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Prisliste på udvalgte kirurgiske ydelser Juli 2019:
Vi gør meget ud af en overskuelig og ikke mindst gennemskuelig prisliste.
Så kan vi i fælleskab informere vores patienter bedst muligt.
Operative indgreb inkl. bedøvelse. Ved retrograd/hemisektion inkl. postop rtg
Amotio
kr.
Amotio 2 tænder samtidig (f.eks. 8-8)
kr.
Retrograd på for- og hjørnetænder
kr.
Retrograd på præmolarer
kr.
Retrograd på 6+6 og 6-6
kr.
Retrograd på 6+6 inkl. palatinal rod samt 7+7 og 7-7
kr.
Cystectomi/vævsprøve (Roskilde) i forb. m. anden operation
kr.
Cystectomi alene inkl. vævsprøve (Roskilde)
kr.
Hemisektion
kr.
PRF membran supplement
kr.
Kirurgisk konsultation excl. evt. rtg
kr.

3.150,5.300,3.800,4.150,4.400,4.550,1.000,3.150,3.150,900,550,-

Priser er inkl. bedøvelse, evt. kontrol rtg. postop, recept, m.m.
Bemærk at der gives kr. 1.000,- rabat på efterfølgende amotio, retrograd i samme seance
Vi benytter ultralyd til udboring af kaviteten og rodfylder med IRM-cement (Tandlægebladet nr. 10, 2009 side 746-757).
PRF membraner anvendes til at fremme helingen og mindske eftersmerter, typisk ved molarer UK, knogleopbygning,
gingivaretraktioner,, sinusperforationer, drysocket, PA behandling, og meget mere.

Implantatbehandlinger
Implantatbehandlinger er til tider vanskelige at give standard priser på, og derfor vil jeg se
patienterne forud for behandling - for at kunne vejlede bedst muligt. Derudover udfærdiges en
udførlig behandlingsplan med priser og tidshorisont forud for behandlingen.
Vejledende pris på enkeltandsimplantat med krone er:

kr.

18.000,-

Eventuelle ekstraudgifter og/eller rabatter vil fremgå af behandlingsplan/overslag. Det kan f.eks dreje sig om kirurgisk
frilægning, knogleudvidelse, knogleopbygning, sinusløft (åbent eller lukket), CBCT, m.m. Rabatter kan f.eks. være når
flere implantater indsættes samtidigt og/eller pt. indgår som kursus/video patient.

Hybrid protetik
Vi benytter primært Locator systemet. Systemet findes til så godt som alle implantatsystemer.
Klar til fiksering hos tekniker/tandlæge af protese med attachments
2 implantater i underkæbe klar med attachments
kr.
22.000,4 implantater i overkæbe klar med attachments
kr.
43.000,Periimplantitis behandling med PRF membraner
Enkelt implantat
Ekstra pr. implantat i samme region

kr.
kr.

4.100,1.200,-

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

750,1.500,1.950,2.250,2.200,1.500,-

Behandles med PRF membraner - pt.s eget blod.

CBCT og panorama - eksklusiv konsultation
ConeBeam CT kan tages i forskellige felt størrelser:
Panorama:
CBCT 5x5:
CBCT 5x8:
CBCT 8x8:
2 stk. 5x5:
Analyse/planlægning i forbindelse med implantatindsættelse

Bemærk: CT scan kræver en specifik begrundelse og formål i henvisningen. Derudover ønskes tilsendt røntgen foretrukket panorama. Vejledning kan downloades.
Hvis der ikke foreligger røntgen eller panorama, tager vi en panorama forud for CT scan.
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