PRISLISTE FOR TANNLEGENE FRANK NYGÅRD OG KRISTIN SIVERTSEN
Undersøkelse av tenner, tannkjøtt, slimhinner
Røntgenbilder, pr stk
OPG
Bedøvelse
Puss, rensing av tannsten, hygieneinstruksjon – pr 15 min
Undersøkelse, 2 røntgenbilder, puss/rens (ca 30 min)
Undersøkelse, puss/rens (ca 30 min)

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Fyllinger (tannfargede fyllinger)
1 flates fylling
2 flaters fylling
3 flaters fylling
4 flaters fylling

kr 580 – 750,kr 1130,kr 1400,kr 1550,-

Rotfyllinger
Det tas betalt for medgått tid og dette vil kunne variere fra tann til tann.
En pris kan likevel antydes på bakgrunn av diagnose og tann
1 kanal (fortann/ hjørnetann)
2 kanaler (småjeksel)
3 kanaler (jeksel)

545,110,540,150,450,860,800,-

Pr time kr 1980,kr 2600,kr 3400,kr 4600,-

Kroner, broer, støpte innlegg, proteser
Alle prisene er inkludert utgift til teknikker.
Gullinnlegg
Metall-keram krone (Mk-krone)
Helkeramisk krone
Stiftkrone
Broledd – pr stk
Tillegg for separat, støpt stift i rotfylte tenner – eller oppbygning Composipost
Partiell protese; avhengig av vanskelighetsgrad på resttannsettet
Hel over- eller underkjeveprotese
Helsett
Rebasering (oppforing av gammel protese)

kr 5700,kr 5700,kr 5900,kr 6500,kr 5300,kr 2000,fra kr 7500,kr 7500,kr 15 000,kr 2300,-

Periodontal behandling (tannkjøttsbehandling)
Dette tidsdebiteres etter medgått tid

Pr time kr 1980,-

Tannuttrekking
Det er stor variasjon på vanskelighetsgraden, prisen deretter.
Kirurgisk fjerning av røtter og tenner (får ofte støtte fra HELFO for dette)
Etterkontroll etter kirurgi eller periodonti

Fra kr 800,kr 2300,kr 280,-

Annet
Tannbleking, pr kjeve – inkludert alt nødvendig utstyr
Tannsmykke

kr 1900,kr 800,-

NB! Vi tar ikke hygienetillegg – noe som mange tannleger gjør
Prisene for kroner, broer inkluderer alt som skal til for å lage kronen, slik som bedøvelse, sliping av tennene,
midlertidige kroner, fargeuttak med mer. I tillegg er prisen basert på bruk av norsk tannteknikker.
Bestilt time må avbestilles senest 24 timer før avtalen, Uteblitt time vil kunne bli debitert med kr 250,- pr 15 min.
Prisene gjelder fra 11.05.2015 – dersom annet ikke er avtalt

