
ח"כל המחירים מצויינים בש 01.02.2019-מעודכן לתאריך ה +75מחירון סל הבריאות טיפולי שיניים לגילאי 
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השתתפות 

ח"עצמית בש
הערות

) קב  פעם בשנה   -                לא כולל צילומים)בדיקה  כולל תוכנית טיפול בכתב 

   -                פריאפיקלי/צילום נשךקצנ

כ פעם"צילומי נשך סה 2    

 בשנה במסגרת בדיקה

תקופתית

*22קצנ    -                פריאפיקלי/צילום נשך

   -                 במכון צילומים1* פריאפיקלי /צילום נשךקצנמ

   -                 במכון צילומים2* פריאפיקלי /צילום נשך2קצנמ

 34.00          (יבוצעו במרפאה-ללא צילומי נשך)צילום סטטוס  קצס

 פעם בשנתיים בקבוצת 

-צילומים במכונים

 מכל קודי סטאטוס1 

 34.00          (כולל צילומי נשך)צילום סטטוס מלא קצסמ

 34.00          במרפאה - (ללא  צילומי נשך)צילום סטטוס מלא קצסמר

 34.00          במרפאה - (כולל צילומי נשך)צילום סטטוס מלא קצסממר

 34.00          לסת אחת-צילום חצי סטטוסקצחס

 34.00          צילום סטטוס מקביליתקצמק

 34.00          לסת אחת-צילום חצי סטטוס מקביליתקצלמ

 פעם בשנתיים 34.00          צילום פנורמיקצפ

 34.00           עד לסת אחתCTצילום 1קססיטי

 חד פעמי בלסת תחתונה 

לגילאי - מחוסרת שיניים 

80+

 68.00          עזרה ראשונה לילה- בדיקה ללא טפול נוסף קעב
 מיועד אך ורק למרפאות 

עזרה ראשונה לילה

 68.00          (אבחון ומרשם תרופתי בלבד)עזרה ראשונה קעזר

 34.00          צילוםקעצנ

 68.00           אקסטרפציהקעאק

 68.00          ניקוז מורסה בשןקענמ

 68.00          עקירה רגילהקעער

 68.00          תפרים+ עקירה כירורגית קעעכ

 68.00          כתר זמניקעכז

 68.00          מחיר ליחידה- הסרת כתר /הדבקהקעהכ

 68.00          ניקוז מורסה בחניכיים לכל שןקענמח

 68.00          סתימה זמניתקעסז

 68.00          טיפול עזרה ראשונהקער

 60.40          (  283₪לכל יחידה מאחזת עד )עזרה ראשונה הדבקת כתר קערהכ

 67.20          (אבחון ומרשם תרופתי בלבד)עזרה ראשונה קערא

 34.00          סתימת אמלגם משטח אחדקסא

 34.00          סתימת אמלגם  שני משטחים ומעלה3קסא

 34.00          שתי סתימות אמלגם נפרדות באותה שןקסאכ

 CLASS 3,5          34.00סתימה לבנה קסל

 CLASS  4          34.00סתימה לבנה 4קסל

 34.00          שתי סתימות לבנות נפרדות באותה  שןקסלכ

 34.00          סתימה זמניתקסז

 34.00          פינים לעיגון סתימה (T.M.S)קפין

 34.00          השלמת כותרת שן קדמית/ ציפוי קומפוזיט בשן קדמיתקצהק

 34.00          משטח אחד-(סתימה לבנה)שחזור קומפוזיט בשן אחורית 1קשקא

 34.00          שני משטחים - (סתימה לבנה)שחזור קומפוזיט בשן אחורית 2קשקא

 34.00          שלושה משטחים - (סתימה לבנה)שחזור קומפוזיט בשן אחורית 3קשקא

 136.00        טיפול שורש תעלה אחת1קטש

 136.00        טיפול שורש שתי תעלות2קטש

 136.00        טיפול שורש שלוש תעלות3קטש

 136.00        טיפול שורש ארבע תעלות4קטש

 136.00        שורש תעלה אחת.חידוש ט1קחטש
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 136.00        שורש שתי תעלות.חידוש ט2קחטש

