
 
Тарифи 

 
 

на платні послуги зі стоматологічної допомоги, які надає 

 

 

Комунальне некомерційне підприємство 

 «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва 

 
   

Код 

послуги 
Найменування послуги 

Тариф за 1 

послугу, грн., 

без ПДВ 

001 
Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних 

обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) 
49,00 

002 Огляд порожнини рота, визначення парадонтологічного статусу 147,00 

003 Повторний огляд амбулаторного хворого 49,00 

004 

Консультація хворого (запис огляду та поради, наданої на прохання 

лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та 

подальшого лікування) 

49,00 

005 
Забезпечення хворого та медичного персоналу засобами 

індивідуального захисту 
16,00 

006 Знеболювання інфільтраційне анестетиком типу "Септанест" 44,00 

007 Знеболювання провідникове анестетиком типу "Септанест" 69,00 

008 Знеболювання аплікаційне анестетиком типу "Лідокаїн" 24,00 

009 Зняття м'якого зубного нальоту з усіх зубів 104,00 

010 
Зняття зубного каменю, нальоту інструментальним способом з усіх 

зубів 
404,00 

011 
Зняття зубного каменю, нальоту за допомогою ультразвукового 

апарата з усіх зубів 
301,00 

012 Вибіркове пришліфування горбиків зубів 126,00 

013 Флюоризація зубів 76,00 

014 Проведення ремінералізувальної терапії 112,00 

015 Навчання правил гігієни порожнини рота 92,00 

016 Проведення професійної гігієни усіх зубів 348,00 

017 
Лікування одного зуба при поверхневому і середньому карієсі (без 

накладання пломби) 
74,00 

018 
Лікування одного зуба при глибокому карієсі (без накладання 

пломби) 
131,00 

019 
Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), 

розкриття рогу пульпової камери 
77,00 

020 Накладання девіталізувальної пасти та пов'язки 28,00 

021 Пульпотомія 24,00 

022 Екстирпація пульпи з одного кореня зуба 58,00 

023 
Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що 

полімеризується (цементом) 
122,00 

024 

Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що 

полімеризується, типу Ендометазон та гутаперчевими штифтами 

(або термопластом) 

152,00 

025 
Закриття перфорації каналу зуба або перфорації дна пульпової 

камери 
81,00 



026 

Накладання пломби під час лікування карієсу та його ускладнень зі 

світлополімерного матеріалу типу "Градіа дірект" у разі реставрації 

до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та знеболювання сплачуються 

додатково) 

448,00 

027 

Накладання пломби під час лікування карієсу та його ускладнень зі 

світлополімерного матеріалу типу "Градіа дірект" у разі реставрації 

до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та знеболювання сплачуються 

додатково) 

504,00 

028 

Накладання пломби під час лікування карієсу та його ускладнень з 

композитного матеріалу типу "Харизма ПХ " у разі реставрації до 

1/3 коронки зуба (лікування зуба та знеболювання сплачуються 

додатково) 

158,00 

029 

Накладання пломби під час лікування карієсу та його ускладнень з 

композитного матеріалу типу "Харизма ПХ" у разі реставрації до 2/3 

коронки зуба (лікування зуба та знеболювання сплачуються 

додатково) 

170,00 

030 

Накладання пломби під час лікування карієсу та його ускладнень зі 

склоіномерного матеріалу типу "Кетак-моляр Ізімікс" у разі 

реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та знеболювання 

сплачуються додатково) 

150,00 

031 

Накладання пломби під час лікування карієсу та його ускладнень зі 

склоіномерного матеріалу типу "Фуджі-ІХ" у разі реставрації до 1/3 

коронки зуба (лікування зуба та знеболювання сплачуються 

додатково) 

