Pris

Priser
18‐25 år

26+ år

Pris efter tilskud fra
sygesikringen ”danmark”
(gruppe 1, 2 & 5)
18‐25 år
26+ år

Undersøgelser
Diagnostisk grundundersøgelse

95,86

164,33

0

94,33

95,86

164,33

0

94,33

129,00

129,00

0

59,00

340,21

340,21

0

219,21

205,65
147,87

205,65
147,87

0
0

100,65
70,87

209,84

209,84

141,84

141,84

150,05
375‐
1.200,00

150,05
375‐
1.200,00

82,05
187,50‐
925,00

82,05
187,50‐
925,00

163,11

163,11

0

99,11

Diagnostisk grundydelse udføres, når du kommer til undersøgelse på
klinikken for første gang. Den danner grundlag for diagnostik og
behandlingsplanlægning.

Statusundersøgelse
Statusundersøgelse er den regelmæssige undersøgelse, der udføres
hver 12. til 24. måned. Hvor længe der skal gå mellem dine
statusundersøgelser bliver vurderet individuelt fra gang til gang.
Statusundersøgelsen danner grundlag for tilrettelæggelsen af den
nødvendige forbyggende og behandlingsmæssige indsats ind til næste
statusundersøgelse.

Fokuseret undersøgelse
Fokuseret er en kontrolundersøgelse, der vedrører et eller flere aktuelle
sygdomsproblemer. Fokuseret undersøgelse anvendes også som
opfølgning eller kontrol af sygdomsprogression eller efter en udført
behandling.

Udvidet diagnostisk grundundersøgelse
Udvidet diagnostisk grundydelse er en undersøgelse, der udføres, hvis
du har høj sygdomsaktivitet og et stort behandlingsbehov.

Tandrensning
Tandrensning a (mindst 15 tænder)
Tandrensning b (højst 14 tænder)
Røntgenbilleder
Bitewing taget i forbindelse med en af de ovenstående
undersøgelser
Bitewing er røntgenbilleder af de store og små kindtænder.

Røntgenoptagelse (1 stk.)
Panoramarøntgen (inkl. beskrivelse)
Panoramarøntgen er én stor røntgenoptagelse, der omfatter alle
tænder, rødder, kæbeknogle, kæbehuler og kæbeled.

Individuel forebyggende behandling
Individuel forebyggende behandling
Udføres som forebyggende behandling af alle orale lidelser som f.eks.
caries, parodontose eller tandkødsbetændelse. Den forebyggende
behandling kan typisk være instruktion i
optimal hjemmetandpleje eller behandling af aktiv caries med fluorid.

Priser

Pris efter tilskud fra
sygesikringen ”danmark”
(gruppe 1, 2 & 5)

Pris

Parodontosebehandling
Parodontal undersøgelse og diagnostik

473,92

273,92

106,42

51,42

281,74

156,74

200‐
400,00
500,00
500,00

125‐
325,00
425,00
500,00

Anvendes når der ved en undersøgelse er konstateret parodontose.

Tandrodsrensning (pr. tand)
Tandrodsrensning udføres på tænder med aktiv parodontose.

Udvidet tandrensning
Udvidet tandrensning der anvendes, såfremt du har parodontose.

Bedøvelse og beroligende medicin
Lokalbedøvelse (alm.)
Lokalbedøvelse (elektronisk med ”The Wand”)
Premedicinering (beroligende medicin)
Fortsættes på næste side…

Priser (fortsat..)
Fyldninger
Plastfyldning, enkeltfladet, som ikke er påvirket af slid

Pris efter tilskud fra
sygesikringen
”danmark” (gruppe 1,
2 & 5)

Pris

421,64

283,64

Det kan typisk være en lille plastfyldning i en fortand eller en
plastfyldning ved tandhalsen.

