Cenník protetických prác

ALLdent s.r.o.

zubná technika
platný od 1.1.2022

Fixná protetika- korunky a fazety:
Ekonomické riešenie:
celozirkónová korunka

140 €
cena korunky sa skladá z:
• konštrukcia celozirkónovej
korunky- 23 €
• Cena práce technika ktorý ju
navrhne v CADe, vysintrovanú konštrukciu manuálne opracuje
a glazuje
farbami do požadovaného
odtieňa podľa farebného
kľúča VITA A-D- 117 €

Zirkónová korunka
vestibulárne nanášaná

160 €
cena korunky sa skladá z:
• konštrukcia zirkónovej
korunky- 23 €
• Cena práce technika, ktorý ju
navrhne v CADe, vysintrovanú konštrukciu manuálne opracuje
a jej
vestibulárnu plochu bude
tvoriť napaľovaním keramických hmôt a glazuje
farbami do požadovaného
odtieňa podľa farebného
kľúča VITA A-D- 137 €

Estetické riešenie fazetou
alebo korunkou

200 €
cena náhrady sa skladá z:
• konštrukcia zirkónovej alebo
emaxovej náhrady- 23 €
• konštrukčný materál vyberá
technik na základe
požadovaného výsledku a
podkladov
• Cena práce technika ktorý ju
navrhne v CADe, hotovú
konštrukciu manuálne
opracuje
a jej tvar bude
tvoriť napaľovaním keramických hmôt a glazuje
farbami do požadovaného
odtieňa individuálne podľa
fotiek pacienta-177 €

individuálny systém eLAB

300 €
cena náhrady sa skladá z
• konštrukcia zirkónovej
korunky- 23 €
• použitie kompletného
pracovného protokolu a vybavenia eLAB -277 €
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Korunka na implantáte:
individuálny abutment
výber ľubovolného typu
korunky

€
cena zo strany č. 1.

108 €

zlepenie spolu

cena abutmentu sa
skladá z:

15 €

• vyfrézovaného individuálneho abutmentu- 48 €
• Cena práce technika, ktorý
ho navrhne v CADe, opracuje
a doladí ku korunke- 60€

výsledná cena

=

€
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ALL on 4-5-6…
samotná práca
cena konštrukcie z
frézovacieho centra

€
tú dodáme, keď nám
dáte presnú špecifikáciu
práce

1980 €
cena práce sa skladá z:
• analýza a zaartikulovanie
podkladov
• výroba pomôcok na rekonštrukciu skusu
• individuálne OL
• štiftový registrát
• postavenie zubov na skúšku
vo vosku
• návrh konštrukcie ALL on
4-5-6 v CAD
• dokončenie práce systémom
IvoCap

výsledná cena

=

€
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Digitálny Smile Design:
prvá úroveň:
motivačný 2D návrh

120 €
dodáme fotky pacienta s návrhom
nového úsmevu

druhá úroveň:
aditívny 3D návrh na
MockUp

250 €
dodáme 3D vytlačené modely s 3D
návrhom rekonštrukcie chrupu a
prenosovými MockUp šablónami

tretia úroveň:
definitívna rekonštrukcia

€
cena sa počíta podľa reálneho
počtu použitých výrobkov z
predošlých strán
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Snímateľná protetika:
totálna protéza
BPS systémom

450 €

Čiastočná snímateľná
protéza BPS systémom

skeletová časť parciálnej
náhrady- strmeňová

skeletová časť parciálnej
náhrady- platňová

cena protézy zahrňuje

400 €

240 €

290 €

• kompletný pracovný postup
BPS a pripravíme Vám k
tomu všetky potrebné
pomôcky

• k parciálke sa pripočítavajú
kotviace prvky podľa potreby
• trojramenná spona- 42 €

strana 5.

Navigovaná implantológia:
Plne navigovaná
implantológia

400 €
cena zahrňuje
• kompletný pracovný postup
BPS a pripravíme Vám k
tomu všetky potrebné
pomôcky
• cena sa skladá z 285 €
kompletný digitálny návrh
šablóny a 120 € vytlačenie
šablóny z medical class
materálu
• súčistky z NT trading podľa
reálnej spotreby

Čiastočne navigovaná
implantológia
na prvý PILOT vrták

350 €
cena zahrňuje
• kompletný pracovný postup
BPS a pripravíme Vám k
tomu všetky potrebné
pomôcky
• cena sa skladá z 230 €
kompletný digitálny návrh
šablóny, a 120 € vytlačenie
šablóny z medical class
materálu
• súčistky z NT trading podľa
reálnej spotreby
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3D tlač:
delený preparovaný
zubný oblúk

45 €
cena zahrňuje
• vytlačený model z STL dát
2mm hrúbka steny, antagonista
v cene

nedelený oblúk pre Ortho
alebo Moc-Up

model pre implantátovú
prácu

29 €

45 €

• vytlačený model z STL dát
2mm hrúbka steny

• vytlačený model z STL dát
2mm hrúbka steny, antagonista
v cene

strana 7.

