Priser
18-25 år
Undersøgelser
Diagnostisk grundundersøgelse

Tilskud til medlemmer af
Sygeforsikringen Danmark
gr. 1, 2 & 5

Pris
26+ år

18-25 år

26+ år

92,00

157,00

92,00

64,00

92,00

157,00

92,00

64,00

129,00

129,00

129,00

60,00

325,00

325,00

325,00

121,00

197,00
141,00

197,00
141,00

197,00
141,00

133,00
77,00

200,00

200,00

68,00

68,00

144,00
144,00
850-1.200,00 850-1.200,00

12,00
275,00

12,00
275,00

156,00

64,00

Diagnostisk grundydelse udføres, når du kommer til undersøgelse på
klinikken for første gang. Den danner grundlag for diagnostik og
behandlingsplanlægning.

Statusundersøgelse
Statusundersøgelse er den regelmæssige undersøgelse, der udføres
hver 12. til 24. måned. Hvor længe der skal gå mellem dine
statusundersøgelser bliver vurderet individuelt fra gang til gang.
Statusundersøgelsen danner grundlag for tilrettelæggelsen af den
nødvendige forbyggende og behandlingsmæssige indsats ind til næste
statusundersøgelse.

Fokuseret undersøgelse
Fokuseret er en kontrolundersøgelse, der vedrører et eller flere aktuelle
sygdomsproblemer. Fokuseret undersøgelse anvendes også som
opfølgning eller kontrol af sygdomsprogression eller efter en udført
behandling.

Udvidet diagnostisk grundundersøgelse
Udvidet diagnostisk grundydelse er en undersøgelse, der udføres, hvis
du har høj sygdomsaktivitet og et stort behandlingsbehov.

Tandrensning
Tandrensning a (mindst 15 tænder)
Tandrensning b (højst 14 tænder)
Røntgenbilleder
Bitewing taget i forbindelse med en af de ovenstående
undersøgelser
Bitewing er røntgenbilleder af de store og små kindtænder.

Røntgenoptagelse (1 stk.)
Panoramarøntgen (inkl. beskrivelse)
Panoramarøntgen er én stor røntgenoptagelse, der omfatter alle
tænder, rødder, kæbeknogle, kæbehuler og kæbeled.

Individuel forebyggende behandling
Individuel forebyggende behandling

156,00

156,00

Udføres som forebyggende behandling af alle orale lidelser som f.eks.
caries, parodontose eller tandkødsbetændelse. Den forebyggende
behandling kan typisk være instruktion i
optimal hjemmetandpleje eller behandling af aktiv caries med fluorid.

Priser
Parodontosebehandling, forebyggende behandling &
tandrensning
Parodontal undersøgelse og diagnostik

Ikke medlem af Sygeforsikringen Danmark

Tilskud til medlemmer af
Sygeforsikringen Danmark
gr. 1, 2 & 5

453,00

200,00

102,00

51,00

269,00

125,00

150-300,00

75,00

Anvendes når der ved en undersøgelse er konstateret parodontose.

Tandrodsrensning (pr. tand)
Tandrodsrensning udføres på tænder med aktiv parodontose.

Udvidet tandrensning
Udvidet tandrensning der anvendes, såfremt du har parodontose.

Lokalbedøvelse
Fortsættes på næste side…

Priser (fortsat..)
Fyldninger
Plastfyldning, enkeltfladet, som ikke er påvirket af slid

Tilskud til medlemmer af
Sygeforsikringen Danmark
gr. 1, 2 & 5

Pris

403,00

138,00

Det kan typisk være en lille plastfyldning i en fortand eller en
plastfyldning ved tandhalsen.