Plastfyldning, 1 flade i en lille kindtand
Plastfyldning, 2 flader i en lille kindtand
Plastfyldning, 3 flader i en lille kindtand
Plastfyldning, 4 flader i en lille kindtand
Plastfyldning, 5 flader i en lille kindtand
Plastfyldning, 1 flade i en stor kindtand
Plastfyldning, 2 flader i en stor kindtand
Plastfyldning, 3 flader i en stor kindtand
Plastfyldning, 4 flader i en stor kindtand
Plastfyldning, 5 flader i en stor kindtand
Tandudtrækning & operative indgreb
Tandudtrækning (ikke operativ fjernelse)
Operativ fjernelse af en tand, herunder visdomstand inkl. kontrol
og fjernelse af tråde
Implantat inklusiv operativ indsættelse af implantatet i
kæbebenet og dækskrue

Bideskinne
Hård bideskinne, inkl. tilpasning, aflevering og 1. kontrol
Rodbehandling
1 kanal (f.eks. Fortand eller hjørnetand)
2 kanaler (f.eks. Lille kindtand)
3 kanaler (f.eks. Stor kindtand)
4 kanaler i stor kindtand
Blegning
Blegning

700‐900,00
1.100‐1.400,00
1.250‐1.600,00
1.450‐1.800,00
300 kr. til plastfyldninger i
1.600‐2.000,00
kindtænderne
850‐1.050,00
og flerfladet plastfyldning
1.150‐1.450,00
i fortænderne.
1.350‐1.700,00
1.550‐1.950,00
1.750‐2.200,00
331,02
950‐3.200,00
11.910,00

181,02
190‐1.600
(fra 26 år: 190‐2.400)
Tilskud fra Danmark til
implantatbehandling
afhænger af gruppe og
længden af dit
medlemskab. Se mere på
Danmarks hjemmeside.

4.500,00

4.005,00

2.280,00
3.221,00
4.000,00
4.800,00

2.030,00
2.721,00
3.250,00
3.800,00

3.500,00

3.500,00

600,00

600,00

267,00
519,00
771,00

267,00
519,00
771,00

Inkluderer aftryk til blegeskinner og udlevering af disse samt instruktion
i, hvordan de anvendes, kliniske fotos, kontrol af resultatet samt den
nødvendige mængde blegegel.

Konsultation
Konsultation
Eksempelvis i forbindelse med forundersøgelse til implantatbehandling
og kirurgiske indgreb.

Udeblivelse
30 minutter
30‐44 minutter
45‐60 minutter

Priseksempler

Pris

Pris efter tilskud fra
sygesikringen ”danmark”

Pris efter tilskud fra
sygesikringen
”danmark”
‐ forudsætter 5 års
medlemskab

Gr. 1 & 2

Gr. 5

Gr. 1 & 2

Gr. 5

Priseksempler på kroner
Prisen på kronerne inkluderer beslibning af tanden, midlertidig
hætte/plastkrone samt cementering og tilpasning af kronen.
Bemærk at vores kroner fremstilles i Danmark og er dokumenteret som
medicinsk udstyr.

Porcelænskrone til kindtand
Porcelænskrone til fortand
Krone i ædelmetallegering med påbrændt porcelæn
Krone fremstillet i alternativt metal med påbrændt porcelæn
Støbt opbygning i rodbehandlet tand under krone
Plastisk opbygning under krone
Priseksempler på bro

6.750,00
6.750,00
7.750,00
6.750,00
2.800,00
950,00

5.550,00
5.550,00
6.550,00
5.550,00
1.700,00
650,00

19.800,00
19.800,00

16.200,00
16.200,00

6.440,00
6.440,00
7.440,00
6.440,00
2.490,00
650,00

4.650,00
4.650,00
5.650,00
4.650,00
1.700,00
570,00

Priserne er inkl. beslibning af tænderne, midlertidige
hætter/plastkroner, tilpasning og cementering af broen.
Bemærk at vores broer fremstilles i Danmark og er dokumenteret som
medicinsk udstyr.

Erstatning af kindtand: Metallegering med påbrændt porcelæn
Bro i porcelæn til erstatning af en fortand

13.500,00
13.500,00

6.207,00
6.207,00
7.207,00
6.207,00
2.490,00
570,00

