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הנחות לטיפולים פרותטיים )כתרים ושתלים( במרפאות נבחרות*

עלות טיפול אותו ישלםטיפולים פרוטטייםקוד טיפול
המבוטח )בש"ח(

D2952000360מבנה יצוק בתוספת לכתר

D6056000מבנה טרומי להשתל דנטלי
500

יאושר רק על גבי 4 
שתלים ללסת

D2751000985כתר חרסינה מאוחה למתכת לא אצילה

D6060000כתר חרסינה מאוחה למתכת לא אצילה על שתל
1,100

יאושר רק על גבי 4 
שתלים ללסת 

D5211000 ,תותבת חלקית עליונה- על בסיס שרף/אקריל, כולל ווים מקובלים
נחות ושיניים, כולל בסיס שרף אקרילן עם ווי שרף או תיל מלופף

1,096
D5212000 ,תותבת חלקית תחתונה- על בסיס שרף/אקריל כולל ווים

נחות ושיניים

D5213000תותבת חלקית עליונה נשלפת מויטליום, כולל ווים, נחות ושיניים
2,100

D5214000תותבת חלקית תחתונה נשלפת מויטליום, כולל ווים, נחות ושיניים

D6950000מחבר מדויק/חצי מדויק לתותבת חלקית קבועה
500

D6055000מוט מחבר נתמך שתלים או שיניים

D5110000תותבת שלמה עליונה
1,650

D5120000תותבת שלמה תחתונה

D5199000תותבת שלמה עליונה - שלד מתכת, כולל ווים, נחות ושיניים
1,650

D5199010תותבת שלמה תחתונה - שלד מתכת, כולל ווים, נחות ושיניים

D5810000תותבת ביניים שלמה עליונה, כולל ווים ושיניים
950

D5811000תותבת ביניים שלמה תחתונה, כולל ווים ושיניים

D5820000תותבת ביניים חלקית עליונה נשלפת, כולל ווים ונחות
800

D5821000תותבת ביניים חלקית תחתונה נשלפת, כולל ווים ונחות

D5650000130הוספת שן לתותבת חלקית קיימת

D5660000103הוספת וו לתותבת חלקית קיימת

D5510000160תיקון שבר בבסיס תותבת שלמה

D5710000347חידוש בסיס תותבת שלמה עליונה

-
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טיפולים פרוטטייםקוד טיפול
עלות טיפול אותו 
ישלם המבוטח 

)בש"ח(
D5213000 תותבת חלקית עליונה נשלפת מויטליום, כולל ווים, נחות

ושיניים
2,100

D5214000 תותבת חלקית תחתונה נשלפת מויטליום, כולל ווים, נחות
ושיניים

D6950000500מחבר מדויק/חצי מדויק לתותבת חלקית קבועה

D6055000מוט מחבר נתמך שתלים או שיניים

D51100001,650תותבת שלמה עליונה

D5120000תותבת שלמה תחתונה

D51990001,650תותבת שלמה עליונה - שלד מתכת, כולל ווים, נחות ושיניים

D5199010תותבת שלמה תחתונה - שלד מתכת, כולל ווים, נחות ושיניים

D5810000950תותבת ביניים שלמה עליונה, כולל ווים ושיניים

D5811000תותבת ביניים שלמה תחתונה, כולל ווים ושיניים

D5820000800תותבת ביניים חלקית עליונה נשלפת, כולל ווים ונחות

D5821000תותבת ביניים חלקית תחתונה נשלפת, כולל ווים ונחות

D5650000130הוספת שן לתותבת חלקית קיימת

D5660000103הוספת וו לתותבת חלקית קיימת

D5510000160תיקון שבר בבסיס תותבת שלמה

D5710000347חידוש בסיס תותבת שלמה עליונה

D5711000חידוש בסיס תותבת שלמה תחתונה

D5750000235ריפוד תותבת שלמה עליונה במעבדה

D5751000ריפוד תותבת שלמה תחתונה במעבדה

D5760000ריפוד תותבת חלקית עליונה במעבדה

D5761000ריפוד תותבת חלקית תחתונה במעבדה

D5730000160ריפוד תותבת שלמה עליונה במרפאה

D5731000ריפוד תותבת שלמה תחתונה במרפאה

2,100
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טיפולים פרוטטייםקוד טיפול
עלות טיפול אותו 
ישלם המבוטח 

)בש"ח(
D5740000160ריפוד תותבת חלקית עליונה במרפאה

D5741000ריפוד תותבת חלקית תחתונה במרפאה

D5620000160תיקון שלד יצוק של תותבת

D58630003,000תותבת על שלמה עליונה

D5864000תותבת על עליונה חלקית

D5865000תותבת על תחתונה שלמה

D5866000תותבת על תחתונה חלקית

D5130000680תותבת מיידית עליונה

D5140000תותבת מיידית תחתונה

D6010000 החדרה כירורגית של שתל דנטלי, כולל חשיפה וחיבור של
כיפת ריפוי

1,100

עד 4 שתלים ללסת 

*רשימת המרפאות תפורסם באתר של עובדי המדינה. 
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