
 
 

 

Parodontologie 

 

 

Evaluare completa parodontala (consultație de specialitate, parodontograma, 
fotografii intraorale, plan de tratament – 1 ora) 

350 lei 

Consultație parodontologie 250 lei 

Parodontograma si reevaluare periodica 250 lei 

Set fotografii intraorale 150 lei 

Control post-intervenție - in primele 6 luni 0 lei 

Detartraj subgingival +/- anestezie, la microscop/ arcadă (GINGIVITA CRONICA) 550 lei 

Debridare parodontală chirurgicală, la microscop/ dinte, implant 300 lei 

Debridare parodontală nechirurgicală, la microscop / dinte 100 - 150 lei 

Debridare parodontală nechirurgicală, la microscop / cadran 700 – 800 lei 

Debridare parodontală cu lambou, la microscop / 2-3 dinți 750 lei 

Debridare parodontală cu lambou cu RTG, la microscop / 2-3 dinți 1100 lei 

Debridare parodontală cu lambou, la microscop / cadran 1100 lei 

Debridare parodontală cu lambou cu RTG, la microscop / cadran 1500 lei 

Debridare periimplantita cu lambou, la microscop / implant 650 lei 

Tratament retracții gingivale, la microscop / 1 dinte (LRL, LRC) 1000 lei 



 
 

Tratament retracții gingivale, la microscop / 2-3 dinți (LRC, tunelizare) 1800 lei 

Tratament retracții gingivale, la microscop / cadran (LRC, tunelizare) 2200 lei 

Recoltare grefă conjunctivă  900 lei 

Recoltare grefă epitelioconjunctivă 750 lei 

Vestibuloplastie/ Lambou în grosime parțială pe cadran 600 lei 

Gingivectomie/ dinte 250 lei 

Alungire coronară/ dinte 350 lei 

Distal wedge/ dinte 350 lei 

Frenectomie laser 350 lei 

Imobilizare cu bandă de fibră de sticlă/ sextant 450 lei 

Evaluare igienă post-intervenție parodontală 150 lei 

Membrană Mucodern 150- 200€ 

Emdogain + Prefgel 0.15ml/ 0.7ml 100€ - 300€ 

Prefgel  20€ 

  

  

 
 
 

 



 
 

Chirurgie 
 

 

Extracție monoradicular 250-300 lei 

Extracție pluriradicular/ rest radicular 300 - 400 lei 

Extracție dinte cu mobilitate grad 3 250 lei 

Extracție molar de minte erupt 350-500 lei 

Extracție molar de minte semi-inclus 450-600 lei 

Extracție molar de minte inclus/ descoperire chirurgicală dinte inclus 650-850 lei 

Extracție implant  850 lei 

Premolarizare/ Amputație radiculară 400 lei 

Osteoplastie/ dinte 100 lei 

Lambou/ 2-3 dinti 500 lei 

Lambou/ cadran 750 lei 

Rezecție apicală/ monoradiculari 750 lei 

Rezecție apicală/ pluriradiculari 950 lei 

Incizie/ Excizie formațiuni tumorale  400 lei 

Conservare piesă excizată și examen anatomopatologic La cerere 

Chistectomie  650 lei 



 
 

Plastia comunicării oro-sinusale 650 lei 

Regularizare creastă/ arcadă (preprotetic) 600 lei 

Roll flap/ descoperire implant si aplicare capa de vindecare Cervico 400 – 500 lei 

Bone split/ implant 500 lei 

Recoltare os autolog 500 lei 

Sinus-lift intern (include biomaterialele) 2500 lei 

Sinus-lift extern (include biomaterialele) 5000 - 5500lei 

Regenerare osoasă ghidată/ dinte, implant 600 lei 

Implant MEGAGEN 700€ 

Conformator gingival CERVICO 450 lei 

Os bovin ( intre 0,5-2,5g ) Cerabone/ Gen-os 100€ - 300€ 

Membrana resorbabila de pericard, in functie de dimensiune Jason/ Evolution 115€ - 300€ 

Sutură teflon 10€ 

Ghid chirurgical 1 orificiu ( orificiu suplimentar) 700 lei (200 lei) 

All on 4/ 6 cu protezare imediata 3900€ - 5500€ 

 

 



 
 

Endodonție 

 

