Cirurgia oral
Col·locació de materials biològics (os lioﬁlitzat i altres biomaterials)
Regeneració tissular guiada amb membrana reabsorvible
Regeneració tissular guiada amb membrana de reabsorció lenta
Sistema de sujecció de membrana (xinxeta de titani, cada una)
Obtenció i aplicació de plasma ric en plaquetes

Implantología *

Euros
225
225
380
30
175

Euros

Estudi implantològic
Fals monyó de titani
Cargol de cicatrització
Cargol de cimentació
Fèrula quirúrgica
Fèrula radiològica
Col·locació d'un implant
Implant de càrrega immediata (unitat)
Revisions implantologia
Manteniment i reajustament anual de pròtesis i implant (per implant)
Manteniment quirúrgic de l’implant (per implant)
Corona ceràmica sobre implant
Corona de zirconi sobre implant
Corona provisional sobre implant
Corona provisional sobre implant immediat
Additament protèsic per implant (inclou pilar cementat,

s/c
s/c
s/c
s/c
s/c
s/c
670
875
s/c
22
58
255
410
29
35
110

Additament protèsic sobre implant immediat
Pont ceràmica unitat en pontic o sobre implant
Dentadura hibrida (superior o inferior)
Dentadura hibrida (superior més inferior)
Sobredentadura sobre implants
Mesoestructura en barra
Elevació del sí
Pròtesi mucosuportada sistema barra (inclou barres i cavallets) (per arcada)
Pròtesi mucosuportada (per arcada)
Locators (cada un)
Reposició de sistemes de retenció

169
230
1670
3120
610
555
375
800
800
285
49

Reposicions de completes amb cavallets sobre barra (cavallets o teﬂons)

365

calcinable, cargol retenció i transepitelial)

(Cavallets o teﬂons o femelles de sobredentadura)

Estètica dental *
Encerat per a estudi diagnòstic
Incrustació porcellana
Caretes de porcellana (per peça)
Corona o pont de ceràmica sense metall tipus inceram, procera,
empress (per peça)
Corona o pont de zirconi (per peça)
Blanquejament a la consulta (per arcada, sesions incloses)
Blanquejament dental per peça (cada sessió)
Blanquejament intern per peça (cada sessió)
Blanquejament dental al domicili (fèrules, kit i visites incloses). Total
Blanquejament dental combinat consulta més domicili. Total
Caretes de composit (per peça)

Estètica Facial (servei disponible a capitals de província)
Messoteràpia facial (per sessió)
Àcid hialurònic Nasogenià i línies de titella (per sessió)
Àcid hialurònic llavis (per vial)
Àcid hialurònic Nasogenià + titella + llavis (per sessió)
Codi de barres (Àcid Hialurònic) (per sessió)

Euros

Patologia articulació temporomandibular-ATM

Euros

Estudi articulació, anamnesi, exploració, presa de
registres, muntatge i anàlisi en articulador
Revisió periòdica (anual)
Tallat selectiu, ajustament oclusal (inclou muntatge de

models en articulador semiajustable) (tractament complet)

85
35
80

Anàlisi oclusal i tallat selectiu en pacient amb interferències
Tractament amb fèrula de descàrrega neuromiorelaxant Tipus Michigan
Tractament amb fèrula d'avançament mandibular
Reparacions, rebases i reajustaments de fèrula
Col·locació de botons i elàstics clase III (unitat)

Varis

s/c
138
270
33
135

Euros

Recàrrecs metall preciós o semipreciós

seg.cot.

Ortodòncia invisible - invisaling

Euros

Tractament ortodòncic amb invisaling (ﬁns a 12 mesos). Inclou: estudi
Invisalign, aliniadors i reﬁnament (només un) i retenidors Invisalign.
No inclou reobertura
Tractament ortodòncic amb invisaling (ﬁns a 18 mesos). Inclou: estudi
Invisalign, aliniadors i reﬁnament, i retenidors Invisalign.
Tractament ortodòncic amb invisaling (ﬁns a 24 mesos). Inclou: estudi
Invisalign, aliniadors i reﬁnament (només un) i retenidors Invisalign.
Renovació per pèrdua d'aliniador (unitat)
Reinici de tractament per interrupció (nou estudi)
Correcció durant el tractament (estudi i aliniadors)
Fase de retenció amb retenidors invisaling (suplement VIVERA)

3600

Ortodòncia lingual

Euros

Tractament ortodòncic amb brackets linguals (per arcada)
Visites periòdiques de revisió ortodòncia lingual
Reposició de brackets linguals (unitat)
Col·locació de retenidors ortodòncia lingual (unitat)

1800
125
200
105

(Només en clíniques autoritzades. Consultar disponibilitat.)

