
УМОВИ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ПОСЛУГИ В РАМКАХ АКЦІЇ  

«З МІЖНАРОДНИМ ДНЕМ СТОМАТОЛОГА» 

за пакетами: 
1.      Пакет №1 "Білосніжні зуби та здорові ясна 2018" (пакет з плазмоліфтингом) – 
вартість 1824,00 гривень: 

• комплексне первинне обстеження стоматологічного хворого з планом лікування 
включно з цифровою ортопантомогафією; 

• зняття   зубного каменю/зубних нашарувань 2 щелепи ультразвуком; 
• пародонтальна   терапія  методом  Plasmoliphting 2 щелепи; 
• сеанс професійної гігієни (щітка+паста) 2 щелепи; 
• обробка   уражених поверхонь слизової оболонки порожнини рота (аплікація). 

2.      Пакет № 2 "Чисті та білосніжні зуби 2018 (чистка зубів ультразвуком)" – вартість 
450,00 гривень: 

• первинний огляд/консультація лікаря-стоматолога-терапевта з планом лікування (з 
подальшим лікуванням на момент звернення); 

• сеанс професійної гігієни (щітка+паста) 2 щелепи; 
• зняття   зубного каменю/зубних нашарувань 2 щелепи ультразвуком; 
• обробка   уражених поверхонь слизової оболонки порожнини рота (аплікація); 
• цифрова ортопантомографія. 

3.      Пакет № 3 "Чисті та білосніжні зуби 2018 (чистка зубів Airflow)" – вартість 570,00 
гривень: 

• первинний огляд/консультація лікаря-стоматолога-терапевта з планом лікування (з 
подальшим лікуванням на момент звернення); 

• сеанс професійної гігієни (щітка+паста) 2 щелепи; 
• обробка   уражених поверхонь слизової оболонки порожнини рота (аплікація); 
• зняття   зубного каменю/зубних нашарувань 2 щелепи методом AirFlow; 
• цифрова ортопантомографія. 

4.      Пакет № 4 "Чисті та білосніжні зуби 2018 (комплексна чистка зубів ультразвуком 
та Airflow) – вартість 852,00 гривень: 

• первинний огляд/консультація лікаря-стоматолога-терапевта з планом лікування (з 
подальшим лікуванням на момент звернення); 

• зняття зубного каменю/зубних нашарувань 2 щелепи комплексним методом 
(ультразвук, AirFlow ); 

• обробка   уражених поверхонь слизової оболонки порожнини рота (аплікація); 
• цифрова ортопантомографія; 
• сеанс професійної гігієни (щітка+паста) 2 щелепи. 

5.      Пакет № 5 "Професійна гігієна для дітей 2018" – вартість 258,00 гривень: 
• первинний огляд/консультація лікаря-стоматолога-терапевта з планом лікування (з 

подальшим лікуванням на момент звернення); 
• сеанс професійної гігієни (щітка, паста) у дитини; 
• цифрова ортопантомографія. 

 
1. Медична послуга надається пацієнтові виключно в обсязі, вказаному у обраному 

та оплаченому ним пакету Програми (далі за текстом – «Послуга»), та протягом 
строку дії Акції «З Міжнародним днем стоматолога» (далі за текстом – «Акція») з 
09 лютого 2018 року по 08 березня 2018 року. 

2. Вартість Послуги підлягає оплаті шляхом внесення пацієнтом або іншою особою 
в інтересах пацієнта платежу готівкою або у безготівковому порядку, про що 
пацієнтові видається відповідний розрахунковий документ із значенням назви 



Послуги. Платіж вноситься одноразово в повній сумі під час першого візиту 
пацієнта. 

3. Умови Акції, в тому числі, що стосуються порядку оплати, не розповсюджуються 
на Програми добровільного медичного страхування, що діють в рамках договорів 
страхування, укладеними фізичними особами з страховими компаніями. В рамках 
дії Акції, Пацієнт самостійно сплачує вартість надання відповідної Послуги. 

4. Послуги надаються виключно одному пацієнтові.  
5. Послуга надається:  

• особам від 18 років (у разі придбання пакетів № 1-4); 
• особам до 18 років (у разі придбання пакету № 5).   

6. Послуга надається пацієнтові за умови попереднього його запису на відповідний 
пакет Програми. 

7. Перед початком надання Послуги пацієнт має право отримати консультацію 
лікаря-стоматолога з метою визначення пакету Програми. При придбанні 
вибраного пакету зазначена консультація буде входити до вартості відповідного 
пакету. У разі відмови пацієнта від придбання будь-якого пакету, зазначена 
консультація має бути оплачена пацієнтом.  

8. Перед початком Послуги (процедури) лікар-стоматолог інформує пацієнта щодо 
наявності показань/протипоказань до методів лікування, зазначених у Послуги. 

9. У разі відмови пацієнта від певної процедури, що включена у відповідний пакет 
Програми, вартість пакету залишається незмінною. 

10. У випадку неотримання пацієнтом повністю або частково Послуги не з вини 
Медичного центру, вартість неотриманої Послуги поверненню та/або обміну на 
інші медичні послуги не підлягає, а строк надання такої Послуги за ціною, 
вказаною у Акції, не продовжується. 

11. Надання сплаченої в період терміну дії Акції Послуги може бути продовжено за 
умови, якщо Послуга не могла бути надана своєчасно з вини Медичного центру 
(відсутність лікаря, наявність обмежень у матеріально-технічному оснащенні 
тощо) на строк, необхідний для цього, який визначається Медичним центром в 
індивідуальному порядку.  

12. Сплачена вартість Послуги підлягає поверненню за умови, якщо пацієнт не 
отримав жодного виду Послуги та звернувся із заявою про повернення грошових 
коштів не пізніше ніж за 1 робочий день до завершення періоду дії Акції, тобто не 
пізніше 07 березня 2018 року. 

13. Медичний центр може відмовити пацієнтові у наданні Послуги без повернення 
сплаченої вартості такої Послуги у наступних випадках: 
• порушення Правил перебування пацієнтів у Медичному центрі; 
• порушення та/або невиконання рекомендацій (приписів, призначень тощо) 

щодо лікувально-діагностичного процесу; 
• за наявності медичних та інших протипоказань щодо проведення дослідження. 

14. Факт оплати вартості Послуги пацієнтом (або іншою особою в інтересах пацієнта) 
є підтвердженням ознайомлення з умовами надання Послуги (що знаходяться на 
ресепшені або веб-сайті Медичного центру на сторінці Акції).  

15. Умови Акції не сумуються з іншими акціями та знижками, які діють в Медичному 
центрі. 

16. Після здійснення оплати вартості Послуги пацієнту пропонується заповнити 
анкету джерела інформації, яка надається касиром.  