149,00 

032 Накладання тимчасової пломби 25,00 

033 Тимчасове пломбування одного кореневого каналу 99,00 

034 Кюретаж пародонтальних кишень 2 зубів 156,00 

035 
Шинування 4 зубів шинувальною стрічкою та світлополімерним 

матеріалом 
957,00 

036 
Накладання на ясна лікувальних пов'язок, що твердіють у 

порожнині рота  
311,00 

037 
Накладання лікувальної пов'язки під час лікування карієсу та його 

ускладнень 
29,00 

038 
Лікування захворювань пародонта: накладання лікувальної пов'язки 

на ясна та зубоясневі кишені (одне відвідування) (6 зубів) 
92,00 

039 

Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за 

допомогою штифтів та світлополімерного матеріалу типу «Градіа 

дірект» 

824,00 

040 

Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за 

допомогою штифтів та світлополімерного матеріалу типу "Градіа 

дірект" 

1 053,00 

041 

Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за 

допомогою штифтів, пластмаси, композитного матеріалу типу 

"Харизма ПХ" 

729,00 

042 Видалення постійної пломби 49,00 

043 Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба 133,00 

044 Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба 252,00 

045 Вилучення стороннього тіла з каналу зуба 420,00 

046 Відбілювання зубів 128,00 

047 Аналіз рентгенограми прицільної 24,00 



048 Аналіз панорамної рентгенограми 49,00 

049 Закриття фісур одного зуба герметиками 79,00 

050 Електроодонтодіагностика 24,00 

051 Діагностичне використання фарбувальних речовин 54,00 

052 Усунення дефекту пломби 64,00 

053 
Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого пастою, 

що полімеризується, або цементом 
352,00 

054 

Накладання пломби під час лікування карієсу та його ускладнень зі 

світлополімерного матеріалу типу "Харизма" у разі реставрації до 

1/3 коронки зуба (лікування зуба та знеболювання сплачуються 

додатково) 

362,00 

055 

Накладання пломби під час лікування карієсу та його ускладнень зі 

світлополімерного матеріалу типу "Харизма" у разі реставрації до 

2/3 коронки зуба (лікування зуба та знеболювання сплачуються 

додатково) 

419,00 

056 

Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба без 

армувальних конструкцій за допомогою фотополімерного матеріалу 

типу "Градіа дірект" 

845,00 

057 

Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба без 

армувальних конструкцій за допомогою фотополімерного матеріалу 

типу "Харизма" 

769,00 

058 

Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба без 

армувальних конструкцій за допомогою фотополімерного матеріалу 

типу "Харизма" 

751,00 

059 

Накладання пломби під час лікування карієсу та його ускладнень 

цементом типу "Іонолат" у разі реставрації до 1/3 коронки зуба 

(лікування зуба та знеболювання сплачуються додатково) 

31,00 

060 

Накладання пломби під час лікування карієсу та його ускладнень 

цементом типу "Іонолат" у разі реставрації до 2/3 коронки зуба 

(лікування зуба та знеболювання сплачуються додатково) 

34,00 

061 
Обробка уражених поверхонь слизової оболонки, лікувальні 

пов'язки (одне відвідування) 
98,00 

601 

Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що 

полімеризується типу "АН plus" та гутаперчевими штифтами (або 

термопластом) 

248,00 

602 Накладання кофердаму 29,00 

062 
Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних 

обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) 
59,00 

063 

Консультація хворого (запис огляду та поради, наданої на прохання 

лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та 

подальшого лікування) 

