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PREBENTZIOA ETA PROFILAXIA
Eskuilatzen irakastea, ahoko higieneko 
tekniketan trebatzea Doan
Plaka errebelatzeko teknikak Doan
Dietaren azterketa eta balorazioa Doan
Fluorazioak (kubetak eta gela), saioko. 
Tratamendu osoa (1 edo 2 hortz-arku) Doan
Garbiketa, higienea edo tartrektomia Doan
Hurrengo aho-garbiketa/k 25 €
Bikarbonato bidezko tratamendua 20 €

AHOKO DIAGNOSTIKOA
Lehenengo bisita edo diagnostiko-bisita, 
historia klinikoa, tratamendu-plana eta 
aurrekontua Doan
Azterketa edo kontrolerako bisita Doan

ERRADIOLOGIA ETA PROBA DIAGNOSTIKOAK
Ortopantomografia* 41 €
Telerradiografia* 41 €
Erradiografia odontologikoa Doan
Biopsia (azterketa anatomo-patologikoa 
bereiz) Doan
Azterketa tomografikoa (Denta Scan), (hortz-
arku bat)** 115 €
Azterketa tomografikoa (Denta Scan), (hortz-
arku biak)**  150 €
Azterketa ereduak Doan
Azterketa fotografikoa (ortodontzia, protesia) Doan

LARRIALDIETAKO ZERBITZUA
Bisita urgentea Doan
Pulpotomia urgentea (hortz-mamia irekitzea) Doan
Abzesuak ireki eta drainatzea Doan
Protesiak birzementatzea Doan
Hortzen mugikortasunaren ferulizazio 
urgentea konpositearekin 70 €

ODONTOPEDIATRIA
Fluorazioa Doan
Obturazio konplexua 55 €
Obturazio arrunta 45 €
Berrikusketa Doan
Artekak zigilatzea (piezako) Doan
Jostura ahoaren gunean, istripuak, erauzketa 
ondorengo odoljarioak, eta abarrek eraginda Doan
Espazio-mantentzaile finkoa 95 €

Kendu eta jartzeko espazio-mantentzailea 105 €
Espazio-mantentzailea birzementatzea Doan
Aldi baterako hortzetako koroa 
aurrefabrikatua (altzairu herdoilgaitzezko 
koroa) 75 €
Pulpotomia 75 €
Sustrai bakarreko apikoformazioa (tratamendu 
osoa) 100 €
Sustrai anitzeko apikoformazioa (tratamendu 
osoa) 125 €

ODONTOLOGIA KONTSERBATZAILEA
Obturazioak
Amalgamazko eta erretxinazko doitze oklusala 
eta leuntzea Doan
Behin-behineko obturazioak Doan
Amalgamazko eta/edo konpositezko 
obturazioa, I. eta V. mota 41 €
Amalgamazko eta/edo konpositezko 
obturazioa, II., III eta IV. mota 49 €
Amalgamazko eta konpositezko obturazioa, 
MOD 56 €
Koroa erabat berreraikitzea edo angelua 
berreraikitzea; orratzak, ziriak edo zutoinak 
erabilita zein ez 70 €
Sustrai barneko berno metalikoa 25 €
Beira-zuntzezko edo karbonozko sustrai 
barneko bernoa 60 €
Inkrustazioak
Urrezko inkrustazioak (metala bereiz) 200 €
Portzelanazko inkrustazioak 275 €
Erretxinazko inkrustazioak 150 €
Endodontziak
Endodontziak irekitzea Doan
Goiko ebakortzen, letaginen eta beheko 
aurreko haginen endodontziak 99 €
Beheko ebakortzen eta goiko aurreko haginen 
endodontziak 131 €
Haginen endodontzia 171 €
Gehigarria ber-endodontziagatik 31 €
Hemisekzio edo sustrai-anputazioa 70 €

PERIODONTZIA
Sustraiak arraspatzea eta leuntzea 
(koadranteko) 52 €
Periodontograma egitea Doan
Gingibektomia partziala (koadranteko) 40 €
Ehun konektiboa txertatzea 200 €
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Kirurgia periodontala zintzilikarioan (kirurgia 
bakoitzeko) 175 €
Koroa luzatzea 130 €
Kirurgia periodontala mentu askearekin edo 
konektiboarekin (kirurgia bakoitzeko) 220 €
Widman zintzilikarioaren aldaketa 
(koadranteko) 220 €

