Prisliste for Sammen Tannlege 2018
Takst nr Behandling
Undersøkelser og bedøvelse
1 Undersøking inkludert rtg-bilder, eventuell lett tannsteinsfjerning og kostnadsoverslag
på behandling om ønskelig.
4 Enkel etterkontroll etter kir. inngr. + oralmed. us
5 Omfattande etterkontroll etter kir. inngr. og oralmed. us
6 Lokal og regional anestesi
Tannfyllinger og rotfyllinger
201 Preparering og fylling, 1 flate (kl I,III,V)
201 Preparering og fylling, 2 flater (kl II, approximale små fyllingar)
202 Preparering og fylling, 3 flater (f.eks MOD)
203 Preparering og fylling, 4 eller 5 flater
204 Mellombels fylling
Rotfyllinger: (Inkluderer all anestesi, bruk av midlertidig fyllling og rtg-bilder under rotfylling):
215 Rotfylling av tann med en enkelt rot
216 Rotfylling av tann med to rotkanaler
217 Rotfylling av tann med 3 eller flere rotkanaler
Kroner, broer og annen protetikk
Ved all protetisk behandling er tanntekniske utgifter og alle bilder samt bedøvelse inkludert.
303 Metall-keram krone eller metall-keram bropillar, importert tannteknikk
304 Heilkeram krone eller heilkeram bropillar, importert tannteknikk
305 Resinsementert bru, importert tannteknikk
306 Stiftkonus, importert tannteknikk
307 Hengeledd i bru, importert tannteknikk
310 Heil over- eller underkjeveprotese, importert tannteknikk
312 Partiell protese
334 Tillegg for norskprod. tannteknikk, pr ledd. Reduserer behandlingstid ned til min 1 uke.
Kirurgisk behandling
401 Ukomplisert trekking av tann el rot
402 Komplisert ekstraksjon av tann eller rot, spalting og fjerning i fleire biter, + evt suturering.
403 Biopsi
404 Incisjon av absess
406 Enkel gingivektomi
Tannkjøttsbehandling
501 Tannsteinsrens 30 min.
502 Tillegg ved kirurgisk behandling av tannkjøttbetennelse
Bittproblemer
705 Framstilling, tilpassing og kontroll av bittskinne ved kjeveproblemer
I. Laboratorieprøver og røntgenundersøkingar
801 Taking og innsending av prøve til laboratoriar
810 Bleiking med skinne kjeve nr 1
811 Bleiking med skinne kjeve nr 2
901 Straffegebyr ved ikkje møtt til time eller gitt beskjed om avbud samme dag.
Fakturagebyr
Diverse supplerende priser
1001 Påliming av løsnet retainer som fremdeles henger fast på tennene.
30min
1003 Fjerning av gamal retainer med pussing og polering av tannoverflatene.
30min
2001 Fjerning av sutur og etterkontroll av kirurgi gjort på annen tannklinikk.
30min
2002 Akutt-time, kort undersøkelse av f.eks. visdomstann (rtg kommer i tillegg).
15min
802 Separat røntgenbilde ved akutte timer eller undersøkelse av visdomstenner
803 Separat røntgenbilde for kontroll av gammel rotfylling ved vanlig US
2003 Tillegg for bruk av premedikasjon
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