قائمة األسعار العالجية بمجمع ماس اإلبتسامة الطبي لألسنان

الكشف:
كشف اإلستشاري

 200لاير

كشف األخصائي

 100لاير

كشف طبيب عام

 50لاير

خلع و مراجعة:
 -1خلع بسيط لسن أو ضرس (بدون جراحة)

 400لاير

 -2خلع ضرس عقل سطحي

 500لاير

 -3خلع ضرس أو سن مدفون أو بقايا جذور

 400لاير

 -4خلع ضرس عقل مدفون (تحدد حسب شدة الحالة بحد أقصى)

 1500لاير

 -5إزالة الزوائد العظمية من أحد الفكين

 600لاير

 -6عملية قطع ذروة الجذر المصاب(بدون حشوة عصب)

 1500لاير

حشو األسنان:
 -1حشو بسيط بملغم الفضة (البالتين)

 400لاير

 -2حشو مركب (أكثر من سطح) بالبالتين

 400لاير

 -3حشو تجميلي بمادة لون السن

 500لاير

عالج العصب الجذور:
 -1جلسة سحب العصب أو غسل القنوات  +الحشو المؤقت (بدون أشعة) 700
لاير
 -2الجلسة النهائية المتضمنة حشو قنوات العصب  +حشو الضرس

 800لاير

**األسنان و األضراس المعالج أعصابها يتحتم تغطيتها بالتيجان الصناعية لحمايتها
من الكسر
التركيبات الثابتة:
 -1تهج من البورسلين (الخزف – السيراميك) على معدن غير ثمين

 1000لاير

 -2تاج من البورسلين على معدن شبه ثمين

 1250لاير

 -3تاج من البورسلين على معدن ثمين

 1400لاير

 -4تاج من البورسلين بدون معدن

 1500لاير

 -5تاج من السيركونيم (بدون معدن)

 2500لاير

 -6تاج من البورسلين بسطح معدني

 600لاير

 -7تاج من المعدن (الكروم) يواجه أكريل

 450لاير

 -8تاج من األكريل فقط مؤقت

 200لاير

 -9تاج من الذهب الخلص (صلب)

 2000لاير

** الجسور تحتسب بعدد التيجان المكونة لها
التركيبات المستخرجة:
 -1تركيبة من األكريل (طقم كامل علوي  +سفلي) مواصفات عالية الجودة 4500
لاير
 -2تركيبة معدنية من الفيتاليوم  :طقم كامل أو جزئي (علوي  +سفلي)  7500لاير
 -3تركيبة معدنية من الفيتاليوم  :طقم كامل أو جزئي (علوي أو سفلي)  4000لاير
طقم جزئي سفلس أو علوي أقل من يقدر حسب عدد األسنان و الخامات المستخدمة
عالج اللثة:
 -1إزالة الرواسب (الجير و البالك) الجلسة الواحدة

 500لاير

 -2إزالة اللثة المتضخمة (ألحد الفكين)

 700لاير

 -3تجريف الجيوب (ألحد الفكين)

 500لاير

 -4زراعة عظم صناعي (لجانب واحد من أحد الفكين)

 3000لاير

أسنان أطفال:
 -1خلع سن أو ضرس لبني

 250لاير

 -2خلع سن أو ضرس لبني جراحيا"

 200لاير

 -3حشو أبيض (دائم)

 400لاير

 -4حشو بالتين

 300لاير

 -5عالج العصب  +حشو مؤقت

 500لاير

 -6استخدام الفلوريد للوقاية من التسوس (للفك الواحد)

 300لاير

 -7جهاز ثابت لحفظ المسافة (الجانب الواحد)

 800لاير

 -8جهاز متحرك لحفظ المسافة (لجانب واحد أو الجانبين)

 800لاير

 -9جهاز استعادة المسافة للجانب الواحد

 800لاير

 -10جهاز متحرك لتدريب اللسان

 800لاير

 -11تاج معدني جاهز الصنع

 700لاير

تجميل األسنان:
 -1تبيض األسنان في مرة واحدة (متضمنة ثالث مراحل)

 1500لاير

 -2طالء األسنان بمادة تخفي الصبغة (للسن الواحد)

 200لاير

 -3تركيب فص كريستال (للسن الواحد)

 400لاير

تقويم األسنان:
 -1أخذ القياسات الفكية للدراسة مبدئيا ثم يحدد المبلغ اإلجمالي للحالة بعد الدراسة و األشعة
 500لاير

زراعة األسنان:
 -1زراعة سن أو ضرس واحد (شامل الجذر و التاج)

 6500لاير

 -2عملية رفع غشاء قاع الجيوب األنفية

 1500لاير

األشعة:
 -1فيلم أشعة صغير أو فيلم أشعة إطباقي

 100لاير

 -2فيلم بانوراما

 250لاير

* كل ما لم يرد ذكره فيما سبق يتم األنفاق على أتعابه قبل البدء في العالج
* على المراجع اإلستعالم مسبقا" بكل دقة عن كافة تفاصيل العالج (الفنية – المالية)

