Załącznik nr 1 do aneksu

ZAKRES ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Zakres świadczeń w ubezpieczeniu zdrowotnym
COMPENSA ZDROWIE

PLUS

COMPLEX 1

COMPLEX 2

COMPLEX 3

Internista









Lekarz rodzinny









Chirurg









Okulista









Dermatolog









Ginekolog









Otolaryngolog









Pediatra









Ortopeda









Kardiolog









Pulmonolog









Neurolog









Urolog









Alergolog,









Gastrolog









Diabetolog









Endokrynolog









Reumatolog









Nefrolog









Onkolog

-







Hematolog

-







Chirurg naczyniowy

-







Neurochirurg

-







Chirurg dziecięcy

-







Neurolog dziecięcy

-







Laryngolog dziecięcy

-







Kardiolog dziecięcy

-







Neurochirurg dziecięcy

-







Chirurg naczyniowy dziecięcy

-







Proktolog

-







Wizyty domowe – całodobowo

-







Wizyty domowe – w godzinach pracy placówki

-































Konsultacje lekarskie – nielimitowane, bez skierowania.
Każda konsultacja nie zabiegowa obejmować będzie następujące
elementy:
• wywiad,
• badanie,
• poradę lekarską (o ile występują ku temu wystarczające przesłanki),
• wystawienie recept(y) jeżeli zachodzi taka konieczność,
• wystawienie skierowań jeżeli zachodzi taka konieczność,
• wystawienie zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy jeżeli
zachodzi
taka konieczność.

Zabiegi ambulatoryjne z zastrzeżeniem, że istnieje możliwość
wykonania w/w czynności w warunkach
ambulatoryjnych bez szkody dla pacjenta (łącznie z kosztami
zużytych materiałów)
Chirurgiczne:
 opatrzenia: nagłych drobnych urazów (rany, skręcenia,
zwichnięcia, nieskomplikowane złamania: założenie i zdjęcie
gipsu tradycyjnego),



opatrzenia oparzeń i odmrożeń z ich ewentualnym dalszym
leczeniem,
nacięcia ropnia, punkcji stawu lub krwiaka,



usunięcie kleszcza,

Okulistyczne:
 wyjęcie ciała obcego z oka,


badanie dna oka,




badanie ostrości widzenia,
płukanie dróg łzowych,



badanie pola widzenia(bez użycia polomierza),



mierzenie ciśnienia gałkowego

Otolaryngologiczne:
 płukanie uszu,



przedmuchiwanie trąbki słuchowej,
usunięcie ciała obcego z ucha,
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Szczepienie przeciwko grypie – 1 raz w roku









Szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B









Badania hematologiczne i koagulogiczne: OB, morfologia z
rozmazem, APTT, wskaźnik protrombinowy









Badania biochemiczne krwi, hormonalne:
elektrolity: sód, potas, glukoza (krzywa obciążenia
glukozą),kreatynina, białko całkowite, cholesterol HDL, cholesterol
LDL, cholesterol całkowity, trójglicerydy, amylaza, aminotransferaza
asparaginianowa, aminotransferaza alaninowa, kwas moczowy,
bilirubina całkowita, TSH, poziom żelaza w surowicy.

























Posiewy i bakteriologia posiew w kierunku bakterii tlenowych +
antybiogram,









Badania elektrokardiograficzne
EKG spoczynkowe,









Badania z zakresu diagnostyki RTG:
Zdjęcia klatki piersiowej,









Badania z zakresu diagnostyki USG:
badanie USG – jamy brzusznej, tarczycy









Cytologia









Spirometria









Iniekcje
iniekcja domięśniowa
iniekcja dożylna
iniekcja dostawowa
wlew dożylny (kroplówka)









Badania hematologiczne i koagulogiczne: grupa krwi, hematokryt,
liczba płytek, fibrynogen, retikulocyty, czas trombinowy, antytrombina
III.









Badania biochemiczne krwi ,hormonalne i markery
nowotworowe:
elektrolity: wapń chlorki, mocznik, proteinogram, kineza kreatynowa
całkowita, dehydrogeneza mleczanowa, fosfataza zasadowa
bilirubina bezpośrednia, zdolność wiązania żelaza, GGTP- gammaglutamylotranspeptydaza, albuminy, hormony tarczycy – T3, T4,fT3,
fT4, hormony płciowe – estradiol, FSH, LH, prolaktyna, progesteron,
testosteron, PSA, ferrytyna, transferyna, hemoglobina glikozylowana,
albuminy/globuliny, BUN (azot mocznikowy), ceruloplazmina, fosfor,
globuliny, kwas foliowy, lipaza, magnez, miedź, żelazo-krzywa,
markery nowotworowe: AFP, Ca 125, Ca 15-3, Ca 19-9, CEA
(antygen karcino -embrionalny), HCG całkowite.









