PAKIET BASIC

Pakiet BASIC
zapewnia podstawową opiekę medyczną oraz kompleksową opiekę specjalistyczną wraz z pełnym zapleczem
diagnostycznym.

Zakres opieki medycznej
Całodobowa rezerwacja usług



Dostęp do Placówek własnych LUXMED






Dostęp do sieci Placówek współpracujących
Nielimitowany dostęp do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
Nielimitowany dostęp do lekarzy specjalistów
Nielimitowany dostęp do lekarzy profesorów
Konsultacje specjalistów: psychiatra, psycholog, seksuolog, logopeda z limitem łącznym
3 konsultacji w okresie 12 miesięcy
Konsultacje dietetyka z limitem 3 wizyt w okresie 12 miesięcy
Zabiegi pielęgniarskie





Zabiegi lekarskie ambulatoryjne
Szeroki zakres badań diagnostycznych:

badania laboratoryjne

badania rentgenowskie

badania ultrasonograficzne

badania elektrokardiograficzne i inne badania diagnostyczne
Stomatologia:
bezpłatny przegląd stomatologiczny raz na 12 miesięcy
rabat 20% na usługi z zakresu stomatologii zachowawczej oraz profilaktyki stomatologicznej,
rabat 10% na usługi ortodontyczne oraz protetyczne



Testy alergiczne
Prowadzenie ciąży
Badania profilaktyczne w ramach profilaktycznego przeglądu stanu zdrowia
Usługi z zakresu fizjoterapii
Zabiegi chirurgiczne z rabatem 10%



Dodatkowy zakres innowacyjnych rozwiązań:
e Rezerwacja – rozwiązanie, dzięki któremu Pacjenci mogą zarezerwować wizytę u wybranego lekarza dla siebie i swojego dziecka, a w razie
konieczności odwołać umówione wcześniej konsultacje.

Aplikacja mobilna – bezpłatna aplikacja mobilna LUXMED dla urządzeń iPhone i iPad oraz innych z systemem Android dostępna do pobrania w AppStore i
sklepie Play.

e Konto pacjenta – miejsce, z którego Pacjenci mogą rezerwować i odwoływać wizyty, przeglądać swoje skierowania, wyniki badań.
Telefoniczna rezerwacja terminów wizyt i badań – dzięki infolinii Pacjenci mogą w szybki i dogodny sposób zarezerwować wizyty, a także
uzyskać informacje o poradniach i usługach diagnostycznych.

SMS-owe przypominanie o terminach badań i konsultacji – rozwiązanie, dzięki któremu Pacjenci mogą umówić się na wizytę z dużym wyprzedzeniem
bez obawy o to, że o tej wizycie zapomną.
Zintegrowany system IT – dzięki zintegrowanemu systemowi informatycznemu lekarze we wszystkich placówkach LUXMED mają elektroniczny
dostęp do historii medycznej Pacjenta, zdjęć RTG z radiologii cyfrowej, wyników z badań laboratoryjnych i pozostałej diagnostyki. Nowy system obejmuje także
skany medycznej dokumentacji zewnętrznej, kalendarze wizyt, rejestrację, skierowania, opis medyczny czy wystawianie recept;
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Szczegółowe definicje usług
Konsultacje specjalistów
Usługa obejmuje nielimitowane wizyty w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUXMED, w sytuacjach: chorobowych oraz pomocy w
nagłych zachorowaniach.
Usługa zawiera: wywiad, poradę Lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej oraz
monitorowania leczenia i dotyczy konsultacji w następującym zakresie:


interny



pediatrii



Lekarza medycyny rodzinnej

Usługa obejmuje nielimitowany dostęp do konsultacji Lekarzy w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUXMED, w sytuacjach
chorobowych, pomocy w nagłych zachorowaniach oraz poradnictwa ogólnomedycznego. Konsultacje specjalistyczne realizowane sa bez konieczności
posiadania skierowania i obejmują: wywiad, poradę lekarza specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia
właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia.



