
Функціональні види робіт 

 
                Назва послуги Вартість за од.                                                                                

Функціональний WUX-UP входить у вартість 

 (на препарованих зубах) 

M.K.CREATION з використанням складної техніки нашарування 55 € 
M.K.CREATION з плечевою масою  65 € 
M.K.DUCERAM KISS 50 € 
E.MAX - з нанесенням  120 € 
E.MAX - цільнопресований 110 € 
E.MAX - на імплант    120 €    
E.MAX - гвинтова фіксація    130 € 
E.MAX - фрезерований      + 20 € 
Цирконова коронка Multilayer 110 € 
Цирконова коронка Multilayer на імпланті гвинтова фіксація 120 € 
СAD-CAM тимчасова виготовлена в артикуляторі по 

WUX-UP  підігнана по прикусу в заданому  градусі                                                

                                                                                

11 € 

СAD-CAM тимчасова виготовлена в артикуляторі по 

WUX-UP  підігнана по прикусу в заданому  градусі на імпланті 
13 € 

Воскове функціональне моделювання 10 € 
Бюгельний протез (+ вартість гарнітурів)  250 € 
Протез знімний (+ вартість гарнітурів) 100 € 
Титанова балка на 4 опорах/додаткова опора 500/80 € 
Дублювання моделей 30 € 
Розрахунок ТРГ 100 € 



 

    

 

 

 

Стандартні види робіт 

 
                            Безметалева кераміка            Вартість за од.                                                                                                                        

Пресована кераміка E.MAX 2300 грн 
Пресована кераміка E.MAX з нашаруванням 2600 грн 
Цирконова коронка 2300 грн 
Цирконова коронка з нашаруванням 2600 грн 
Цирконова коронка з гвинтовою фіксацією 2600 грн 
Цирконова коронка з нашаруванням та гвинтовою фіксацією 3000 грн 

                                              Цільнолиті конструкції 
M.K. Економ (DUCERA) 800 грн 
M.K. CREATION 950 грн 
M.K. CREATION з плечем  1200 грн 
M.K. CREATION з плечем по кругу 1350 грн 
M.K. CREATION на імпланті 1450 грн 
Цільнолита коронка  600 грн 
Вкладка культьова 300 грн 
Вкладка розбірна 450 грн 
Індивідуальні абатменти з Циркону 60 € 
Індивідуальний абатмент з титану без гвинта 60 € 

                                                          Знімне протезування 

Бюгельний протез з литими кламерами 4200 грн 
Бюгельний протез з замками 6000 грн 
Бюгельний протез односторонній (+ вартість замка)                                     

 
3100 грн 

Знімний протез 1800 грн 
Індивідуальна ложка                                                                                      

 
320 грн 

Тимчасова коронка, полімеризована 

  
250 грн 

Тимчасова коронка, полімеризована   на імплант 300 грн 
Тимчасова коронка фрезерована 420 грн 
Тимчасова коронка фрезерована на імплант 480 грн 
Воскове моделювання на препарованих зубах 190 грн 
Воскове моделювання на непрепарованих зубах  250 грн 
Фрезування абатмента 450 грн 
Ремонт протеза 350 грн 
Приварка зуба, кламера 350 грн 



        Цифрове моделювання 
Цифрове моделювання 1щелепа 12од. Mock-up  

(моделі входять в вартість) 
60 € 

Цифрове моделювання 1од.   6 € 

Прінт моделей 25 € 
 