Badania serologiczne: odczyn USR / RER /VDRL, ASO, czynnik
reumatoidalny, odczyn Waalera- Rosego, wzw typu B, przeciwciała
przeciwtarczycowe, wzw typu C-przeciwciała anty-HCV, różyczka –
przeciwciała IgM, różyczka- przeciwciała IgG, toxoplasma gondiiprzeciwciała IgG, mononukleoza zakaźna, HIV, IgE całkowite, anty
HBs, cytomegalia IgG, cytomegalia IgM, helicobacter pylori











usunięcie ciała obcego z nosa lub gardła,



postępowanie zachowawcze w krwawieniu z nosa,



opatrunek uszny z lekiem

Urologiczne
- zakładanie cewników
Alergologiczne


wykonywanie testów alergicznych metodą nakłuć(skóra),



odczulanie bez kosztów leku

Szczepienia

Podstawowe badania diagnostyczne – nielimitowane, na
podstawie skierowania od lekarza Partnera Medycznego

Badania serologiczne: białko C-reaktywne, antygen HBs,
Badania moczu i kału: badanie ogólne moczu, kał na krew utajoną,
amylaza w moczu,

Specjalistyczne badania diagnostyczne – nielimitowane, na
podstawie skierowania od lekarza Partnera Medycznego
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Badania moczu i kału:
badanie kału ogólne, badanie kału w
kierunku pasożytów i ich jaj, kreatynina w moczu, BUN w moczu
dobowo, białko w moczu, fosforany w moczu dobowo, glukoza w
moczu z pojedynczej porcji, glukoza w moczu dobowo, kał na lamblie
ELISA, krew utajona w kale, kreatynina w moczu dobowo, kwas
moczowy w moczu dobowo, magnez w moczu dobowo, potas w
moczu dobowo, sód w moczu dobowo, wapń w moczu, wapń w
moczu dobowo.









Badania bakteriologiczne, posiewy i bakteriologia : posiewy
wymazów + antybiogram, badanie mykologiczne (mikroskopowe +
posiew), posiew w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych,
antybiogram, badanie mykologiczne mikroskopowe, badanie
mykologiczne – posiew, czystość pochwy, test na chlamydia
trachomatis, posiew moczu, kału, z rany.









Badania histopatologiczne









Badania elektrokardiograficzne:
EKG wysiłkowe,
24-godzinne badanie EKG i ciśnienia tętniczego krwi.









Z zakresu diagnostyki RTG:
RTG jamy brzusznej, RTG czaszki i zatok,RTG klatki piersiowejrównież z barytem, RTG kości krzyżowej i krzyżowo-ogonowej, RTG
kości (nosa podudzia, udowej, ramiennia, przedramienia,
skroniowych), RTG w kierunku skoliozy, RTG łopatki, RTG mostka,
RTG żuchwy, RTG żeber, RTG nosogardła (trzeci migdał), RTG
barku
Zdjęcie kręgosłupa (całego, szyjnego ,piersiowego, lędźwiowokrzyżowego
Zdjęcia kończyn, stawów, miednicy, Ultrasonografia z kontrastem
W przypadku badań RTG pacjent otrzymuje opis badania oraz wynik
badania na nośniku ustalonym dla danej placówki medycznej









Mammografia









Tomografia komputerowa *









Rezonans magnetyczny*
*z wyłączeniem badań w opcji naczyniowej i badań tomografii
spiralnej









Z zakresu diagnostyki USG:
badanie USG –miednicy małej, gruczołu krokowego (przez powłoki
brzuszne),badanie USG – ginekologiczne przez powłoki brzuszne,
USG miednicy mniejszej, USG układu moczowego, USG
ginekologiczne (ocena ciąży), USG piersi, USG Doppler tętnic
kończyny, USG Doppler żył kończyny, USG gruczołu krokowego
przez powłoki brzuszne, USG transwaginalne, USG ciąży przez
powłoki brzuszne, USg scriningowe ginekologiczne, USG jąder, USG
ślinianek, ECHO serca, USG gruczołu krokowego, transrektalne,
Doppler jamy brzusznej/układu wrotnego, USG Doppler tętnic
nerkowych, Doppler USG tętnic szyi, Doppler USG żył szyi, USG
Doppler tętnic wewnątrzczaszkowych, USG stawu biodrowego, USG
stawu kolanowego, USG stawu łokciowego, USG stawu skokowego,
USG stawu barkowego, USG monitorowanie biopsji, USG tkanek
miękkich, USG węzłów chłonnych, USG-krtani, USG nadgarstka,
USG drobne stawy i więzadła, USG palca, USG ścięgna Achillesa,
USG przezciemiączkowe.
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje badań ultrasonograficznych
wykonywanych w technologii 3D/4D









Badania endoskopowe
gastroskopia – dodatkowo w razie potrzeby test ureazowy,
rektoskopia,
kolonoskopia









Densytometria, szyjka kości udowej (ocena kości korowej)screening,
Densytometria kręgosłupa lędźwiowego(ocena kości
beleczkowej)-screening









Biopsja cienkoigłowa tarczycy z badaniem histopatologicznym









Audiometria









przeciwciała, immunochemiczne oznaczenie IgA, immunochemiczne
oznaczenie IgG,immunochemiczne oznaczenie IgM, mononukleoza
lateksowy, przeciwciała przeciwtarczycowe (antytyreoglobulinowe),
przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej,
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EEG









Test z metoklopramidem









Opieka przedporodowa (konsultacje i badania diagnostyczne)