laryngologii



nefrologii



ginekologii (z wyłączeniem prowadzenia ciąży)



neurologii



okulistyki



pulmonologii

Zabiegi pielęgniarskie
Usługi obejmujące pomiary podstawowe, drobne zabiegi w tym diagnostyczne, zgodnie z kompetencjami wykonywane przez pielęgniarkę lub położną
samodzielnie lub na zlecenie Lekarza, w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUXMED. Zakres konsultacyjnych zabiegów
ambulatoryjnych uzależniony jest od zakresu konsultacji Lekarzy, do których Pacjent jest uprawniony w ramach zakresu usług, wieku Pacjenta i dostępności
zabiegu w ambulatoryjnej Placówce medycznej wskazanej przez LUXMED.
Zabiegi pielęgniarskie obejmują:
Zabiegi ambulatoryjne pielęgniarskie:
 Iniekcja dożylna
 Iniekcja podskórna / domięśniowa
 Podanie leku doustnego w sytuacji doraźnej
 Pomiar temperatury ciała (bez skierowania Lekarza)
 Założenie / zmiana / usunięcie – opatrunek mały
 Pobranie krwi



Mierzenie RR / ciśnienia (bez skierowania Lekarza)
Pomiar wzrostu i wagi ciała (bez skierowania Lekarza)



Usługa położnej w gabinecie – badanie palpacyjne piersi

Uwaga:
Materiały i środki medyczne takie, jak: opatrunki, bandaże, venflon, strzykawki, waciki, plastry, igły, surowica – antytoksyna tężcowa, środki dezynfekujące,
użyte do ww. zabiegów, są bezpłatne. Za pozostałe materiały i środki medyczne zużyte do ww. zabiegów od Pacjenta pobierana jest opłata.

Zabiegi lekarskie ambulatoryjne
Usługi obejmujące pomiary podstawowe, zabiegi w tym diagnostyczne, niewymagające hospitalizacji oraz reżimu sali operacyjnej. Zgodnie z
kompetencjami wykonywane przez Lekarza lub pielęgniarkę lub położną, podczas właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub poza konsultacją lekarską w
ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUXMED.
Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych uzależniony jest od zakresu konsultacji Lekarzy, do których Pacjent jest uprawniony
w ramach zakresu usług, wieku Pacjenta i dostępności zabiegu w wyznaczonej ambulatoryjnej Placówce medycznej wskazanej przez LUXMED.
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Zabiegi ambulatoryjne obejmują:
Zabiegi ambulatoryjne
ogólnolekarskie:



Mierzenie RR / ciśnienia
Pomiar wzrostu i wagi ciała

Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne:


Badanie trąbek słuchowych,



przedmuchiwanie



Płukanie ucha



Usunięcie ciała obcego z nosa / ucha



Proste opatrunki laryngologiczne



Usunięcie tamponady nosa



Zaopatrzenie krwotoku z nosa – dwie strony



Zaopatrzenie krwotoku z nosa – jedna strona



Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym po zabiegach laryngologicznych wykonywanych w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez
LUXMED



Usunięcie szwów po zabiegach laryngologicznych wykonywanych poza Placówkami medycznymi wskazanymi przez LUXMED – kwalifikacja przypadku po ocenie



Donosowe podanie leku obkurczającego śluzówki nosa w sytuacji doraźnej

Lekarza LUXMED

Zabiegi ambulatoryjne okulistyczne:


Badanie dna oka



Dobór szkieł i soczewek korekcyjnych



Gonioskopia (ocena kąta przesączania)



Usunięcie ciała obcego z oka



Badanie ostrości widzenia



B adanie autorefraktometrem



Podanie leku do worka spojówkowego



P omiar ciśnienia śródgałkowego



B adanie widzenia przestrzennego

Uwaga:
Materiały i środki medyczne takie, jak: gips tradycyjny, opatrunki, bandaże, venflon, strzykawki, waciki, plastry, igły, surowica – antytoksyna tężcowa, środki
dezynfekujące, szwy i nici chirurgiczne, użyte do ww. zabiegów, są bezpłatne. Za pozostałe materiały i środki medyczne zużyte do ww. zabiegów, od Pacjenta
pobierana jest opłata.

Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa
Usługa obejmuje niżej wymienione badania diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i czynnościowej, wykonywane w ambulatoryjnych Placówkach medycznych
wskazanych przez LUXMED. Liczba realizowanych badań nie jest limitowana. Wszystkie badania diagnostyczne dostępne w ramach usługi wykonywane
są n a p o d s t a w ie s k ie r o w a n ia o d l e k a r z y CM Lu x me d .
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Diagnostyka laboratoryjna na podstawie skierowania:

Badania hematologiczne i koagulologiczne wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:










Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny
OB / ESR
Rozmaz ręczny krwi
Płytki krwi manualnie
INR / Czas protrombinowy
Czas trombinowy – TT
D – Dimery
APTT
Fibrynogen

Badania biochemiczne i hormonalne oraz markery nowotworowe wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:


CRP ilościowo



Transaminaza GPT / ALT



Transaminaza GOT / AST



Amylaza



Albuminy



Białko całkowite



Bilirubina całkowita



Bilirubina bezpośrednia



Chlorki / Cl



Cholesterol



HDL Cholesterol



LDL Cholesterol



LDL Cholesterol oznaczany bezpośrednio



CK (kinaza kreatynowa)



LDH – dehydrogen. mlecz.



Fosfataza zasadowa /



Fosfataza kwaśna



Fosfor / P



GGTP



Test obciążenia glukozą (4 pkt, 75 g, 0, 1, 2, 3h)



Glukoza 120’ po jedzeniu



Glukoza 60’ po jedzeniu



Glukoza test obciążenia 50 g glukozy po 1 godzinie



Glukoza test obciążenia 50 g glukozy po 2 godzinach



Glukoza test obciążenia 75 g glukozy po 4 godzinach



Glukoza test obciążenia 75 g glukozy po 5 godzinach



Kreatynina



Kwas moczowy



Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)



Magnez / Mg



Mocznik / Azot Mocznikowy / BUN



Potas / K



Proteinogram
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Sód / Na



Trójglicerydy



Wapń / Ca



Żelazo / Fe



Żelazo



Ferrytyna



Lipaza



TSH / hTSH



T3 Wolne



T4 Wolne

Badania serologiczne i diagnostyka infekcji wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:


Serologia kiły podstawowa (VDRL lub USR lub anty TP) dawniej WR



ASO ilościowo



ASO jakościowo



RF – CZYNNIK REUMATOIDALNY – ilościowo



Odczyn Waaler-Rose



Grupa krwi AB0, Rh,



HBs Ag / antygen



HIV

Badania moczu wraz z pobraniem materiału (mocz) do badania:


Mocz – badanie ogólne



Białko w moczu



Białko całkowite / DZM



Fosfor w moczu



Fosfor w moczu / DZM



Kreatynina w moczu



Kreatynina w moczu / DZM



Kwas moczowy w moczu / DZM



Kwas moczowy w moczu



Magnez / Mg w moczu



Magnez / Mg w moczu DZM



Mocznik / Azot Mocznikowy / BUN / w moczu DZM



Mocznik / Azot Mocznikowy / BUN w moczu



Sód / Na w moczu



Sód / Na w moczu / DZM



Wapń w moczu



Wapń w moczu / DZM



Potas / K w moczu



Potas / K w moczu / DZM

Badania bakteriologiczne wraz z pobraniem wymazu do badania (usługa nie obejmuje badań wykonywanych technikami biologii molekularnej):
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Posiew moczu



Kał posiew ogólny



Wymaz z gardła – posiew tlenowy



Wymaz z jamy ustnej – posiew tlenowy



Wymaz z migdałka



Wymaz z migdałka – posiew tlenowy



Wymaz z ucha – posiew beztlenowy



Wymaz z ucha – posiew tlenowy



Wymaz z oka – posiew tlenowy



Wymaz z nosa



Wymaz z nosa – posiew tlenowy



Wymaz z nosogardła – posiew beztlenowy



Wymaz z nosogardła – posiew tlenowy



Wymaz z rany



Wymaz z rany – posiew beztlenowy



Wymaz z cewki moczowej



Wymaz z cewki moczowej – posiew beztlenowy



Antybiogram do posiewu z wymazu gardła, oka, nosa i plwociny



Antybiogram do posiewu (materiał różny)

