
 
 

 
GYDYTOJO ODONTOLOGO KONSULTACIJOS METU SUNAUDOTŲ BAZINIŲ 

PRIEMONIŲ KAINOS (SUAUGUSIEMS) 
 

Kainoraštis galioja nuo 2020-05-25. Kainos gali būti pakeistos be išankstinio perspėjimo. 
Gydytojai odontologai  Eduard Tatarinovič, Milda Volkovė. 
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PASLAUGOS PAVADINIMAS 
SUNAUDOTŲ BAZINIŲ 

PRIEMONIŲ KAINA 

 
Profilaktika ir burnos higiena 

Profilaktinė apžiūra ir konsultacija (iki 15 min.) 1,00 € 
  

Konkrementų nuėmimas ultragarsiniu skaleriu (iki 12 dantų) 17,00 € 

Konkrementų nuėmimas ultragarsiniu skaleriu (iki 20 dantų) 25,00 € 

Konkrementų nuėmimas ultragarsiniu skaleriu (iki 32 dantų) 30,00 € 
  

Terapinis gydymas 

Plombavimas stiklo jonomerine plomba – maža 8,00 € 

Plombavimas stiklo jonomerine plomba – vidutine 10,00 € 

Plombavimas stiklo jonomerine plomba – didele 12,00 € 

Plombavimas fotopolimerine (Helio) plomba – maža  14,00 € 

Plombavimas fotopolimerine (Helio) plomba – vidutine  16,00 € 

Plombavimas fotopolimerine (Helio) plomba – didele  18,00 € 

Plombavimas laikina plobma 5,00 € 
  

Endodontija 

Kanalo valymas (1 kanalo) 18,00 € 

Kanalo plombavimas (1 kanalo) 19,00 € 
 

Kitos paslaugos 

Nuskausminimas 1,00 € 

Danties šalinimas   5,00 € 

  
 
 

UAB „Vilniaus sveikatos namai“ Sveikatos klinika savo šeimos gydytojų apylinkių pacientams pirminės 
odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia pati. Sveikatos klinikoje Jūs galite rinktis tiek klinikos 

standarto paslaugas (žr. atskirus kainynus), tiek paslaugas, kurių metu būtų naudojamos pigesnės medžiagos 
(bazinės priemonės).  

 

Informuojame, kad Vilniaus teritorinė ligonių kasa šiuo metu vienam suaugusiam pacientui odontologinėms 
paslaugoms per mėnesį skiria 1,33 € (15,96 € per metus, nepriklausomai nuo to, ar pacientas lankosi pas 
odontologus dažnai, ar visai nesilanko) – šie ligonių kasų skiriami pinigai yra skirti gydytojų odontologų ir 

odontologų padėjėjų, registratorių, valytojų atlyginimams ir mokesčiams, klinikos patalpų išlaikymui ir nuomai, 
odontologinės įrangos ir priemonių atnaujinimui. Pacientas privalo sumokėti tik už jo konsultacijos ir (ar) gydymo 

metu sunaudotas medžiagas.  
 

Šiame kainyne nurodytos tik bazinių medžiagų (priemonių) orientacinės kainos. 
 

 

 


