Takster
Prisliste for Øvergata Tannklinikk AS (gjeldende fra 10. januar 2020)
TJENESTER/BEHANDLING (UTVALG):

Stykkpris med takstnivå
(Takstnivå L, M og H vises på kvitteringen)
Lav (L)

Middels (M)

Høy (H)

Tidsdebitering
Per time

Generelle tjenester:
Ordinær undersøkelse (årskontroll)

800

Akutt sjekk

660

Enkel etterkontroll

440

Røntgen per bilde

140

OPG (Panoramarøntgen av begge kjevene inkludert alle tenner).
Tilbys fra mars 2020.

550

Enkel tannrens sammen med årskontroll

170

Enkel tannrens sammen med årskontroll inkludert rens med EMS
Airflow

310

Enkel tannrens med EMS Airflow utenom årskontroll på egen
tannlegeøkt

490

Omfattende tannrens, basert på tid

2640

Forebyggende behandling, basert på tid

2640

Bedøvelse vanlig/computerstyrt (The Wand)

200

Vanlig årlig undersøkelse inkludert 2 røntgen (BW) uten tannrens

1080

Vanlig årlig undersøkelse inkludert 2 røntgen (BW) og enkel
tannrens

1250

Vanlig årlig undersøkelse inkludert 2 røntgen (BW) og enkel
tannrens inkludert
pulverrens mot misfarging (EMS airflow)

1390

Konserverende behandling/fyllingsterapi:
Kompositt/glassionomer 1 flate

860

1070

1290

Kompositt/glassionomer 2 flater

1360

1570

1790

Kompositt/glassionomer 3 flater eller mer

1560

1770

1990

Midlertidig fylling (ved f.eks trinnvis beh.)
Oppbygning av tannkrone i plastisk materiale
Stiftforankring for fyllinger
Bedøvelse kommer i tillegg til fyllingsbehandlingen

890
1660

2170

2390

390

590

790

200

Endodontisk behandling/rotfylling:
Takstene inkluderer nødvendig bedøvelse, røntgenbilder under og
etter ferdig rotfylling, midlertidig kanalinnlegg og midlertidig
toppfylling under behandling. Permanent toppfylling etterpå
kommer i tillegg til prisen (se takster ovenfor for fyllingsterapi).
Rotfylling av fortenner/hjørnetenner (tann1-3)

4090

Rotfylling av premolarer (tann 4-5)

4690

Rotfylling av molar (tann 6-8)

6290

Ved større avvik i tid og omfang kan timepris benyttes
Protetisk behandling:

2640

Takstene omfatter all behandling i forbindelse med fremstilling og
fastsetting av protetiske arbeider inkludert evt. røntgen underveis i
behandlingen, bedøvelse og inntil to etterkontroller rett etter
utlevering.
NB! Alle utgifter til tanntekniker er inkludert i takstene
for protetisk arbeid nedenfor.
Tannteknikkerarbeidet utføres av lokale og
kompetente tannteknikere i Levanger.
Gull/porselensinnlegg 1 flate

4900

Gull/porselensinnlegg 2 flater

5400

Gull/porselensinnlegg 3 flater, laminat/skallfasett

6100

Gull/porselensinnlegg 4 flater

6700

Helkrone (en tann) i zirkonium, porselen/ceram, gull eller MK

6700

Støpt stiftkonus eller rotkappe inkludert stift

3900

Broledd (ankertann, pilar)

6700

Broledd (mellomledd)

4900

Broeksempel: 3 ledd, dvs. to pilarer og et mellomledd. Sees
visuelt som 3 tenner i munnen som henger sammen.

18300

Resementering av eldre krone/bro

890

Støpt partiellprotese (vitalium) en kjeve

14900

Andre enklere/midlertidige typer delproteser som spoon denture og
trådklammer proteser debiteres tannteknikkerutgifter + medgått tid

2640

Helprotese (over- eller underkjeve)

12900

Helsett (protese i over -og underkjeven)

20000

Rebasering

3300

Reparasjoner av avtagbare proteser

2300

3300

4300

Ved større avvik i tid og omfang kan timepris benyttes + debitering
av tannteknikker

2640

Tannbleking:
Inkluderer tannrens før bleking, avtrykksarbeid og tanntekniske
utgifter til blekeskinner, for-og etterkontroller (inkludert
fotodokumentasjon) til ønsket resultat, blekemiddel (5 ml per
kjeve). Det anbefales ikke bleking oftere enn hvert 3. år. Pasienter
under 25 år anbefales ikke å bleke. EU-direktiv fra 2012 sier at
tannbleking bare kan utføres under oppsyn fra tannlege.
Tannbleking en kjeve

2900

Tannbleking to kjever

4200

Tanntrekking og kirurgisk behandling:
Ukomplisert trekking av rot/tann

1190

Komplisert trekking av rot/tann

2090

Trekking av ekstra rot/tann i samme seanse og kvadrant

990

Kirurgisk fjerning av tann/rot*

3000*

Incisjon av abscess *

1090*

Tillegg for bedøvelse ved tanntrekking/kirurgi
Ved større avvik i tid og omfang kan timepris benyttes

200
2640

* Ved kirurgi blir en del av den oppgitte summen refundert fra HELFO.
Periodontal behandling/tannkjøttsykdommer:
Periodontal behandling/subgingival rens
**Periodontal behandling gir delvis refusjon fra HELFO

2640**

Vi har ikke tilleggsfakturering av hygienetillegg per seanse slik som noen andre tannklinikker opererer med. Dvs. at deres takster kan se lavere ut med
første øyekast før man regner med denne tilleggstaksten.
Noen klinikker oppgir prisene på kroner, broer og protetisk behandling og opplyser samtidig at det er minus tannteknikkerutgiftene. De oppgir f.eks
kronetakst eksklusive tannteknikkerutgifter i prislisten. Disse utgiftene utgjør en vesentlig del av arbeidet. Og prisene blir derfor vanskelige å
sammenlikne når de ikke oppgir tannteknikkerutgiftene inkludert i totaltakstene. NB! Vi oppgir alle våre priser på krone, broer og proteser som
totalpriser. Dvs. at tannteknikkerutgiftene, midlertidig krone/bro, bedøvelse og alle utgifter til fremstilling av krone og bro er inkludert i
taksten i våre prislister.
Klinikken har direkte oppgjørsavtale med HELFO. Enkelte tannlegebehandlinger, medisinske tilstander eller andre forhold hos pasienten kan utløse
refusjonsbeløp. Dette vurderes av tannlegen i hvert enkelt tilfelle. Refusjonsbeløpet trekkes direkte fra regningen. For mer info se www.helfo.no
NB! Avbestillinger av timeavtaler gjøres senest innen kl 14 siste virkedag før timen. Hvis pasienten glemmer timen, eller avbestiller etter fristen,
eller kommer vesentlig for sent, utløses et gebyr på 500 kr, uavhengig av årsak til fraværet (også sykdom).
Behandlingen betales med kort etter hvert besøk. Vi tar også kredittkort. Faktura gis kun ved forhåndsgodkjent avtale før timen
starter. Fakturagebyr 50 kr.
Ved større protetiske behandlinger (proteser, bro, kroner etc) skal behandlingen være betalt før utlevering/sementering.
Ved kostnader over 5000 kr kan det utarbeides et skriftlig kostnadsoverslag.
Klinikken tar forbehold om feil på prislisten.
Ved spørsmål ta gjerne kontakt med oss på telefon 74 15 38 90

