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קוד 
 מחירוןתאור טיפולטיפול

כללי  
מחירון 

חבר
מחירון 
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מחירון 
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 תקופת אכשרה
“שיא״

מחירון בדיקות 
-----בדיקה )חינם אחת לשנה(101
3 חודשים109988849בדיקה והתייעצות כולל תוכנית בכתב102

מחירון צילומים 
6 חודשים2828286צילום פריאפיקאלי 103
3 חודשים12212212261צילום פנורמי104
3 חודשים15615615678סטטוס105
3 חודשים2828280צילום נשך106
3 חודשים267267267134סטטוס מקביליות108

 6 חודשים עד גיל 56656656628318סט צילומים לאורתודונטיה110
12 חודשים מעל גיל 18

3 חודשים201201201101מפרקי לסת 111
3 חודשים12212212261צילום צפלומטרי 112
3 חודשים12212212261צילומי פנים113
3 חודשים68686834צילום אוקלוזאלי114
3 חודשים277277277139אנליזה ממוחשבת115

מחירון טיפולים משמרים 

 עזרה ראשונה יום ללא המשך201
--134121טיפול כולל צילום בעת הצורך

6 חודשים18716815134סתימת אמלגם 203
6 חודשים23821419334סתימת אמלגם שני משטחים ויותר204
6 חודשים32929626634שתי סתימות אמלגם באותה שן 206
6 חודשים25222720434סתימה מחומר מרוכב שישייה קדמית207

 שתי סתימות מחומר מרוכב באותה השן 208
6 חודשים36632929634שישייה קדמית

6 חודשים567510459102שחזור להב שבור באמצעות חומר מרוכב 209
6 חודשים67605434פין לעיגון סתימה - כל פין עד 3 פינים 211

קשירת שיניים באמצעות תיל וקומפוזיט - לכל 212
 6 חודשים עד גיל 22320118110118שן

12 חודשים מעל גיל 18
303273246246החזרת שן שנעקרה בתאונה1017

מחירון טיפולי שורש 
6 חודשים73466159534טיפול שורש בשן חותכת/ניב301
6 חודשים86778070234טיפול שורש במלתעה302

6 חודשים1,1311,01891634טיפול שורש בשן טוחנת303

6 חודשים1,2491,1241,01234טיפול שורש ארבע תעלות304

6 חודשים92783475134חידוש טיפול שורש בשן חותכת/ניב305

6 חודשים1,1651,04994434חידוש טיפול שורש במלתעה306

6 חודשים1,3171,1851,06734חידוש טיפול שורש בשן טוחנת307
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6 חודשים1,4631,3171,18534חידוש טיפול שורש ארבע תעלות308