59,00 

064 Огляд порожнини рота, визначення парадонтологічного статусу 118,00 

065 Порада, якщо хворий звернувся тільки щодо поради 59,00 

066 
Видалення зуба просте (включає витрати часу на огляд хворого, 

анестезію, заповнення документації) 
190,00 

067 
Видалення зуба складне (включає витрати часу на огляд хворого, 

анестезію, заповнення документації) 
234,00 

068 Накладання швів на лунку після видалення зуба 142,00 

069 Розкриття абсцесу, дренування 180,00 



070 Гінгівектомія 260,00 

071 Медикаментозне лікування альвеоліту, перікоронариту 127,00 

072 Лікування альвеоліту кюретажем ямки 112,00 

073 Кюретаж пародонтальних кишень в ділянці 2 зубів 179,00 

074 Резекція капюшона 202,00 

075 
Видалення доброякісних новоутворень м'яких тканин ротової 

порожнини (папіломи, фіброми тощо) 
322,00 

076 Альвеолектомія 150,00 

077 Пластика вуздечка язика 263,00 

078 Первинна хірургічна обробка рани 244,00 

079 Припинення кровотечі після видалення зуба 73,00 

080 Зняття швів 32,00 

081 Коагуляція ясен 75,00 

082 Цистектомія з резекцією верхівки кореня 1 581,00 

083 Зняття гладких шин-скоб 179,00 

084 Гемісекція 276,00 

085 

Видалення зуба з викроюванням слизово- періостального клаптя, 

випилюванням фрагмента кортикальної пластинки альвеолярного 

паростка 

1 159,60 

086 Аналіз рентгенограми прицільної 29,00 

087 Аналіз ортопантограми, панорамної рентгенограми, томограми 59,00 

088 Перев'язка після складного хірургічного втручання 99,00 

089 
Підготовка і операція введення внутрішньокісткового імплантата 

(вартість імплантата сплачується додатково) 
1 148,00 

090 
Другий етап операції  введення внутрішньокісткового імплантата 

(вартість формувача ясен сплачується додатково) 
844,10 

091 
Третій етап операції - встановлення абатменту (вартість абатменту 

сплачується додатково) 
195,00 

092 
Субантральна аугментація (відкритий метод) (вартість 

кістковопластичного матеріалу сплачується додатково) 
1 105,70 

093 
Субантральна аугментація (закритий метод) (вартість 

кістковопластичного матеріалу сплачується додатково) 
1 105,70 

094 

Аугментація альвеолярного гребеня резорбувальними мембранами в 

ділянці 1 зуба (вартість кістковопластичного матеріалу сплачується 

додатково) 

1 105,70 

095 

Аугментація альвеолярного гребеня кістковими блоками в ділянці 1 

зуба (вартість кістковопластичного матеріалу сплачується 

додатково) 

1 105,70 

096 Мягкотканинна аугментація в ділянці 1 зуба 685,50 

097 Гінгівопластика в ділянці 1 зуба 643,50 

098 
Первинне обстеження хворого (включає запис анамнезу, фізичних 

обстежень, запланованої програми лікування) 
73,00 

099 
Повторне обстеження хворого (включає запис анамнезу, фізичних 

обстежень, запланованої програми лікування) 
59,00 

100 

Консультація хворого (запис огляду та поради, наданої на прохання 

лікаря, який лікує, іншим лікарем на предмет спеціальної оцінки 

стану та подальшого лікування) 