Rehabilitacja
Na daną jednostkę chorobową lub okolicę ciała przysługuje prawo do
10-dniowego cyklu leczniczego z intensywnością do 2 zabiegów
dziennie, w roku ubezpieczeniowym (kalendarzowym) Zabiegi
rehabilitacyjne wykonywane są na zlecenie lekarza Partnera
Medycznego w wyznaczonych placówkach, zgodnie
z wykazem placówek świadczących usługi rehabilitacyjne.
Kinezyterapia
• Ćwiczenia instruktażowe(indywidualne)
• Ćwiczenia ogólnousprawniające (grupowe)
• Ćwiczenia indywidualne czynno-bierne i wspomagane
• Ćwiczenia indywidualne czynne
• Ćwiczenia indywidualne w odciążeniu (THERAPY MASTER)
• Ćwiczenia specjalne na przyrządach (THERAPY MASTER)
• Wyciąg trakcyjny
Fizykoterapia
• Galwanizacja
• Jonoforeza
• Fonoforeza
• Elektrostymulacja
• Prądy diadynamiczne
• Prądy wielkiej częstotliwości (CURAPULS)
• Prądy niskiej częstotliwości (interferencyjne)
• Prądy TENSA
• Prądy Traebeta
• Magnetoterapia (Impulsy m.cz. MAGNETUS)
• Terapia ultradźwiękowa (ultraterapia miejscowa i JONOFOREZA)
• Krioterapia miejscowa
• Laseroterapia
Dostępne są dla Ubezpieczonych:
1.
po urazach ortopedycznych,
2.
cierpiących z powodu zmian zwyrodnieniowych stawów
nie będących wynikiem przewlekłych chorób układowych
tkanki łącznej,
3.
cierpiących z powodu chorób zawodowych,
4.
cierpiących z powodu neurologicznych zespołów
bólowych.
Odpowiedzialność Compensy w ramach świadczeń z zakresu
rehabilitacji nie obejmuje zabiegów rehabilitacyjnych wykonywanych
w związku z procesem leczenia: wad wrodzonych i ich następstw,
urazów okołoporodowych i ich następstw, wad postawy, przewlekłych
chorób tkanki łącznej i ich następstw, rehabilitacji po zabiegach
operacyjnych w okresie do 3 miesiąca po zabiegu, po incydentach
wieńcowych, po incydentach neurologicznych i naczyniowomózgowych oraz rehabilitacji metodami neurofizjologicznymi, usług o
charakterze fitness, gimnastyki korekcyjnej i masaży.

-







Dyżur stomatologiczny
dewitalizacja miazgi zęba mlecznego z zaopatrzeniem ubytku
opatrunkiem pomoc doraźna, dewitalizacja miazgi zęba z
zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem pomoc doraźna, nacięcie ropnia
zębopochodnego - włącznie z drenażem pomoc doraźna,
odbarczenie ropnia przy zębnego pomoc doraźna, opatrunek
leczniczy w zębie mlecznym pomoc doraźna, opatrunek leczniczy w
zębie stałym pomoc doraźna, usunięcie zęba jednokorzeniowego
pomoc doraźna, usunięcie zęba jednokorzeniowego mlecznego
pomoc doraźna, usunięcie zęba wielokorzeniowego pomoc doraźna,
usunięcie zęba wielokorzeniowego mlecznego pomoc doraźna,
płukanie suchego zębodołu + założenie leku pomoc doraźna,
usunięcie zęba przez dłutowanie wewnątrz zębodołowe pomoc
doraźna, repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba pomoc
doraźna, znieczulenie w stomatologii miejscowe nasiękowe pomoc
doraźna, znieczulenie w stomatologii miejscowe powierzchniowe
pomoc doraźna, znieczulenie w stomatologii przewodowe
wewnątrzustne pomoc doraźna, RTG punktowe zdjęcie zęba pomoc
doraźna

-







1 raz w roku

2 razy w roku

2 razy w roku

2 razy w roku

Inne

Profilaktyka stomatologiczna
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-







