
                                                                                                                                                                

Lista de preţuri - 3DentaSoft Laborator Dentar Digital
(ultima actualizare 01.01.2023)

Lucrări total fizionomice - Full Anatomic Pret Laborator
» Element dentar Zirconiu OneHT                             295 RON
    (Zirconiu mul, One4All cu transparenta (42-49%) și duritate (1300-1025mpa) graduala)

» Element dentar Zirconiu OneSmile            295 RON
    (Zirconiu mul, One4All cu transparenta (47-52%) și duritate (1000-700mpa) graduala)

» Element dentar Zirconiu stra=ficat 3D Ivoclar Prime 345 RON
     (Zirconiu stra,ficat cu transparenta incizala si culoare graduala)

» Element dentar Ceramica Frezată E. Max                      440 RON
     (Lithiu de Disilicat Ivoclar cu tranparenta inalta)

» Element dentar PMMA                                                                           90 RON
     (Polimer provizoriu frezat)

» Element dentar PMMA MULTISTRAT                                                                          125 RON
     (Polimer provizoriu frezat mul,stra,ficat)

» Element dentar Compozit COLTENE Crios                                                              295 RON
     (Compozit cu transparenta si culoare graduala de lunga durata)

All on 4 all on 6 - lucrări dentare înșurubate și cimentate pe implanturi
» Element dentar TRILOR(peek) + Zirconiu OneSmile 395 RON
     (Mezostructura de PEEK BIOLOREN ranforsat cu fibra de s,cla + elemente unidentare de zirconiu OneSmile)

» Element dentar TRILOR(peek) + Zirconiu stra=ficat 3D Ivoclar Prime 445 RON
     (Mezostructura de PEEK BIOLOREN ranforsat cu fibra de s,cla cu elemente unidentare de zirconiu 3D Prime)

» Element dentar TRILOR(peek) + Compozit COLTENE Crios 395 RON
     (Mezostructura de PEEK BIOLOREN ranforsat cu fibra de s,cla cu elemente unidentare de Compozit)

» Element dentar Zirconiu stra=ficat 3D Ivoclar Prime 345 RON
     (Zirconiu stra,ficat cu transparenta incizala si culoare graduala)

» Element dentar Titan + Zirconiu OneSmile 435 RON
     (Mezostructura de TITAN insurubata + elemente unidentare de zirconiu)

» Element dentar Titan + Zirconiu stra=ficat 3D Ivoclar Prime 490 RON
     (Mezostructura de Titan + Element dentar unitar de Zirconiu stra,ficat 3D Ivoclar Prime)

» Element dentar Titan  +  Compozit COLTENE Crios 435 RON
     (Mezostructura de Titan + Element dentar unitar din Compozit cu inser,e ceramica)

Lucrări Inlay - Onlay  - incrustrații și Coroane parțiale total fizionomice
» Element dentar Zirconiu OneSmile            295 RON
     (Zirconiu cu transparență graduala 1000-700 mpa)

» Element dentar Zirconiu stra=ficat 3D Ivoclar Prime 345 RON
     (Zirconiu cu transparență si culoare graduala)

» Element dentar Ceramica Frezată E. Max                  440 RON
     (Li,u de Disilicat Ivoclar cu transparență înltă)

» Element dentar Compozit stra=ficat                                                                     295 RON
     (Compozit stra,ficat cu inser,e ceramica , transparenta si culoare graduala de lunga durata)

Fațete - Coroane parțiale total fizionomice
» Element dentar Zirconiu OneSmile            295 RON
    (Zirconiu mul, One4All cu transparenta (47-52%) și duritate (1000-700mpa) graduala)

» Element dentar Zirconiu stra=ficat 3D Ivoclar Prime 345 RON
     (Zirconiu cu transparență si culoare graduala)

» Element dentar Ceramica Frezată E. Max                440 RON
    (Li,u de Disilicat Ivoclar cu transparență înltă)

DCR - Dispozi=ve crono-radiculare (pivoți)
» Element dentar Zirconiu Opak                                                       115 RON
     (Zirconiu cu opacitate ridicată)

» Element dentar TITAN                                                170 RON
     (Titan medical grad 5)

DCR + Full Anatomic  (pivoți+ Element dentare dentare total fizionomice)
» Element dentar Zirconiu Opak + PMMA                                 205 RON
     (Zirconiu cu opacitate ridicată- pivot + Polimer provizoriu - coroană)

» Element dentar Zirconiu Opak + Zirconiu OneSmile         410 RON
     (Zirconiu cu opacitate ridicata(pivot) + Zirconiu cu transparenta inalta(coroana))

                            Abutmenturi Individualizate *Pentru majoritatea .purilor de implant

»  Abutment standard - personalizare bont           90 RON
      (paralelizare sau cimentare bont livrat de client)

»  Abutment hybrid - personalizare bont zirconiu 250 RON
      (paralelizare bont livrat de client cu capă telescopică zirconiu)

» Custom abutment TITAN                                        300 RON
      (bont din ,tan Grade 5 la angulație personalizată)

» Abutment hybrid - Zirconiu                                           370 RON
     (bont din ,tan la angulație personalizată cu capă telescopică zirconiu și prag juxtagingival)

» Mul=unit Titan Sleeve/Direct Screw 325 RON
     (capă din ,tan cimentată în lucrare pentru conexiuni mul,unit)

» Mul=unit Fast&Fixed PKC/CPKC 350 RON
     (capă din ,tan cimentată în lucrare pentru conexiuni mul,unit)

» Mul=unit Fast&Fixed PKS/CPKS 690 RON
     (capă din ,tan cimentată în lucrare pentru conexiuni mul,unit)

Caracterizari
» Placare gingie compozit sau ceramica                                                        90 RON
     (Stra,ficare gingie roz din Compozit sau Ceramica)

Comenzi auxiliare
» Gu=era                                                           170 RON
     (Bruxism, Conten,e, Albire)

» Model printat arcada-situa=e                                                170 RON
     (Model 3D dupa scan intraoral)

» Model printat hemiarcada                                                         100 RON
     (Model 3D dupa scan intraoral) 

» Design Mock-up+Model                                                    370 RON
     (Design 3D dupa scan intraoral) 
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