
 

  

ΤΤΕΕΛΛΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΣΣ  ΨΨΗΗΦΦΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΝΝΟΟΡΡΑΑΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΚΚΤΤΙΙΝΝΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑΣΣ    

Το κόστος των οδοντιατρικών εργασιών αισθητικής οδοντιατρικής  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. 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  

∆υνατότητα εξόφλησης µε κάρτα, εφάπαξ ή σε ισόποσες δόσεις (χωρίς επιβάρυνση) 
  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ Τιµή Φόροι Συνολικό Κόστος 

Ψηφιακή πανοραµική ακτινογραφία δοντιών για ενήλικες (εκτυπωµένη σε film) 16 € 4 € 20 € 

Ψηφιακή πανοραµική ακτινογραφία δοντιών για παιδιά (εκτυπωµένη σε film) 16 € 4 € 20 € 

Επεξεργασία & εκτύπωση ψηφιακού δίσκου (cd) για ληφθείσα πανοραµική ακτινογραφία 8 € 2 € 10 € 
 
Το συνολικό κόστος αφορά τις συνήθεις περιπτώσεις & περιλαµβάνει όλους τους φόρους 

� Το συνολικό κόστος περιλαµβάνει την εκτύπωση της ψηφιακής πανοραµικής ακτινογραφίας σε διαφάνεια (film) 
� Η επεξεργασία και εκτύπωση σε ψηφιακό δίσκο (cd) περιλαµβάνει επίσης ηλεκτρονικό πρόγραµµα απεικόνισης και επεξεργασίας της ψηφιακής 

ακτινογραφίας 
 
 
 



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. 
 
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ : 
Η µετέπειτα διατήρηση σε ηλεκτρονικό αρχείο της ψηφιακής σας πανοραµικής ακτινογραφίας, ισχύει για ένα (1) έτος. Παρέχεται η δυνατότητα να αποστείλουµε 
την πανοραµική σας ακτινογραφία σε εσάς ή στον οδοντίατρο σας, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (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) 
  

ΓΓιιαα  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  οοδδοοννττιιααττρριικκέέςς    ππλληηρροοφφοορρίίεεςς,,  κκααλλέέσσττεε  ::  221133  00  333333  660000  

ΓΓιιαα  γγεεννιικκέέςς    ππλληηρροοφφοορρίίεεςς,,  κκααλλέέσσττεε  ::  221133  00  333333  770000  

ΓΓιιαα  όόλλαα  τταα  άάλλλλαα  θθέέµµαατταα,,  σσττεείίλλττεε  µµααςς  ττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  σσααςς  eemmaaiill  κκααιι  θθαα  εεππιικκοοιιννωωννήήσσοουυµµεε  µµααζζίί  σσααςς.. 


