
 מחיר ללקוחות 

28.2פלטינום עד 

 מחיר ללקוחות פלטינום 

1.3.2021-החל מה

3720(עזרה ראשונה)טיפול חירום 

1120או מרשם תרופתי/עזרה ראשונה אבחון ו

4020שחזור אמלגם משטח אחד כולל ליטוש

-II) משטחים רצופים 2שחזור אמלגם 

CL)4920כולל ליטוש

או לא  (MOD) משטחים3שחזור אמלגם 

5920רצופים

6020שחזור מחומר מרוכב משטח אחד

9020שחזור מחומר מרוכב שני משטחים

15620כתר אמלגם

שורש השן בחומר על בסיס /שחזור צואר

6620יונומר הזכוכית

3120ייעוץ רופא מומחה לטיפולי שורש

13620טיפול שורש בשן קדמית

15320טיפול שורש במלתעה

22520טיפול שורש בטוחנת

31820טיפול שורש בשן בעלת אנטומיה חריגה

בין - חבישה בתעלות שורש במיימת סידן

6120שורש.ישיבות ט

טיפול שורש בשן בעלת היסטוריה 

31820אנדודונטלית

8820(לכל ישיבה)חיוד בחוד שורש פתוח 

16620חידוש טיפול שורש בשן קדמית

19220חידוש טיפול שורש במלתעה

30420חידוש טיפול שורש בטוחנת

4720קיטוע מוך בשן קבועה

5320(בשן אחת)פיני כסף / מבנה/ הוצאת בורג

7420(לשן)טיפול בעזרת מיקרוסקופ 

עקיפת מיכשור שבור מהתעלה /הוצאת 

9620בעזרת מיקרוסקופ

5920(לא כולל שחזור חיצוני)קיטוע מוך 

י אנדודונט בעזרת "ניתוח חוד השורש ע

54320מיקרוסקופ

מחירון השיניים החדש ללקוחות כללית מושלם פלטינום



14420ביודנטין/ MTA-טיפול ב

10820אקספלורציה דנטלית

8520עקירה

10220(לא כלואה)עקירת שן בינה 

5220ניקוז מורסה

טיפול ברגישות /טיפול מקומי בפלואור

1820דנטינלית

טיפול בכפות פלואור כולל הדרכה לגהות 

2020הפה

10420ריח פה- בדיקה 

3120ריח פה- ביקורת 

שחזור מחומר מרוכב בשיניים 

CLASS IV13020קדמיות

ללא טיפול שורש )שחזור שן שבורה 

12620בשן קדמית(ומבנה

3520סתימה אחורית רטרוגרדית לכל שורש

10820תיקון נקב בלשכת המוך

16120תיקון נקב בתעלת השורש
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