Badania kału wraz z pobraniem materiału do badania:


Kał badanie ogólne



Kał na pasożyty 1 próba

Badania cytologiczne wraz z pobraniem materiału do badania:


Standardowa cytologia szyjki macicy

Badania mykologiczne wraz z pobraniem wymazu do badania (usługa nie obejmuje badań wykonywanych technikami biologii
molekularnej):
Badanie mykologiczne – posiew w kierunku grzybów paznokieć nogi





Kał posiew w kierunku grzybów drożdż.
Posiew moczu w kierunku grzybów drożdż.
Posiew plwociny w kierunku grzybów drożdż.
Posiew treści ropnia w kierunku grzybów drożdż.











Wymaz z gardła – posiew w kierunku grzybów drożdż.
Wymaz z kanału szyjki macicy – posiew w kierunku grzybów drożdż.
Wymaz z migdałka – posiew w kierunku grzybów drożdż.
Wymaz z nosa – posiew w kierunku grzybów drożdż.
Wymaz z nosogardła – posiew w kierunku grzybów drożdż.
Wymaz z oka – posiew w kierunku grzybów drożdż.
Wymaz z rany – posiew w kierunku grzybów drożdż.
Wymaz z ucha – posiew w kierunku grzybów drożdż.
Wymaz z jamy ustnej – posiew w kierunku grzybów drożdż.

Szybkie testy paskowe wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:



Glukoza – test paskowy
Cholesterol badanie paskowe
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Diagnostyka obrazowa na podstawie skierowania:
Badania elektrokardiograficzne na podstawie skierowania:


Badanie EKG – spoczynkowe

Badania rentgenowskie wykonywane na podstawie skierowania od lekarza CM Luxmed (wynik badania na nośniku zgodnym z przyjętym standardem w danej
Placówce medycznej):
























































RTG czaszki oczodoły
RTG oczodołów + boczne (2 projekcje)
RTG czaszki PA + bok
RTG czaszki PA + bok + podstawa
RTG czaszki podstawa
RTG czaszki półosiowe wg Orleya
RTG czaszki siodło tureckie
RTG czaszki styczne
RTG czaszki kanały nerwów czaszkowych
RTG twarzoczaszki
RTG jamy brzusznej inne
RTG jamy brzusznej na leżąco
RTG jamy brzusznej na stojąco
RTG klatki piersiowej
RTG klatki piersiowej – RTG tomograf
RTG klatki piersiowej + bok
RTG klatki piersiowej bok z barytem
RTG klatki piersiowej inne
RTG klatki piersiowej PA + bok z barytem
RTG klatki piersiowej tarczycy, tchawicy
RTG kości krzyżowej i guzicznej
RTG nosa boczne
RTG podudzia (goleni) AP + bok
RTG podudzia (goleni) AP + bok obu
RTG uda + podudzia
RTG kości udowej AP + bok lewej
RTG kości udowej AP + bok prawej
RTG barku / ramienia – osiowe
RTG barku / ramienia – osiowe obu
RTG barku / ramienia AP + bok
RTG barku / ramienia AP + bok obu – zdjęcie porównawcze
RTG barku / ramienia AP
RTG barku / ramienia AP obu – zdjęcie porównawcze
RTG przedramienia AP + bok
RTG przedramienia obu przedramion AP+ bok
RTG łokcia / przedramienia AP + bok
RTG łokcia / przedramienia obu AP +bok
RTG kości skroniowych transorbitalne
RTG kości skroniowych wg Schullera /Steversa
RTG piramid kości skroniowej transorbitalne
RTG ręki bok
RTG ręki PA
RTG ręki PA obu
RTG palec / palce PA + bok / skos
RTG palec / palce PA + bok / skos obu rąk
RTG kości łódeczkowatej
RTG stopy AP + bok / skos
RTG stopy AP + bok / skos obu
RTG stóp AP (porównawczo)
RTG kości śródstopia
RTG palca / palców stopy AP + bok /skos
RTG pięty + osiowe
RTG pięty boczne
RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok
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RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok+ skos
RTG kręgosłupa lędźwiowego bok































RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego skosy
RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego AP + bok
RTG czynnościowe kręgosłupa lędźwiowego
RTG kręgosłupa piersiowego
RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok
RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok + skos
RTG kręgosłupa piersiowego bok
RTG kręgosłupa piersiowego skosy
RTG kręgosłupa szyjnego
RTG kręgosłupa szyjnego AP + bok
RTG kręgosłupa szyjnego bok
RTG kręgosłupa szyjnego bok + skosy (3 projekcje)
RTG kręgosłupa szyjnego skosy
RTG czynnościowe kręgosłupa szyjnego
RTG kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego
RTG kręgosłupa w pozycji stojącej
RTG kręgosłupa AP na stojąco (skolioza)
RTG kręgosłupa AP na stojąco + bok (skolioza)
RTG łopatki
RTG miednicy i stawów biodrowych
RTG mostka AP
RTG mostka / boczne klatki piersiowej
RTG żuchwy
RTG zatok przynosowych
RTG żeber (1 strona) w 2 skosach
RTG nadgarstka boczne
RTG nadgarstka boczne – obu
RTG nadgarstka PA + bok
RTG nadgarstka PA + bok obu























RTG ręki PA + skos
RTG ręki PA + skos obu
RTG nadgarstka / dłoni PA + bok / skos lewego
RTG nadgarstka / dłoni PA + bok / skos prawego
RTG obu nadgarstków / dłoni PA + bok / skos
RTG nadgarstka / dłoni PA + bok / skos obu
RTG rzepki osiowe obu
RTG rzepki osiowe obu w 2 ustawieniach
RTG rzepki osiowe obu w 3 ustawieniach
RTG stawów krzyżowo-biodrowych – PA
RTG stawów krzyżowo-biodrowych – skosy
RTG stawu biodrowego AP
RTG stawu biodrowego AP obu
RTG stawu biodrowego osiowe
RTG stawu kolanowego AP + bok
RTG stawu kolanowego AP + bok obu
RTG stawu kolanowego boczne
RTG stawu łokciowego
RTG stawu skokowo-goleniowego AP +bok
RTG stawu skokowo-goleniowego AP +bok obu
RTG czynnościowe stawów skroniowo żuchwowych






RTG nosogardła
RTG barku (przez klatkę)
RTG barku AP + osiowe
RTG obojczyka

Badania ultrasonograficzne na podstawie skierowania:


USG jamy brzusznej



USG układu moczowego



USG piersi



USG tarczycy



USG prostaty przez powłoki brzuszne
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Inne badania diagnostyczne wykonywane na podstawie skierowania od lekarza CM Luxmed:



Spirometria bez leku
Audiometr standardowy

Uwaga:
W związku z rozwojem technologii nazwy lub metody wykonania poszczególnych badań diagnostycznych mogą ulegać zmianie. Jeżeli efektem zastosowania
nowej metody, będzie rozszerzenie lub zmniejszenie ww. zakresu usług, to usługi wynikające ze z m i a n y zakresu, nie będą objęte pakietem. Wynik
badania wydawany jest na nośniku zgodnym z przyjętym standardem w danej placówce. O ile nie zaznaczono inaczej diagnostyka obrazowa w zakresie TK, MR
i USG obejmuje prezentację
2D bez dodatkowych opcji (w tym rozszerzonego USG genetycznego).

Stomatologia
Profilaktyka stomatologiczna
Zakres Profilaktyki Stomatologicznej obejmuje wykonanie w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUXMED:
Przeglądu stomatologicznego – jednorazową (1 raz w 12 miesięcznym okresie obowiązywania umowy) ocenę stanu uzębienia i higieny jamy
ustnej przez Lekarza przyjmującego w zakresie stomatologii zachowawczej oraz rabat w wysokości 20% od cennika ww. placówki na następujące
usługi wraz z materiałami:


Indywidualna fluoryzacja metodą kontaktową



Fluoryzacja kontaktowa



Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym



Lakierowanie zębów



Usunięcie złogów naddziąsłowych / scaling



Polerowanie zębów



Usuwanie osadu – piaskowanie

Stomatologiczne badania rentgenowskie (wynik badania na nośniku zgodnym z przyjętym standardem w danej Placówce medycznej):
Usługa obejmuje wykonanie w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUXMED, na skierowanie Lekarza z ww. placówek,
następujących usług :

