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Консервативно зъболечение
Кариесологията е раздел от денталната медицина насочен към лечението на зъбният кариес – 

деминерализацията и разрушаване на емайла и дентина на зъба, както и към възстановяване на счупени 
зъби. Ако има нужда от лечение не само на коронката, но и на корена на зъба първо се извършва 
ендодонтското лечение(виж цените в раздел Ендодонтия) и после се калкулира и цената на обтурацията 
или възстановяването с металокерамична коронка.

В Клиника “New Dental Solutions” работим само с най-висококачествени фотополимери,глас-
йономерни цименти и медикаменти на реномирани дентални производители. Без болка – ние работим 
с висококачествени анестетици и умеем да поставяме анестезия. Така лечението при нас е комфортно и 
неболезнено.

Клиника “New Dental Solutions” е единственат а дентална клиника в Република България, която дава 
гаранция за всяка обтурация направена в Клинииката за което получавате и писмен „Гаранционен 
Сертификат“!

Манипулация Цена лв.

Преглед за установяване на орален статус. Оформяне на личен картон. Изготвяне на препоръки за 
лечение. 40

Преглед –консултация(20 мин) 30

Контролен преглед 15

Остраняване на счупен фрагмент на зъб с анестезия Лидокаин спрей 15

Временна обтурация 15

Допълнително полиране.Селективно изпиляване. 15

ОБТУРАЦИИ

ФОТОПОЛИМЕР/АМАЛГАМА 1 ПОВЪРХНОСТ 100

ФОТОПОЛИМЕР/АМАЛГАМА 2 ПОВЪРХНОСТИ 120

ФОТОПОЛИМЕР/АМАЛГАМА 3 ПОВЪРХНОСТИ 140 

Доплащане лица над 18 г. за обтурация по НЗОК (код 301) - ФОТОПОЛИМЕР 1 ПОВЪРХНОСТ 70

Доплащане лица над 18 г. за обтурация по НЗОК (код 301) - ФОТОПОЛИМЕР 2 ПОВЪРХНОСТ 90

Доплащане лица над 18 г. за обтурация по НЗОК (код 301) - ФОТОПОЛИМЕР 3 ПОВЪРХНОСТ 110

Доплащане лица над 18 г. за обтурация по НЗОК (код 301) - ХИМИОПОЛИМЕР/АМАЛГАМА 4

Доплащане лица над 18 г. за ПРЕГЛЕД по НЗОК (код 101) 1,8

Изграждане на фрактуриран зъб и подготвяне на пънче за корона с щифт от метал 180

Изграждане на фрактуриран зъб и подготвяне на пънче за корона с щифт от фибростъкло 250

Медикация – лекарствена вложка 20

Сваляне на стара обтурация.Препариране на кавитет 25

Локално лечение на свръхчувствителност на зъб – гел. Локално реминерализиращо лечение с 
лечебно вещество 50

Комплексно лечение на свръхчувствителност или начални кариеси с прилагане на шина, лечебно 
вещество,паста,вода за уста,четка. 350

Дългосрочна временна Обтурация с Глас – Йономерен цимент 80
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 Детска стоматология

В Клиника “New Dental Solutions” смятаме, че имаме добър подход към всяко дете. Детската стоматология 
включва лечение на млечни зъбки, както и на постоянни такива с все още незавършен растеж.Профилактиката 
за развитие на кариеса е неразделна част от методите на Клиниката – флуоризация на съзъбието, поставяне 
на силанти, обучение на децата в методите на четкане на зъбите, профилактични пасти за зъби.

Като част от мотивацията децата получават малък подарък или „Грамота за храброст„ при всяко 
посещение при нас .

Манипулация Цена лв.

