
Prisoppslag 2020
Prisene inkluderer oppdekking, hygienetiltak, tannteknikerutgifter og nødvendig utstyr for de ulike prosedyrene. 
Prisene forutsetter at nødvendige forundersøkelser er foretatt og at du har samtykket til behandlingen.

Generelle tjenester Pris
Konsultasjon/undersøkelse av tannlege 600
Konsultasjon akuttpasient 600
Omfattende undersøkelse og utredning med behandlingsplanlegging 1980
Enkel rens i forbindelse med undersøkelse 240
Bedøvelse 230
Henvisning/ utfylling av skademeldingsskjema/ sykemelding 100

Fyllingsterapi
Hvit fylling i tannfarget kompositt, 1 flate 1230
Hvit fylling i tannfarget kompositt, 2 flater 1640
Hvit fylling i tannfarget kompositt, 3 flater 2040
Hvit fylling i tannfarget kompositt, 4 flater 2360

Rotbehandling
Rotfylling av fortann/hjørnetann 4270
Rotfylling av premolarer (små jeksler) 4960
Rotfylling av molarer (store jeksler) 6120

Protetisk behandling
Gull-/ porselensfylling. Cerec eller teknikerfremstilt, 1 flate 6450
Gull-/ porselensfylling. Cerec eller teknikerfremstilt, 2 flater 6450
Gull-/ porselensfylling. Cerec eller teknikerfremstilt, 3 flater og skallfasetter 7160
Helkrone, gull-/ porselensfylling, Cerec eller teknikerfremstilt, 4 flater eller mer 7160
Stiftforankring, direkte oppbygging 1590
Brodel uten forankringstann (mellomledd/ekstensjonsledd), pr tann 6150
Avtakbar delprotese, pr kjeve 14780
Avtakbar helprotese, pr kjeve 13840
Avtakbare helproteser, begge kjever 19480
Foring av protese, pr kjeve 5130
Midlertidig protese 5130
Implantatbasert krone/pilar i bro, inkl distanse 12300

Kirurgisk og oralmedisinsk behandling
Ukomplisert fjerning av tann, inkludert bedøvelse 1760
Ukomplisert fjerning av ytterligere tann i samme kjeveregion i samme seanse 920
Kirurgisk fjerning av tann/dyptliggende rot, inkl. Etterkontroll. Egenbetaling. 3350
Rotspissfjerning på fortann/hjørnetann/liten jeksel 2500
Rotspissfjerning på stor jeksel 3000
Biopsi (vevsprøve) og behandling av bløtvevsskader 1605
Incisjon av abscess 1045
Cystostomi/eksplorasjon (kirurgisk blottleggelse av tenner eller cyste for vurdering) 1605
Cystektomi (fjerning av cyste) 3205
Lukking av åpning til bihuler ved bruk av sutur 900
Kirurgisk innsetting av tannimplantat, første implantat 13300
Kirurgisk innsetting av tannimplantat, pr implantat i tillegg 7690

Behandling av tannkjøttsykdommer (periodontal behandling)
Periodontal behandling (tannkjøttsbehandling) 30 minutter, eksklusive bedøvelse. Egenbetaling 990
Tillegg for kirurgisk oppdekking ved behandling av tannkjøttsykdommer. Egenbetaling 900

Tannregulering av fortenner for voksne
Tannregulering av fortenner med avtagbar skinne 6-18 uker INMAN ALIGNER™ per kjeve 20500

Øvrige tjenester/behandling
Studiemodeller, pr kjeve 320
Bleking av tenner i begge kjever, inkl. blekemiddel 3060
Kjeveleddsbesvær - undersøkelse, behandling og etterkontroll 3190
Pasientfoto, pr bilde 40

Laboratorieprøver og digitale røntgenopptak
Prøvetaking til lab.undersøkelse (mikrobiologi, patologi, biokjemi, hematologi og spyttprøver) 400
Digitalt røntgenbilde, pr bilde 190
Panoramarøntgen (stort røntgenbilde som dekker alle tenner og røtter, under og mellomansikt, kjeveledd og bihuler) 750

Timepris tannpleier 1950
Timepris tannlege 2300