(Consultar clíniques en les que està disponible el tractament)

Assegurança
Dental

3900
4200
160
450
225
450

* S'inclou la preparació, prescripció, col·locació i pròtesis. Las factures referents a
aquests actes s'han d'ajustar a la Llei 29/2006, de 26 de juliol (separant els honoraris
dels costos de fabricació dels productes sanitaris prescrits)

20
140
200
330

Nota: els adobs i peces a afegir a les pròtesis col·locades en boca abans de concertar
la Polissa Dental queden excloses de la mateixa. Les pròtesis realitzades per la
organització A.D.E.S.A., estan garantides per un any, llevat de qualsevol alteració
produïda per un ús incorrecte de les mateixes.

395
135
49
55
170
400
75

Cobertura a tota Espanya. Per consultar quina clínica li queda
més propera del municipi on es troba, truqui al:

902 116 403

Euros
120
280
280
370
320
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Taula de preus i
serveis per l'associat
Primeres visites
Primera visita i entrega de pressupost
Visita de revisió
Visita d'urgència

Odontología preventiva
Educació bucodental
Ensenyament de tècniques de raspallat
Fluoritzacions
Selladors oclusals
Neteja de boca. Tartrectomia (les dues arcades) sobre periodont sa
Planiﬁcació de dieta per a control de càries
Tinció i índex de placa
Tractament desensibilitzant
Regeneració parcial hipoplàsia (per dent)
Tractament amb fèrula tova
Tractament amb protector bucal (per a esport)

Radiologia
Radiograﬁes odontològiques (periapical, aleta, oclusal)
Ortopantomograﬁa (panoràmica dental)
Teleradiograﬁa lateral o frontal de crani
Radiograﬁa d'ATM
Estudi tomogràﬁc (TAC) una arcada
Estudi tomogràﬁc (TAC) dues arcades
Sèrie radiogràﬁca periodontal

Obturacions
Obturació provisional
Obturació simple o composta
Reconstrucció d'angles
Reconstrucció coronaria total
Pilar prefabricat o retenció radicular
Pins o espigues en dentina
Reconstrucció coronaria total amb pilars
de carboni o de ﬁbra de vidre
Reconstrucció de monyó

Periodoncia

Euros
s/c
s/c
s/c

Euros
s/c
s/c
s/c
s/c
s/c
s/c
s/c
s/c
20
60
135

Euros
s/c
s/c
s/c
31
115
150
43

Euros
s/c
32
35
45
s/c
s/c
55

Diagnòstic i sondatge
Tallat selectiu
Anàlisi oclusal
Periodontograma
Injert lliure de geniva (per peça)
Curetatge per quadrant
Raspament i allisat radicular (per quadrant)
Cirurgía periodontal (curetatge quirúrgic per peça)
Allargament coronari (per peça)
Penjall reposició apical (per quadrant)
Widman modiﬁcat (per quadrant)
Plàstia muco-gingival (per quadrant)
Ferulització de dents (per dent)
Ferulització de dents (per arcada). Retenció ﬁxa
Manteniment periodontal (per quadrant)
Manteniment periodontal postquirúrgic (sessió)
Cirurgía a penjall (per dent)
Gingivectomía (per quadrant)

Ortodòncia

Prova de vitalitat (per peça)
Endodòncies mecanitzades amb material rotatori (suplement)
Endodòncies uniradiculars
Endodòncies multiradiculars
Reendodòncies uniradiculars
Reendodòncies multiradiculars
Cura endodòntica (amb medicació intraconducte)
Protecció polpar (recubriment polpar)
Obertura drenatge polpar (sense tractament endodòncia)
Apicoformació (per sessió)
Pulpotomia (pulpa cameral)
Pulpectomia (pulpa cameral més radicular)

s/c
s/c
s/c
43
130
24
45
18
102
175
218
218
20
140
20
30
50
29
Euros

Primera visita per a reconeixer el pacient
s/c
Capsetes d’ortodòncia
s/c
Estudi cefalomètric (inclou motlles)
45
Estudi fotogràﬁc
23
Visites periòdiques de revisió ortodòncia
29
Visites periòdiques de revisió post-tractament
s/c
Tractament ortodòncic amb aparatologia ﬁxa (cada arcada)
275
Tractament ortodòncic amb aparatologia mòbil (cada aparell)
210
Col·locació d'aparells auxiliars (quadhelix, bihelix, botó de nance, barra palatina, 100

mentoneres, ancoratges extra orals, bumper, màscara facial...) (cada aparell)
Tractament ortodòncic amb brackets autolligables (cada arcada)
Reposició de brackets (unitat)
Reposició de brackets estètics (unitat)
Reposició de brackets autolligables (unitat)
Col·locació plaques de retenció, fèrula o hawley (unitat)
Ferulització de dents (per arcada). Retenció ﬁxa.
Ferulització de dents (per dent)

