ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Το κόστος των ορθοδοντικών θεραπειών εξαρτάται από πολλές παραµέτρους όπως : την βαρύτητα της θεραπείας,, το σχέδιο θεραπείας που τελικά θα
επιλέξετε, το είδος της ορθοδοντικής ανωµαλίας, το κόστος των ειδικών υλικών που θα χρειαστούν (π.χ. ειδικοί µηχανισµοί) και τέλος τον τρόπο 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). Το συνολικό κόστος της θεραπείας
που χρειάζεται για εσάς, θα το γνωρίζετε µετά την επίσκεψη σας στην κλινική µας και οπωσδήποτε θα σας έχει ανακοινωθεί και θα έχει συµφωνηθεί πριν την
έναρξη της ορθοδοντικής σας θεραπείας.
Τα οικονοµικά αυτά πακέτα είναι προσιτά

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

-

Οι αναγραφόµενες τιµές είναι ενδεικτικές, το ακριβές κόστος για εσάς, θα δοθεί όταν θα έχουµε πλήρη εικόνα του θέµατος που σας απασχολεί.
Αυτό µπορεί να γίνει µε την επίσκεψη σας σε εξειδικευµένο οδοντίατρο - ορθοδοντικό, καθώς είναι απαραίτητη η ψηφιακή πανοραµική
ακτινογραφία, η λήψη φωτογραφιών, όπως και η λήψη αποτυπωµάτων άνω & κάτω γνάθου.
Επιτρέπεται να έχετε φωτογραφική εικόνα του αποτελέσµατος στο τέλος της οδοντιατρικής θεραπείας, καθώς και προ της θεραπείας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
Ορθοδοντική θεραπεία γνάθου (1 οδοντικό τόξο) µε µεταλλικά άγκιστρα
Μέσο κόστος θεραπείας µε µεταλλικά άγκιστρα (για άνω & κάτω γνάθο)
Ορθοδοντική θεραπεία γνάθου (1 οδοντικό τόξο) µε κεραµικά (διάφανα) άγκιστρα
Μέσο κόστος θεραπείας µε κεραµικά (διάφανα) άγκιστρα (για άνω & κάτω γνάθο)

Τιµή

Φόροι

Τελικό Κόστος

240€ - 1.040€ 60€ - 260€ 300 € - 1.300 €
1.440 €

360 €

1.800 €

320€ - 1.120€ 80€ - 280€ 400 € - 1.400 €
1.520 €

380 €

1.900 €

Το τελικό κόστος αφορά τις συνήθεις περιπτώσεις & περιλαµβάνει όλους τους φόρους
Το συνολικό κόστος µπορεί να αυξηθεί σε περίπτωση απώλειας άγκιστρου ή αν διαπιστωθεί ανάγκη επιπλέον ορθοδοντικού µηχανήµατος (π.χ.
εξωστοµατικό µηχάνηµα κλπ) ή επιπλέον οδοντιατρικής θεραπείας σε κάποιο δόντι (π.χ. αποτρύγωση (καθαρισµός) δοντιών, ενδοδοντική θεραπεία,
σφράγισµα, ενδοριζικός άξονας υαλονηµάτων ή ανθρακονηµάτων, ουλοπλαστική, χειρουργική αποκάλυψη µύλης εγκλείστου δοντιού, λεύκανση 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
Για όλα τα άλλα θέµατα, στείλτε µας το προσωπικό σας email και θα επικοινωνήσουµε µαζί σας.

