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ÁRJEGYZÉK
retenciós lemez
aktív lemez tágító csavarral
Y, vagy két csavaros lemez
állsapka
ferdesík
pitvarlemez
harapásemelő sín
Delaire maszk
aktivátor csavar nélkül
aktivátor csavarral
Klammt- vagy Balters-féle készülék
Frankel készülék
Hansa készülék
ív,kapocs,segédrugó,stb. beépítés
headgear beépítés (készülékbe drótból)
multiband vagy ragasztott br. készülék

termelői ár
14000.16000.18000.10000.10000.10000.14000.18000.17000.19000.20000.24000.27000.1000.6000.-

vény írás esetén
beteg befizetés közgyógy
11.500.7000.12500.7500.14000.8000.9000.4500.9000.5000.9000.5000.12000.7000.14000.10000.14000.8000.15000.8000.16000.8000.18000.9000.19000.9000.500.300.3500.2000.-

33000.57000.76000.-

20000.15000.Önzáró br.(Damon MX/Lotus+/Empower)
35000.Damon Q v. kozmetikus zafir
54000.6-osokon nyitható tubus
+
4000.lingual, palatinal, labial ív készülék
14000.12000.6000.(nem kell befizettetni kiegészítőből vonjuk)
multiband készülékhez rendelhető
transzpalatinalis ív (forrasztott)
8000.6000.3000.lingualis v. palatinalis ív,goschgarian
11000.6000.3500.quad helix
12000.7000.4000.obturator, ill. beszédjavító szájharang
12000.2770.1500.(1fogívre – 2db gyűrű, 10db br., 1db ív) bionic

A kivehető készülékek csak korszerű színes csillámos anyagból készülnek, a legújabb technológiával..
Szín és matrica választási lehetőséget minden gyermek számára biztosítunk.
Multiband kiegészítő anyagok

MBgyűrű 6-os,7-es (combi konvertibilis tubus és pal.-ling. zár, klitt)
3.500.sima gyűrű / db
1.200.bracket / db
Bionic v. Roth
1.000.Alexander
1.200.Lotus plus v. Damon MX (önzáró)
3.500.DAMON Q
4.500.esztetikus bracket
zaphir , Ormco ICE
4.000.ragasztható moláris tubus ( 6-os, 7-es )
2.200.ragasztható önzáró tubus
4.000.kobayaschy ( 100 db )
10.000.drót ligatura rövid ( 500 db )
9.000.8-as szálligatúra ( csomag )
18.000.STOP / csomag
12.000.toló-húzó rugó SS ( tekercs )
2.500.húzó rugó NiTi ( tekercs )
8.000.gombocska / db
1.200.forestaflex, SS ívek / db
500.NiTi – Titán superelasztikus ívek / db
1.000.ÖnligírozóTMA,anti-spee,Alexander sodort ív/db (therma-titán,béta-titán,CU-NiTi) 3.000.lip bumper
3.800.dr.Korn lip bumper
7.000.goschgarian
2.000.quadhelix
4.000.szeparáló gumi ( karika )
1.700.gumilánc szines ( tekercs )
8.800.gumi ligatúra rövid ( rúd )
500.intermax. gumi gyűrűk ( zacskó )
600.headgear . J hurok pár
3.500.retainer / db
3.300.-

nem támogatott készülékek
Műtéti sín
Készülék javítás, rugós csavar egy foghoz
Járulék elemek ( felharapások, rugók, ívek, stb. )
Hyrax gyorstágító
Fogfehérítő fóliák
Harapás emelők, retenciós sínek
Dezorientációs, kemény acrylat felszinnel
Osamu, , csikorgatás gátl. dupla sín
Pozicionáló, sport fogvédő, horkolás gátló

30.000.5.000.2.000.20.000.5.000.8.000.11.000.10.000.20.000.-

Clear Aligner (egy fázis /setup és 3db. Fólia/)
Horkolás gátlók
15-től 30.000.- TAP

45.000.80.000.-

fejsapka
nyakpánt
fogszab. tartó doboz
védő viasz v. szilikon / doboz
gipsz modell készítés / db
muzeális minta készítés / db

4.000.3.800.500.400.600.1000.-

