ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
Το κόστος των οδοντιατρικών εργασιών προσθετικής αποκατάστασης εξαρτάται από πολλές παραμέτρους όπως : η βαρύτητα της θεραπείας,, το
σχέδιο θεραπείας, η τυχόν εμφάνιση κάποιας επιπλοκής, το κόστος των ειδικών υλικών που θα χρειαστούν (π.χ. ειδικές προσωρινές
αποκαταστάσεις) και τέλος ο τρόπος πληρωμής.
Το Dental Center διαθέτει προσυμφωνημένες τιμές (πακέτα) που αφορούν το σύνολο των οδοντιατρικών εργασιών αισθητικής οδοντιατρικής
οι οποίες καλύπτουν όλες τις δαπάνες (εκτός από την ενδεχομένη παρέμβαση που θα χρειασθεί σε περίπτωση κάποιας επιπλοκής)
Τα οικονομικά αυτά πακέτα είναι προσιτά

Δυνατότητα εξόφλησης με πιστωτική κάρτα, εφάπαξ ή σε ισόποσες δόσεις
-

-

Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν την συγκεκριμένη οδοντιατρική υπηρεσία. Για να έχετε το αναλυτικό κόστος του συνολικού πλάνου
για εσάς, είναι απαραίτητη είτε η επίσκεψη σας σε εξειδικευμένο οδοντίατρο στην κλινική μας, είτε η αποστολή ψηφιακής πανοραμικής
ακτινογραφίας και η αποστολή 3 φωτογραφιών (πρόσθια λήψη / χαμόγελο & 1 από κάθε πλαϊνή πλευρά), καθαρές και από απόσταση 50
εκατοστών περίπου.
Επιτρέπεται να έχετε φωτογραφική εικόνα του αποτελέσματος στο τέλος της οδοντιατρικής θεραπείας, καθώς και προ της
θεραπείας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
Στεφάνη Μεταλλοπορσελάνης σε Μεμονωμένο Δόντι

ΤΙΜΗ
290 €

Η τιμή αφορά τις συνήθεις περιπτώσεις & περιλαμβάνει όλους τους φόρους
Το συνολικό κόστος μπορεί να αυξηθεί αν το δόντι που θα δεχθεί την στεφάνη έχει ανάγκη επιπλέον θεραπείας (π.χ. ενδοδοντική θεραπεία,
σφράγισμα, ενδορριζικός άξονας υαλονημάτων ή ανθρακονημάτων κ.α.)

ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ :
Είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει εγγύηση τελικού κόστους στις οδοντιατρικές υπηρεσίες διότι είναι πιθανόν να ανακύψουν μη αναμενόμενα κόστη (π.χ.
χρήση φαρμάκων που δεν είχαν προβλεφθεί, αλλαγή πλάνου θεραπείας, επιπλοκές κλπ). Σας παρέχουμε εγγύηση τελικού κόστους, υπό την προϋπόθεση
ότι το πλάνο θεραπείας δεν θα αλλάξει.
ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ Η ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ :
Επειδή δεχόμαστε μεγάλο αριθμό ασθενών από την επαρχία και το εξωτερικό, η διαχείριση των ασθενών αυτών γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε, κατόπιν
προγραμματισμού, να προσυμφωνείται η διάρκεια της θεραπείας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως η οδοντιατρική θεραπεία έχει προγραμματισθεί
τουλάχιστον 1 μήνα πριν. Παράλληλα για τους ασθενείς από την επαρχία δεν τηρείται λίστα αναμονής, αφού στον προγραμματισμό που έχει προηγηθεί έχει
ορισθεί ο χρόνος των επισκέψεων, που προς διευκόλυνση των ασθενών αυτών, υπάρχει η δυνατότητα να είναι και Σάββατο.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ :
Η μετέπειτα παρακολούθηση της οδοντιατρικής θεραπείας γίνεται με την αποστολή φωτογραφιών μέσω e-mail (πάντοτε εφόσον δεν απαιτείται φυσική
παρουσία του ίδιου του ασθενούς στον χώρο του ιατρείου) με αποτέλεσμα να απαλλάσσεστε από αλλεπάλληλες επισκέψεις. Σε αυτή την περίπτωση οδηγίες
σας δίνονται είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω e-mail.

Αν επιθυμείτε να προχωρήσετε σε ραντεβού (για διαγνωστική επίσκεψη) καλέστε στο: 210.64.66.600 (24ωρη Γραμματεία 365 ημέρες το χρόνο)
ή
στείλτε μας το προσωπικό σας τηλέφωνο με e-mail (στο info@dentalcenter.gr) ή SMS (στο 694.88.08.208) για να σας καλέσουμε εμείς
(προσδιορίστε τις ώρες επικοινωνίας εάν επιθυμείτε)
Για περισσότερες οδοντιατρικές πληροφορίες, καλέστε : 213 0 333 600
Για γενικές πληροφορίες, καλέστε : 213 0 333 700
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