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Odontologinių paslaugų kainynas 

Pirminė gyd. odontologo apžiūra ir konsultacija, gydymo plano 

sudarymas 20 € 

Nuskausminimas      10 € 

Dentalinio rentgeno nuotrauka (pastoviems pacientams  

įskaičiuota į gydymo kainą) 10€ 

 

TERAPINIS GYDYMAS 

Šviesa kietinama (helio) plomba maža/vidutinė/didelė  50 – 80 € 

Danties anatomijos atstatymas  100 – 150€ 

 

KANALŲ GYDYMAS 

Devitalizuojančios pastos uždėjimas ant atviro nervo    30€ 

Šaknies kanalo chemomechaninis apdorojimas: 

• 1 šaknis      40€ 

• 2 šaknys     50€ 

• 3 šaknys     60€ 

Vaistų keitimas (1-3 kanalai)    40€ 

Šaknies kanalo plombavimas gutaperčos kaiščiais: 

• 1 šaknis      40€ 

• 2 šaknys      60€ 

• 3 šaknys      80€ 

Plombinės medžiagos, srieginio kaiščio, kultinio  

įkloto išėmimas iš kanalo      50-100€ 

 

PROFILAKTIKA 

Burnos higiena: 

Konkrementų pašalinimas ultragarsiniu skaleriu ir  

kiuretėmis, apnašų šalinimas oro abrazijos būdu   50€ 

(su soda Air Flow) ir visų dantų poliravimas pasta,                                          Prireikus kelių procedūrų ( 1 k.  

individualios higienos apmokymas ir burnos higienos                                    40€; 2 k. 30€) 

priemonių parinkimas   
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Dantų balinimas:  

• Kapa (vieno žandikaulio)                         60€ 

• Kapa (abiejų žandikaulių)                         80€ 

• Balinimo želė                           30 - 50€ 

Funkcinė kapa nuo bruksizmo (sportinė)                          280€ 

Kapa nuo dantų dilimo (minkšta)                           100€ 

Kapa nuo dantų dilimo (kieta)                                                                                                   150€ 

Dantų papuošalas ir jo fiksavimas                           50€ 

 

CHIRURGIJA (nuskausminimas neįskaičiuotas) 

Nuolatinio danties rovimas                            50 - 100€ 

Sudėtingas danties rovimas (protinio danties)                        70 - 150€  

 

VAIKŲ PIENINIŲ DANTŲ GYDYMAS 

Pirminė apžiūra, pažyma į mokyklą, darželį                                                                             20€  

Pulpito ar periodontito gydymas                            30€ 

Kanalo (-ų) plombavimas                             30€ 

SJC (cheminio kietėjimo) plomba                           30€ 

Spalvota (šviesa kietinama, helio) plomba                             30€ 

Danties rovimas                              20 – 30€ 

Nuolatinio danties vagelių padengimas silantu (nuo 6 metų)                           10€ 

 

PROTEZAVIMAS 

KULTINIAI ĮKLOTAI: 

Lietas metalinis kultinis (šakninis) įklotas      70€ 

Išardomas metalinis kultinis įklotas      90 – 110€ 

Kultinis įklotas su 1 stiklo pluošto kaiščiu      70€ 

Kultinis įklotas su 2 stiklo pluošto kaiščiais      90€ 

Biohpp kultinis įklotas 150€ 
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LAIKINI DANTŲ VAINIKĖLIAI: 

Pastovus plastmasinis vainikėlis (nefrezuotas/frezuotas)     50€ 

Laikinas apsauginis vainikėlis     20€ 

 

FIKSUOTI DANTŲ PROTEZAI 

Lietas metalinis Cr-Co vainikėlis      150€ 

Bemetalės keramikos vainikėlis (pilno kontūro cirkonis) šoninių dantų srityje                    250 - 300€  

Bemetalės keramikos vainikėlis (pilno kontūro cirkonis) estetinėje zonoje  300 - 350€ 

Bemetalės keramikos protezas ( eMax keramikos vainikėlis, laminatės, užklotas) 300€ 

Cirkonio oksido keramikos vainikėlis  350€ 

Stiklo keramikos laminatė     400-600€ 

Frezuotas plastmasinis vainikėlis (PMMA) 150€ 

Pastovus plastmasinis vainikėlis  100€ 

Seno vainikėlio nupjovimas (1vnt)     20€ 

Atsicementavusio įkloto, vainikėlio pricementavimas (1vnt)    30€ 

Papildomas įkloto, vainikėlio pricementavimas 10€ 

 

Protezavimas ant implantų 

Prisukamas cirkonio oksido keramikos vainikėlis  400 - 450€ 

Tarpinė dalis cirkonio oksido keramikos tiltiniame dantų proteze 300 – 350€ 

Frezuotas plastmasinis vainikėlis (PMMA) 150€ 

Laikinas vainikėlis 100€ 

Individuali cirkonio oksido atrama 200€ 

Individuali titano atrama 300€ 

All on 4/6 prisukami, cementuojami protezai (be atramų) 

• Cirkonio sluoksniuotos keramikos  4000€ 

• Cirkonio oksido su titanine sija                                                                                       5000 - 6000€ 

• Biohpp pagrindu su daugiasluoksniais dantimis ir kompozicine dantenų apdaila 3200€ 

• Metalo keramikos 4000€ 

• Hibridinis metalo plastiko dantų protezas 1500-2000€ 

Biohpp lanko atraminis dantų protezas fiksuojamas prie teleskopų Nuo 700€ 

Išimamas dantų protezas fiksuojamas prie implantų (be papildomų detalių) Nuo 200€ 
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IŠIMAMI DANTŲ PROTEZAI 

Išimamas vieno žandikaulio plokštelinis dantų protezas     350 – 400€ 

+(galima) termoelastinė apkaba 1 vnt.     50€ 

1 danties dalinis plokštelinis dantų protezas:  100€ 

           kiekvienas papildomas dantis  10€ 

            metalinė lenkta apkaba  20€ 

Termoelastinis (elastingas) išimamas dantų protezas (dalinis):  

• 1-2 dantys      250€ 

• 3-4 dantys      350€ 

• 5-8 dantys      450€ 

Termoelastinis (elastingas) lanko atraminis dantų protezas    500 – 600€ 

Biohpp lanko atraminis dantų protezas 700€ 

Termoelastinio išimamo dantų protezo pataisa                                                                        nuo 100€ 

 

Išimamo protezo (plokštelės) pataisa: 

• Bazės lūžio       50€  

• Bazės lūžio sutvirtinta armatūros tinkleliu     70€ 

• 1 danties įstatymas į plokštelę    50€ (kiekvienas  

papildomas dantis 

10€) 

• Kabliuko išlenkimas ir įstatymas      50€ 

• Perbazavimas      70€ 

 

 

Pastabos: 

Skubūs protezavimo darbai 50%-100% 

Atliekant didelius darbus taikomos individualios nuolaidos 

Šiame kainoraštyje yra nurodytos standartinės paslaugų kainos. Paslaugų įkainiai gali skirtis po 

apžiūros bei gydymo plano sudarymo priklausomai nuo darbų apimties, sudėtingumo ir rizikos. 

 

 


