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BEHANDLING PRIS TILSKUD GRP. 1 & 2 TILSKUD GRP. 5 

ALMINDELIG UNDERSØGELSE       

Årlig undersøgelse (18 - 25 år) 96 kr. 96 kr. 96 kr. 

Årlig undersøgelse (fra 26 år) 164 kr. 70 kr. 70 kr. 

Kontrolundersøgelse 135 kr. 70 kr. 70 kr. 

Tandrensning a min 15 tænder 206 kr. 105 kr. 105 kr. 

Tandrensning b man 14 tænder 148 kr. 77 kr. 77 kr. 

PLASTFYLDNING       

Fyldning 2 flader i en stor kindtand i underkæben (molar) 943 - 1.300 kr. 310 kr. 310 kr. 

Fyldning, 3 flader i lille kandtand (præmolar) 943 - 1.300 kr. 310 kr. 310 kr. 

Fyldning, 4 flader i lille kindtand 1.114 - 1.500 kr. 310 kr. 310 kr. 

Fyldning, 4 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) 1.714 - 2.300 kr. 310 kr. 310 kr. 

Fyldning, 5 flader i lille kindtand (præmolar) 1.443 - 1.800 kr. 310 kr. 310 kr. 

Fyldning, 5 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) 2.154 - 2.800 kr. 310 kr. 310 kr. 

Bedøvelse       
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BEHANDLING PRIS TILSKUD GRP. 1 & 2 TILSKUD GRP. 5 

PARADENTOSEBEHANDLING       

Parodontal undersøgelse og diagnostik 474 kr. 200 kr. 200 kr. 

Udvidet tandrensning 282 kr. 125 kr. 125 kr. 

Tandrodsrensning (pr. tand) 106 kr. 55 kr. 55 kr. 

RODBEHANDLING OG STIFT       

Behandlingen inkluderer den for behandlingen nødvendige bedøvelse, 

nødvendige røntgenbilleder, udrensning, desinnficering af rodkanaler samt 

tørlægning, rodfyldning  og forsegling af rodkanaler ved kanal indgang 

samt dækfyldning på tyggefladen.       

Rodbehandling i 4 kanaler i stor kindtand i underkæben 4.500 - 5.500 kr. Tilskuddet vil variere Tilskuddet vil variere 

Cementeret præfabrikeret stift (I rodbehandlet tand inkl 2 rtgbilleder) 985 - 1.300 kr. Tilskuddet vil variere Tilskuddet vil variere 
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BEHANDLING PRIS TILSKUD GRP. 1 & 2 TILSKUD GRP. 5 

KRONE OG BRO       

Behandlingen nedenfor inkluderer tilpasning og cementering på tand med 

levende nerve (pulpa) og er inkl røntgenbillede, bedøvelser, beslibning 

(præparation), midlertidig hætte (provisorium) og dokumentation af 

medicinsk udstyr.       

Porcelænskrone til fortand i overkæben 6.700 - 8.100 kr. Tilskuddet vil variere Tilskuddet vil variere 

Krone fremstiller i alternativt metal med påbrændt porcelæn på stor 

kindtand i underkæbe (molar) 6.983 - 8.100 kr. Tilskuddet vil variere Tilskuddet vil variere 

Treleddet bro 

(brobehandling af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn som 

erstatning for lille kindtand i underkæbe, tilpasset og cementeret på virtale 

tænder) 17.500 - 22.000 kr. Tilskuddet vil variere Tilskuddet vil variere 

BIDSKINNER       

Hård RFS skinne 3.500 - 4.000 kr. 545 kr. 545 kr. 

 

 

 

 

 

 