 טיפול לשורש פתוח או פרוץ לישיבה,309
6 חודשים41737533834ללא טיפול סופי

6 חודשים417375338188הוצאת מבנה או בורג עיגון 310

 אקספלורציה אנדודונטלית -311
6 חודשים24922420234ניסיון לחידוש טיפול שורש

מחירון טיפולי שורש ע״י מומחה

6 חודשים88179471434טיפול שורש בשן חותכת/ניב301

6 חודשים1,04193684334טיפול שורש במלתעה302

6 חודשים1,3581,2221,10034טיפול שורש בשן טוחנת303

6 חודשים1,4991,3491,21534טיפול שורש ארבע תעלות304

6 חודשים1,1131,00190234חידוש טיפול שורש בשן חותכת/ניב305

6 חודשים1,3981,2591,13334חידוש טיפול שורש במלתעה306

6 חודשים1,5811,4221,28134חידוש טיפול שורש בשן טוחנת307

6 חודשים1,7561,5811,42234חידוש טיפול שורש ארבע תעלות308

 טיפול לשורש פתוח או פרוץ לישיבה,309
6 חודשים50145040634ללא טיפול סופי

6 חודשים501450406226הוצאת מבנה או בורג עיגון 310

 אקספלורציה אנדודונטלית -311
6 חודשים29926924334ניסיון לחידוש טיפול שורש

6 חודשים40640640634שימוש במיקרוסקופ דנטלי מתקדם312

6 חודשים58752847634תוספת טיפול באנטומיה חריגה 313

315MTA-6 חודשים75668161234טיפול ב

מחירון טיפולי שיננית 
3 חודשים-206186168הורדת אבן והדרכה לבריאות השן, לישיבה 401

3 חודשים82746737הדרכה לבריאות הפה וטיפול בפלואור402

3 חודשים220216195108גהות הפה-טיפול משולב - ניקוי + פלואור408

3 חודשים40363218טיפול בדוראפט להפחתת רגישות עד 3 שיניים409

3 חודשים12911610559טיפול בדוראפט להפחתת רגישות לסת אחת410

טיפול בכיסים עמוקים בהוראת רופא לישיבה/רבע 412
12 חודשים380341307171פה

3 חודשים82746737אלחוש ע״י רופא413

12 חודשים16516516583טיפול בפריוצ’יפ - יחידה414

3 חודשים435392352196כפות נושא לפלואוריד415

מחירון שיקום הפה 

12 חודשים630567510284מבנה מחוזק בסיבי זכוכית600

6 חודשים44840336381מבנה אמלגם/חומר מרוכב 601

12 חודשים770693624347מבנה יצוק603

12 חודשים223201181101כתר זמני במרפאה 605

12 חודשים337303273152כתר זמני מבושל )במעבדה(606
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 מחירוןתאור טיפולטיפול
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12 חודשים1,5821,4241,282712כתר חרסינה מאוחה למתכת בסיס608

12 חודשים13211910760מידות לימוד613

12 חודשים16916916985מידות לימוד - העמדה בארטיקולטור614

12 חודשים1,1891,070963535טרנספר/מתכת לעיגון616

12 חודשים18917015385כתר זמני עלות מעבדה בלבד618

12 חודשים757681613341כתר אקריל מבושל לתקופה ממושכת 619

12 חודשים2,5192,2672,0401,134ספלינט מעבדתי ממתכת מכורסמת620

12 חודשים1,8341,6511,486826כתר חרסינה למתכת חצי אצילה623

626)WAX-UP( 12 חודשים1,6761,5091,358755העמדת שיני חזית בשעווה

12 חודשים1,8341,6511,486826כתר חרסינה בסריקה דיגיטלית629

12 חודשים4,8904,4013,9612,201תותבת עליונה שלמה כולל שניים וכף701

12 חודשים5,0364,5334,0802,267תותבת תחתונה שלמה כולל שיניים וכף702

12 חודשים594535482268רשת מוכנה לתותבת עליונה שלמה703

12 חודשים2,0701,8631,677932חיבור מדוייק 704

12 חודשים5,1044,5944,1352,297תותבת חלקית יצוקה705

12 חודשים2,1961,9771,779989תותבת חלקית מאקריל כולל שיניים ווים 706

12 חודשים2,6902,4212,1791,211תותבת מיידית - זמנית לא כולל טפול כירורגי707

12 חודשים1,1531,038934519פליפר - עד 2 שיניים708

12 חודשים2,0701,8631,677932כתר טלסקופי 709

12 חודשים1,7901,6111,450806דולדר בר + כיפות לפי סעיף 710616

12 חודשים1,047942848471רשת יצוקה712

12 חודשים284284284142כף אישית713

12 חודשים6,7146,0435,4393,022תותבת חלקית ואלפלסט714

12 חודשים7,3436,6095,9483,305תותבת חלקית יצוקה עם וווים אסתטיים715

12 חודשים3,9163,5253,1731,763פליפר גמיש716

718FIXED DETACHABLE 12 חודשים16,03314,43112,9887,216שיקום מסוג

12 חודשים348313282157תיקון כותרת באקריל 801

12 חודשים389350315175תיקון כותרת - פסטה מחומר מרוכב802

12 חודשים910819737410תקון כותרת במעבדה לא כולל הורדת גשר/כתר803

12 חודשים91827441הורדת כותרת אחת804

12 חודשים12611310257הורדת גשר 805

12 חודשים252227204114נקודת הלחמה806

12 חודשים587528475264תיקון שבר בתותבת 901

12 חודשים587528475264תיקון תותבת והספת שן או וו 902

12 חודשים294265239133שן או וו נוספים לסעיף 902 903

12 חודשים1,047942848471ריפוד במעבדה904

ריפוד קר במרפאה - חצי שנה ראשונה ללא 905
12 חודשים389350315175תשלום
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קוד 
 מחירוןתאור טיפולטיפול

כללי  
מחירון 

חבר
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12 חודשים1,2601,1341,021567ריפוד רך במעבדה906