147,00 

101 Визначення ступеня рухомості зубів 49,00 



102 Одиночна штампована металева коронка  458,00 

103 Штампована коронка, облицьована пластмасою 693,00 

104 Одиночна пластмасова коронка 506,00 

105 
Одиночна металокерамічна коронка (вартість ливарних робіт 

сплачується додатково)  
1 835,00 

106 
Одиночна лита металева коронка (вартість ливарних робіт 

сплачується додатково) 
911,00 

107 
Одиночна метапопластмасова коронка: фотополімерна (вартість 

ливарних робіт сплачується додатково) 
1 170,00 

108 Тимчасова пластмасова коронка, виготовлена одномоментно 300,00 

109 Штампована коронка в мостоподібному протезі 460,00 

110 
Фасетка у штамповано-паяному мостоподібному протезі (вартість 

ливарних робіт сплачується додатково) 
536,00 

111 
Литий зуб у штамповано-паяному мостоподібному протезі (вартість 

ливарних робіт сплачується додатково) 
264,00 

112 
Штампована коронка, облицьована пластмасою, у мостоподібному 

протезі 
575,00 

113 Пластмасова коронка в мостоподібному протезі  509,00 

114 Пластмасовий зуб у мостоподібному протезі 174,00 

115 
Металокерамічна коронка у мостоподібному протезі (вартість 

ливарних робіт сплачується додатково) 
1 681,00 

116 
Металокерамічний зуб у мостоподібному протезі  (вартість 

ливарних робіт сплачується додатково) 
1 251,00 

117 
Металопластмасова коронка (або композитна)   у мостоподібному 

протезі (вартість ливарних робіт сплачується додатково) 
1 088,00 

118 
Металопластмасовий  зуб (або композитний)  у мостоподібному 

протезі (вартість ливарних робіт сплачується додатково) 
702,00 

119 
Лита металева коронка в мостоподібному протезі (вартість ливарних 

робіт сплачується додатково) 
734,00 

120 
Литий металевий зуб у мостоподібному протезі  (вартість ливарних 

робіт сплачується додатково) 
279,00 

121 

Повний знімний протез (пластинковий з корекцією протеза) з 

пластмасовими або акриловими зубами (вартість комплекту зубів 

сплачується додатково)   

1 798,00 

122 

Знімний частковий протез з корекцією протезу з пластмасовими або 

акриловими зубами (вартість комплекту зубів сплачується 

додатково) 

