos darbai reikalingi protezavimui

Dantų tiesinimas kapomis "Invisalign" 

Vieno metalinio breketo priklijavimas
Vieno estetinio breketo priklijavimas



30 €
37 €
29 €

9 €
40 €

7 €
15 €
29 €
15 €
15 €
29 €

9 €
9 - 29 €

59 €
10 €

Silantavimas (1 danties)

Jautrių dantų mineralizacijos procedūra (1 danties) 

Sudėtingas pieninio danties šalinimas 
Devitalizuojančios medžiagos/dezinfekcinio tvarstelio uždėjimas 

Koferdamo uždėjimas
Stiklo pluošto kaištis plombos sutvirtinimui 
Nuskausminimas

PAPILDOMOS PASLAUGOS
Vieno danties poliravimas

Pieninio danties šalinimas 

Pieninių dantų apnašų valymas
Profesionali burnos higienos procedūra (iki 16 metų)

Vidutinė spalvota plomba
Didelė spalvota plomba
Endodontinis kanalų gydymas

Silantavimas (visa burna)