 136.00        שורש שלוש תעלות.חידוש ט3קחטש

 136.00        שורש ארבע תעלות.חידוש ט4קחטש

)קפפכ    -                ש"בנוסף לחט)פירוק פיני כסף 

   -                 ישיבות באותה שן2למקרה שמעל -תוספת לטיפול שורשקתטש

 136.00        (נסיון לחטש)אקספלורציה אנדודונטלית קנחט

 136.00        מומחה- טיפול שורש תעלה אחת 1קמטש

 136.00        מומחה- טיפול שורש שתי תעלות 2קמטש

 136.00        מומחה- טיפול שורש שלוש תעלות 3קמטש

 136.00        מומחה- טיפול שורש ארבע תעלות 4קמטש

 136.00        מומחה- שורש תעלה אחת .חידוש ט1קמחטש

 136.00        מומחה- שורש שתי תעלות.חידוש ט2קמחטש

 136.00        מומחה- שורש שלוש תעלות.חידוש ט3קמחטש

 136.00        מומחה- שורש ארבע תעלות.חידוש ט4קמחטש

   -                מומחה- ש "פירוק פיני כסף בנוסף לחטקמפפכ

   -                מומחה-  ישיבות באותה שן 2למקרה שמעל -תוספת לטפול שורשקמתטש

 136.00        מומחה- (נסיון לחטש)אקספלורציה אנדודונטלית קמנחט

 136.00        מומחה- (אפיקואקטומי)טיפול שורש כירורגי קטשכ

   -                תוספת לטיפול שורש במיקרוסקופקמיק

 34.00          פתיחת מורסהקפמ

 34.00          עקירה רגילהקע

 34.00          עקירת שורשקעש

 68.00          שן שבורה,כירורגית. עקקעכ

 34.00          עקירת שן בינהקעשב

 34.00          עקירת שן עודפתקעשע

 68.00          שן בינה כלואה. ניתוח עקקנשב

 136.00        (אפיסקטומי )ניתוח כריתת חוד השורש קנכש

 136.00        נתוח כריתת חוד השורש בשן טוחנתקכחש

 34.00          סתימת רטרוגרדקסר

 68.00          ניתוח עקירת ניב כלואקענ

 34.00          ניתוח החלקת עצם הכנה לתותבתקהע

 68.00          אמפוטציה של שורש/המיסקציה קהמי

   -                הסרת אבן והדרכה לבריאות הפהקנא
 פעם בחצי שנה מכל סוגי 

הסרת אבן

 34.00          (לכל ישיבה)טפול בפלואוריד או דורפאט כל הפה קפלו
 פעם בשנה מכל קודי 

פלואוריד

 34.00          מבנה מידיקממ

מרפאת 

אסותא תל 

אביב

)קסב  34.00          ללא צילומים,טיפול בכתב.כולל ת)סיסטמים .בדיקה ח

   -                (לכל ישיבה)הסרת אבן והדרכה לבריאות הפה קסנא
 פעם בחצי שנה מכל סוגי 

הסרת אבן

 17.00          (לכל ישיבה)טיפול בפלואוריד או דורפאט כל הפה קספלו
 פעם בשנה מכל קודי 

פלואוריד

 34.00          סתימת אמלגם משטח אחדקססא

 34.00          סתימת אמלגם שני משטחים ומעלה3קססא

 34.00           שתי סתימות אמלגם נפרדות באותה שןקססאכ

 34.00          (י אור"הקשיה ע) CL 1סתימה לבנה קססל

 34.00          שתי סתימות לבנות נפרדות באותה שןקססלכ

 34.00          סתימה זמניתקססז

)קסמ  34.00          ח" ש54כל פין נוסף )מבנה מיידי כולל פין אחד 
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