ВРЕМЕННИ и ПОСТОЯННИ ЗЪБИ

Работа по НЗОК

Доплащане по НЗОК за код 301 (обтурация) 1 повърхност ФОТОПОЛИМЕР 70

Доплащане по НЗОК за код 301 (обтурация) 2 повърхности ФОТОПОЛИМЕР 90

Доплащане по НЗОК за код 301 (обтурация) 3 повърхности ФОТОПОЛИМЕР 110

Доплащане по НЗОК за код 301 (обтурация) 1 повърхност ГЙЦ 40

Доплащане по НЗОК за код 301 (обтурация) 2 повърхности ГЙЦ 50

Доплащане по НЗОК за код 301 (обтурация) 3 повърхности ГЙЦ 70

Екстракция на временен зъб (код 508) 0

Доплащане по НЗОК за код 101 (ПРЕГЛЕД) 1,8

Доплащане по НЗОК за код 333 (ЛЕЧЕНИЕ НА ПУЛПИТ НА ПОСТОЯНЕН ЗЪБ) 12,3

Доплащане по НЗОК за код 332 (ЛЕЧЕНИЕ НА ПУЛПИТ НА ВРЕМЕНЕН ЗЪБ) 4,7

Работа без НЗОК

Обтурация с ФОТОПОЛИМЕР на 1 повърхност 100

Обтурация с ФОТОПОЛИМЕР на 2 повърхности 120

Обтурация с ФОТОПОЛИМЕР на 3 повърхности 140

Обтурация с ГЙЦ на 1 повърхност 70

Обтурация с ГЙЦ на 2 повърхности 80

Обтурация с ГЙЦ на 3 повърхности 100

Преглед – консултация (неуспешен опит за лечение детето) 20

Мотивация,запознаване на детето с лекаря и денталният кабинет. Обучение в лична орална хигиена. 15

Препарация на кавитет и поставяне на лекарствена вложка. 25

Медикация – поставяне на лекарствена вложка в канал,кавум пулпе 25

Биологично лечение с МТА или Биодентин 130

Силанизиране на един молар или премолар 70

Флуоризация на един зъб (локално третиране) 40

Флуоризация на цяло съзъбие или превантивно лечение на началните кариеси с флуоризиращ или 
реминерализиращ гел + шини за челюстите 350

Мортална ампутация 70

Допълнителна обработка на канал на зъб(временен или постоянен) 30

Допълнителна промивка на канал на временен или постоянен зъб при лечение на пулпит или периодонтит 20

Биологично лечение на пулпит с Ca(OH)2 70

Екстракция на временен зъб (без НЗОК) 50
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Ортодонтия

В клиника “NDS” ортодонтското лечение се извършва от специалист-ортодонт. Ортодонтията е 
медицинска специалност, която осигурява оптимално подреждане на зъбите. Тя се фокусира върху 
диагностицирането, профилактиката и коригирането на проблемите с подреждането на зъбите, както и 
със съотношенията на зъбите и челюстите. Основните й цели са оптимизиране на функциите на лицево-
челюстния комплекс и постигане на оптимална естетика на съзъбието и прилежащите структури.

Манипулация Цена лв.

Ортодонтски преглед. Отпечатъци за изработка на модели за анализ. План на лечение. 85

Първи ортодонтски преглед – консултация. 50

Контролен преглед с манипулация – презалепване на брекет, нов ластик, смяна на дъга, активиране 
на апарат и др. 30

Контролен преглед без манипулация 12

Снемаеми апарати

Myobrace – силиконов трейнер 250

Апаратче – пластинка за една челюст 480

Twin Block – апарат за двете челюсти 650

Ретенционен апарат 160

Алайнер – курс на лечение в три посещения. Цена за всяко отделно посещение 100

Екстраорален апарат – различни видове 300

Фиксирани апарати - брекети

Метални брекети тип Roth или MBT – за една челюст 900

Метални брекети тип Roth или MBT – за две челюсти 1800 

Керамични (невидими брекети) – за една челюст 1300

Керамични (невидими брекети) – за две челюсти 2300

Метални брекети Damon – изработват се само в комплект за две челюсти 3600

Ретейнър (фиксиран) 200

Апарат Nance 250

RPE – апарат за бързо разширение 450

Carriere (метален) – апарат за коригиране на междучелюстни съотношения 500

Carriere Clear (керамичен) – апарат за коригиране на междучелюстни съотношения 650
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Пародонтология

Пародонтологията е насочена към лечение на т.нар. “пародонтозни зъби“. Чрез процедурите с елекуват 
възпалени венци,кървене от венците, установява се дали и къде имате патологични джобове, които са 
причина за разклащане на зъбите. В Клиника “New Dental Solutions” поддържаме здравето на вашите венци 
и зъби чрез постоянна профилактика, контролни прегледи и навременна диагностика. Нашите процедури 
по почистване на зъбен камък и полиране на зъбите ще поддържат зъбите и венците ви здрави за много 
дълъг период от живота.

Освен стандартните методи на пародонтологията в Клиника “New Dental Solutions” може да разчитате на 
помощ и при по-сложни случаи налагащи оперативно лечение.

Манипулация Цена лв.

