Антошка

ва

зо

ця

ли
ву

А

а
лм

Печерська

Україна, 01133, м. Київ,
вул. Є. Коновальця (Щорса), 44Б (2й поверх)
Тел.: (044) 227-15-24, (067) 218-30-74, (044) 285-85-18
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Пн-Пт: 9:00-20:00
Сб: 9:00-17:00

Україна, 01133, м. Київ,
вул. Є. Коновальця (Щорса), 44Б (2й поверх)
Тел.: (044) 227-15-24, (067) 218-30-74, (044) 285-85-18
www.ipst.com.ua
E-mail: rentgen@ipst.com.ua

Додаткова інформація за тел. (067) 218-30-74

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ:

2D ДОСЛІДЖЕННЯ:
Панорамна томографія (ортопантомографія)

Бокова цефалометрія (в програмі «GAMMA Dental Software»):

Заключення лікаря-рентгенолога

Slavicek

Вимірювання в ділянці
відсутніх зубів:

Ricketts-11 (Скорочений)

Рентгенографія СНЩС (відкритий-закритий рот)

Заключення лікаря-рентгенолога
Телерентгенографія:

Sato

Steiner

Jarabak

Bergen

Ricketts-32 (Повний аналіз)

Frankfurt
Bjork

Фронтальна цефалометрія ( в програмі «GAMMA Dental Software»):

Ricketts

Svanholt/Solov

Stabrun

Krenkel

Shah/Joshi

Chebib/Chamma

голови в боковій проєкції

кисті

ПЕРЕЛІК ТА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

голови в прямій проєкції

голови в напіваксіальній проєкції

Панорамна томографія: Без опису – 300 грн. / з описом / з промірами – 400 грн.
Рентгенографія СНЩС: Без опису – 200 грн. / з описом – 320 грн.
Телерентгенографія: – 300 грн. / з цефалометричним аналізом – 1000 грн.
Цефалометричний аналіз ТРГ
(за одним із авторів в програмі «GAMMA Dental Software») – 700 грн.,
Пакет «Панорамна томографія(без опису)+Телерентгенографія» – 500 грн.
Комп’ютерна томографія:
Лицьового скелета – 1000 грн. /з описом зони зубів - 1600 грн.,
з описом зони зубів + ННП + СНЩС – 2250 грн.
1 щелепа: без опису – 600 грн. / з описом – 1000 грн.
2 щелепи: без опису – 700 грн. / з описом – 1300 грн.
Сегмент щелепи: без опису – 400 грн. / з описом – 650 грн.
СНЩС: без опису – 650 грн. / з описом – 1000 грн.
СНЩС з контрольним заключенням після повторного обстеження – 1200 грн.
Друк окремої зони (в т.ч. розмітка для імплантації) – 100 грн. за сегмент.
Верхньої щелепи та навколоносових пазух – без опису - 700 грн. /
з описом навколоносових пазух – 1000 грн. /
з описом навколоносових пазух + зони зубів – 1400 грн.

3D ДОСЛІДЖЕННЯ:
Комп’ютерна томографія:
КТ лицьового скелета 15 см х14 см (щелепи, ННП, СНЩС)

Верхньої та нижньої щелепи
Верхньої щелепи
Нижньої щелепи
Верхньої щелепи та навколоносових пазух
закритий рот

СНЩС

відкритий/закритий рот

Сегмент:
4 см х 4 см

ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ДО РЕНТГЕН-ОБСТЕЖЕННЯ
4 см х 8 см

ДОДАТКОВО:
Заключення лікаря-рентгенолога

порівняльний аналіз
з попередніми даними

Друк ділянки зубів:

(прицільна візуалізація, розмітка для імплантації)

Друк панорамної реконструкції даних КПКТ в/н щелепи
Зберегти у форматі DICOM

Мета дослідження:

Підготовка:
• Повідомте лікаря про наявність знімних конструкцій
перед проведенням обстеження.
• Зніміть з голови та шиї всі металеві предмети та прикраси:
шпильки, сережки, ланцюжок, пірсинг
Відносні протипокази:
• Вагітність (після погодження з лікуючим лікарем);
• Тяжка форма клаустрофобії;
• Захворювання і стани, які не дозволяють пацієнту зберігати нерухомість
під час дослідження (фізіологічний тремор, хвороба Паркінсона,
хвороба Дауна, аутизм та інші).
Під час дослідження:
• Не рухатися;
• Не здійснювати ковтальні рухи;
• Не слідкувати очима за рухомою частиною апарата