1 546,00 

123 Виготовлення та аналіз діагностичних моделей щелеп  149,00 

124 Виготовлення індивідуальної ложки з базисної пластмаси 338,00 

125 
Вкладка виготовлена клінічно (вартість ливарних робіт сплачується 

додатково) 
392,00 

126 
Куксова штифтова вкладка з використанням скловолоконного 

штифта  
536,00 

127 Лита куксова штифтова вкладка, виготовлена лабораторно   516,00 

128 Спайка коронок 92,00 

129 Лапка  58,00 

130 Перелом базису 242,00 

131 Кріплення одного зуба  276,00 



132 Кріплення одного кламера 305,00 

133 
Клінічне перебазування знімного протеза матеріалом типу "Уфі гель 

Хард" (з корекцією) 
725,00 

134 Лабораторне перебазування знімного протеза (з корекцією) 769,00 

135 Зняття суцільнолитої коронки 184,00 

136 Зняття штампованої коронки 36,00 

137 
Цементування коронки та/або куксової штифтової вкладки 

цементом типу "Кетак" 
97,00 

138 
Цементування коронки та/або куксової штифтової вкладки 

цементом типу "Адгезор" 
57,00 

139 
Цементування коронки та/або куксової штифтової вкладки 

цементом типу "Фуджі плюс" 
293,00 

140 
Цементування коронки та/або куксової штифтової вкладки 

цементом типу "Фуджі ван" 
140,00 

141 
Цементування коронки та/або куксової штифтової вкладки 

цементом подвійного твердіння 
503,00 

142 Зуб у частковому протезі з пластмасовими зубами  16,00 

143 Зуб у частковому протезі з акриловими зубами  63,00 

144 Виготовлення і установка гнутого кламера зі сталі  26,00 

145 
Дуга верхня передня (додаткова) із хромокобальтового сплаву  

(вартість ливарних робіт сплачується додатково) 
609,00 

146 
Дуга верхня задня із хромокобальтового сплаву  (вартість ливарних 

робіт сплачується додатково) 
625,00 

147 
Дуга нижня із хромокобальтового сплаву (вартість ливарних робіт 

сплачується додатково) 
648,00 

148 
Сідло (сітка) для кріплення з пластмасою із хромокобальтового 

сплаву (вартість ливарних робіт сплачується додатково) 
141,00 

149 
Кламер опорно-утримувальний із хромокобальтового сплаву 

(вартість ливарних робіт сплачується додатково)  
181,00 

150 
З'єднання із хромокобальтового сплаву (вартість ливарних робіт 

сплачується додатково) 
76,00 

151 
Захист з пластмасовою фасеткою із хромокобальтового сплаву 

(вартість ливарних робіт сплачується додатково) 
351,00 

152 
Обмежник базису із хромокобальтового сплаву  (вартість ливарних 

робіт сплачується додатково) 
178,00 

153 Лита штанга Румпеля зі сталі  361,00 

154 
Встановлення замкового кріплення  (вартість замкового кріплення 

та ливарних робіт сплачується додатково) 
3 507,00 

155 Зняття відбитка масою типу "Упін" 53,00 

156 Зняття відбитка масою С-сілікон типу "Спідекс" 169,00 

157 Визначення висоти нижньої частини обличчя 49,00 

158 Аналіз моделей 73,00 

159 Визначення та фіксація центральної оклюзії восковими шаблонами 154,00 

160 Корекція знімного протезу (як самостійний вид допомоги) 231,00 

161 
Повторне цементування коронки та/або куксової штифтової вкладки 

цементом типу "Кетак" 
154,00 



162 
Повторне цементування коронки та/або куксової штифтової вкладки 

цементом типу "Адгезор" 
117,00 

163 
Повторне цементування коронки та/або куксової штифтової вкладки 

цементом типу "Фуджі плюс" 
350,00 

164 
Повторне цементування коронки та/або куксової штифтової вкладки 

(цементом типу "Фуджі І") 
197,00 

165 
Повторне цементування коронки та/або куксової штифтової вкладки 

цементом подвійного твердіння 
559,00 

166 Вилучення штифтової куксової вкладки 295,00 

167 Аналіз прицільної рентгенограми 24,00 

168 Аналіз ортопантограми, панорамної рентгенограми, томограми 49,00 

169 Металозахисне покриття   78,00 

170 Виготовлення еластичної підкладки до базису протеза 172,00 

171 
Ізолювання торуса (виготовлення, кріплення та видалення ізоляції 

для торуса)   
29,00 

172 
Припасування та фіксація суцільнолитих конструкцій протезів за 

наявності імплантата 
900,00 

173 Зняття та установка формувача ясен 187,00 

174 Зняття та установка формувача трансферу 187,00 

175 Зняття відбитка за наявності імпланта 618,00 

176 Зняття відбитка індивідуальною ложкою 392,00 

177 Фіксація індивідуального абатменту 370,00 

178 Припасування та фіксація коронки на абатмент 667,00 

179 Відливання моделей гіпсом 103,00 

180 Зняття відбитка масою типа А-силікон 544,00 

181 Фрезерування коронок 254,00 

182 Валик прикусний 136,00 

603 Одиночна штампована металева коронка (клінічний етап) 295,00 

604 Штампована коронка облицьована пластмасою (клінічний етап) 368,00 

605 Одиночна пластмасова коронка (клінічний етап) 295,00 

606 Одиночна металокерамічна коронка (клінічний етап)   700,00 

607 Одиночна лита металева коронка (клінічний етап) 479,00 

608 
Одиночна метапопластмасова коронка: фотополімерна (клінічний 

етап)  
537,00 

609 Штампована коронка в мостоподібному протезі  (клінічний етап) 295,00 

610 
Фасетка у штамповано-паяному мостоподібному протезі  (клінічний 

етап)  
221,00 

611 
Литий зуб у штамповано-паяному мостоподібному протезі  

(клінічний етап)  
110,00 

612 
Штампована коронка, облицьована пластмасою, у мостоподібному 

протезі  (клінічний етап) 
368,00 

613 Пластмасова коронка в мостоподібному протезі  (клінічний етап) 295,00 

614 Пластмасовий зуб у мостоподібному протезі  (клінічний етап) 73,00 

615 
Металокерамічна коронка у мостоподібному протезі  (клінічний 

етап)  
626,00 

616 Металокерамічний зуб у мостоподібному протезі  (клінічний етап) 405,00 



617 

Металопластмасова коронка або композитна   в мостоподібному 

протезі (клінічний етап) (вартість ливарних робіт сплачується 

додатково) 