RTG zęba

Konsultacje specjalistyczne w Stomatologii
Usługa jest wykonywana przez Lekarzy stomatologów w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUXMED i obejmuje
rabat 20% od cennika ww. placówki na następujące usługi wraz materiałami:


zachowawczej



periodontologii



protetyki stomatologicznej



ortodoncji



chirurgii stomatologicznej



implantologii

Znieczulenia w Stomatologii
Usługa jest wykonywana przez Lekarzy stomatologów w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUXMED i obejmuje
rabat 20% od cennika ww. placówki na następujące usługi wraz materiałami:
Znieczulenia:
 Znieczulenie w stomatologii miejscowe powierzchniowe
 Znieczulenie w stomatologii miejscowe nasiękowe
 Znieczulenie w stomatologii przewodowe wewnątrzustne
 Znieczulenie w stomatologii przewodowe zewnątrzustne
Dodatkowe rabaty w Stomatologii:
Pacjentowi przysługuje w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUXMED rabat w wysokości 10% na usługi
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ortodontyczne, protetyczne oraz na usługi z zakresu implantologii stomatologicznej.
Uwaga:
Zakres usług nie obejmuje leczenia: ortodontycznego, protetycznego, periodontologicznego oraz implantów (poza rabatami). Leczenie
kanałowe zęba bez użycia mikroskopu.
Stomatologia zachowawcza
Usługa jest wykonywana przez Lekarzy stomatologów w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUXMED i obejmuje
rabat 20% od cennika ww. placówki na następujące usługi wraz materiałami:


Amputacja mortalna miazgi zęba mlecznego



Badanie flory kieszeni przyzębnych



Badanie lekarskie stomatologiczne



Badanie lekarskie stomatologiczne - kontrolne



Bezpośrednie pokrycie miazgi



Bezpośrednie pokrycie miazgi z użyciem materiału MTA



Całkowite opracowanie i dezynfekcja kanału - za każdy kanał



Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku - na 1 powierzchni



Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku - na 2 powierzchniach



Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku - na 3 powierzchniach



Czasowe wypełnienie 1 kanału



Czasowe wypełnienie 2 kanałów



Czasowe wypełnienie 3 kanałów



Czasowe wypełnienie 4 kanałów



Czasowe wypełnienie materiałem chemoutwardzalnym



Częściowa ekstrypacja miazgi



Dewitalizacja ( zatrucie) miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem



Ekstrakcja zęba



Ekstrakcja zęba mlecznego w znieczuleniu nasiękowym



Ekstrakcja zęba mlecznego w znieczuleniu powierzchniowym



Ekstyrpacja martwej miazgi 1 kanału



Ekstyrpacja martwej miazgi 2 kanałów



Ekstyrpacja martwej miazgi 3 kanałów



Ekstyrpacja martwej miazgi 4 kanałów



Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi 1 kanału



Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi 2 kanałów



Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi 3 kanałów



Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi 4 kanałów



Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem



Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi 1 kanału



Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi 2 kanałów



Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi 3 kanałów



Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi 4 kanałów



Impregnacja zębiny - każdy ząb



Indywidualna fluoryzacja metodą kontaktową



Kiretaż zamknięty



Konsultacja implantologiczna



Konsultacja specjalistyczna z wpisem do dokumentacji (przegląd, instruktaż)



Korekta zwarcia w zgryzie urazowym



Lakierowanie 1 zęba



Lakierowanie sześciu zębów
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Lakierowanie szyjek zębowych - Seal and Protrect - 1 ząb



