
Ár Megjegyzés 

NYUGÁSZATI ÁRLISTA 2020 
Dr. Berecz Endre konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvos
Dr. Kovács Gergely konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvos

DIAGNOSZTIKA / KONTROLL 

Első kezelés (konzultáció, OP felvétel, árajánlat)	  15.000 Ft 
Endodonciai konzultáció (OP felvétel)	 30.000 Ft	 befejezett gyökértömés vagy 

csere esetén 15.000 Ft jóváírás 
adunk 

Irányított biofilm terápia és OP felvétel	 38.000 Ft	 Évenkénti megjelenés esetén 
5.000 Ft kedvezmény 

Digitális panoráma röntgen (OP)	  8.000 Ft	 kontroll 6.000 Ft 

SZÁJHIGIÉNE / PREVENCIÓ 
Homokfújás 	 20.000 Ft	 (tanácsadás, biofilm festés, 

homokfújás, fluoridos kezelés) 
Irányított biofilm terápia	 30.000 Ft	 (tanácsadás, biofilm festés, 

homokfújás, depurálás, fluoridos 
kezelés)  

Barázdazárás	 15.000 Ft	 foganként (3-at fizet 4-et kap) 

SZÁJSEBÉSZET / IMPLANTÁCIÓ	
Fog- és gyökéreltávolítás (egyszerű)	 20.000 Ft	 foganként 
Bölcsességfog eltávolítás (nem műtéti/egyszerű)	 25.000 Ft	 foganként 
Fog- és gyökéreltávolítás (nehezített)	 35.000 Ft	 foganként 
Műtéti fog- és gyökéreltávolítás	 40.000 Ft	 foganként 
Resectio, cystectomia, retrograd lezárás biokerámiával, PRF	 120.000 Ft	 műtétenként/foganként 
Fogbeültetés (implantáció/Alphabio, Neodent)	  150.000 Ft – 200.000 Ft	 (műtéti költség, műgyökér, 

ínyformázó) felépítmény nélkül 
Ínyformázás, implant felszabadítás, stabilitás mérés, felépítmény	 esetfüggő	 személyre szabott tervezést 

igényel 
Sinus lifting (arcüreg alsó falának megemelése)	 180.000 Ft	 oldalanként 
PRF (vérvételi protokoll és membrán)	 30.000 Ft	 alkalmanként 

GYÖKÉRKEZELÉS ÉS -TÖMÉS 
Gyökértömés	 150.000 Ft	 foganként 
kezelés menete (1-2-3 alkalom):	

fog megnyitása, csatornák lokalizációja, gyógyszeres lezárás 
csatornák megmunkálása, tisztítása, gyógyszeres lezárás 

elektromos bemérés, kontroll röntgen,végleges gyökértömés 

Gyökértömés	 170.000 Ft	 foganként 
kezelés menete (2-3-4 alkalom):	

idegen gyökértömés eltávolítása, gyógyszeres lezárás 
csatornák megmunkálása, tisztítása, gyógyszeres lezárás 

elektromos bemérés, kontroll röntgen, végleges gyökértömés 

A gyökértömés ára tartalmazza a közbülső röntgeneket, az elektromos bemérést és a csatorna fertőtlenítést is. 
A gyökérkezelések lépéseit kofferdam izolálásban végezzük Zeiss operációs mikroszkóp segítségével maximálisan 30-szoros 
nagyításig. A gyökértömés ára nem tartalmazza a fog koronai részének végleges helyreállítását! 
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ESZTÉTIKAI FOGÁSZAT 
Ideiglenes tömés	  ingyenes 
Hosszútávú ideiglenes tömés (IRM)	 10.000 Ft	 foganként 
Alábélelés üvegionomer cementtel (Vitrebond)	 10.000 Ft	 foganként 
Esztétikus tömés (Tokuyama Estelite, Ceram X)	 25.000 Ft – 35.000 Ft	 felszínek száma és fogak 

elhelyezkedése alapján (front, 
kisőrlő, nagyőrlő) 

Direkt héj / Direkt inlay (Tokuyama Estelite, Ceram X)	 45.000 Ft	 foganként üvegszálas 
megerősítéssel (Ever X posterior) 

Gradia/Nexco kompozit betét (inlay/korona)	 60.000 Ft	 foganként 
Üvegszálas csonkfelépítés (EverX, Bioblock technika)	 30.000 Ft	 foganként 

Konzerváló fogászati beavatkozások nagyrészt kofferdam izolálásban 7,5-szeres nagyítás alatt készülnek Zeiss operációs 
mikroszkóp segítségével. 

FOGPÓTLÁS (rögzített) 
Híd eltávolítás	 6.000 Ft	 horgonyonként 
Ideiglenes korona rendelőben	 6.000 Ft	 tagonként 
Ideiglenes korona fogtechnikus által	 esetfüggő	 tagonként 
Fémkerámia korona (nikkelmentes /hagyományos)	 80.000 Ft	 tagonként 
Fémkerámia korona (CAD-CAM)	 80.000 Ft	 tagonként 
Aranykerámia korona	 80.000 Ft	 tagonként +aktuális aranyár 
Cirkónium-oxid-kerámia korona	 80.000 Ft	 tagonként 
Végleges korona implantátumra 	 esetfüggő	 tagonként 
Idegen csap eltávolítás	 25.000 Ft	 csaponként 
Öntött csap 	 30.000 Ft	 foganként 
Egyedi fogszín regisztráció	 esetfüggő 
Harapásregisztrálás	 esetfüggő 

A koronák ára tartalmazza a vállas előkészítés, a lenyomatvétel és a porcelán váll költségét is! Fogpótlások elkészítési 
folyamatát kiindulástól a befejezésig (fogtechnikai lépéseket is beleértve) Zeiss operációs mikroszkóppal ellenőrizzük. 

FOGPÓTLÁS (kivehető) 
Ideiglenes protézis	  esetfüggő	 állcsontonként 
Teljes protézis	  esetfüggő	 állcsontonként 
Implantátumokon elhorgonyzott protézis (Overdenture)	  esetfüggő	 állcsontonként 
Speciális rejtett elhorgonyzású kombinált munkák	  esetfüggő	 állcsontonként 

FOGFEHÉRÍTÉS 
Fogfehérítés otthoni (Opalescence GO)	  50.000 Ft	 alsó-felső 
Fogfehérítés otthoni, Biofilm terápia esetén 20% engedmény	 40.000 Ft	 alsó-felső 
Fogfehérítés rendelői (Opalescence Xboost)	  50.000 Ft	 alsó-felső  
Komplex fogfehérítés (rendelői és otthoni)	  80.000 Ft	 alsó-felső, 100.000 Ft helyett 

-20% engedmény 

Invazív fogászati beavatkozásainkat injekciós érzéstelenítésben végezzük, melyért külön költséget nem számolunk fel! 

Szájsebész specialistánk: Dr. Heintz Renáta, Presidentist 
Dr. Poncz Ernő, Poncz Dental 

Parodontológus specialistáink: Dr. Horváth Attila, Evident Pro 
Dr. Fazekas Vera, Pont 32 

Fogszabályozó specialistáink: Dr. Borbély Zoltán, Hansa Dent Studio 
Dr. Csiki Péter, Csiki fogszabályozás 

Az árlista nem tejleskörű, a leggyakoribb kezeléseket tartalmazza. Változtatás jogát fenntartjuk! 
Kedvezmények: teljes rehabilitáció esetén egyedi engedményt adunk a fogpótlások árából!

Érvényes: 2020. január 27-től
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