Пародонтологичен преглед. Измерване дълбочината на пар.джобове. 60

Комплексна КОХ на една челюст 80

Комплексна КОХ на цяла уста – включва ултразвуково почистване супра и субгингивално, промивки 
на джобовете с кислородна вода и хлорхексидин,лазерна обработка на гингивалните сулкуси, 
полиране на повърхностите с Aqua Care

130

Рутинна КОХ – ултразвуково почистване на супра и субгингивален зъбен камък 100

УЗ почистване на един зъб 40

Промивка на пародонтален джоб 20

Третиране на пародонтален джоб с Генгигел(Хиалуронова к-на) 60

Шиниране на подвижни зъби с метална тел(за сегмент) 200

Шиниране на подвижни зъби с шина от фибровлакно/кевлар(за сегмент) 400

Закрит пародонтален кюретаж(субгингивален УЗ или ръчно) – на сегмент до 3 зъба 50

Открит кюретаж във фронт(долен или горен) 450

Открит кюретаж в дистален участък – на един сегмент 550

Лечение на пародонтален джоб чрез направлявана костно-тъканна регенерация (вкл. кост + 
мембрана) 1000

Пластика на гингивална рецесия с Мукодерм 700

Пластика на гингивална рецесия чрез тъкан по съседство (латерално преместено ламбо) 500

Операция за лечение на пародонтални джобове по Модифициран Widman 400

Операция за увеличение на прикрепена гингива 1000

Повторна /поредна промивка на пародонтален джоб 10

PET тест за микробиология от пародонтален джоб или за Кандида албиканс. 200

Допълнителна обработка на пародонтален джоб с лазер Biolase 50

Лечение на пародонтални джобове с Oxy Safe 200
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Протетична стоматология
Протетичните конструкции възстановяват зъби, които не могат д абъдат поправени чрез методите на 

консервативното зъболечение (с обтурации). Различните протетични решения в Клиниката позволяват да 
възстановим вече изгубени зъби и спомагат за възстановяване на нормална дъвкателна и говорна функция.

В Клиника “New Dental Solutions” работят опитни специалисти със стаж,които ще изработят перфектните 
протези за нашите пациенти.

Клиника “NDS” работи съвместно с реномирани зъботехнически лаборатории, които работят по 
утвърдени стандарти на професията.

Клиника “New Dental Solutions” е единственат а дентална клиника в Република България, която дава 
гаранция за всяка протетична конструкция направена в Клинииката за което получавате и писмен 
„Гаранционен Сертификат“!

Манипулация Цена лв.

Отпечатък от горна и долна челюст с цели лъжици 100

Отпечатък от горна и долна челюст с алгинат 65

Отпечатък в захапка със секторна лъжица 50

Регистрация на оклузия 30

Диагностичен моделаж wax-up (на един зъб) 20

Диагностичен моделаж wax-up (на 6- 8 зъба) 120

Mock – up : дизайн на усмивката 160

НЕПОДВИЖНО ПРОТЕЗИРАНЕ
цената включва изпиляване на зъба, отпечатък със силикон, проба на метал, проба на керамика,  

хонорар на зъботехническата лаборатория, циментирането на конструкцията и един контролен преглед

Метална корона –изпиляване за оформяне на зъбно пънче, отпечaтък 180

Метална бленд-корона с пластмаса С+В 200

Метална бленд-керамика корона 250

Металокерамична корона (МКК) 350

Корона от чиста керамика -изпиляване с праг,отпечатък с А-силикон 650

Мост подкова (12-14 зъба) МКК 4900

Мост полуподкова (6-7 зъба) МКК 2500

Временна корона от пластмаса –отпечатък в захапка със С-силикон 100

Циментиране на корона с постоянен цимент 30

Циментиране на корона с временен цимент 20

Циментиране на мост до 7 зъба, постоянен цимент 100

Циментиране на мост до 7 зъба, временен цимент 60

Циментиране на мост над 7 зъба, постоянен цимент 150

Циментиране на мост над 7 зъба, временен цимент 80

Сваляне на стара корона (с разпилване или с апарат) 50

Сваляне на стар мост (с разпилване или с апарат) 100

Инлей метален или композитен 350

Инлей керамика 550



www.newdental.info

Пинлей лабораторен – препариране на канала и отпечатък от канала 250

Допълнителна проба на метал 20

Допълнителна проба на керамика 20

Циркониева корона с керамична облицовка 700

Циркониева корона върху имплант - циркониево кепе + керамична корона 800

ПОДВИЖНО ПРОТЕЗИРАНЕ
цената включва отпечатък с метална лъжица,отпечатък с индивидуална лъжица, определяне на централна 

оклузия, една проба с наредени зъби,предаване на конструкцията и 3 контролни прегледа в рамките на един 
месец след предаването.