Lakierowanie uzębienia mieszanego



Lakierowanie wszystkich zębów mlecznych



Lakierowanie wszystkich zębów stałych



Lakierowanie zębów stałych - 1 łuk



Lakowanie 1 zęba



Lakowanie zębów



Lapisowanie zębów mlecznych w zakresie 1-4



Lapisowanie zębów mlecznych w zakresie większym niż 4 zęby



Leczenie biologiczne metodą pokrycia bezpośredniego



Leczenie biologiczne metodą pokrycia pośredniego



Leczenie biologiczne z zastosowaniem materiału MTA



Leczenie nadwrażliwości wszystkich zębów



Leczenie z zastosowaniem metalowego palucha



Leczenie zmian na błonie śluzowej



Mechaniczne i chemiczne opracowanie 1 kanału



Mechaniczne i chemiczne opracowanie 2 kanałów



Mechaniczne i chemiczne opracowanie 3 kanałów



Mechaniczne i chemiczne opracowanie 4 kanałów



Opatrunek chirurgiczny



Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym



Opatrunek leczniczy w zębie stałym



Opracowanie chirurgiczne przetoki zewnątrzustnej



Opracowanie i odbudowa zniszczonego, złamanego kąta w zębach siecznych



Opracowanie i przemycie 1 kanału



Opracowanie i przemycie 2 kanałów



Opracowanie i przemycie 3 kanałów



Opracowanie i przemycie 4 kanałów



Opracowanie wypełnienia założonego w innym gabinecie



Ostateczne wypełnienie 1 kanału



Ostateczne wypełnienie 2 kanałów



Ostateczne wypełnienie 3 kanałów



Ostateczne wypełnienie 4 kanałów



Otwarcie komory miazgi



Płukanie kieszonki dziąsłowej



Porada stomatologiczna



Postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi



Pośrednie pokrycie miazgi



Przegląd stomatologiczny



Przemycie i wymiana sączka do jamy ropnia z założeniem opatrunku



Rekonstrukcja korony zęba jednokanałowego



Rekonstrukcja na włóknie szklanym korony zęba jednokanałowego



Repozycja



Rewizja zębodołu



Scaling - 1 łuk



Scaling 1/4



Scaling całkowity



Scaling/piaskowanie i lakierowanie za 1/2 łuku uzębienia Signal



Szynowanie 3 zębów z użyciem materiału światłoutwardzalnego
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Trepanacja martwego zęba



Udrożnienie 1 kanału w zębie leczonym wcześniej kanałowo



Udrożnienie 2 kanałów w zębie leczonym wcześniej kanałowo



Udrożnienie 3 kanałów w zębie leczonym wcześniej kanałowo



Udrożnienie 4 kanałów w zębie leczonym wcześniej kanałowo



Unieruchomienie 2 zębów szyną Libben



Usunięcie zęba jednokorzeniowego



Usunięcie zęba poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe



Uszczelnienie 1 kanału gutaperką



Uszczelnienie 2 kanałów gutaperką



Uszczelnienie 3 kanałów gutaperką



Uszczelnienie 4 kanałów gutaperką



Uzupełnienie starego wypełnienia korony zęba



Użycie ćwieku



Wizyta pedodontyczna



Wycięcie brodawki dziąsłowej



Wypełnienie 1 kanału endometazonem



Wypełnienie 1 kanału metodą kondensacji bocznej gutaperki



Wypełnienie 2 kanałów endometazonem



Wypełnienie 2 kanałów metodą kondensacji bocznej gutaperki



Wypełnienie 3 kanałów endometazonem



Wypełnienie 3 kanałów metodą kondensacji bocznej Gutaperki



Wypełnienie 3 kanałów metodą kondensacji gutaperki



Wypełnienie 4 kanałów endometazonem



Wypełnienie 4 kanałów metodą kondensacji bocznej gutaperki



Wypełnienie małe



Wypełnienie MOD



Wypełnienie średnie



Wypełnienie ubytku korony zęba na 2 powierzchniach



Wypełnienie wielopowierzchniowe



Założenie szwów



Zdjęcie RVG



Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne

Uwaga:
W związku z rozwojem technologii nazwy lub metody wykonania poszczególnych badań diagnostycznych mogą ulegać zmianie, co nie będzie ograniczać
zakresu usług określonych w niniejszej umowie. Jeżeli efektem zastosowania nowej metody, będzie rozszerzenie ww. zakresu usług, to usługi wynikające z
rozszerzenia zakresu, nie będą objęte zakresem usług.
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