590,00 

618 
Металопластмасовий зуб або композитний у мостоподібному 

протезі  (клінічний етап)  
189,00 

619 Лита металева коронка в мостоподібному протезі  (клінічний етап)  388,00 

620 Литий металевий зуб у мостоподібному протезі  (клінічний етап)  110,00 

621 

Повний знімний протез (пластинковий з корекцією протезу) з 

пластмасовими або акриловими зубами (вартість комплекту зубів 

сплачується додатково)  (клінічний етап) 

1 032,00 

622 

Знімний частковий протез з корекцією протезу з пластмасовими або 

акриловими зубами (вартість комплекту зубів сплачується 

додатково)  (клінічний етап) 

848,00 

623 
Виготовлення та аналіз діагностичних моделей щелеп  (клінічний 

етап) 
98,00 

624 
Лита куксова штифтова вкладка, виготовлена лабораторно 

(клінічний етап) 
405,00 

625 Перелом базису  (клінічний етап) 110,00 

626 Кріплення одного зуба  (клінічний етап) 110,00 

627 Кріплення одного кламера  (клінічний етап) 147,00 

628 
Лабораторне перебазування знімного протезу (з корекцією)  

(клінічний етап) 
477,00 

629 
Дуга верхня передня (додаткова) із хромокобальтового сплаву 

(CrCo) (клінічний етап)  
92,00 

630 
Дуга верхня задня із хромокобальтового сплаву (CrCo) (клінічний 

етап)  
92,00 

631 Дуга нижня із хромокобальтового сплаву (CrCo) (клінічний етап)  92,00 

632 
Сідло (сітка) для кріплення з пластмасою із хромокобальтового 

сплаву (CrCo) (клінічний етап)  
61,00 

633 
Кламер опорно-утримувальний із хромокобальтового сплаву (CrCo) 

(клінічний етап)  
30,00 

634 З'єднання із хромокобальтового сплаву (клінічний етап) 30,00 

635 
Захист з пластмасовою фасеткою із хромокобальтового сплаву 

(CrCo) (клінічний етап)  
80,00 

636 
Обмежник базису із хромокобальтового сплаву (CrCo) (клінічний 

етап)  
30,00 

637 
Встановлення замкового кріплення  (клінічний етап) (вартість 

замкового кріплення сплачується додатково)  
1 364,00 

638 Металозахисне покриття  (клінічний етап) 68,00 

639 Фрезерування коронок  (клінічний етап) 122,00 

224 Лиття лапки або накладки 54,00 

225 Лиття зуба литого або захисту для фасетки/штифтового зуба 54,00 

226 Лиття культьової вкладки із хромнікелевого сплаву (CrNi) 99,00 

227 Лиття культової вкладки із хромокобальтового сплаву (СгСо) 109,00 

228 
Лиття коронки або захисту для фасетки/зуба литого для 

металопластмасового каркасу із хромнікелевого сплаву (CrNi) 
96,00 

229 
Лиття каркасу під металокерамічну коронку, зуб із хромнікелевого 

сплаву (CrNi) 
115,00 



230 
Лиття каркасу під металокерамічну коронку, зуб із 

хромкобальтового сплаву (СгСо) 
135,00 

231 Виготовлення вогнетривкої моделі (силікон) 610,00 

232 Лиття бюгельного каркасу (СгСо) 804,00 

233 Лиття армування для знімних протезів 782,00 

640 Сріблення поверхні або порожнини зуба в дітей (1 зуб) 27,00 

641 

Комплексне первинне обстеження дитини, оформлення облікової 

документації, стану прикусу, пародонту, індексів гігієни, РМА, 

КПВ, локальної демінералізації, ступеня активності карієсу, плану 

диспансеризації, реабілітації та профілактики  

152,00 

642 Психотерапевтична підготовка дитини до лікування 111,00 

643 
Первинний огляд дитини (включає запис анамнезу, фізичних 

обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) 
49,00 

644 
Повторний огляд дитини  (включає запис анамнезу, фізичного 

обстеження, контролю призначеного лікування) 
38,00 

645 Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного індексу у дітей 106,00 