12 חודשים448403363202ריפוד רך במרפאה907

12 חודשים596596596298תיקון תותבת שלא בוצעה במרפאת מאוחדת908

מחירון שיקום הפה ע״י מומחה
12 חודשים756681612341מבנה מחוזק בסיבי זכוכית600

6 חודשים53848443698מבנה אמלגם/חומר מרוכב 601

12 חודשים924832749417מבנה יצוק603

12 חודשים268242218122כתר זמני במרפאה605

12 חודשים405364328183כתר זמני מבושל )במעבדה(606

12 חודשים1,8991,7091,539855כתר חרסינה מאוחה למתכת בסיס608

12 חודשים15914312972מידות לימוד613

12 חודשים203203203102מידות לימוד - העמדה בארטיקולטור614

12 חודשים1,4271,2841,156642טרנספר/כיפת מתכת לעיגון616

12 חודשים909818736410כתר אקריל מבושל לתקופה ממושכת 619

12 חודשים3,0232,7212,4481,361ספלינט מעבדתי ממתכת מכורסמת620

12 חודשים2,2011,9821,784992כתר חרסינה למתכת חצי אצילה623

626)WAX-UP( 12 חודשים2,0121,8111,630906העמדת שיני חזית בשעווה

12 חודשים2,2011,9821,784992כתר חרסינה בסריקה דיגיטאלית629

12 חודשים5,8685,2824,7542,642תותבת עליונה שלמה כולל שניים וכף701

12 חודשים6,0445,4404,8962,721תותבת תחתונה שלמה כולל שיניים וכף702

12 חודשים713642579322רשת מוכנה לתותבת עליונה שלמה703

12 חודשים2,4842,2362,0131,119חיבור מדוייק 704

12 חודשים6,1255,5134,9622,757תותבת חלקית יצוקה705

12 חודשים2,6362,3732,1351,187תותבת חלקית מאקריל כולל שיניים וווים 706

12 חודשים3,2282,9062,6151,454תותבת מיידית - זמנית לא כולל טפול כירורגי707

12 חודשים1,3841,2461,121623פליפר-עד 2 שיניים708

12 חודשים2,4842,2362,0131,119כתר טלסקופי 709

12 חודשים2,1481,9341,740968דולדר בר+כיפות לפי סעיף 710616

12 חודשים1,2571,1311,018566רשת יצוקה712

12 חודשים341341341171כף אישית713

12 חודשים8,0577,2526,5273,627תותבת חלקית ואלפלסט714

12 חודשים8,8127,9317,1383,966תותבת חלקית יצוקה עם ווים אסתטיים715

12 חודשים4,7004,2303,8082,116פליפר גמיש716

718FIXED DETACHABLE 12 חודשים19,24017,31815,5868,660שיקום מסוג

מחירון שתלים ושיקום ע״ג שתלים
12 חודשים715644580322יעוץ צוותי להשתלות בשני רבעים ויותר 1900

3 חודשים1201089754בדיקה/תכנית טיפול1901
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קוד 
 מחירוןתאור טיפולטיפול

כללי  
מחירון 

חבר
מחירון 
״עדיף״

מחירון 
״שיא״

 תקופת אכשרה
“שיא״

12 חודשים3,2312,9082,6171,454שתל 1902

12 חודשים972875788438שתל זמני1910

12 חודשים4,1103,6993,3291,850שתל תוצרת חוץמאפינים מיוחדים1911

12 חודשים2,4642,2181,9961,109הוצאת שתל שבור/הברזה חדשה בשתל שבור1912

12 חודשים2,2412,0171,8151,009מעמד כירורגי 1913

12 חודשים5,7525,1774,6592,589מעמד כירוגי ממוחשב1914

12 חודשים1,5781,4201,278710מבנה ישר/זוויתי לשתל 1916

12 חודשים2,2121,9911,792996מבנה לכתר מוברג1917

12 חודשים478430387215מבנה זמני מפלסטיק1918

12 חודשים1,7631,5871,428794מבנה יצוק לשתל1919

12 חודשים2,1681,9511,756976כתר חרסינה מאוחה למתכת חצי אצילה על שתל1920

12 חודשים1,8911,7021,532851כתר חרסינה מאוחה למתכת בסיס על שתל1924

עיגון תותבת למחבר כדורי לכל שתל לא כולל 1925
12 חודשים1,7911,6121,451806תותבת

 עיגון תותבת למחבר LOCATOR לכל שתל,1926
12 חודשים2,2412,0171,8151,009לא כולל תותבת

12 חודשים2,2412,0171,8151,009החלפת מחברי עיגון לשיקום שבוצע בקופה1928

12 חודשים2,1681,9511,756976כתר בסריקה דיגיטלית על שתל1929

12 חודשים2,7972,5182,2661,259כתר חרסינה מוברג על שתל 1935

12 חודשים1,7911,6121,451806שתל לעיגון תותבת1940

12 חודשים672605545303כיפת פלסטיק עיגון לתותבת1941

12 חודשים622560504280סריקה דיגיטלית לבר1948

מחירון שתלים ושיקום ע״ג שתלים ע״י מומחה
12 חודשים787709638355יעוץ צוותי להשתלות בשני רבעים ויותר 1900