Consultație endodonție 200 lei 

Tratament monoradiculari 550 lei 

Tratament biradiculari 650 lei 

Tratament pluriradiculari 750 lei 

Retratament monoradiculari 650 lei 

Retratament biradiculari 750 lei 

Retratament pluriradiculari 850 lei 

Ablație pivot metalic/ fibră de sticlă 250 lei 

Îndepartare/ bypass ac rupt/canal 150 - 300 lei 

Închidere perforație 200 lei 

Refacere perete endo 150 lei 

Aplicare hidroxid de calciu 150 lei 

Obturație cavitate de acces  150 lei 

Refacere bont protetic cu pivot de fibră de sticlă/ 

Dentatus 

350 lei 

Gingivectomie laser carii sugingivale 100 lei 

  



 
 

Protetică 

 

 

 

Consultație protetică 200 lei 

Model de studiu/ arcadă 200 lei 

Ablație coroană 100 lei 

Wax-up/dinte 100 lei 

Mock-up/ dinte 100 lei 

Pivot metalic/ dinte 250 lei 

Coroană provizorie de cabinet/ dinte 200 lei 

Coroană provizorie de laborator/ dinte 250 lei 

Coroană provizorie ramforsată cu metal/ dinte 350 lei 

Coroană provizorie de cabinet/ implant 500 lei 

Coroană provizorie de laborator/implant 550 lei 

Coroană metalo-ceramică/ dinte 1000 lei 

Coroană zirconiu monolitic/ dinte 1200 lei 

Coroană integral ceramică E-max/ dinte 1600 lei 

Coroană ceramică pe zirconiu/ dinte 1600 lei 

Coroană metalo-ceramica/ implant 1200 lei 



 
 

Coroană ceramică pe zirconiu/ implant 1700 lei 

Fateta ceramică/ dinte 1800-3000 lei 

Inlay/ onlay ceramică/ dinte 1200 lei 

Bont protetic/ implant 100 -150€ 

Lingură individuală/ arcadă 100 lei 

Proteză flexibilă/ arcadă 2000 lei 

Proteză Kemeny 350 lei 

Proteză parțială/ arcadă 1300 lei 

Proteză totală ( dinți compozit )/ arcadă 2000 lei 

Proteză scheletată/ arcadă 3500 lei 

Proteză pe implant/ arcadă 3000 lei 

Sistem special/ dinte sau implant 100 euro 

Reparație/ rebazare proteză 300 lei 

Cimentare coroană externă/ dinte 100 lei 

Gutieră bruxism  400 lei 

  

 

 



 
 

Prevenție și cosmetică dentară 

 

Igienizare profesională la microscop/ 6 luni 350 lei 

Igienizare profesionala la microscop inițală, / 

anuala  

450 lei 

Control periodic 100 lei 

Air-flow 250 lei 

Albire dentara Opalescence (1 seringă) 1000 lei 

Albire endo/ dinte/ sedinta 250 lei 

Profilaxie copil  ( 2-12 ani ) 250 lei 

Profilaxie adolescent ( 13-19 ani ) 300 lei 

Fluorizare topică / arcadă     60 lei 

Fluorizare gutiere 300 lei 

Aplicare desensibilizant dentinar / dinte 50 lei 

Relevare placă bacteriană 50 lei 

Sigilare dinte permanent   200 lei 

Sigilare dinte temporar  150 lei 

 

  



 
 

Odontoterapie 

 

Obturație compozit 1 suprafata 300  lei 

Obturație compozit 2 suprafete 350 lei 

Obturație compozit 3 suprafete 450 lei 

Obturație compozit de colet 300 lei 

Obturație compozit estetică minoră 350  lei 

Obturație compozit estetică majoră 450 lei 

Fațetă directă compozit 550 lei 

Inlay/ onlay compozit direct  600 lei 

Inlay/ onlay compozit indirect 850 lei 

Obturație temporară cu glassionomer 150 – 200 lei 

Coafaj direct/ indirect 100 lei 

Șlefuire selectivă/ dinte 100 lei 

 

  



 
 

Pedodonție 

 

Extracție dinte temporar mobil 150 lei 

Extracție dinte temporar cu anestezie 200 lei 

Aplicare devitalizant/ pansament 100 lei 

Obturație dinte temporar 1 suprafață 150 lei 

Obturație dinte temporar +2  suprafețe 200 lei 

Pulpectomie + obt canal monoradiculari 150 lei 

Pulpectomie + obt canal pluriradiculari 200 lei 

 