646 Навчання дитини гігієні ротової порожнини  96,00 

647 Проведення професійної гігієни усіх зубів у дітей  216,00 

648 Видалення м'якого зубного нальоту в дітей 96,00 

649 
Видалення зубного каменя з усіх зубів за 2, 3 чи 4 відвідування 

інструментальним методом у дітей 
330,00 

650 
Видалення зубного каменя з усіх зубів за 2, 3 чи 4 відвідування за 

допомогою ультразвукового апарату у дітей 
375,00 

651 

Знеболювання провідникове (інфільтраційне) анестетиком типу 

"Септанест" у дітей (обов'язкова консультація лікаря-алерголога 

дитячого та сплачується додатково) 

59,00 

652 
Знеболювання аплікаційне анестетиком типу "Джен Реліф гель" у 

дітей 
28,00 

653 Зішліфовування горбів тимчасових зубів у дітей 81,00 

654 Флюоризація зубів у дітей (4 зуби) 361,00 

655 Місцеве застосування ремінералізуючих препаратів у дітей (4 зуби) 109,00 

656 Покриття фісур одного зуба герметиком у дітей 171,00 

657 

Відновлення зубів пломбуванням під час лікування поверхневого та 

середнього карієсу тимчасових зубів матеріалом типу "Фуджи IX" у 

дітей 

244,00 

658 
Відновлення зубів пломбуванням під час лікування глибокого 

карієсу тимчасових зубів матеріалом типу "Фуджи IX" у дітей 
294,00 

659 
Відновлення зубів пломбуванням під час лікування  карієсу та його 

ускладнень світлополімерним матеріалом типу "Твінкі Стар" у дітей 
309,00 

660 

Відновлення зубів пломбуванням під час лікування поверхневого та 

середнього карієсу тимчасових зубів матеріалом типу "Кетак 

Моляр" у дітей 

213,00 

860 
Відновлення зубів пломбуванням під час лікування глибокого 

карієсу тимчасових зубів матеріалом типу "Кетак Моляр" у дітей 
244,00 

861 

Відновлення зубів пломбуванням під час лікування поверхневого та 

середнього карієсу тимчасових зубів матеріалом типу "Ріва Селф 

Кюр" у дітей 

153,00 



862 
Відновлення зубів пломбуванням під час лікування глибокого 

карієсу тимчасових зубів матеріалом типу "Ріва Селф Кюр" у дітей 
166,00 

661 
Лікування каріозних і некаріозних уражень зубів  методом глибокої 

інфільтрації матеріалом типу "ICON" у дітей (1 зуб) 
460,00 

662 
Лікування карієсу тимчасових зубів методом атравматичного 

реставраційного лікування у дітей  
309,00 

663 

Лікування одного зуба при неускладненому карієсі І та ІІ ступенів 

активності, яке закінчується пломбою зі світлополімерного 

матеріалу типу "Вітремер ", у дітей  

398,00 

664 

Лікування одного зуба при неускладненому карієсі ІІІ ступеня 

активності, яке закінчується пломбою з світлополімерного матеріалу 

типу "Вітремер ", у дітей  

495,00 

863 

Лікування одного зуба при неускладненому карієсі І та ІІ ступенів 

активності, яке закінчується пломбою з світлополімерного матеріалу 

типу "Ріва Лайт Кюр ", у дітей  

273,00 

864 

Лікування одного зуба при неускладненому карієсі ІІІ ступеня 

активності, яке закінчується пломбою з світлополімерного матеріалу 

типу "Ріва Лайт Кюр " у дітей  

319,00 

865 

Лікування одного зуба при неускладненому карієсі І та ІІ ступенів 

активності, яке закінчується пломбою з світлополімерного матеріалу 

типу "Градія Дірект ", у дітей  

458,00 

866 

