Takst
1b
1
4
6
802

804

Generelle Tjenester

Pris

Akutt konsultasjon

345,480,300,165,115,290,290,2500,-

Undersøkelse utført av tannlege
Enkel Etterkontroll etter kirurgi
Lokal anestesi
Røntgen per bilde
Røntgenfri diagnose med laser (Diagnocam)
Fjerning av misfarging med Airflow (saltblåser)
Tannbleking per kjeve med individuelt tilpasset
blekeskinne (inkludert blekemiddel 2 x 1,2 ml)
Tannbleking for begge kjever
Refill for tannbleking med Opalescense 2 x 1,2
ml
OPG panoramarøntgen
Hygienetillegg
Timetakst for tidskrevende og komplisert
behandling

4500,300,-

650,210,2000,-

Konserverende behandling
201
202
203
204
205
206
207
210
211
212

Komposittfylling tannfarget 1 flate
Komposittfylling tannfarget 2 flater
Komposittfylling tannfarget 3 flater
Midlertidig fylling IRM
Oppbygning av tannkrone i kompositt
Stift forankring i rotkanal
Non operativt behandling av karies
Rotfylling av fronttenner
Rotfylling av premolarer
Rotfylling av molarer
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805,1200,1520,500,1750,2400,290,4100,4565,5750,-

Protetisk behandling
Takst
303
304
305
308
310
312
312b

Pris
Porselensinnlegg ink. tannteknisk produksjon
Porselen helkrone ink. tannteknisk produksjon
Bro per ledd ink. tannteknisk produksjon
Krone/ bropilar på implantat med distanse inkl.
tannteknisk produksjon
Helprotese per kjeve inkl. tannteknikk
Delprotese støpt inkl. tannteknikk
Trådklammeprotese/ Valplast

6800,6800,6800,14200,13860,4045,12000,-

Kirurgisk behandling
401
402
403
404
405

Ukomplisert trekking av tann eller rot
Samtidig ukomplisert trekking av ytterligere
tann/rot i samme kjeveregion
Biopsi/eksisjon
Incisjon av abscess
Fjerning av visdomstann/ retinert tann/
dyptliggende rot

1000,700,1930,2000,3000,-

Tannkjøttbehandling
501
502
505
702
704
705

Behandling av marginal periodontitt per
kvadrant
Tillegg for kirurgisk inngrep ved behandling av
marginal periodontitt
Fiksering/ midlertidig løsning ifm periodontal
behandling
Modell per kjeve
Pasientfoto per bilde
Undersøkelse, behandling og etterkontroll av
TMD inkl. bittskinne.

825,1100,1830,500,50,4950,-

Dersom noe er uklart, ta gjerne kontakt med personalet på tlf. 51 66 23 24 eller via
post@tannlegelaget.no
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All tannbehandling skal betales kontant og helst med kort. Ved manglende betaling
ettersendes faktura med gebyr fra Convene. Betalingsinformasjon kan hentes på
https://my.pasientsky.no.
I samarbeid med Resurs Bank kan vi tilby pasienter utsatt betaling på inntil 60 dager
uten gebyr. Du kan raskt, enkelt og uforpliktende søke om Tannlegekonto før du
besøker klinikken her. Mer informasjon om Tannlegekonto finner du her.
Når du har fått innvilget Tannlegekonto kan du bare be om at denne belastes i etterkant
av behandlingen ved klinikken. Husk at du må fremvise gyldig legitimasjon ved klinikken
når du bruker Tannlegekonto.
Ved uteblivelse uten varsel kreves et ikke møtt gebyr. Det tas ikke avbestillingsgebyr.

Eksempel på pris undersøkelse:
Undersøkelse utført av tannlege
Hygienetillegg
To bitewings
Enkel tannrens ved undersøkelse
En vanlig undersøkelse med tannrens og to
røntgenbilder
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480,210,230,280,1200,-