Reklamačný poriadok:

1. Účel
Účelom tohto reklamačného poriadku je sprehľadniť vzťahy medzi pacientom, lekárom a zubným technikom v súvislosti s reklamáciou protetických prác. Reklamačný poriadok
upresňuje systém uplatnenia reklamácie stomatologických náhrad a čeľustnoortopedických aparátov k spokojnosti pacienta.
2. Oprávnenosť reklamácie
Na stomatologických náhradách a čeľustnoortopedických aparátoch je možné reklamovať iba vady spojené s funkčnosťou a materiálom. Záručná doba je v zmysle § 599, § 620
a § 646 novely č. 150/2004 Z.z. Občianskeho zákonníka dva roky. Na pozáručné opravy a úpravy sa vzťahuje obmedzená záručná doba tri mesiace.
3. Zásady prijímania reklamácie
Záruku si pacient uplatňuje u toho subjektu, kde si stomatologickú náhradu alebo čeľustnoortopedický aparát objednal a zaplatil. Posúdenie závady spadá do kompetencie
stomatológa a odborného garanta v zubnej technike. Po ich súhlase môže byť reklamácia prijatá. Pri odmietnutí reklamácie, môže pacient podať písomné odvolanie na
príslušnej komore. Komisia, ktorej predmetná sťažnosť spadá do kompetencie, rozhodne o oprávnení nároku.
4. Neoprávnené reklamácie
• Reklamácia sa nevzťahuje na defekty spojené so športom, úrazom a nesprávnym používaním stomatologickej náhrady a čeľustnoortopedického aparátu.
• Reklamácia sa nedá uplatniť pri neodborných zásahoch do stomatologickej náhrady a čeľustnoortopedického aparátu.
• Reklamácia sa nedá uplatniť pri zmene zdravotného stavu pacienta.
5. Rozsah reklamácie
Reklamovať nie je možné zdravotnícku starostlivosť ale iba vady spojené s materiálom.
Reklamovať nie je možné:
Fixná protetika:
- únava a opotrebovanie kovových trecích a retenčných segmentov
- opotrebovanie plastových matríc v zásuvných spojoch
- opotrebovanie trecích segmentov teleskopických koruniek
- zlomenie alebo prasknutie živicovej korunky
- zlomenie alebo prasknutie ochranného- dočasného mostíka
- dodatočná zmena objednaného farebného odtieňa zubnej náhrady
- abrázia štandardného fazetovacieho materiálu
- defekty spojené s bruxizmom
- škody spôsobené s provizórnym nasadením definitívnej práce
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Snímateľná protetika:
- odlomenie drôteného ramena spony
- zlomenie bazálnej časti z dôvodu atrofie kostného podložia alebo nevhodnej indikácie so zlým rozložením žuvacích síl
- slabá adhézia totálnej protézy
- chyby spojené s bruxizmom
- defekty na všetkých prvkoch kombinovaných prác spôsobené neočistením zubného kameňa
- usadzovanie zubného kameňa.
Ortodoncia:
- zlomené drôtené prvky
- poškodenia spojené s bruxizmom
- zlomené živicové telá snímateľných aparátov
- uvoľnené skrutky z dôvodu ich limitovaného roztočenia a následnej straty funkcie.
6. Lehoty na podanie a vybavovanie reklamácií
• Pacient je povinný vadu na stomatologickej náhrade alebo na čeľustnoortopedickom aparáte bezodkladne oznámiť stomatológovi .
• Po uznaní reklamácie stomatológom a odborným garantom v zubnej technike, musí byť reklamácia prijatá v zubnej technike do piatich pracovných dní.
• Lehota opravy stomatologickej náhrady alebo čeľustnortopedického aparátu, je v zubnej technike pätnásť pracovných dní.
7. Všeobecné ustanovenia
• Zubná technika archivuje v zmysle koncepcie odboru zubná technika, ktorá je uverejnená vo Vestníku MZ SR č. 57/2006, odbornú dokumentáciu päť rokov.
• Každá stomatologická náhrada a čeľustnoortopedický aparát musí byť identifikovateľné a odborný garant v zubnej technike zaručuje správnu technológiu výroby a
dodržanie etického kódexu uvedeného v prílohe č. 4 Zákona MZ SR č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a vo Vyhláške MZ SR č. 542/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach.
• Reklamácia je viazaná na zubnú techniku. Po zániku zubnej techniky reklamácie zabezpečuje za svojich členov SKZT.
• Reklamácia môže byť prijatá iba so zdravotnou dokumentáciou.

...............................................
Mgr. Andrej Lukáš
odborný garant
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