
Happy Visit

Consultație complexă medic specialist 
stomatologie pediatrică copii <3 ani

Consultație complexă medic specialist 
stomatologie pediatrică: examen clinic, 
anamneză, status dentar, evaluare risc apariție 
carie dentară, plan de tratament, indicații 
prevenție li alimentație, dosar complet 
personalizat

Control periodic (evaluare periodică a 
statusului dentar, indicații și măsuri de profilaxie 
și prevenție)

Tratament de urgență (traumatism, abces 
dentar, drenaj endodontic)

Consiliere psihologică parinți și copii / oră

Acompaniere psihologică la ședință de 
tratament stomatologic / oră
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Sigilare dinte temporar

Refacere sigilare (6 luni-1 an)

Fluorizare topica Varnish/arcadă

Fluorizare gutiere (Fluor-Opal)

Obturație preventivă dinte temporar

Obturație preventivă dinte permanent

PROGRAM "PREVENȚIE ȘI PROFILAXIE MI" 
include:

- Consiliere profilaxie dentară (tehnici optime de 
periaj pe grupe de vârsta)

- Principii alimentație corectă pentru sănătatea 
dentară

- Kit pentru elaborarea și inițierea programului 
preventiv individualizat

- Test identificare Streptococus Mutans
- Test saliva Check Buffer

Determinarea indicelui de placă bacteriană
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Cavity Prevention Program 
(detartraj+periaj+air-flow +fluorizare 
+determinarea indicelui de placă bacteriană)

HAPPY Brush (Periaj profesional)

ORTHO Care (profilaxie aparat dentar fix)

Periaj + fluorizare

Periaj + fluorizare + air-flow

Sigilare dinte permanent
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Dentiție temporară

Coafaj (indirect, natural, direct)

Coafaj (indirect, natural, direct) cu Biodentine

Bază obturație

Obturație ciment glassionomer EQUIA / 
EQUIA FORTE o suprafață

Obturație ciment glassionomer EQUIA / 
EQUIA FORTE două suprafețe

Obturație ciment glassionomer EQUIA / 
EQUIA FORTE trei suprafețe

Obturație fizionomica (compozit 
fotopolimerizabil) o suprafață

Obturație fizionomica (compozit 
fotopolimerizabil) două suprafețe

Obturație fizionomica (compozit 
fotopolimerizabil) trei suprafețe

Obturație provizorie 

Tratamentul cariei incipiente - tehnică 
neinvazivă ICON
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Dentiție pemanentă

Coafaj (indirect, natural, direct)

Coafaj (indirect, natural, direct) cu Biodentine

Baza Obturație

Obturație ciment glassionomer EQUIA o 
suprafață

Obturație ciment glassionomer EQUIA doua 
suprafețe

Obturație ciment glassionomer EQUIA trei 
suprafețe

Obturație fizionomica (compozit 
fotopolimerizabil) o suprafață

Obturație fizionomica (compozit 
fotopolimerizabil) doua suprafețe

Obturație fizionomica (compozit 
fotopolimerizabil) trei suprafețe

Obturație provizorie 

Obturație glassionomer

Obturație dinte frontal realizată cu microscop 
electronic Zeiss

Obturație dinte lateral realizată cu microscop 
electronic Zeiss
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Dentiție temporară

Pulpectomie vitală dinte monoradicular

Pulpectomie vitală dinte pluriradicular

Tratament devitalizant

Pulpotomie vitală

Obturație de canal dinte monoradicular

Obturație de canal dinte pluriradicular

Tratament necroză/gangrenă

Tratament pulpar

Tratament cu Biodentine

Dentiție permanentă

Pulpectomie vitală dinte monoradicular

Pulpectomie vitală dinte pluriradicular

Pulpotomie parțială

Tratament necroză/gangrenă

Obturație de canal dinte monoradicular

Obturație de canal dinte pluriradicular
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Tratamentul afecțiunilor pulpare LEI04
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Sigilare dinte temporar

Refacere sigilare (6 luni-1 an)

Fluorizare topica Varnish/arcadă

Fluorizare gutiere (Fluor-Opal)

Obturație preventivă dinte temporar

Obturație preventivă dinte permanent

PROGRAM "PREVENȚIE ȘI PROFILAXIE MI" 
include:

- Consiliere profilaxie dentară (tehnici optime de 
periaj pe grupe de vârsta)

