Priser for tannbehandling hos Sammen Tannhelse 2019

Undersøkelse
Rtg-bilde (pr stk) ved undersøkelse
Lett tannsteinsrens ved undersøkelse
Utarbeidelse av kostnadsoverslag i forbindelse med undersøkelse
Hygienetillegg ved undersøkelse
Full undersøkelse inkludert 2 eller fleire rtg-bilder, lett tannsteinsrens og kostnadsoverslag
Bedøvelse (du betaler bare for 1 bedøvelse pr behandling selv om vi bruker flere)
Liten fylling
Middels stor fylling
Større fylling som går tvers over hele tannen
Hygienetillegg ved fylling
Midlertidig fylling
Rotfylling av fortenner og hjørnetenner
Rotfylling av de mindre, fremre jekslene
Rotfylling av det store, bakerste jekslene
NB: Alle rtg-bilder, bedøvelser og hygienetillegg under rotfyllingen er gratis.

415
120
75
0
0
730
170
710
1020
1155
0
410
2200
3000
3800

Trekking av tann
705
Operasjon av visdomstann
1290
Etterkontroll og fjerning av sting etter operasjon av visdomstann
135
Etterkontroll og fjerning av sting etter operasjon av visdomstann gjort på annen tannklinikk 320
Krone i porselen
Krone bygd opp i fyllingsmateriale
NB: Alle kronearbeider hos Sammen er inkludert tanntekniske utgifter.

4500
1500

Myk bittskinne
Hard bittskinne ved kjeveleddsproblemer
Bleikeskinne, pr kjeve. Inkludert bleikemiddel og instruksjoner muntlig og skriftlig
NB: alle avtrykk og fremstilling av gipsmodeller av tennene er inkludert i prisene til
bittskinner og bleikeskinner

500
900
1350

Tannsteinsrens 30 minutter
Feste løsnet streng eller fjerne streng fra baksiden av fortennene
Akutt konsultasjon
Kort konsultasjon
Separat røntgenbilde
Resepter
Utskrift av full journal inkludert bilder på papir (eller ta med en minnepinne)
Henvisning til spesialist
Hygienetillegg under alle behandlinger
Utarbeidelse av kostnadsoverslag etter undersøkelse gjort på annen tannklinikk
Angstdempende medikamenter før tannbehandling

450
330
215
215
120
0
0
0
0
100
200

Gebyr for å ikke møte til timeavtale eller gitt beskjed om avbud samme dag
Fakturagebyr
NB: Dersom du har spørsmål om andre takster som ikke står her eller har andre
henvendelser, kontakt oss på tlf 55 54 52 63 eller skriv e-post til tannhelse@sammen.no

465
70