Berreraikitzeko kirurgia
Kirurgia periodontala berreraikitzeko mintz 
periodontalekin 290 €
Kirurgia periodontala hezurra eta/edo ordezko 
materiala (hidroxiapatita, etab.) txertatzea 350 €
Hortzeko ferulatze iraunkorra konpositez eta 
zuntzez 120 €

AHOKO KIRURGIA
Erauzketa Doan
Hortz-erauzketa josturarekin (lehena)* 35 €
Kordalak edo barne dauden beste hortz 
batzuk erauztea odontosekzioz eta/edo 
osteotomiaz* 152 €
Apitektomiak edo puntako kirurgia* 79 €
Mihi- edo ezpain-frenektomia* 150 €
Albeoloplastia 162 €
Masailezur-birmoldaketa hezur-betegarriarekin 250 €
Hortz-jatorrikoa ez den masailezurreko 
edo barailako kistea erauztea (azterketa 
anatonomo-patologikoa bereiz) 100 €
Mukosako lesioa erauztea (epulisa, likena, 
tumore arrunta) (azterketa anatonomo-
patologikoa bereiz) 95 €
Hezur-lesioa erauztea (torusa, albeolo-
gandorra erregularizatzea, kirurgia 
aurreprotesikoa etab.) 100 €

ORTODONTZIA
Ortodontzia-azterketa (zefalometria) 85 €
Aparatologia finkoaren bidezko 
tratamendua
Metalezko bracket-ak, hortz-arku bat 350 €
Metalezko bracket-ak, hortz-arku biak 410 €
Hileko ordainketa 60 €
Tratamendu ondorengo egonkortzea (hortz-
arku bakoitzeko) 130 €
Aparatu lagungarriak jartzea 110 €
Aparatologia finkoa berritzea 90 €
Zeramikazko bracket-en errekargua 
(estetikoak, hortz-arku bakoitzeko) 295 €

Autoloturako bracket-en errekargua (hortz-
arku bakoitzeko) 295 €
Ortodontzia-tratamendurako fenestrazioa 80 €
Ortodontzia-mikroinplanteak 155 €
Tratamendu ondorengo berrikusketak 20 €
Ortodontziarako kutxatxoak Doan
Ortodontzia-bisita urgenteak Doan
Lehen faseko tratamendua edo 
interzeptiboa
Lehen faseko tratamendua edo interzeptiboa, 
aparatologia (hortz-arku bat) 215 €
Lehen faseko tratamendua edo interzeptiboa, 
aparatologia (hortz-arku biak) 400 €
Aparatu lagungarriak jartzea 109 €
Hileko ordainketa 60 €
Kendu eta jartzeko aparatologia berritzea 90 €
Tratamendu ondorengo berrikusketak 20 €
Invisalign tratamendua***
Invisalign ortodontziarako azterketa 255 €
Ortodontzia-tratamendua (hasierako 
ordainketa) 1.950 €
Aldizkako bisitak (hileko) 130 €
Euste fasea euskarri ikusezinekin 215 €
Mihiko ortodontziarako tratamendua***
Ortodontzia-tratamendua mihiko bracket-ekin 
(hortz-arku bakoitzeko) 1.829 €
Mihiaren berrikusketarako aldizkako bisitak 138 €
Mihiko bracket-ak berriro jartzea (alea) 230 €
Mihiko euskarriak jartzea (alea) 95 €

HORTZETAKO ESTETIKA
Etxeko hortz-zuriketa (ferulak, tresnak eta 
bisitak barne) (hortz-arku bat) 115 €
Hortz-zuriketa piezako, saio bakoitzeko 55 €
Kontsultako hortz-zuriketa (laser edo plasma 
lanpara) (hortz-arku bat) 150 €
Hortz-zuriketa konbinatua. Kontsultan eta 
etxean 360 €
Portzelanazko gainazal estetikoak 296 €
Konpositezko gainazal estetikoak 121 €
Beirazko gainazal estetikoak 315 €
Zirkoniozko gainazala 315 €

PROTESIAK
Kendu eta jartzeko protesiak
Goiko aldeko osoa 388 €
Beheko aldeko osoa 388 €



