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  52740915סימוכין : 

 01.08.2015טיפול שיניים לזכאי סל שיקום/נזקקים נכון ליום  מחירון

  

 כללי

מחיר 
 -מירבי ב

 ₪ 

 40 בדיקה והכנת תכנית )אחת לשנה( 

עזרה ראשונה כולל צילום רנטגן פריאפיקלי או נשך. במידה ומתבצע המשך טיפול בשן,  
 90  עלות עזרה ראשונה תקוזז מעלות הטיפול.

 20 לא קשר לעזרה ראשונה(לצלום פריאפיקלי או צילום נשך )

 100 צילום פנורמי

 150 צילום  סטטוס

 250 לצורך השתלה CTצילום  *

   היגיינה אורלית ומניעה

 100 דקות( 30) הסרת אבנית , הדרכה להיגיינה אורלית וטיפול בפלואריד, לישיבה

 150 (, לרבע פה chart  - יודנטליהקצעת שורשים  ) עם הגשת מיפוי פר

 50 איטום חריצים, לשן אחת

   שחזורים מאמלגם:

 130 משטח אחד

 150 משטחים ויותר 2

   בשיניים קידמיותשחזורים מחומר מרוכב 

 150 משטח אחד

 165 משטחים או יותר 2

 330 השלמת כותרת

   טיפולים לילדים

 135 ל שיחזור סופי{קיטוע מוך השן })פולפוטומי(, לא כול

 200 כתר טרומי

 400 שומר מקום

 80 לישיבה אחת –"גז צחוק"( נשאפת )סדציה 
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   טיפול שורש

 350 תעלה 1

 450 תעלות 2

 570 תעלות 3

 650 תעלות 4

 50 חידוש טפול שורש )תוספת לכל תעלה(

 260 ושחזור סופי( יתד)כולל ישיר מבנה 

   כירורגיה קטנה

 130 רגילה שן אחת עקירה

 100 עקירת שן נוספת באותה ישיבה

 300 עקירה כירורגית כולל הרמת מתלה, קידוח בעצם, תפרים והורדת תפרים

 560 הארכת כותרת כולל כירורגית עצם

   פרותטיקה

 400 (, כולל ריפוד לשנהFLIPPER) שיניים 2מאקריל עד תותבת 
שיניים  )כולל ווים ושיניים( זמנית או קבועה,    6עד  3 תותבת חלקית להוצאה מאקריל מ

 1,200 כולל ריפוד לשנה

 1,800 שיניים )כולל ווים ושיניים( כולל ריפוד לשנה 6יל מעל רתותבת חלקית להוצאה מאק

 1,500 תותבת מיידית שלמה

 2,300 תותבת שלמה, כולל ריפוד לשנה )מאקריל(

 400 תותבת שלמהתוספת עבור רשת יצוקה בתוך 

 250   כולל הוספת שיניים או וויםתיקון שבר בתותבת, 

 400 שנה לאחר עשיית התותבת( )מעלפוד תותבת במעבדה יר

 2,700 תותבת חלקית על בסיס מתכת ויטליום )כולל הכל(

 1,300 שתל  *
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 400 מבנה לשתל / מחבר לתותבת *

 500 עצם מלאכותית לשתל בודד  *

 300 ממברנה לשתל בודד *
כתר חרסינה או חלק ביניים בגשר כולל עלות המתכת )חצי אצילה( וכתר זמני המבוצע 

 1,100  במרפאה

 180 כתר זמני מבושל מאקריל המבוצע במעבדה

 400 מבנה יצוק 

 400 סד לילה

   אצל מומחה ביישור שיניים –יישור שיניים  –טיפול אורתודונטי 

 2,500 צי שנה מכשירים ניידים עד למשך ח

 4,500 למשך שנה מכשירים ניידים או קבועים עד

 8,000 למשך שנתיים מכשירים ניידים או קבועים עד 

 

 

 ניידות עבור טיפול במרפאות שיניים ניידות 10%תוספת 

 טיפולים חריגים, חייבים לקבל מראש אישור של רופא שיניים מהאגף לבריאות השן   

 .5-5-( חוסר שן בודדת בשינים מ2 , גון תותבת שלמה תחתונהי( ע1תלים יאושרו רק במקרים הבאים: ש*  

 

 

 

 

 

 

 