Акрилна тотална или частична протеза за една челюст 350

Акрилна тотална или частична протези чифт- горна +долна 700

Моделно лята скелетирана протеза с куки по Ней 1000

Моделно лята скелетирана протеза със стави 1400

Частична протеза с мека пластмаса(за една челюст) 680

Репаратура на счупена протеза 100

Ребазация на стара протеза 200

Малка протеза-местопазител до 3 зъба 300

Изработка на шина за една челюст(за избелване,флуоризация и др.) 200

Overdenture – протеза върху дентални импланти 2500

Допълнително ажустиране на протеза (извън полагащите се 3 контролни прегледа в регулярната цена) 20

Допълнителна проба с наредени зъби или друг вид проба 20
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Имплантология

Имплантологията е метод за лечение на частично или пълно обеззъбяване и е съвременно решение 
напълно приложимо при всички, които по една или друга причина са загубили зъб . Чрез дентални импланти 
можем да възстановим един или повече зъби,както и да подпомогнем стабилизацията на протези при 
пълно обеззъбяване. Лечението е безболезнено и бързо.

Клиника “New Dental Solutions” работим с три различни систреми импланти, които са и в различен ценови 
диапазон. Запишете си час за консултация при опитните имплантолози на Клиниката за да отоговорим  
по-пълно на всичките Ви въпроси свързани с поставянето на дентални импланти.

 Манипулация Цена лв.

МАНИПУЛАЦИИ

Консултация за лечение с дентални импланти 50

Дентален имплант Zimmer (цена без МКК) 1800

Дентален имплант Osstem (цена без МКК) 1550

Дентален имплант Biogenesis (цена без МКК) 1250

Синус лифт – операция за повдигане на максиларен синус(хонорар на клиниката и консумативи – 
кост,мембрана,стерилен хирургически комплект) 3000

Аугментация на долната челюст за постигане на достатъчна височина или широчина на 
костта (при недостиг на кост за поставяне на дентален имплант) – операция,костен блок, 
мембрана,винтове,стерилен хирургически комплект

4000

Сплит на долната челюст при недостатъчна широчина за поставяне на импланти 2000

Лечение на периимплантит - разкриване,дебридмент на импланта,лазерна стерилизация,нова 
кост,мембрана) 1000
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Естетична стоматология

Естетичната стоматология включва всички процедури предназначени за разкрасяване и подобряване 
на самооценката и на външният вид чрез корекция във формата, цвета или големината на предните зъби.
Така след процедурите ще излезете от Клиника „ NDS” с една перфектна усмивка и ново самочувствие.

Клиника “New Dental Solutions” предлага страхотни естетични конструкции от цирконий или чиста 
керамика изработени в най-реномираните зъботехнически лаборатории в България.

Също така ние избелваме Вашите зъби с лазер” Biolase” и постигаме отлични резултати.

Манипулация Цена лв.

Обтурация на преден зъб с фотополимер (III,IV,V клас кавитети) 160

Бондинг- фасета на един фронтален зъб 200

Бондинг –фасети на 6 фронтални зъба 900 

Професионално избелване на зъби в кабинета – с лазер Biolase 650

Домашно избелване на зъби –изготвяне на шини,предоставяне на гел 350

Комплексно избелване – професионално в кабинета + комплект з а домашно избелване 1000

Керамична фасета или корона 650

Керамични фасети или корони на фронталните 6 зъба 3900

Диагностичен модел и изработка на восъчен модел на желаната усмивка 250

Ендогенно избелване на зъб с гел 200

Поставяне на ФИЛЪРИ в зона на лицето 850

Избелване на зъбите с Aqua Care (почистване на петна и оцветявания по зъбите) 250
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Хирургия

Оралната хирургия включва голям обем от операции – от класически екстракции на зъби до сложни 
оперативни интервенции като екстракции на мъдреци,енуклеация на кисти, множествени екстракции и 
др. И всичко това със нашите страхотни обезболяващи средства и методи на анестезия. Без болка!

В Клиника “New Dental Solutions” работи специалист по Орална хирургия със специалност Медицински 
Универирситет, гр.София и дълъг стаж като хирург в Отделение по Лицево-челюстна хирургия на УМБАЛСМ 
„Н.И .Пирогов“.

Клиниката разполага със възможност за съдействие за хоспитализация при случаи налагащи болнично 
лечение.

