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ОБЩИ УСЛОВИЯ 
 

1. Всяка поръчка, постъпва за работа в Лаборатория с надлежно попълнен от 

Клиента, лабораторен фиш, по образец. Той трябва да съдържа задължително: 

a. Име на пациент 

b. Вида на услугата, номера на зъби и/или количество 

c. Да бъде отбелязано състоянието или конструкцията на зъбната схема 

d. Да бъде отбелязан материала, от който да бъдат изработени конструкциите 

e. Да бъдат отбелязани други допълнителни параметри на поръчката (като 

наличие на скан файл, отпечатък, захапка или услуга с блокче на 

стоматолога), когато са предмет на поръчката 

f. Да бъде записан цвета, в който да бъде изработена конструкцията, когато е 

приложимо. 

g. Могат да бъдат дадени допълнителни указания и разяснения към поръчката 

в секцията  

NB! Всеки наш Клиент получава персонализиран фиш с попълнена паспортна информация за име 

на фирма, лекар, телефон, имейл и адрес за кореспонденция и доставка. Клиента е длъжен при 

промяна, да информира Лабораторията и да предостави актуални данни. 

*Фиш се попълва и в случаите, когато дадена работа се изпраща за преработка или доработка, 

след като вече веднъж е била приета от Клиента. След установяване на причината/те за това, 

дадената заявка се третира, като клинична или лабораторна преработка. 

2. Поръчката да бъде напълно окомплектована, с всички необходими придружаващи 

я отпечатъци, модели, захапка снимки, STL файлове, фото документация, завити 

аналози и други, според конкретния случай. 

**Отпечатъкът трябва да бъде взет с лъжица – горна, долна челюст и регистрат. 

NB! Лабораторията НЕ работи със секторни отпечатъци. 

**При работа с протетични конструкции върху импланти, надстройки, бази и други 

съпътстващи процеса материали, могат да бъдат поръчани от лаборатория за сметка на 

Клиента, ако последния не ги е закупил и приложил към окомплектованата поръчка. 

3. Сроковете за изработване и издаване на поръчките са обявени в ценовата листа на 

Лабораторията.  

***Според нуждите на Клиента и натовареността на Лаборатория, може да се договори и по-

кратък срок, което е възможно да оскъпи Вашата поръчка с 50%. 

4. Сканиране и файлове.  

a. Лабораторията предоставя на своите клиенти еднократно встъпително 

обучение в сканиране. При необходимост от допълнителни часове, извън 

първоначалното обучение, свързани със сканиране, същите се таксуват 

допълнително за всеки следващ час. 

b. Скан файла, задължително трябва да съдържа в името си ИМЕ НА ПАЦИЕНТ. 

Файлове без имена на пациенти няма да влизат в график. 
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