-







-

Zniżka 10%

Zniżka 10%



-







-

Zniżka 10%

Zniżka 10%



-







-

Zniżka 10%

Zniżka 10%



Zakres Profilaktyki Stomatologicznej obejmuje wykonanie przeglądu
stomatologicznego tj. oceny stanu uzębienia przez Lekarza
stomatologa przyjmującego w zakresie stomatologii zachowawczej,
oraz zabiegów higieny jamy ustnej przez higienistkę stomatologiczną,
i obejmuje następujące usługi:
Badanie lekarskie stomatologiczne, lakierowanie zębów (Fluor
Protektor) 1 łuk zębowy, lakierowanie zębów (Fluor Protektor) 1/2
łuku zębowego, lakierowanie zębów (Fluor Protektor) 2 łuki zębowe,
instruktaż higieny jamy ustnej, polerowanie zębów, usunięcie złogów
naddziąsłowych /scaling/ uzupełniające, usunięcie złogów
naddziąsłowych /scaling/ z 1 łuku zębowego, usunięcie złogów
naddziąsłowych /scaling/ ze wszystkich zębów, usuwanie osadu –
piaskowanie, zabezpieczenie profilaktyczne bruzd, lakiem
szczelinowym - 1 ząb, indywidualna fluoryzacja metodą kontaktową
Znieczulenia stomatologiczne
Znieczulenie w stomatologii aparatem WAND, znieczulenie w
stomatologii miejscowe nasiękowe, znieczulenie w stomatologii
miejscowe powierzchniowe, znieczulenie w stomatologii przewodowe
wewnątrzustne
Stomatologia zachowawcza
Konsultacja specjalistyczna stomatologia zachowawcza
Wypełnienie ubytku korony zęba na 1 powierzchni standardowym
materiałem światłoutwardzalnym, wypełnienie ubytku korony zęba na
2 powierzchniach standardowym materiałem światłoutwardzalnym,
wypełnienie ubytku korony zęba na 3 powierzchniach standardowym
materiałem światłoutwardzalnym, odbudowa zniszczonego kąta w
zębach siecznych standardowym materiałem światłoutwardzalnym,
wypełnienie glasjonomer, badanie żywotność zęba, ćwiek
okołomiazgowy, kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa licówka z kompozytu, kosmetyczne pokrycie przebarwienia zębiny w
zębach przednich - licówka z kompozytu, leczenie zmian na błonie
śluzowej jamy ustnej, opatrunek leczniczy w zębie stałym, płukanie
kieszonki dziąsłowej, płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku,
kauteryzacja brodawki dziąsłowej
Pedodoncja
Badanie lekarskie stomatologiczne kontrolne pedodontyczne
Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego na 1 powierzchni,
wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego na 1 powierzchni
lecznicze, wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego na 2
powierzchniach, wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego na 2
powierzchniach lecznicze, wypełnienie ubytku korony zęba
mlecznego na 3 powierzchniach, wypełnienie ubytku korony zęba
mlecznego na 3 powierzchniach lecznicze, wizyta adaptacyjna
(dzieci) – stomatologia, opatrunek leczniczy w zębie mlecznym,
impregnacja zębiny - każdy ząb, amputacja zdewitalizowanej miazgi
zęba mlecznego, leczenie endodontyczne zęba mlecznego, leczenie
zgorzeli miazgi zęba mlecznego, amputacja przyżyciowa miazgi w
zębie z nieuformowanym korzeniem, dewitalizacja miazgi zęba
mlecznego z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem
Chirurgia stomatologiczna
Konsultacja specjalistyczna chirurga stomatologa
nacięcie ropnia zębopochodnego - włącznie z drenażem, resekcja
wierzchołka korzenia zęba bocznego, resekcja wierzchołka korzenia
zęba bocznego z wstecznym wypełnieniem kanału, resekcja
wierzchołka korzenia zęba przedniego, resekcja wierzchołka korzenia
zęba przedniego z wstecznym wypełnieniem kanału, usunięcie zęba
jednokorzeniowego, usunięcie zęba jednokorzeniowego mlecznego,
usunięcie zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe, usunięcie
zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata
śluzówkowo-okostnowego, usunięcie zęba wielokorzeniowego,
usunięcie zęba wielokorzeniowego mlecznego, wycięcie kaptura
dziąsłowego w obrębie 1 zęba, wycięcie małego guzka, zmiany
guzopodobnej, mucocele stomatologia, założenie opatrunku
chirurgicznego stomatologia, płukanie suchego zębodołu + założenie
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-

-

-

Zniżka 15%

Diagnostyka stomatologiczna
RTG punktowe zdjęcie zęba

-

Zniżka 10%

Zniżka 10%



Pantogram

-

-

-



-

-

-



-

-

-

Zniżka 15%

-

-

-



-

-

-

Zniżka 15%

leku, pobranie wycinka w jamie ustnej, plastyka wędzidełka wargi,
policzka, języka stomatologia, wyłuszczenie torbieli zębopochodnej,
operacyjne usunięcie zęba skomplikowane chirurgicznie, operacyjne
odsłonięcie zęba zatrzymanego, operacyjne odsłonięcie zęba
zatrzymanego z doklejeniem zamka, operacyjne usunięcie zęba
częściowo zatrzymanego, repozycja i unieruchomienie zwichniętego
zęba

Reimplantacja zęba, plastyka wyrostka zębodołowego w obrębie
połowy szczęki - przygotowanie do protetyki, plastyka wyrostka
zębodołowego z użyciem przeszczepu - bez kosztu materiału,
repozycja i unieruchomienie złamanego wyrostka zębodołowego,
wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki stomatologia, plastyka
połączenia lub przetoki ustno-zatokowej, tymczasowe zaopatrzenie
złamanej szczęki, repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy,
augmentacja zatoki szczękowej 1, augmentacja zatoki szczękowej 2,
augmentacja zatoki szczękowej 3, przeszczep tkanki łącznej z
podniebienia – pobranie, przeszczep tkanki łącznej z podniebienia –
pobranie, transpozycja nerwu zębodołowego dolnego, augmentacja
kości 1, augmentacja kości 2, augmentacja kości 3, zabieg
wszczepiania Emdogain i Endobon, zabieg płatowy z augmentacją
preparatem Endobon, zabieg płatowy z augmentacją preparatem
Endobon i błoną Osseoguard, zabieg płatowy z augmentacją
preparatem Endobon i preparatem Emdogain, regeneracja /
Augmentacja zębodołu po ekstrakcji z wykorzystaniem biomateriału,
szycie rany wargi, operacyjne usunięcie zawiązków zębów,
regeneracja / augmentacja zębodołu po ekstrakcji z wykorzystaniem
stożków kolagenowych, szpital Konsultacja chirurga szczękowego,
autogenny przeszczep kości do 3 zębodołów, izupełnienie zębodołu
materiałem kościozastępczym bez kosztu materiału, zabieg użycia
fibryny bogatopłytkowej (PRP) w stomatologii, membrana wraz z
zastosowaniem, membrana zastępująca tkankę łączną wraz z
zastosowaniem, membrana kolagenowa wraz z zastosowaniem,
membrana i-GEN lub siatka tytanowa wraz z zastosowaniem,
usunięcie membrany i-Gen