3 חודשים240216194108בדיקה/תכנית טיפול1901

12 חודשים3,5553,1992,8791,600שתל 1902

12 חודשים1,070963867482שתל זמני1910

12 חודשים4,5214,0693,6622,035שתל תוצרת חוץ/מאפינים מיוחדים1911

12 חודשים2,7112,4402,1961,220הוצאת שתל שבור/הברזה חדשה בשתל שבור1912

12 חודשים2,4662,2191,9971,110מעמד כירורגי 1913

12 חודשים6,3285,6955,1252,848מעמד כירוגי ממוחשב1914

12 חודשים1,8941,7041,534852מבנה ישר/זוויתי לשתל 1916

12 חודשים2,6552,3902,1511,196מבנה לכתר מוברג1917

12 חודשים574516465258מבנה זמני מפלסטיק1918

12 חודשים2,1161,9051,714953מבנה יצוק לשתל1919

12 חודשים2,6022,3422,1081,172כתר חרסינה מאוחה למתכת חצי אצילה על שתל1920

12 חודשים2,2702,0431,8391,022כתר חרסינה מאוחה למתכת בסיס על שתל1924

עיגון תותבת למחבר כדורי לכל שתל לא כולל 1925
12 חודשים2,1501,9351,742968תותבת
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 עיגון תותבת למחבר LOCATOR לכל שתל1926
12 חודשים2,6902,4212,1781,211לא כולל תותבת

12 חודשים2,6902,4212,1781,211החלפת מחברי עיגון לשיקום שבוצע בקופה1928

12 חודשים2,6022,3422,1081,172כתר בסריקה דיגיטלית על שתל1929

12 חודשים3,3573,0222,7201,511כתר חרסינה מוברג על שתל 1935

12 חודשים1,9711,7741,597887שתל לעיגון תותבת1940

12 חודשים740666600334כיפת פלסטיק עיגון לתותבת1941

12 חודשים747672605336סריקה דיגיטלית לבר1948

מחירון טיפולים אסתטיים 
6 חודשים567510459102טפול אסתטי ציפוי שן בחומר מרוכב, לכל שן210

6 חודשים35231728534סתימה מחומר מרוכב בשן אחורית משטח אחד213

סתימה מחומר מרוכב בשן אחורית שני משטחים 214
6 חודשים46141537434ויותר

12 חודשים4,0313,6283,2651,814למינייט - חזיתית חרסינה612

12 חודשים3,9173,5263,1731,763כתר אסתטי615

12 חודשים2,5922,3332,1001,167כתר חרסינה מאוחה למתכת אצילה624

863777699699הלבנת שן בודדת - עבור סתימה תשלום נפרד1601

הלבנה לשתי לסתות כולל ערכה ושלוש ישיבות 1603
1,8421,6581,4921,492לביקורת

158142128128ישיבת ביקורת נוספת1604

83838383מזרק חומר הלבנה נוסף1605

1,1521,037933933הלבנה ללסת אחת1607

12 חודשים1,8811,6931,524847מבנה אסתטי לשתל1915

12 חודשים2,9812,6832,4151,342כתר חרסינה למתכת אצילה על שתל1921

12 חודשים4,6364,1733,7562,087כתר אסתטי לשתל1923

מחירון טיפולים אסתטיים ע״י מומחה
6 חודשים681612551123טפול אסתטי ציפוי שן בחומר מרוכב, לכל שן210

6 חודשים42338134234סתימה מחומר מרוכב בשן אחורית משטח אחד213

סתימה מחומר מרוכב בשן אחורית שני משטחים 214
6 חודשים55449844934ויותר

12 חודשים4,8384,3543,9182,177למינייט - חזיתית חרסינה612

12 חודשים4,7014,2323,8082,116כתר אסתטי615

12 חודשים3,1112,8002,5201,401כתר חרסינה מאוחה למתכת אצילה624

1,036933839839הלבנת שן בודדת עבור סתימה תשלום נפרד1601

הלבנה לשתי לסתות כולל ערכה ושלוש ישיבות 1603
2,2111,9901,7911,791לביקורת

190171154154ישיבת ביקורת נוספת1604

100100100100מזרק חומר הלבנה נוסף1605

1,3831,2451,1201,120הלבנה ללסת אחת1607

12 חודשים2,2582,0321,8291,017מבנה אסתטי לשתל1915
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12 חודשים3,5783,2202,8981,611כתר חרסינה למתכת אצילה על שתל1921

12 חודשים5,5645,0084,5082,505כתר אסתטי לשתל1923

מחירון יישור שיניים

 6 חודשים עד גיל 22820520510318תיקון כלשהו מעבדתי1416
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 35331828615918תיקון קיבוע מודבק לאחר שנה ראשונה1417
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 18----תיקון קיבוע )עד שנה ממסירת הקיבוע המקורי(1418
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 23621219110618רסן חדש עקב אבדן או שבר חוזר1419
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 1,9561,7611,58588118מצמדים חכמים1421
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 1341211216118תוספת לסמכים חריגים/ אסתטיים )מחיר לסמך(1422
12 חודשים מעל גיל 18