Манипулация Цена лв.

Екстракция на еднокоренов зъб 70

Екстракция на многокоренов зъб 100

Екстракция на силно разрушен зъб,кюретаж 150

Оперативна екстракция с директен достъп,кюретаж и шев 200

Екстракция на пародонтално увреден зъб с III степен подвижност 50

Инзиция и дренаж на абсцес - интраорално 100

Инзиция и дренаж на абсцес - екстраорално 150

Поставяне на колагенов заместител за запазване обема на костта след екстракция 250

Екстракция на полуретиниран долен мъдрец 350

Екстракция на ретиниран долен мъдрец 500

Екстракция на ретиниран долен мъдрец в особенно трудна позиция 650

Екстракция на горен полуретиниран мъдрец 350

Екстракция на високоретиниран горен мъдрец 500

Циркумцизия при затруднен пробив на мъдрец 250

Екстракция на ретиниран горен кучешки зъб 650

Хемисекция 200

Резекция на 2/3 на корен на многокоренов зъб 500

Затваряне на ороантрална комуникация по Реерман 650

Апикална резекция на фронтален зъб(без стойността на костозаместител) 400

Апикална резекция на премолар(без стойността на костозаместителя) 500

Апикална резекция на молар(без стойността на костозаместителя) 700

Предпротетична корекция на екзостози,торус и др. 300

Операция за отстраняване на одонтогенна киста -кистектомия (без стойността на костозаместител) 650

Марсупиализация на голяма кератокиста 300

Биопсия –изпращане на материал за хистологично изследване 80

Шев след екстракция на зъб 50

Множествена екстракция до 6 зъба + шевове 500
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Множествена екстракция над 6 зъба +шевове 800

Сваляне на конци 20

Контролен преглед след операция,екстракция,инцизия и др. 20

Удължаване клиничната корона на зъб 300

Гингивектомия 400

Шев на рана на лигавицата или на кожата на лицето 150

Смяна на дрен.Превръзка. 25

Френулотомия - горен или долен френулум 250

Френулотомия – лингвален френулум 300

Френулотомия с Z – пластика 300

Шиниране на долна или горна челюст при фрактура на челюстта 550

Ексцизия на Тумор на лигавицата(епулис, фибром, папилом) 1000

Консултация по повод заболяване на слюнчените жлези, ТМС и др. 50

Локална анестезия 35

Доплащане по НЗОК за код 509 4

Кюретаж при постекстракционен алвеолит. Промивка на алвеолата. 50

Обща анестезия (за един час) 350

Поставяне на Геласпонт или друго кръвоспиращо в-во след екстракция на зъб 50

Разкриване на ретиниран зъб за ортодонтско теглене 500

Изрязване на секвестър 1000

Z – пластика за скриване на оперативен цикатрикс на кожата на лицето или шията 1000
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Ендодонтия (кореново лечение,лечение на каналите на зъба)

Ендооднтията представлява поредица от манипулации за лечение на възпалената пулпа на зъба, некроза 
на „нерва“ на зъба или накратко ендодонтията е насочена към лечение на корена на зъба. Ендодонтията 
по класическите методи включва три до пет посещения, но ако времето ви е скъпо в Клиника “New Dental 
Solutions” разполагаме и с модерни ендодонтски апарати за обработка на каналите, определяне на 
дължината и запълването им. Така можем да намалим времето за лечение до едно или две посещения и да 
го извършим още по-качествено.

Клиниката разполага с рентген, който позволва постоянен контрол на всеки етап от лечението.
Клиника “New Dental Solutions” е единствената дентална клиника в Република България, която дава 

гаранция за всяко ендоднтско лечение направено в Клинииката за което получавате и писмен  „Гаранционен 
Сертификат“ !

Манипулация Цена лв.

Локална анестезия 35

Препариране на ендодонтски кавитет 20

Поставяне на девитализиращ препарат(арсен) в кавум пулпе. 50

Смяна на девитализиращ препарат(арсен) 20

Определяне работна дължина на канала с апекслокатор и рентген 20

Механична обработка на 1 канал – ръчни и/или Ni-Ti машинни пили 30

Механична обработка на 2 канала – ръчни и/или Ni-Ti машинни пили 60

Механична обработка на 3 канала – ръчни и/или Ni-Ti машинни пили 90

Механична обработка на канал със стара заплънка –РЕЛЕЧЕНИЕ (ръчни и/или Ni-Ti машинни пили) 40