Endodoncja
Konsultacja specjalistyczna stomatologia zachowawcza, dewitalizacja
miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem, chemomechaniczne opracowanie kanału korzeniowego, udrożnienie kanału
korzeniowego, wypełnienie kanału korzeniowego, usunięcie wkładu
koronowo-korzeniowego
Usunięcie złamanego narzędzia z kanału w mikroskopie
zabiegowym, usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego w
mikroskopie zabiegowym, leczenie endodontyczne zęba siecznego
lub kła w mikroskopie zabiegowym etap I, leczenie endodontyczne
zęba siecznego lub kła w mikroskopie zabiegowym etap II, leczenie
endodontyczne zęba przedtrzonowego w mikroskopie zabiegowym
etap I, leczenie endodontyczne zęba przedtrzonowego w mikroskopie
zabiegowym etap II, leczenie endodontyczne zęba trzonowego w
mikroskopie zabiegowym etap I, leczenie endodontyczne zęba
trzonowego w mikroskopie zabiegowym etap II, specjalistyczna
ocena tkanek w mikroskopie zabiegowym, wizyta interwencyjna w
leczeniu endodontycznym
Protetyka
Konsultacja specjalistyczna protetyczna
Korona porcelanowa na złocie w odcinku przednim II Etap, licówka
porcelanowa I Etap, licówka porcelanowa II Etap, wkład koronowy
porcelanowy ONLAY INLAY OVERLAY I Etap, wkład koronowy
porcelanowy ONLAY INLAY OVERLAY II Etap, korona teleskopowa
galwaniczna , złota I Etap, korona teleskopowa galwaniczna , złota II
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Etap, zasuwa / zatrzask / punkt retencyjny w protezie szkieletowej I
Etap, zasuwa / zatrzask / punkt retencyjny w protezie szkieletowej II
Etap, proteza częściowa osiadająca w zakresie 1-4 brakujących
zębów I Etap, proteza częściowa osiadająca w zakresie 1-4
brakujących zębów II Etap, proteza częściowa osiadająca w zakresie
5-8 brakujących zębów I Etap, proteza częściowa osiadająca w
zakresie 5-8 brakujących zębów II Etap, proteza częściowa
osiadająca w zakresie więcej niż 8 zębów I Etap, proteza częściowa
osiadająca w zakresie więcej niż 8 zębów II Etap, proteza całkowita w
szczęce I Etap, proteza całkowita w szczęce II Etap, proteza
całkowita w żuchwie I Etap, proteza całkowita w żuchwie II Etap,
proteza szkieletowa z zatrzaskami bez kosztu zatrzasku I etap,
proteza szkieletowa z zatrzaskami bez kosztu zatrzasku II etap,
proteza szkieletowa I Etap, proteza szkieletowa II Etap, WAX UP,
WAX UP INTERDENT, wkład koronowo - korzeniowy
pełnoceramiczny I Etap, wkład koronowo - korzeniowy
pełnoceramiczny II Etap, most adhezyjny - 1 punkt, korona
porcelanowa na cyrkonie metodą CADCAM lava everest, korona
porcelanowa na cyrkonie metodą CADCAM lava everest I Etap,
korona porcelanowa na cyrkonie metodą CADCAM lava everest II
Etap, zatrzask Rhein 1 element, zatrzask Bredent 1 element, korona
porcelanowa na metalu ze stopniem ceramicznym, korona
porcelanowa na metalu ze stopniem ceramicznym I Etap, korona
porcelanowa na metalu ze stopniem ceramicznym II Etap, korona
teleskopowa metalowa, korona teleskopowa metalowa I Etap, korona
teleskopowa metalowa II Etap, licówka porcelanowa boczna, licówka
porcelanowa boczna I Etap, licówka porcelanowa boczna II Etap,
proteza overdenture na zatrzasku ze złota I Etap, proteza
overdenture na zatrzasku ze złota II Etap, opaska dziąsłowa Gradia,
maska dziąsłowa Gradia I Etap, maska dziąsłowa Gradia II Etap,
kontrola i korekta ustawienia zębów w wosku, kontrola i korekta
metalu protezy szkieletowej, szynoproteza, wkład koronowy
metalowy ONLAY INLAY OVERLAY, wkład koronowy ze złota,
wkłady kulowe. szyna ochronna sport, szyna ochronna sport kolor,
wkład koronowo-korzeniowy srebro palladowy, wkład koronowokorzeniowy srebro palladowy Etap I, wkład koronowo-korzeniowy
srebro palladowy Etap II, wkład koronowo-korzeniowy srebro
palladowy składany, wkład koronowo-korzeniowy srebro palladowy
składany Etap I, wkład koronowo-korzeniowy srebro palladowy
składany Etap II, modele dla celów diagnostycznych lub planowania
lekarz, wzmocnienie protezy łukiem, wzmocnienie protezy siatką
stalową, wzmocnienie protezy siatką pozłacaną, proteza overdenture
na koronach teleskopowych Etap I, proteza overdenture na koronach
teleskopowych Etap II, zamek ASC, badanie łukiem twarzowym i
osadzenie w artykulatorze, mikroproteza akrylowa, MOCK UP 1 łuk,
MOCK UP 1 punkt, wizualizacja efektu leczenia protetycznego na
modelu, wymiana teflonu, korona kompozytowa pełna, korona
kompozytowa na włóknie szklanym, korona pełnoceramiczna na
cyrkonie, korona pełnoceramiczna na cyrkonie I Etap, korona
pełnoceramiczna na cyrkonie II Etap, korona pełnoceramiczna,
korona pełnoceramiczna I Etap, korona pełnoceramiczna II Etap,
maryland uzupełnienie brakującego zęba – akryl, maryland