Mantenidor d’espai ﬁxe
Mantenidor d’espai mòbil
Renovació aparatologia mòbil, canvi, pèrdua o ruptura
Adob d'aparatologia mòbil o ﬁxa
Recàrrec per brackets de porcellana (per arcada)
Recàrrec per brackets de ﬁbra de vidre (per arcada)
Recàrrec per sistema DAMON (per cas clínic)
Microcargol per a tracció (per unitat)
Col·locació de botons i elàstics classe III (unitat)

650
3
5
10
105
140
20
62
47
200
33
410
175
400
115
135

55

Pròtesi ﬁxa
Endodoncies

Euros

Euros
s/c
33
65
95
84
140
15
20
25
19
42
55

Recementat del mantenidor
Cementat o recementat de corones o ponts (aplicable a la cliníca

que ha realitzat la pròtesi)

Corona provisional acrílic (per peça)
Corona parcial o incrustació (per peça)
Casquets de metall com provisional
Corona metall colada (per peça)
Corona o pont ceràmica sense metall tipus in ceram, procera, empress (per peça)
Corona de zirconi o pont de zirconi (per peça)
Monyó colat multiradicular
Monyó colat uniradicular
Corona o pont metall porcellana (per peça)
Corona o pont porcellana (per peça)
Pont Maryland (peça i dos suports)
Barra Ackerman (corona a part / cada tram)

Euros
s/c
s/c
19
105
10
92
330
410
63
50
190
200
270
59

Pròtesi removible
Adobs i ajusts
Adobs simples de pròtesis removible (per peça a col·locar o ganxo no col·locat)

(aplicable a la cliníca que ha realitzat la pròtesi)
Adob soldadura (cada una) (aplicable a la cliníca que ha realitzat la pròtesi)
Soldar ganxo o retenidor (aplicable a la cliníca que ha realitzat la pròtesi)
Rebase de pròtesi removible (aplicable a la cliníca que ha realitzat la pròtesi)

Rebase amb resina o similars acondicionadors de forma provisional,
en les pròtesis removibles (aplicable a la cliníca que ha realitzat la pròtesi)
Ajustos oclusals sense muntatge en articulador per a pròtesis
(aplicable a la cliníca que ha realitzat la pròtesi)

Ajustos oclusals amb muntatge en articulador amb presa
d'impressions estudi oclusal (aplicable a la cliníca que ha realitzat la pròtesi)
Afegir peces noves en aparells fets (unitat) **
Pròtesi removible acrílica
Pròtesi removible completa (superior o inferior)
Pròtesi removible completa (superior més inferior)
Pròtesi parcial removible acrílic (de 1 a 3 peces)
Pròtesi parcial removible acrílic (de 4 a 6 peces)
Pròtesi parcial removible acrílic (de 7 o més peces)
Recàrrec resina hipoal·lèrgica (cada arcada)
Pròtesi removible ﬂexible
Pròtesis Valplast o Flexite de 1 a 2 peces
Pròtesis Valplast o Flexite de 3 a 5 peces
Pròtesis Valplast o Flexite més de 6 peces
Preparació y col·locació de reparacions o adobs
Per peces afegides (cada una)
Neobase (ﬁns a 5 peces)
Neobase (més de 5 peces)
Valplast o Flexite incloent esquelètic i peces, de 1 a 5
Valplast o Flexite incloent esquelètic i peces, de 6 o més
Pròtesi esquelètics
Esquelètic (estructura base per a una o varies peces)
Esquelètic (acabament en acrílic per peça)
Soldar sochapes (cada una)
Peces sochapades (cada una)
Subjectadors precisió (attaches) (cada unitat)
Ganxos estètics (resina acetàlica) (cada un)
Reposició de sistemes retenció (caballets o teﬂons)

Cirurgia oral
Retirar punts
Extraccions que no precisin cirurgía (exclosos cordals o peces incloses)
Extraccions que precisin cirurgía (exclosos peces incloses)
Extracció per odontosecció
Extracció de qualsevol peça inclosa (una sola peça)
Extracció de cordal simple sense cirurgia
Extracció de cordal semi-inclòs
Extracció de cordal inclòs
Restes radiculars amb cirurgía
Quistectomia (quists maxilars)
Cirurgía periapical (apicectomia inclosa)
Dent inclosa. Fenestració.
Tel de la llengua o fre labial. Frenectomia.
Amputació radicular terapèutica (hemisecció)
Reimplantació de peces (per peça)
Regularització de vores alveolars
Presa de biòpsia
Torus maxilars (cada un)
Cirurgia menor (teixits tous)
Cirurgia preprotèsica
Apertura i drenatge d’abscessos (cada un)

Euros
s/c
s/c
s/c
s/c
s/c
s/c
s/c
31
260
440
126
201
251
40
374
396
428
65
65
72
150
485
540
145
35
32
32
60
76
46

Euros
s/c
s/c
100
29
110
60
70
110
70
106
106
85
75
32
69
55
s/c
45
70
106
60

