Prislista 2022-01-15 - tillsvidare

Kod

Åtgärd

Undersökningar
101 Basundersökning, utförd av tandläkare
103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare
103-1 Kompletterande eller akut undersökning utförd av tandläkare, omfattande
107 Omfattande undersökning, utförd av tandläkare
108 Utredning inkl. undersökning tandläkare
121 Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition
123 Röntgenundersökning, helstatus
127 Röntgenundersökning, delstatus
128 Röntgenundersökning, större delstatus
141 Studiemodeller för behandlingsplanering
161 Salivsekretionsmätning
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning
163 Biopsi
Sjukdomsförebyggande åtgärder
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar
eller problem
204 Profylaxskena, per skena
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid
206 Fluorbehandling
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande
Sjukdomsbehandling och smärtstillande åtgärder
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling , omfattande
304
eller
smärtbehandling,
särskilt vid
tidskrävande
312 SjukdomsUppföljande
information
eller instruktion
munhälsorelaterade
sjukdomar eller
311 Information
ellerproblem
instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller
problem
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 min eller mer
314 Beteendemedicinsk behandling

Pris
925 kr
450 kr
665 kr
1695 kr
2355 kr
80 kr
860 kr
215 kr
360 kr
720 kr
660 kr
650 kr
1110 kr

450 kr
845 kr
185 kr
365 kr
310 kr
595 kr
865 kr
485 kr
875 kr
1295 kr
1865
180 kr
450 kr
1145 kr
535 kr
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321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom
322 Stegvis exkavering
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre
omfattande
341-1 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre
omfattande, mer tidskrävande

342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande
342-1 Behandling av parodontal sjukdom, omfattande, mer tidskrävande
Kirurgiska åtgärder
401 Tanduttagning, en tand
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller

455 kr
1215 kr
575 kr
1000 kr

1115 kr
1335 kr

1280 kr
1895 kr
540 kr
3780kr

406 Tanduttagning, övertalig tand
1280 kr
407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle
2380 kr
410 Tanduttagning, ytterliggare när flera tanduttagningar utförs under samma dag 1250 kr
Rotbehandling
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare
521 Akut trepanation och kavumextirpation
522 Komplicerad kanallokalisation
523 Stiftborttagning
Bettfysiologi
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation,
per skena
602

4160 kr
4780 kr
6015 kr
6510 kr
1290 kr
1170 kr
960 kr
1360 kr
4060 kr

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk
indikation, per skena

4060 kr

604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk
indikation, per skena

2235 kr
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Reparativa åtgärder (lagningar)
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd
Protetik
800 Permanent tandstödd krona, en per käke
800K Permanent högestetisk krona, en per käke
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke
801K Permanent högestetisk krona, flera i samma käke
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift
802K Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led
804K Hängande högestetiskt led vid tandstödd protetik, per led
805 Emaljretinerad konstruktion,laboratorieframställd, per stöd
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led
811 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk
konstruktion, per stöd
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats
813 Broreparation med tandteknisk insats
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder
824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad
827 Hel underkäksprotes
828 Hel överkäksprotes
829 Immediatprotes, hel käke
831 Justering av avtagbar protes
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand
833 Rebasering av protes
834 Lagning av protes där avtryck krävs
835 Rebasering och lagning av protes
836 Komplicerad lagning av protes
Övrigt
Tandblekning skenor två käkar
Airflowbehandling från
Uteblivande/sent återbud från

800 kr
1205 kr
1560 kr
1000 kr
1400 kr
1730 kr
2065 kr
735 kr
7260 kr
8120 kr
5635 kr
6445 kr
3350 kr
4465 kr
1590 kr
2545 kr
3135 kr
2130 kr
1115 kr
720 kr
1570 kr
4775 kr
8700 kr
3960 kr
5585 kr
12480 kr
10075 kr
10075 kr
7795 kr
395 kr
1385 kr
2665 kr
2630 kr
3390 kr
4110 kr
2500 kr
600 kr
400 kr
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