Elérhető fogszabályozási rendszerek

Kezelés hossza

12-24 hónap

12-24 hónap

12-20 hónap

12-20 hónap

12-20 hónap

6-12-18 hónap

Működési
mechanizmus

hagyományos mechanikával
működik

hagyományos mechanikával
működik

lágy erőkkel működik

lágy erőkkel működik

lágy erőkkel működik

kivehető átlátszó sínek

Előnyök

olcsó, hatékony

majdnem láthatatlan,
hatékony

gyors, kevésbé kellemetlen,
hatékony

gyors, kevésbé kellemetlen,
hatékony, esztétikus

majdnem teljesen láthatatlan,
egyszerű tisztán tartani,
gyors, kevésbé kellemetlen,
hatékony

láthatatlan,
egyszerű tisztán tartani

Hátrányok

látható

hosszabb kezelési idő,
nem minden
esetre alkalmazható

látható

látható

látható

nem minden esetre használható

Ellenőrzések
gyakorisága

4 hetente

4 hetente

4-6 hetente

4-6 hetente

4-6 hetente

8-10 hetente

Árak 2 állcsont
kezelése esetén

12 hó

18 hó

24 hó

12 hó

18 hó

24 hó

12 hó

18 hó

20 hó

12 hó

18 hó

20 hó

12 hó

18 hó

20 hó

FULL

LITE

510 000 Ft

600 000 Ft

690 000 Ft

670 000 Ft

760 000 Ft

850 000 Ft

690 000 Ft

840 000 Ft

890 000 Ft

790 000 Ft

940 000 Ft

990 000 Ft

930 000 Ft

1 080 000 Ft

1 130 000 Ft

1 199 000Ft

939 000 Ft

Ajánlott a következő
esetekben

A legtöbb fogszabályozási
eltérésre használható

Csak az egyszerű elváltozások
kezelésére alkalmas

A legtöbb fogszabályozási
eltérésre használható,
elsősorban torlódások
megszüntetésére

A legtöbb fogszabályozási
eltérésre használható,
elsősorban torlódások
megszüntetésére

A legtöbb fogszabályozási
eltérésre használható,
elsősorban torlódások
megszüntetésére

A legtöbb fogszabályozási
eltérésre használható,
ha foghúzás nem szükséges

Az ár tartalmazza az ívet, a tubust, a breketteket, az aktiválást és zárást (Invisalign esetén az egyszeri korrekciós lehetőséget is). A kezelés befejezése után 1 hónapig díjmentes kontrollt biztosítunk. A kezelések közti, soron kívüli ellátás díja 5 000 Ft.
A fenti árak tájékoztató jellegűek. A végleges ár a konzultációt követően kerül meghatározásra, mivel az egyénenként eltérhet. Az azonos mechanikájú brekettek állcsonton belül is variálhatók.
Damon rendszereknél a 24 hónapos kezelési idő folyamán 20 alkalommal számoltunk. A fenti árak tájékoztató jellegűek.