- Principii alimentație corectă pentru sănătatea 
dentară

- Kit pentru elaborarea și inițierea programului 
preventiv individualizat

- Test identificare Streptococus Mutans
- Test saliva Check Buffer

Determinarea indicelui de placă bacteriană



Dentiție temporară

Frenotomie cu laser

Extracție dinte mobil

Extracție dinte fără mobilitate

Extracție rest radicular 

Extracție dinte temporar în scop ortodontic

Decapusonare

Gingivectomie / gingivoplastie / dinte

Dentiție pemanentă

Extracție rest radicular

Extracție dinte monoradicular

Extracție dinte pluriradicular

Extracție în scop ortodontic

Extracție molar de minte inclus

Reatasare fragment dinte permanent 
post-traumatism

Imobilizare dinte post-traumatism
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Inhalo-sedare FUNNY GAS (protoxid de azot) 
/ sedință  

Anestezie generală asistată de medic A.T.I. / 
60 min.

Anestezie generală asistată de medic A.T.I. / 
90 min.

300

800

1900

Sedare LEI06

Reconstrucție bont dentar în cabinet                 

Gutiere protecție sport

Gutiere bruxism

Gutiere fluorizare

Coroană total fizionomică - dinte temporar 
SPRIG®U.S.A.

Reconstituire coronară cu capă celuloid

Coroană metalică dinte temporar

Coroană metalică dinte permanent

280
500
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200
450

380
400
450

Protetică dentară LEI07
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Radiografie retroalveolara computerizata 
(VIZIOGRAF)

Radiografie panoramica (OPG)

Set ORTO (OPG + Teleradiografie + Poze)
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Radiologie dentară LEI
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Examen ortodontic

Plan de tratament, interpretare dosar ortodontic, 
modele de studiu

Model de studiu

Tratament ortodontic aparat fix metalic / arcadă

Tratament ortodontic aparat fix ceramic / arcadă

Tratament ortodontic aparat fix safir / arcadă

Tratament ortodontic aparat fix br.autoligaturanți 
/ arcadă

Tratament ortodontic aparat fix metalic - UTILITY 
/ arcadă

Tratament ortodontic aparat fix ceramic - 
UTILITY / arcadă

Tratament ortodontic aparat fix safir - UTILITY / 
arcadă

Tratament ortodontic aparat lingual 
ORAPIX-EURAPIX / arcadă

Tratament ortodontic aparat mobil (1 aparat)

Tratament ortodontic aparat functional (tip 
trainer)

Control aparat mobil / arcadă

Control aparat funcțional tip Trainer

Control simplu aparat fix metalic / arcadă

180
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5000
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Control simplu aparat fix metalic / arcadă (pentru 
pacientii din afara clinicii)

Control simplu aparat fix ceramic / arcadă

Control simplu aparat fix ceramic / arcadă (pentru 
pacientii din afara clinicii)

Control simplu aparat fix safir / arcadă

Control simplu aparat fix safir / arcadă (pentru 
pacientii din afara clinicii)

Control cu schimbare de arc aparat fix / arcadă

Control aparat contentie / retainer

Lipire bracket nou / tubușor nou

Control arc lingual / Nance / Arc transpalatinal / 
Expander / Pendulum / Pendex

Control mască DELAIRE / PETITE / HEAD GEAR

Relipire bracket 

Recimentare inel

Reparație aparat ortodontic mobil cabinet

Reparație aparat ortodontic mobil laborator

Înălțare ocluzie / dinte

Disjunctor 

Aparat Nance

Masca DELAIRE
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(continuare)



TARIFE
TIMIȘOARA
2018

09
Dispozitiv HERBST

Pendulum / Pendex / Quad Helix / Expander

Monobloc / Activator

Activator + arc facial extraoral

Bărbiță + capelină

Arc facial

Positioner

Menținător de spațiu 

Arc transpalatinal

Arc lingual

Aparat de contenție 

Retainer colat

Retainer realizat în laborator

Mini implant ortodontic

Îndepărtare aparat ortodontic (la cerere)

Scut lingual

Preluare tratament ortodontic aparat metalic 
fix / arcadă

Preluare tratament ortodontic aparat ceramic 
fix / arcadă

Preluare tratament ortodontic aparat safir fix / 
arcadă

3000
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800
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300
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1300

1500

Ortodonție LEI
(continuare)

Ne rezervam dreptul de a modifica prețurile fără o comunicare imediata pe website-ul www.de4kids.ro.

Pentru a primi un estimat financiar adaptat planului de tratament, vă rugăm să programați o consultație în 

clinicile noastre din TIMIȘOARA.

*