1,3621,2261,1031,103הדבקה חוזרת של סמכים - ללסת1423

 6 חודשים עד גיל 1321191076018מטבע לימוד אבחנתי1425
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 75768161334118פלטה חוזרת כטיפול במכשיר נייד1435
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 75768161334118פלטה לרטנציה1436
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 60154148727118רטנציה בגמר טיפול קיבוע מודבק - ללסת1437
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 75768161334118רטנציה בגמר טיפול קיבוע מודבק מעבדתי1438
12 חודשים מעל גיל 18

 הבקעת שני שיניים כלואות1441
 6 חודשים עד גיל 3,3713,0342,7311,51718לא כולל טיפול כירורגי

12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 2,0221,8201,63891018הבקעת שן כלואה לא כולל טיפול כירורגי1442
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 91081973741018גדר לשון1444
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 91081973741018דוחף שפה1445
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 1,5331,3801,24269018הרמת מנשך ע״י חומר מודבק או אטצמנט1446
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 1,7691,5921,43379618הרמת מנשך ע״י פלטה1447
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 3,4273,0852,7771,54318הרחבה מהירה1448
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 3,9883,5903,2311,79518טיפול במכשיר פונקציונלי - כטיפול מכין 1449
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 4,2443,8203,4381,91018טיפול אורתו חלקי ללא מיכשור נייד1451
12 חודשים מעל גיל 18
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 6 חודשים עד גיל 4,4804,0323,6292,01618טיפול אורתו חלקי כולל מיכשור נייד1452
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 3,8423,4583,1121,72918טיפול קצר במכשיר נייד1453
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 3,6553,2902,9611,64518טיפול קצר במכשיר קבוע1454
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 8,5297,6776,9093,83918יישור שיניים בסיסי מכשיר קבוע1455
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 9,2718,3457,5114,17318טיפול אורתו בלסת אחת ללא מיכשור נייד1461
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 10,3019,2728,3454,63618טיפול אורתו בשתי לסתות ללא מיכשור נייד1462
12 חודשים מעל גיל 18

 12 חודשים מעל גיל 12,61311,35310,2185,67718טיפול אורתו למבוגר בלסת אחת ללא מיכשור נייד1463

טיפול אורתו למבוגר בשתי לסתות ללא מיכשור 1464
 12 חודשים מעל גיל 14,02912,62711,3646,31418נייד

 6 חודשים עד גיל 9,7858,8077,9264,40418טיפול אורתו בלסת אחת כולל מיכשור נייד 1465
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 10,9649,8698,8824,93518טיפול אורתו בשתי לסתות כולל מיכשור נייד1466
12 חודשים מעל גיל 18

 טיפול אורתו למבוגר בלסת אחת כולל מיכשור 1467
 12 חודשים מעל גיל 12,85111,56710,4105,78418נייד

טיפול אורתו למבוגר בשתי לסתות כולל מיכשור 1468
 12 חודשים מעל גיל 14,26412,83911,5556,42018נייד

 6 חודשים עד גיל 1991791619018בדיקה אורתודנטית לאחר שנה מסיום הטיפול1491
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 18----בדיקת מעקב אורתודנטי 1492
12 חודשים מעל גיל 18

בדיקה אורתודנטית במהלך שנה ראשונה מסיום 1493
 6 חודשים עד גיל 18----הטיפול

12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 18----ביקור אורתודנטי ללא חיוב במהלך טיפול1494
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 18----סיום טיפול אורתודנטי1497
12 חודשים מעל גיל 18

מחירון יישור שיניים ע״י מומחה

 6 חודשים עד גיל 25122622611418תיקון כלשהו מעבדתי1416
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 38935031517518תיקון קיבוע מודבק לאחר שנה ראשונה1417
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 18----תיקון קיבוע )עד שנה ממסירת הקיבוע המקורי(1418
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 26023421111718רסן חדש עקב אבדן או שבר חוזר1419
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 2,1521,9381,74497018מצמדים חכמים1421
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 1481341346818תוספת לסמכים חריגים/אסתטיים )מחיר לסמך(1422
12 חודשים מעל גיל 18
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1,4981,3491,2131,213הדבקה חוזרת של סמכים - ללסת1423