Промивка на канал/и с антибактериални разтвори - Натриев хипохлорит, Кислородна вода, ЕДТА, 
Лимонена киселина, Спирт, Физиолог. разтвор 20

Допълнителна Обработка на канал/и на зъб при Ендо лечение с лазер Biolase 25

Междинна вложка в канала 10

Обтуриране на 1 канал с паста и гутаперков щифт или с обтуратор 40

Обтуриране на 2 канала с паста и гутаперков щифт или с обтуратор 80

Обтуриране на 3канала с паста и гутаперков щифт или с обтуратор 100

Отстраняване на метален щифт от канала 30

Остраняване на счупен инструмент от канала на зъба 350

Повторна /поредна промивка на канала с антибактериални разтвори 10

Pre-endo build-up подготовка преди кореново лечение 35

Биологично лечение на пулпит с МТА, СаОН или Биодентин 80

Мортална ампутация 50

Запълване на перфорация с МТА 90

Допълнителна механична обработка на канал/и (напр. с УЗ пила) 35

Комплексно ЕНДО лечение на пулпит на постоянен зъб с 1 канал (анестезия, препариране на 
ендодонтски кавитет, определяне на работната дължина с рентген и апекслокатор, механична 
обработка на канала с пили, промивки с антибактериални разтвори, запълване на канала)

150

Комплексно ЕНДО лечение на пулпит на постоянен зъб с 2 канала 220

Комплексно ЕНДО лечение на пулпит на постоянен зъб с 3 канала 270
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Лазерно лечение с „Biolase“

Клиника “New Dental Solutions” разполагаме с най-новият модел диоден американски лазер „Biolase”. 
С него можем да извършваме много хирургически процедури като гингивопластика, френулотомия, 
разкриване на имплантите, както и да осигурим още по-качествено лечение на каналите на зъба като 
напълно елиминираме бакртериите чрез лазерна обработка на канала. Лазерът е неотменимо помощно 
средство при лечение на пародонтопатиите, а избелването с лазер е по-бързо, по-пълно и дълготрайно.

Манипулация Цена лв.

Рентгенография на зъб 10

Серия рентгенографии за диагностика на пародонтални джобове Bite Wing 25

ЕОД на зъб 20

Повлияване на постоперативна болка с лазер Scorpion. Лечение на гингивит или лигавична лезия с лазер 20

Обработка на канал/и на зъб при Ендо лечение с лазер Biolase 25

Обработка на пародонтални джобове с лазер Biolase при КОХ 50

Спиране на хемостаза с лазер Biolase 20

Гингивектомия,ексцизия на лигавична лезия с лазер Biolase 300

Френулотомия с лазер Biolase 300

Избелване с лазер Biolase 650

Лазерна стерилизация около имплант или в хирургична ложа (напр. алвеола преди имедиантна 
имплантация) 200

Лечение на афта, херпес а лигавицата или кожата с лазер Biolase 35

Лечение на един пародонтален джоб с лазер Biolase 50

Сулкусно разширение преди отпечатък – лазерна корда 20

Удължаване на клиничната корона на един зъб с лазер Biolase 150
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Лечение на разсрочено плащане по схема

В клиника “New Dental Solutions” разработваме комплексни планове на лечение, лечение с множество 
импланти, големи металокерамични конструкции и др., чиято реализация понякога изисква значителен 
финансов ресурс. За улеснение на нашите редовни пациенти в Клиниката предлагаме два варианта на 
заплащане:

1. Вътрешно фирмена Схема за разсрочено плащане с определени индивидуални вноски според 
бюджета на всеки наш клиент. (Разсроченото плащане се осъществява след подписан Договор между 
пациента и Клиниката.)

2. Целеви кредит за дентално лечение чрез банка Уникредит.
Попитайте нашите администратори за повече подробности.

Работа с НЗОК – Националната Здравна Каса

Клиника “New Dental Solutions” работи с Националната Здравна Каса! Всички здравноосигурени 
граждани на Република България имат право на определен брой дейности, за които здравната каса 
заплаща изцяло или частично. Особена грижа е обърната на децата които имат 4 манипулации по здравна 
каса за една календарна година вкл. лечение на пулпити, периодонтити като цената там се поема в голям % 
от здравната каса. Задължително е да носите ЗОК – здравноосигурителната си книжка в клиниката, когато 
желаете да използвате дейности по НЗОК. НЗОК вече заплаща за лечение с акрилни тотални протези за 
нашите пациенти които са загубили всичките си зъби. За допълнителни въпроси, моля не се колебайте – 
питайте нашите администратори!
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