
O R T H O D O N C I A  KFT.  

Fogszabályozó és Továbbképző Centrum 
1077 Budapest,  Rottenbiller  u. 26.  T: 473-0239 / fax:473-0238                     

cégj.sz.:Cg. 01-09-671709,  EÜ Min.Orvostechn.Hiv.eng.sz.:26954/2010/OTIG 

www.orthodoncia.hu  e-mail: iroda@orthodoncia.hu                             
________________________________________________________________________________________________________     

 

 

FOGSZABÁLYOZÓ ÁRAK (Euro-ban) 

rendelők részére 

2019. január 1-től 

 

                                                                                        termelői ár/ Euro 

     

 

gipsz modell készítés                                  3.- 

demo (muzeális) modell                                                            6.- 

retenciós lemez                                                                        55.-                            

aktív lemez tágító csavarral                                                     65.-                                                                        

Y, vagy két csavaros lemez                                                     75.-                                                               

állsapka                                40.-                                                   

ferdesík                                40.-                                             

pitvarlemez                                40.-                                          

harapásemelő sín                                                                      55.-                                                                

Delaire maszk                                                                           75.-                                                            

aktivátor csavar nélkül                                 65.-                                                

aktivátor csavarral                                 75.-                                                             

Klammt- vagy Balters-féle készülék                                 80.-                                                  

Frankel készülék                               100.-                                                    

Hansa készülék                               115.-                                      
                                              

lingual, palatinal, labial ív készülék                                 55.-                                               

Multiband, ill. Multibracket készülékek 

   egy fogívre, tartalmaz - 2 db 6-os molaris 

   kombinalt ragasztható tubust vagy gyűrűt 

   10 db bracketet (Roth v. Alexander) 1 db 

   induló ívet kívánság szerint                                130.- 

 

ugyanez önzáró bracketekkel 

                   Damon MX / Empower                                         200.- 

                   DAMON  Q / kozm.Zaphir                                   250.-   

multiband készülékhez rendelhető 



      transzpalatinalis ív (forrasztott)                                25.-                                        

      lingualis v. palatinalis ív,goschgarian                                35.-             

      qadhelix   40.- 

      molaris gyűrű triple control tubusokkal (6-os,7-es)           13.- 

      ragasztható molaris tubus                                                   10.- 

      bracketek                                                                               5.- 

      önzáró bracketek                                                                 13.- 

      estetikus brecket ( zaphir kristály)                                      20.- 

      ívek – SS acél / db                                                                3.- 

                 NiTi super elastikus / db                                           6.- 

                 TMA, anti-spee, sodort, therma-beta-titán              10.- 

obturator, ill. beszédjavító szájharang                                40.-              

headgear . J hurok pár     16.- 

retainer  /  db     16.- 

fejsapka                                                                                     20.- 

nyakpánt   18.- 

fogszab. tartó doboz      2.- 

védő viasz  v. szilikon / doboz      2.- 

dupla előtoló lemez (doppel platte)   115.- 

Bertoni csavaros lemez   100.- 

Wick retenciós lemez     75.- 

Műtéti sín                                                                                150.- 

Készülék javítás, rugós csavar egy foghoz     15.- 

Járulék elemek ( felharapások, rugók, ívek, stb. )       5.- 

Hyrax gyorstágító     85.- 

Fogfehérítő fóliák     15.- 

Harapás emelők, retenciós sínek     30.- 

Dezorientációs, kemény acrylat felszinnel     45.- 

Osamu, színes har.em., csikorgatás gátl. dupla sín       40.- 

Pozicionáló, sport fogvédő, horkolás gátló     80.-  

TAP horkolásgátló      300.- 

Clear aligner (egy fázis – setup+3 db fólia)   170.- 