uzupełnienie brakującego zęba – kompozyt
Ortodoncja
Konsultacja ortodonty
Aparat grubołukowy Bi-helix, Quad – helix, aparat blokowy z
modyfikacją, aparat Derishwailera, aparat ortodontyczny ruchomy,
aparat stały - zamknięty metalowy 1 łuk, aparat Stochfischa, jeden
punkt aparatu metalowego przezroczystego, jeden punkt aparatu
metalowego stałego, lip – bumper, naprawa aparatu ortodontycznego
wymiana łuku, naprawa aparatu ortodontycznego wymiana śruby 1,
naprawa aparatu ortodontycznego wymiana śruby 2, naprawa
aparatu ortodontycznego pęknięcie płyty, naprawa aparatu
ortodontycznego dorobienie elementu drucianego, płytka Nanca,
płytka przedsionkowa, proca bródkowa, przerzut podniebienny,
przerzut podniebienny NiTi, retainer 1, retainer 2, retainer 3,
konsultacja ortodonty w przebiegu leczenia aparatem ruchomym,
konsultacja ortodonty w przebiegu leczenia aparatem stałym, wyciąg
zewnętrzny, zdjęcie aparatu ortodontycznego stałego, wizyta z procą
bródkową, wizyta ze szlifowaniem guzków, analiza zgryzu i
opracowanie planu leczenia, aparat blokowy, jeden łuk aparatu
stałego zamki porcelanowe, jeden łuk aparatu stałego metalowego,
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konsultacja ortodonty z wyciskiem, naprawa aparatu dorobienie 1
elementu, naprawa aparatu dorobienie 2 elementów, naprawa
aparatu dorobienie 3 elementów, wizyta z płytą przedsionkową,
wizyta kontrolna w przebiegu leczenia aparatem ruchomym, wizyta
kontrolna w przebiegu leczenia aparatem stałym x 1, wymiana zamka
metalowego, wymiana zamka porcelanowego, łuk segmentowy 1/3,
łuk segmentowy ½,, wizyta kontrolna - aparat stały, zamki metalowe,
wizyta kontrolna - aparat stały, zamki kryształowe, jeden łuk aparatu
stałego zamki kryształowe, jeden łuk aparatu stałego zamki
metalowe, aparat ruchomy - płyta Schwarza, aparat stały - zamki
estetyczne 1 łuk, aparat Hyrax, aparat pendulum, aparat stały - zamki
estetyczne część łuku 1, aparat stały - zamki estetyczne część łuku
2, aparat grubołukowy Bi-helix, Quad - helix I Etap, aparat
grubołukowy Bi-helix, Quad - helix II Etap, aparat blokowy I Etap,
aparat blokowy II Etap, aparat ruchomy - płyta Schwarza I Etap,
aparat ruchomy - płyta Schwarza II Etap, aparat Hyrax I Etap, aparat
Hyrax II Etap, jeden łuk aparatu stałego zamki kryształowe I Etap,
jeden łuk aparatu stałego zamki kryształowe II Etap, jeden łuk
aparatu stałego zamki metalowe I Etap, eden łuk aparatu stałego
zamki metalowe II Etap, naprawa aparatu ortodontycznego, aparat
pendulum I Etap, aparat pendulum II Etap, aparat Nance, kontrola
retencji, stripping - pionowe szlifowanie zębów 1 ząb, wykonanie
szyny nagryzowej akrylowej, założenie wyciągu zewnątrzustnego,
wykonanie płytki retencyjnej, założenie łuku retencyjnego – szczęka,
założenie łuku retencyjnego – żuchwa, zdjęcie łuku retencyjnego,
aparat stały - zamki bezligaturowe metalowe 1 łuk, aparat stały zamki bezligaturowe estetyczne 1 łuk, aparat TWIN – BLOCK, aparat
TWIN - BLOCK etap I, aparat TWIN - BLOCK etap II, wizyta
kontrolna - aparat stały, zamki porcelanowe, aparat Hassa,
utrzymywacz przestrzeni, clear aligner wycisk, clear aligner kontrola,
naprawa aparatu ortodontycznego wymiana 1 łuku zamki
ceramiczne, naprawa aparatu ortodontycznego wymiana 2 łuków
zamki ceramiczne, naprawa aparatu ortodontycznego wymiana 1
łuku zamki metalowe, naprawa aparatu ortodontycznego wymiana 2
łuków zamki metalowe, dodatkowy element ortodontyczny 1,
dodatkowy element ortodontyczny 2, dodatkowy element
ortodontyczny 3, wymiana zamka estetycznego, płytka
przedsionkowa - infant trainer, aparat stały - zamki bezligaturowe
Damona - estetyczne 1 łuk, aparat stały - zamki bezligaturowe
Damona - metalowe 1 łuk, wizyta kontrolna w przebiegu leczenia
aparatem stałym z zamkami bezligaturowymi Damona - 1 łuk, jeden
łuk aparatu stałego zamki metalowe i kryształowe, jeden łuk aparatu
stałego zamki metalowe i kryształowe I Etap, jeden łuk aparatu
stałego zamki metalowe i kryształowe II Etap, aparat Multi – P, aparat
wieloczynnościowy Rotator trzonowców, aparat Ekspander, aparat
TWIN - BLOCK ze śrubą – zmodyfikowany, aparat TWIN - BLOCK ze
śrubą - zmodyfikowany etap I, aparat TWIN - BLOCK ze śrubą zmodyfikowany etap II, zawias Herbsta, zawias Herbsta etap I,
zawias Herbsta etap II, dystalizer Carriere, rozklinowanie typu Guray
/ OBC, aparat stały fragmentaryczny, aparat stały - zamki językowe
2D 1 łuk, wymiana zamka metalowego językowego 2D, wizyta
kontrolna - aparat stały, zamki językowe 2D jeden łuk, naprawa
aparatu ortodontycznego wymiana 1 łuku zamki językowe 2D,
naprawa aparatu ortodontycznego wymiana 2 łuków zamki językowe