 6 חודשים עד גיל 1461311186618מטבע לימוד אבחנתי1425
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 83375067537618פלטה חוזרת כטיפול במכשיר נייד1435
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 83375067537618פלטה לרטנציה1436
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 66259653629918רטנציה בגמר טיפול קיבוע מודבק - ללסת1437
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 83375067537618רטנציה בגמר טיפול קיבוע מודבק מעבדתי1438
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 3,7093,3383,0051,66918הבקעת שני שיניים כלואות לא כולל טיפול כירורגי1441
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 2,2252,0021,8021,00118הבקעת שן כלואה לא כולל טיפול כירורגי1442
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 1,00190181145118גדר לשון1444
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 1,00190181145118דוחף שפה1445
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 1,6871,5181,36775918הרמת מנשך ע״י חומר מודבק או אטצמנט1446
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 1,9461,7521,57787618הרמת מנשך ע״י פלטה1447
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 3,7703,3943,0551,69818הרחבה מהירה1448
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 4,3873,9493,5551,97518טיפול במכשיר פונקציונלי - כטיפול מכין 1449
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 4,6694,2023,7822,10118טיפול אורתו חלקי ללא מיכשור נייד1451
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 4,9284,4363,9922,21818טיפול אורתו חלקי כולל מיכשור נייד1452
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 4,2273,8043,4241,90218טיפול קצר במכשיר נייד1453
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 4,0213,6193,2581,81018טיפול קצר במכשיר קבוע1454
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 9,3828,4457,6004,22318יישור שיניים בסיסי מכשיר קבוע1455
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 10,1999,1808,2634,59118טיפול אורתו בלסת אחת ללא מיכשור נייד1461
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 11,33210,2009,1805,10018טיפול אורתו בשתי לסתות ללא מיכשור נייד1462
12 חודשים מעל גיל 18

12 חודשים13,87512,48911,2406,245טיפול אורתו למבוגר בלסת אחת ללא מיכשור נייד1463

טיפול אורתו למבוגר בשתי לסתות ללא מיכשור 1464
12 חודשים15,43213,89012,5016,946נייד

 6 חודשים עד גיל 10,7649,6888,7194,84518טיפול אורתו בלסת אחת כולל מיכשור נייד 1465
12 חודשים מעל גיל 18
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 6 חודשים עד גיל 12,06110,8569,7715,42918טיפול אורתו בשתי לסתות כולל מיכשור נייד1466
12 חודשים מעל גיל 18

12 חודשים14,13712,72411,4516,363טיפול אורתו למבוגר בלסת אחת כולל מיכשור נייד1467

טיפול אורתו למבוגר בשתי לסתות כולל מיכשור 1468
12 חודשים15,69114,12312,7117,062נייד

 6 חודשים עד גיל 2191971789918בדיקה אורתודנטית לאחר שנה מסיום הטיפול1491
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 18----בדיקת מעקב אורתודנטי 1492
12 חודשים מעל גיל 18

בדיקה אורתודנטית במהלך שנה ראשונה מסיום 1493
 6 חודשים עד גיל 18----הטיפול

12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 18----ביקור אורתודנטי ללא חיוב במהלך טיפול1494
12 חודשים מעל גיל 18

 6 חודשים עד גיל 18----סיום טיפול אורתודנטי1497
12 חודשים מעל גיל 18

מחירון טיפולי חניכיים 
3 חודשים1121019151בדיקה/ מענה לרופא מפנה1701

6 חודשים1,6081,4471,302724סד ללילה1713

12 חודשים671604544302איזון סגר - לישיבה 1715

12 חודשים671604544302ניתוח להסרת גידול בחניכיים1716

12 חודשים1,047942848471ניתוח להארכת כותרת כולל טיפול בעצם1717

3 חודשים16916916985טיפול בפריוצ’יפ - ליחידה1722

3 חודשים12811510458ביקורת/הערכה מחדש )לאחר 6 חודשים(1723

12 חודשים671604544302הקצעת שורשים שישית פה1726

12 חודשים873786707393הקצעת שורשים רבע פה 1727

12 חודשים630567510284כריתת חניכיים שישית פה1728

12 חודשים910819737410כריתת חניכיים רבע פה1729

12 חודשים1,6991,5291,376765ניתוח חניכיים שישית פה1730

12 חודשים2,2802,0521,8471,026ניתוח חניכיים רבע פה1731

12 חודשים725653588327אקספלורציה פריודונטלית 1732

12 חודשים1,2601,1341,021567השתלת חניכיים שישית פה 1733

מחירון טיפולי חניכיים ע״י מומחה
3 חודשים224202182102בדיקה/מענה לרופא מפנה1701

6 חודשים1,9301,7371,563869סד ללילה1713

12 חודשים806725653363איזון סגר - לישיבה 1715

12 חודשים806725653363ניתוח להסרת גידול בחניכיים1716

12 חודשים1,2571,1311,018566ניתוח להארכת כותרת כולל טיפול בעצם1717

3 חודשים203203203102טיפול בפריוצ’יפ - ליחידה1722

3 חודשים256230208116ביקורת/ הערכה מחדש )לאחר 6 חודשים(1723

12 חודשים806725653363הקצעת שורשים שישית פה1726
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12 חודשים1,048944849472הקצעת שורשים רבע פה 1727