Лікування одного зуба при неускладненому карієсі ІІІ ступеня 

активності, яке закінчується пломбою з світлополімерного матеріалу 

типу "Градія Дірект ", у дітей  

549,00 

867 

Лікування одного зуба при неускладненому карієсі І та ІІ ступенів 

активності, яке закінчується пломбою з світлополімерного матеріалу 

типу "Харізма", у дітей  

394,00 

868 

Лікування одного зуба при неускладненому карієсі ІІІ ступеня 

активності, яке закінчується пломбою з світлополімерного матеріалу 

типу "Харізма", у дітей  

500,00 

665 
Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), 

розкриття рогу пульпової камери у дітей 
64,00 

666 Накладання тимчасової пломби в дітей 25,00 

667 
Накладання лікувальної пов'язки при лікуванні карієсу та його 

ускладненнях у дітей 
54,00 

668 
Накладання ізолювальної прокладки під час лікування  глибокого 

карієсу в дітей 
65,00 

669 
Відновлення  коронок  зубів композиційними пломбувальними 

матеріалами в дітей (багатокореневий зуб) 
667,00 

670 
Відновлення  коронок  зубів композиційними пломбувальними 

матеріалами в дітей (однокореневий зуб) 
629,00 

671 
Ендодонтичне лікування у дітей із застосуванням матеріалу на 

основі мінерального триоксидного агрегату  
107,00 

672 Накладання девіталізувальної пасти та пов'язки в дітей 24,00 

673 Пульпотомія у дітей 26,00 

674 

Екстирпація пульпи з одного кореня тимчасового  зуба та 

медикаментозна обробка кореневого каналу в дітей (знеболювання 

сплачується додатково) 

59,00 



675 

Екстирпація пульпи з одного кореня постійного зуба та 

інструментальна, медикаментозна обробка кореневого каналу у 

дітей  (знеболювання сплачується додатково) 

112,00 

676 
Пломбування каналу кореня зуба в дітей пастою на основі кальцію 

гідроксиду   
120,00 

677 Пломбування каналу кореня зуба в дітей  84,00 

678 Зняття пломби в дітей 27,00 

679 Усунення дефекту пломби в дітей 75,00 

680 Покриття тичасового зуба стандартною металевою коронкою у дітей  347,00 

681 
Лікування захворювань пародонту в дітей: накладання лікувальної 

пов'язки на ясна та зубоясневі кишені (одне відвідування) (6 зубів) 
111,00 

682 
Обробка уражених поверхонь слизової оболонки в дітей, лікувальні 

пов'язки (одне відвідування)  
86,00 

683 
Видалення тимчасового зуба просте в дітей (знеболювання 

сплачується додатково) 
109,00 

684 Медикаментозне лікування перікоронариту в дітей 104,00 

685 Припинення кровотечі після видалення зуба в дітей 36,00 

869 

Лікування одного зуба при неускладненому карієсі І та ІІ ступенів 

активності, яке закінчується пломбою з світлополімерного матеріалу 

типу "Лателюкс", у дітей  

346,00 

870 

Лікування одного зуба при неускладненому карієсі ІІІ ступеня 

активності, яке закінчується пломбою з світлополімерного матеріалу 

типу "Лателюкс", у дітей  

423,00 

877 
Стажування лікаря - інтерна за спеціальністю "Стоматологія" на умовах 

контракту  під керівництвом лікаря - стоматолога вищої категорії 

протягом одного дня 

147,00 

392 Рентгенографія зубів панорамна 165,00 

393 Рентгенографія зубів прицільна 96,60 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