Plastfyldning, 1 flade i en lille kindtand
Plastfyldning, 2 flader i en lille kindtand
Plastfyldning, 3 flader i en lille kindtand
Plastfyldning, 4 flader i en lille kindtand
Plastfyldning, 5 flader i en lille kindtand
Plastfyldning, 1 flade i en stor kindtand
Plastfyldning, 2 flader i en stor kindtand
Plastfyldning, 3 flader i en stor kindtand
Plastfyldning, 4 flader i en stor kindtand
Plastfyldning, 5 flader i en stor kindtand
Flerfladet plastfyldning i fortand
Tandudtrækning & operative indgreb
Tandudtrækning (ikke operativ fjernelse)
Operativ fjernelse af en tand, herunder visdomstand inkl. kontrol
og fjernelse af tråde
Implantat inklusiv operativ indsættelse af implantatet i
kæbebenet og dækskrue

Rodspidsamputation
Tænder med 1 rod
Tænder med 2 rødder
Tænder med 3-4 rødder
Opbygning af knogle (prisen afhænger af omfanget og
materialeforbrug)
Hemisektion (deling af tand med bevarelse af en eller flere
rødder)
Bideskinne
Hård bideskinne, inkl. tilpasning, aflevering og 1. kontrol
Rodbehandling
1 kanal (f.eks. Fortand eller hjørnetand)
2 kanaler (f.eks. Lille kindtand)
3 kanaler (f.eks. Stor kindtand)
4 kanaler i stor kindtand
Blegning
Blegning

600-700,00
850-1.200,00
1.300-1.500,00
1.600-1.700,00
300 kr. til plastfyldninger i
1.800-2.000,00
kindtænderne
800-900,00
og flerfladet plastfyldning
1.200-1.400,00
i fortænderne.
1.200-1.600,00
1.800-1.900,00
1.900-2.100,00
800-1.600,00
317,00
1.300-3.300,00
11.400,00

151,00
800,00
Tilskud fra Danmark til
implantatbehandling
afhænger af gruppe og
længden af dit
medlemskab. Se mere på
Danmarks hjemmeside.

3.200,00
3.600,00
3.800-4.700,00
800,00
3.000-5.000,00
2.500-3.000,00
4.500,00
2.200,00
3.100,00
4.000,00
4.800,00

225,00
450,00
675,00
900,00

3.500,00

Inkluderer aftryk til blegeskinner og udlevering af disse samt instruktion
i, hvordan de anvendes, kliniske fotos, kontrol af resultatet samt den
nødvendige mængde blegegel.

Invisalign (usynlig tandretning)
Invisalign (usynlig tandretning)

18.500-45.000,00

Prisen er afhængig af behandlingens omfang.

Forundersøgelse (vurdering af mulighed for behandling)
Konsultation (kliniske fotos, aftryk samt Clincheck)
Konsultation forudsætter panoramarøntgenoptagelse

0,00
2.148,00
852,00

Udgift til konsultation samt panoramarøntgenoptagelse fratrækkes
regning for Invisalign behandling, hvis der siges ja til denne

Konsultation uden tandbehandling
Konsultation uden tandbehandling
Udeblivelse
30 minutter
30-45 minutter
45-60 minutter

249-600,00
255,00
496,00
737,00

300,00
275,00

Priseksempler

Pris

Tilskud til medlemmer af
Sygeforsikringen Danmark

Gr. 1 & 2

Gr. 5

Tilskud til medlemmer af
Sygeforsikringen
Danmark - forudsætter 5
års medlemskab

Gr. 1 & 2

Gr. 5

Priseksempler på kroner
Prisen på kronerne inkluderer beslibning af tanden, midlertidig
hætte/plastkrone samt cementering og tilpasning af kronen.
Bemærk at vores kroner fremstilles i Danmark og er dokumenteret som
medicinsk udstyr.

Porcelænskrone til kindtand
Porcelænskrone til fortand
Krone i ædelmetallegering med påbrændt porcelæn
Krone fremstillet i alternativt metal med påbrændt porcelæn
Støbt opbygning i rodbehandlet tand under krone
Plastisk opbygning under krone
Priseksempler på bro

6.400,00
6.600,00
7.400,00
6.350,00
2.700,00
880,00

1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.100,00
300,00

18.900,00
19.800,00

5.600,00
3.600,00

300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00

2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00

525,00
525,00
525,00
525,00

380,00

380,00

Priserne er inkl. beslibning af tænderne, midlertidige
hætter/plastkroner, tilpasning og cementering af broen.
Bemærk at vores broer fremstilles i Danmark og er dokumenteret som
medicinsk udstyr.

Erstatning af kindtand: Metallegering med påbrændt porcelæn
Bro i porcelæn til erstatning af en fortand

6.300,00
6.300,00