12 חודשים756681612341כריתת חניכיים שישית פה1728

12 חודשים1,092983885492כריתת חניכיים רבע פה1729

12 חודשים2,0391,8351,652918ניתוח חניכיים שישית פה1730

12 חודשים2,7362,4632,2171,232ניתוח חניכיים רבע פה1731

12 חודשים870784706393אקספלורציה פריודונטלית 1732

12 חודשים1,5121,3611,226681השתלת חניכיים שישית פה 1733

מחירון טיפולים כירורגיים
3 חודשים1201089754בדיקה/תכנית טיפול/מענה לרופא מפנה1800

12 חודשים244220198110ניתוח פתיחת מורסה1801

6 חודשים24422019834עקירה רגילה1802

6 חודשים52247042368עקירה כרורגית כולל תפירה 1803

6 חודשים41737533834עקירה רגילה של שן בינה 1804

12 חודשים1,1191,007906504ניתוח כריתת שורש1806

12 חודשים1,1191,007906504ניתוח עקירת ניב כלוא כולל תפירה1807

12 חודשים775698628349החלקת עצם לרבע פה1808

12 חודשים522470423235ניתוח שלפוחית או גידול בחניכיים1809

12 חודשים972875788438פרנקטומי 1810

12 חודשים1,2681,1411,027571חשיפת ניב כלוא1811

12 חודשים1,1191,007906504ניתוח הארכת כותרת כולל טיפול בעצם1812

12 חודשים672605545303המיסקציה1813

12 חודשים1,1191,007906504ניתוח המיסקציה1814

ניתוח חוד השן כולל סתימה רטרוגרדית לשן חד 1815
12 חודשים1,2681,1411,027571שורשית

12 חודשים1,4191,2771,149639ניתוח חוד השן כולל סתימה רטרוגרדית למלתעה1816

12 חודשים1,5681,4111,270706ניתוח חוד השן כולל סתימה רטרוגרדית לטוחנת1817

12 חודשים1,1191,007906504ניתוח הוצאת ציסטה1818

12 חודשים522470423235ביופסיה - מחיר לא כולל בדיקה פתולוגית1819

6 חודשים82173966568עקירת שן בינה כלואה ברקמה רכה כולל תפר1827

6 חודשים1,1191,00790668עקירת שן כלואה ברקמה גרמית כולל תפר1828

6 חודשים1,1191,00790668עקירת שן בינה כלואה ברקמה גרמית כולל תפר1829

12 חודשים775698628349אקספלורציה כרורגית1830

12 חודשים1,1191,007906504סגירת פיסטולה לסינוס מקסילרי 1831

12 חודשים821739665370ניתוח שלפוחית או גידול ברקמה גרמית1832

מחירון טיפולים כירורגיים ע״י מומחה
3 חודשים240216194108בדיקה/תכנית טיפול/מענה לרופא מפנה1800

12 חודשים293264238132ניתוח פתיחת מורסה1801

6 חודשים29326423834עקירה רגילה1802
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6 חודשים62756450868עקירה כרורגית כולל תפירה 1803

6 חודשים50145040634עקירה רגילה של שן בינה 1804

12 חודשים1,3431,2091,088605ניתוח כריתת שורש1806

12 חודשים1,3431,2091,088605ניתוח עקירת ניב כלוא כולל תפירה1807

12 חודשים930838754419החלקת עצם לרבע פה1808

12 חודשים627564508282ניתוח שלפוחית או גידול בחניכיים1809

12 חודשים1,1671,050946526פרנקטומי 1810

12 חודשים1,5221,3701,233686חשיפת ניב כלוא1811

12 חודשים1,3431,2091,088605ניתוח הארכת כותרת כולל טיפול בעצם1812

12 חודשים807726654364המיסקציה1813

12 חודשים1,3431,2091,088605ניתוח המיסקציה1814

ניתוח חוד השן כולל סתימה רטרוגרדית לשן חד 1815
12 חודשים1,5221,3701,233686שורשית

12 חודשים1,7031,5331,379767ניתוח חוד השן כולל סתימה רטרוגרדית למלתעה1816

12 חודשים1,8821,6941,524848ניתוח חוד השן כולל סתימה רטרוגרדית לטוחנת1817

12 חודשים1,3431,2091,088605ניתוח הוצאת ציסטה1818

12 חודשים627564508282ביופסיה - מחיר לא כולל בדיקה פתולוגית1819

6 חודשים98688779868עקירת שן בינה כלואה ברקמה רכה כולל תפר1827

6 חודשים1,3431,2091,08868עקירת שן כלואה ברקמה גרמית כולל תפר1828

6 חודשים1,3431,2091,08868עקירת שן בינה כלואה ברקמה גרמית כולל תפר1829

12 חודשים930838754419אקספלורציה כרורגית1830

12 חודשים1,3431,2091,088605סגירת פיסטולה לסינוס מקסילרי 1831

12 חודשים986887798444ניתוח שלפוחית או גידול ברקמה גרמית1832

מחירון טיפולים רגנטיבים
12 חודשים1,2981,1681,051584רגנרציה פריודונטלית שישית פה 1848