2D, aparat MALU, aparat grubołukowy - łuk podniebienny, aparat
grubołukowy - łuk językowy, aparat stały 2x4 metalowy, szyna
akrylowa ortodontyczna, korektor drugiej klasy, jeden łuk aparatu
stałego zamki językowe indywidualne, jeden łuk aparatu stałego
zamki językowe indywidualne Etap I, wymiana łuku zamki językowe
indywidualne, wymiana zamka językowego indywidualnego, jeden łuk
aparatu stałego zamki językowe indywidualne Etap II, aparat System
Benefit etap I, aparat System Benefit etap II, aparat ortodontyczny
elastyczny, zabieg separacji zębów, wizyta kontrolna w przebiegu
leczenia aparatem stałym częściowym, przyklejenie zamka
ortodonycznego metalowego, przyklejenie zamka ortodonycznego
kryształowego, założenie łuku ortodontycznego, aparat stały 2x4
estetyczny, aparat stały 2x4 estetyczny I Etap, aparat stały 2x4
estetyczny II Etap, jeden łuk aparatu stałego zamki bezniklowe, jeden
łuk aparatu stałego zamki bezniklowe I Etap, jeden łuk aparatu
stałego zamki bezniklowe II Etap, retencja łuk retencyjny 1 ząb,
planowanie leczenia ortognatycznego, płytkoproteza dziecięca,
płytkoproteza dziecięca I Etap, płytkoproteza dziecięca II Etap,
retencja łuk retencyjny 6 zębów, modele dla celów diagnostycznych
lub planowania ortodonta
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Biostomatologia
Badanie śliny za pomocą testu Saliva-Check Buffer (GC), badanie
poziomu bakterii Streptococcus mutans w ślinie za pomocą SalivaCheck Mutans (GC), kontrola płytki nazębnej – Tri Plaque ID Gel
(GC), test molekularno-biologiczny do oznaczania patogenów
wywołujących periodontitis/periimplantitis metodą Real-Time PCR –
PET standard (MIP PHARMA), test molekularno-biologiczny do
oznaczania patogenów wywołujących periodontitis/periimplantitis
metodą Real-Time PCR – PET plus (MIP PHARMA), test
molekularno-biologiczny do oznaczania patogenów wywołujących
periodontitis/periimplantitis metodą Real-Time PCR – PET deluxe
(MIP PHARMA) , infiltracja próchnicy – ICON (DMG), minimalnie
inwazyjna terapia próchnicy z wykorzystaniem technologii szklanej
hybrydy – EQUIA FORTE, zastosowanie bioaktywnego substytutu
zębiny – Biodentine (Septodont), biorekonstrukcja utraconych tkanek
zęba z zastosowaniem materiału ACTIVA (Pulpdent), rekonstrukcja
utraconych tkanek zęba z wykorzystaniem BPA-free Gaenial,
miejscowe stosowanie MI VARNISH (GC) uwalniającego biodostępny
wapń, fosforan i fluor, terapia podtrzymująca z wykorzystaniem
biodostępnego wapnia, fosforanu i fluoru – GC MI Paste Plus,
remineralizacja szkliwa preparatem Tooth Mousse
Periodontologia
Konsultacja specjalistyczna periodontologiczna
Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej - ozonoterapia lekarz,
kiretaż zwykły w obrębie 1/4 łuku, kiretaż otwarty w obrębie 1 zęba,
unieruchomienie zębów ligaturą drucianą – ząb, unieruchomienie
zębów szyną z kompozytu - 1 ząb, unieruchomienie zębów szyną z
kompozytu z dodatkowymi wzmocnieniami - 1 ząb, zabieg
wszczepiania Biomateriału 1, zabieg wszczepiania Emdogain 1 ząb,
zabieg pokrycia obnażonych korzeni zębów, założenie opatrunku
periodontologicznego, leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
- ozonoterapia higienistka, zabieg wszczepiania Biomateriału 2,
zabieg wszczepiania Biomateriału 3, zabieg wszczepiania Emdogain
2 zęby, zabieg wszczepiania Emdogain 3 zęby, gingiwoplastyka - w
obrębie 1 zębu, zingiwoosteoplastyka - w obrębie 1 zęba,
periodontologia Szynowanie szczęki i żuchwy, periodontologia
Wydłużenie korony zęba 2-korzeniowego, periodontologia
Wydłużenie korony zęba 1-korzeniowego, periodontologia
Sterowanie regeneracji kości, periodontologia Przeszczep dziąsłowy do 2 zębów, laser biostymulacyjny stomatologiczny, zabieg
wszczepienia Nanobone - preparatu kościozastępczego, test na
nowotwór Vizilite plus, root planning jeden łuk, periodontologia
Wydłużenie korony zęba (do 6 - ściu zębów), wykonanie testu na
obecność patogenów wywołujących periodontitis / periimplantitis,
konsultacja specjalistyczna periodontologiczna wizyta kontrolna,
zabieg pokrycia obnażonych korzeni zębów okolicy 1 zęba, zabieg
pokrycia obnażonych korzeni zębów okolicy 2 zębów, zabieg
pokrycia obnażonych korzeni zębów okolicy 3 zębów, periodontologia
Tunelizacja, opracowanie na piśmie planu i kosztów leczenia
periodontologicznego, kiretaż zwykły w obrębie 1 zęba, root planning
1/2 łuku, periodontologia Flap (1 ząb), zabieg aparatem Vector
periodontologiczny 2 łuki, zabieg aparatem Vector periodontologiczny
1 łuk, zabieg aparatem Vector protetyczny 2 łuki, zabieg aparatem
Vector protetyczny 1 łuk, zabieg aparatem Vector protetyczny
Implantologia
Konsultacja specjalistyczna implantologiczna