Kendu eta jartzeko erretxinazko partziala (6 
pieza, gehienez ere) 245 €
Kendu eta jartzeko erretxinazko partziala (6 
piezatik gora) 300 €
Eskeletikoa edo kendu eta jartzeko partziala 
itsatsita (6 pieza, gehienez ere) 415 €
Eskeletikoa edo kendu eta jartzeko partziala 
itsatsita (6 piezatik gora) 510 €
Gehigarria metal preziatuengatik Kotiz. arab.
Gehigarria erretxina bereziengatik (paziente 
hipoalergenikoak) 50 €
Gehigarria portzelanazko hortzengatik (oklusio 
arazoak dituzten pazienteak) Kotiz. arab.
Kirolerako aho-babesa 90 €
Protesi finkoa
Urrezko inkrustazioak (metal preziatua bereiz) 200 €
Erretxinazko inkrustazioak 185 €
Gehigarria metal preziatuengatik eta/edo 
erdipreziatuengatik (Pd, Ag, etab.) fakturarekin 
justifikatu beharrekoak Kotiz. arab.
Erretxinazkoa aldi baterako koroa 35 €
Koroa akrilikoa 125 €
Portzelanazko koroa 300 €
Beira-zeramikazko koroa 400 €
Metal itsatsiko koroa indibiduala 100 €
Metal-portzelanazko koroa indibiduala (metala 
bereiz) 270 €
Zirkoniozko koroa 400 €
Maryland (bi euskarri eta pieza bakoitzeko) 300 €
Muinoi itsatsia 85 €
Zehaztasun arrunteko atatxea (Bola-road, 
ASC52 erakoak) (bakoitzeko) 120 €
Zehaztasun konplexuko atatxea (Ceka Rewax, 
Dalwo erakoak) (bakoitzeko) 150 €
Txano teleskopikoa (koroa bereiz) 100 €
Koroa erauztea 30 €
Protesiak konpontzea
Kendu eta jartzeko erretxinazko protesia 
haustea 40 €
Osaketak kendu eta jartzeko protesietan 
(hortz-pieza bakoitzeko edo gehitu beharreko 
gako bakoitzeko) 65 €
Kendu eta jartzeko protesiak berroinarritzea 
kontsultan (bakoitzeko) (material 
autopolimerizagarria) 70 €
Kendu eta jartzeko protesiak laborategian 
berroinarritzea (bakoitzeko) 85 €

INPLANTOLOGIA
Inplantea jartzea (fase kirurgiko batean edo 
bitan) (azterketa barne) 695 €

Ferula kirurgikoa 70 €
Barrena jasotzea 347 €
Plaketa ugaridun plasma (analisi klinikoko 
laborategiaren kostua barne) 215 €
Mentu autologoak, hidroxiapatita 300 €

INPLANTEEN GAINEKO PROTESIAK
Inplanteen gaineko metal-portzelanazko koroa 355 €
Oinarri transepiteliala 150 €
Oinarri angeluduna 175 €
Titaniozko muinoia 125 €
Zirkonizko muinoia 153 €
Zehaztasun arrunteko atatxea (Bola-road, 
ASC52 erakoak) (bakoitzeko) 130 €
Zehaztasun konplexuko atatxea (Ceka Rewax, 
Dalwo erakoak) (bakoitzeko) 170 €
Ackerman barra (atal bakoitzeko) 95 €
Ackerman zalditxoak (bakoitzeko) 95 €
Locator 300 €
Inplanteek eutsitako gainhortzeria 1.510 €
Protesi hibridoa 2.690 €
Protesi hibrido teleskopikoa 3.425 €
Mesoegiturak (barra mikrofresatua) 640 €
Gehigarria metal preziatuengatik Kotiz. arab.
CAD / CAM gehigarria 78 €

GILTZADURA 
TENPOROMANDIBULARREKO 
PATOLOGIA
Giltzaduraren azterketa, anamnesia, miaketa, 
erregistroak hartzea, muntaketa eta analisi 
artikulatzailea 111 €
Aldizkako berrikusketa 37 €
Zizelkatze selektiboa 95 €
Michigan erako deskarga ferula 
neuromioerlaxagarri bidezko tratamendua 233 €
Baraila aurreratzeko ferula bidezko 
tratamendua 302 €
Ferulak konpontzea, berroinarritzea eta 
doitzea 40 €

* Zerbitzu hauek doakoak dira asegurudunarentzat, bere 
asistentzia sanitarioko polizaren bidez eta bertan jasotako 
baldintzen arabera.

** IMQren itunpeko zentroetan eta aldez aurretik 
baimenduta.

*** Eskuragarritasuna IMQ zentroetan ikusi.

2021eko prezioak, akats tipografikorik izan ezean.
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