12 חודשים1,2981,1681,051584שתל רקמת חיבור מהחך1849

12 חודשים892803723402ביצוע רגנרציה במהלך ניתוח1850

12 חודשים3,6013,2412,9171,621אוגמנטציה לרבע פה כולל קציר עצם1851

 שחזור עצם לאחר השתלה או עקירה לא כולל1852
12 חודשים792713642357תוספת עצם

12 חודשים2,2312,0081,8071,004הרמת סנוס סגורה 2-3 מ’מ לא כולל תוספת עצם1853

12 חודשים3,6713,3042,9741,652הרמת סנוס סגורה 3-5 מ’מ לא כולל תוספת עצם1854

12 חודשים6,4795,8325,2492,916הרמת סנוס פתוחה לא כולל תוספת עצם1855

הכנת ממברנה PRF לא כולל בלוק עצם ממברנה 1856
12 חודשים1,2221,100990550וברגים

ניתוח השתלת עצם אוטוגנית לא כולל ממברנה 1857
12 חודשים8,6397,7766,9983,888ועצם

12 חודשים560504454252טיפול באליזול1858
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מחירון תכשירים לרגנרציה
12 חודשים1,8651,8651,865933תוספת עצם חליפית עלות ל-2 גר׳ 1860

12 חודשים553553553277תוספת עצם חליפית עלות ל-0.5 גר׳1861

12 חודשים2,1012,1012,1011,051בלוק עצם 1 סמ״ק1863

12 חודשים3,2083,2083,2081,604בלוק עצם 2 סמ״ק ויותר1865

12 חודשים373373373187בורג לקיבוע בלוק עצם - עלות1866

12 חודשים990990990495אמדוגיין עלות ל-0.3 גר’1867

12 חודשים1,4581,4581,458729אמדוגיין עלות ל-0.7 גר’1868

187015X20 12 חודשים581581581291ממברנה

187120X30 12 חודשים759759759380ממברנה

187230X40 12 חודשים990990990495ממברנה

מחירון עזרה ראשונה בשעות הלילה
3 חודשים16314713274בדיקה וצילום במידת הצורך 7001

3 חודשים46413721צילום 7006

3 חודשים19317415787סתימה זמנית7011

3 חודשים19317415787אבחון ומרשם תרופתי בלבד7017

3 חודשים521469422235ניקוז מורסה בשן 7023

3 חודשים357321289161עקירה רגילה7028

3 חודשים593534481267עקירה כירורגית7032

3 חודשים13211910760הדבקה/הסרה של כתר7037

מחירון רפואת הפה

בדיקה באמצעות התחייבות או תשלום )לא כולל 2000
3 חודשים19917817889צילומים(

12 חודשים110989849ביקור חוזר במרפאת רפואת הפה 2001

3 חודשים15814114171בדיקת קצב הפרשת רוק2002

3 חודשים15814114171בדיקה לזיהוי נגעים אוראליים 2003

12 חודשים15814114171התייעצות כירורגית2004

12 חודשים424379379190ביצוע פעולה כירורגית2005

3 חודשים12110810854ביקור למעקב כירורגי 2006

12 חודשים19917817889בדיקה פתולוגית2007

12 חודשים242216216108משטחי פטריות, נגיפים, חיידקים2008

3 חודשים334298298149בדיקת pH ריריות חלל הפה2009

2010intra-lesional 12 חודשים401358358179הזרקת סטרואידים

12 חודשים19917817889עזרה ראשונה ע״י רופא מומחה2011

מחירון הרדמות
121121121121טיפול בנייטרוס1010

3,0573,0573,0573,057הרדמה כללית לילדים מגיל 60015

786786786786שעת סדציה פומית לילדים6006



 *לקוח ״מאוחדת שיא״ ללא תקופת אכשרה מתאימה יהיה זכאי למחירון מאוחדת עדיף 
**המחירון בתוקף החל מ-1.1.2023

/חשבוניות שיופקו במרפאה ***יתכנו שינויים של עיגול בין מחירון זה להצעוֿתֿֿ
 ****בכפוף לתקנון השב״ן 

*****מחירון זה אינו תקף לגבי טיפולים הכלולים בסל הבריאות 
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קוד 
 מחירוןתאור טיפולטיפול

כללי  
מחירון 

חבר
מחירון 
״עדיף״

מחירון 
״שיא״

 תקופת אכשרה
“שיא״

5,5005,5005,5005,500הרדמה כללית למבוגר )עד שעתיים( 6011

2,4002,4002,4002,400הרדמה כללית למבוגר )עלות שעה נוספת(6012

600600600600הרדמה כללית למבוגר )עלות רבע שעה נוספת(6013

4,2204,2204,2204,220סדציה עם מרדים עד שעתיים6116