Szyna implantologiczna z pozycjonerami tytanowymi, odsłonięcie
implantu ze śrubą gojącą 1 punkt, założenie implantu mikro,
założenie implantu Astra, założenie implantu Straumann, usunięcie
implantu mikro, założenie implantu Astra i wspornika jednoetapowo,
założenie implantu BEGO, usunięcie implantu stałego, założenie
implantu Dentium, założenie implantu Neodent, założenie implantu
Straumann SL Actve, szyna implantologiczna szablon, belka
tytanowa na 6-ciu implantach, belka cerkonowa na implantach 4 - 5
implantów, belka cerkonowa na implantach 4 - 5 implantów I Etap,
belka cerkonowa na implantach 4 - 5 implantów II Etap, belka
cerkonowa na implantach 6 - 8 implantów, belka cerkonowa na
implantach 6 - 8 implantów I Etap, belka cerkonowa na implantach 6 -

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group
Dział Ubezpieczeń Zdrowotnych
KRS 6691, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 526 02 14 686, Kapitał zakładowy: 179.851.957,00 zł – opłacony w całości

Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
Tel. +48 22 501 65 53, +48 22 570 85 13

Zakres świadczeń w ubezpieczeniu zdrowotnym
COMPENSA ZDROWIE

PLUS

COMPLEX 1

COMPLEX 2

COMPLEX 3

-

-

-

Zniżka 10%

-

-

-

Zniżka 10%

Refundacja 90% kosztów w dowolnie wybranej placówce z limitem
500 PLN na kwartał na ubezpieczonego (świadczenia objęte
ubezpieczeniem z wyłączeniem stomatologii)

-

-





Pakiet badań bez skierowania (1 raz w roku) - mocz – badanie
ogólne, morfologia + płytki + rozmaz automatyczny, cholesterol
całkowity, glukoza na czczo, cytologia dla kobiet

-







24 godzinna Infolinia:
- informacja o zakresie, umawianie wizyt domowych
- informacja o placówkach medycznych









Rejestracja telefoniczna i możliwość dostosowania terminów wizyt
do indywidualnych potrzeb









8 implantów II Etap, lokator na implancie, korona porcelanowa na
implancie dwustrukturowa na stali, korona porcelanowa na implancie
dwustrukturowa na stali I Etap, korona porcelanowa na implancie
dwustrukturowa na stali II Etap, most porcelanowy na implantach 1
łuk, most porcelanowy na implantach 1 łuk I Etap, most porcelanowy
na implantach 1 łuk II Etap, most akrylowy Toronto na implantach 1
łuk, most akrylowy Toronto na implantach 1 łuk I Etap, most akrylowy
Toronto na implantach 1 łuk II Etap, most porcelanowy na implantach
z indywidualnymi koronami 1 pkt, most porcelanowy na implantach z
indywidualnymi koronami 1 pkt I Etap, most porcelanowy na
implantach z indywidualnymi koronami 1 pkt II Etap, korona
tymczasowa na implancie natychmiastowa wykonana przez technika,
korona tymczasowa na implancie natychmiastowa wykonana przez
lekarza, renowacja mostu akrylowego Toronto na implantach
wymiana akrylu, proteza na 4 implantach na lokatorach, proteza na 4
implantach na lokatorach Etap I, proteza na 4 implantach na
lokatorach Etap II, proteza na 4 implantach na belce, proteza na 4
implantach na belce Etap I, proteza na 4 implantach na belce Etap II,
proteza na 2 implantach na belce, proteza na 2 implantach na belce I
Etap, proteza na 2 implantach na belce II Etap, proteza na 2
implantach na lokatorach, proteza na 2 implantach na lokatorach I
Etap, roteza na 2 implantach na lokatorach II Etap
Leczenie dysfunkcji czynnościowych narządu żucia
Szyna relaksacyjna miękka, szyna relaksacyjna twarda, szyna
relaksacyjna NTI, badanie łukiem twarzowym i osadzenie w
artykulatorze z badaniem MDI
Stomatologia estetyczna
Likwidacja diastemy - za każdy ząb, wybielanie zęba metodą
wewnętrzną - 1 zabieg, wybielanie grupy zębów metodą zewnętrzną 1 łuk zębowy, wybielanie zębów metodą zewnętrzną - zestaw
dodatkowy, wybielanie zębów metodą zewnętrzną - 1 strzykawka,
wybielanie zębów Laser - Smile 1 łuk, wybielanie zębów Laser Smile 2 łuki, wybielanie zębów Laser - Smile uzupełnienie, wybielanie
zębów metodą zewnętrzną - 1 strzykawka higienistka, wybielanie
zębów metodą zewnętrzną - zestaw dodatkowy higienistka,
wybielanie zębów lampa Beyond 1 łuk zębowy, wybielanie zębów
lampa Beyond 2 łuki zębowe, wybielanie grupy zębów metodą
zewnętrzną - 1 łuk zębowy
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