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3 priedas 

 

 

MOKAMOS ODONTOLOGINĖS PASLAUGOS 
 

Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Kaina 

Eur 

Pastabos 

 

Odontologinių medžiagų ir vienkartinių priemonių įkainiai prisirašiusiems prie įstaigos bei 

turintiems soc. draustumą ir neprisirašiusiems prie įstaigos asmenims  

1. Priemonės, skirtos paciento, gydytojo odontologo ir gydytojo 

odontologo padėjėjo apsaugai 

2,00  

2. Priemonės kariozinių ertmių formavimui ir plombų apdailai 3,00  

3. Priemonių rinkinys chirurginėms intervencijoms atlikti, 

nuskausminimas 

8,00  

4. priemonių rinkinys chirurginėms intervencijoms atlikti –  

sudėtingam danties rovimui su nuskausminimu  

15,00  

5. Hemostatinė kempinė 3,00  

6. Priemonių rinkinys konkrementams pašalinti 1 dančiui 1,00  

7. Priemonių rinkinys konkrementams pašalinti visos burnos 20,00  

8. Nejautra vartojant karpulinį anestetiką 3,00  

9. Nejautra vartojant nekarpulinį anestetiką 2,00  

10. Dentalinė rentgeno nuotrauka 3,00  

11. Priemonės dantų kanalų paruošimui – vienašaknių dantų 6,00  

12. Priemonės dantų kanalų paruošimui – 2 ir daugiau šaknų 12,00  

13. Priemonės, skirtos vieno šaknies kanalo gydymui 2,00  

14. Vieno šaknies kanalo plombavimas gutaperča 7,00  

15. Laikinas užpildas  2,00  

16. Devitalizuojanti pasta 3,00  

17. Priemonės, skirtos alveolito gydymui 2,00  

18. Priemonės, skirtos perikoronito konsevatyviam gydymui 2,00  

 

Gyventojai (išskyrus vaikus ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia vietos savivaldos 

soc. rūpybos skyriaus atitinkamą pažymą) moka už plombines medžiagas dantų gydymui 

atsižvelgiant į sunaudotų medžiagų kiekį ir tuo metu galiojančias kainas 

1. Kompozicinė plomba – maža (medžiagos kiekis g 0,3 – 0,4)  5,00  

2. Kompozicinė plomba – vidutinė (medžiagos kiekis g 0,5 – 0,6) 7,00  

3. Kompozicinė plomba – didelė (medžiagos kiekis g 0,7 – 0,8) 9,00  

4. Danties vainiko atstatymas (medžiagos kiekis g 1,5 – 3,0) 15,00  

5. Stiklojonomerinė cemento plomba – maža (medžiagos kiekis 

g 0,1 – 0,2) 

3,00  

6. Stiklojonomerinė cemento plomba – vidutinė (medžiagos kiekis 

g 0,3 – 0,4) 

5,00  



7. Stiklojonomerinė cemento plomba – didelė (medžiagos kiekis  

g 0,5 – 0,6) 

7,00  

8. Danties vainiko atstatymas (medžiagos kiekis g 1,5 – 2,0)  12,00  

9. Šviesoje kietėjanti plomba (Helio) – maža (medžiagos kiekis  

g 0,3 – 0,4) 

12,00 Nemokamai  Helio  

plombos  dedamos 

vaikams iki 18 metų 

nuolatinių  priekinių  

dantų traumų atvejais. 

Kitais  atvejais  už 

Helio plombas  moka  

pagal nustatytus 

įkainius. 

10. Šviesoje kietėjanti plomba (Helio) – vidutinė (medžiagos kiekis 

g 0,5 – 0,6) 

17,00 

11. Šviesoje kietėjanti plomba (Helio) – didelė (medžiagos kiekis 

g 0,7 – 0,8) 

22,00 

 

12. Danties vainiko atstatymas (medžiagos kiekis g 1,5 – 3,0) 30,00 

13. Stiklo pluošto kaištis ir priemonės jo įvedimui ir fiksacijai 10,00  

14. Priemonės, skirtos vieno štampuoto vainikėlio nuėmimui 5,00  

15. Priemonės, skirtos vieno lieto, keramikos vainikėlio nuėmimui  10,00  

16. Vainikėlio cementavimui 5,00  

17. Priemonės, skirtos vieno danties padengimui fluorolaku 1,0  

  

Suaugusiems ir vaikams  

(neprisirašiusiems prie įstaigos ir socialiai nedraustiems pacientams) 

 

 

1. Pirminė apžiūra, anamnezė, dokumentacija, vaistų išrašymas 20,00  

2. Karieso gydymas be medžiagos kainos: 

Paviršinio ir vidinio karieso ertmės paruošimas 

Gilaus karieso ertmės paruošimas 

 

8,30 

12,50 

 

3. Pulpito gydymas (devitaliniu būdu): 

Ertmės paruošimas ir devitalizuojančios pastos įdėjimas 

Pulpos amputacija 

Pulpos ekstirpacija 

Medikamentinis kanalo apdorojimas (vieno kanalo) 

Mechaninis kanalo apdorojimas (vieno kanalo) 

 

7,50 

5,80 

7,50 

1,60 

1,60 

 

4. Peridontitų gydymas 

Danties trepanavimas (1 procedūra) 

Ertmės išvalymas (1 procedūra) 

Medikamentinis kanalo apdorojimas 

Mechaninis kanalo apdorojimas 

Obliteruoto kanalo platinimas 

 

8,30 

7,50 

3,30 

16,60 

16,60 

 

5. Kanalo plombavimas gutaperča 12,50  

6. Plombos išėmimas 8,30  

7. Laikinas užpildas 5,00  

8. Chirurginė odontologija: 

Aplikacinė nejautra (1 procedūra) 

Infiltracinė nejautra  

Laidinė nejautra  

Danties rovimas (nesudėtingas) 

Sudėtingas danties rovimas 

Incizija (1 procedūra) 

Alveolito gydymas 

 

1,40 

2,50 

4,20 

5,80 

16,60 

4,20 

4,20 

 

9. Paradonto ligų gydymas: 

Konkrementų pašalinimas ir poliravimas dantenų viršuje 

(1 danties) 

(visos burnos) 

 

 

1,00 

20,00 

 



Medikamentinis kišenių praplovimas (1 apsilankymas) 3,00 

10.  Pieninio danties rovimas vaikams 6,00  

11. Vieno štampuoto vainikėlio nuėmimas 5,00  

12. Vieno lieto, keramikos vainikėlio nuėmimas 10,00  

13.  Vainikėlio cementavimas 5,00  

14. Dentalinė rentgeno nuotrauka 2,50  

15. Hemostatinė kempinė 3,00  

 Plombinė medžiaga – pagal kainyną   

 Odontologijos paslaugų kaina užsienio šalių piliečiams   

didinama 4 kartus  

  

 

______________ 

 


