CМТЛ "БИОМИМЕТИК СМАЙЛ" ЕООД
Адрес: п.к.1407, Гр.София, ж.к Южен Парк, ул.Св.Осий Кордобски, бл.113
тел. 0879 09 66 79, E-mail: office@bsmile.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА
ПРОТЕЗИРАНЕ ВЪРХУ ЗЪБИ
Фулконтур циркониева корона върху зъб -KATANA

5 раб. дни

200.00 лв.

Циркониева корона на зъб- KATANA с вестибуларен CUTBACK и
послойно нанесена керамика/дистален участък

7 раб. дни

250.00 лв.

Циркониева корона на зъб- KATANA с вестибуларен CUTBACK и
послойно нанесена керамика/естетична зона

7 раб. дни

300.00 лв.

Метало-керамична корона на зъб - GC

10 раб. дни

165.00 лв.

Фелдшпатова фасета - GC

15 раб. дни

550.00 лв.

Фасета / Частична корона в естетична зона - E-MAX, Empress,
Cerasmart, Vita Enamic

7 раб. дни

350.00 лв.

Инлей / Онлей,Овърлей - E-MAX, Empress, Cerasmart, Vita Enamic

5 раб. дни

270.00 лв.

5-7 раб.дни

40.00 лв.

Фулконтур циркониева корона върху имплант - KATANA

5 раб. дни

250.00 лв.

Циркониева корона върху имплант - KATANA с вестибуларен
CUTBACK и послойно нанесена керамика/дистален участък

7 раб. дни

270.00 лв.

Циркониева корона върху имплант - KATANA с вестибуларен
CUTBACK и послойно нанесена керамика/естетична зона

7 раб. дни

300.00 лв.

5 раб. дни

270.00 лв.

7 раб. дни

230.00 лв.

до 20 раб.дни

2750.00 лв.

до 20 раб.дни

3500.00 лв.

до 20 раб.дни

4500.00 лв.

5 раб. дни

180.00 лв.

Индивидуална абатмънт – PEEK

5 раб. дни

180.00 лв.

Индивидуална абатмънт– TITAN

5 раб. дни

180.00 лв.

Дигитален wax-up (цена на зъб)

ПРОТЕЗИРАНЕ ВЪРХУ ИМПЛАНТИ

Корона от хибридна керамика върху имплант - Vitaenamic, Composite
Метало-керамична корона върху имплант - GC
Фотополимерен Мост върху импланти –Титаниев скелет със
Composite
Циркониев Мост върху импланти – ALL-ON- 4 /ALL-ON-6 - KATANA(в
цената се включва изработката на временен мост -проект)
Титаниева греда с индивидуални циркониеви (KATANA) корони-ALLON- 4 /ALL-ON-6(в цената се включва изработката на временен мост проект)
Индивидуална циркониева абатмънт - KATANA

Гаранция на всички постоянни конструкции върху импланти: 2 години
При тотални възстановявания гаранцията важи при изработка на шини за бруксизъм
* Експресни поръчки до /4 работни дни/_ +50% от регламентираната сума
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ЦЕНОВА ЛИСТА
ВРЕМЕННИ КОНСТРУКЦИИ
Временен Торонто мост върху импланти с метален скелет

от 2-3 раб. дни

860.00 лв.

2 раб. ден

600.00 лв.

Временна корона на зъб - PMMA

от 2-4 раб. дни

55.00 лв.

Временна корона върху имплант - PMMA
(не включва цената на протетичната надстройка)

от 2-4 раб. дни

60.00 лв.

Временна корона с армировка от PEEK

от 2-4 раб. дни

65.00 лв

Временен Торонто мост върху импланти

ПРОТЕЗИ
Тотална Плакова Протеза (Трислойни Гарнитура Зъби)

10 раб.дни

350.00 лв.

Тотална Плакова Протеза (Композитна Гарнитура Зъби)

10 раб.дни

550.00 лв.

Плакова Протеза с мека подложка

10 раб.дни

450.00 лв.

Частична Плакова Протеза с огънати куки

10 раб.дни

250.00 лв.

Тотална Термосенс Протеза

10-14 раб.дни

650.00 лв.

Частична Термосенс Протеза

10-14 раб.дни

450.00 лв.

Микропротеза Акрилна (до 2 зъба)

2 раб. ден

110.00 лв.

Микропротеза Термосенс (до 2 зъба)

3 раб. ден

250.00 лв.

Микропротеза Принтирана (до 2 зъба)

2 раб. ден

100.00 лв.

Имедиатна Протеза

5 раб. ден

250.00 лв.

Комбинирана Плакова Протеза с два цвята/без алергени /

7-14 раб.дни

550.00 лв.

Комбинирана Термосенс Протеза с два цвята

7-14 раб.дни

830.00 лв.

Моделно Лята Протеза

7-12 раб.дни

600.00 лв.

Протези със Специални Свързващи Елементи

цена и срок на изработка се
уточняват след анализ на случая

Есикс Шина
Адхезивен мост
Адхезивен мост с кевларена армировка

1-3 раб. дни
1-3 раб. дни
1-3 раб. дни

230.00 лв.
85.00 лв.
230.00 лв.

Репаратура – залепване на счупена/пукната протеза

1 раб. ден

Репаратура + добавяне на зъб/ кука

1 раб. ден

Ребазация

1-3 раб. дни

Шаблон за прикус

1 раб. ден

40.00 лв.

Индивидуална лъжица

1 раб. ден

30.00 лв.

Check греда

1 раб. ден

75.00 лв.

60.00 лв.
60.00 лв. + 5лв.
на всеки
елемент
70.00 лв.
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ШИНИ
Шина за избелване за една челюст - ERKODENT (в цената не се
включва изработката на модел)
Шина за бруксизъм-индивидуално артикулиране - ERKODENT(в
цената не се включва изработката на модел)
Шина ретайнер - ERKODENT (в цената не се включва изработката на
модел)
Спортна шина – ERKODENT (в цената не се включва изработката на
модел)

2 раб. ден

40.00 лв.

2 раб. ден

110.00 лв.

2 раб. ден

50.00 лв.

2 раб. ден

250.00 лв.

Шина за пренасяне на WAX-UP

1 раб. ден

100.00 лв.

Принтиран модел- NextDent by 3DSystems

1 раб. ден

55.00 лв.

Ситуационен модел- гипс IV клас

1 раб. ден

15.00 лв.

