
Assistència 
Dental
Tenir una boca sana és el reflex 
d’una bona salut

www.vitalseguro.com

Família, 
Les teves prioritats 

són les nostres

Recorda 
que la teva 
salut és el 

més important



Per això, hi ha una creixent conscienciació per la salut de les nostres dents, que ens 
porta a una actitud més preventiva entre la població infantil i juvenil i una major 
demanda de tractaments en edats adultes.

La creixent demanda de cures dentals ha portat, en paral·lel, al desenvolupament de 
solucions que permetin l’accés als millors professionals de forma econòmica i 
assequible.

És el cas de l’assegurança dental de Vital Seguro, per només 5,3€/mes.
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Una bona salut dental
a l’abast de tots

DOBLE BENEFICI

L’assegurança dental de Vital Seguro ofereix un doble benefici. Per una banda, el 
cost de la pòlissa ja es compensa amb l’ús dels serveis i actes mèdics inclosos i 
sense cost addicional per l’assegurat i que caldria realitzar com a mínim una 
vegada a l’any. I per altra banda, tots els tractaments odontològics s’ofereixen a un 
preu avantatjós respecte el preu estàndard de consulta privada, obtenint un estalvi 
de fins al 40%.

GENERAL

Empastament (obturació) 50 €

Endodòncia simple 90 €

Corona metall porcellana 250 €

35 €

75 €

185 €

Franquícia 
Vital 

Preu
privat

ORTODÒNCIA

Estudi 65 €

Aparell fix (brackets) 450 €

Revisions 40 €

50 €

275 €

25 €

IMPLANTS

Implant de titani 785 €

Corona ceràmica sobre implant 390 €

650 €

300 €

Tractaments dentals

ES RECOMANA VISITAR EL DENTISTA UNA VEGADA L’ANY PER 
EXÀMENS RUTINARIS I NETEGES PROFESSIONALS

FluoritzacionsCures

Primeres visites Revisions

Neteja de boca

Radiografies odontolò- 
giques simples

Més de 30 serveis gratuïts:

PeriodònciaEstètica dental

Ortodòncia simple i 
invisible

Pròtesi i cirurgia oral

Implants

Odontologia preventiva i 
conservadora

Més de 200 tractaments amb estalvi de fins al 40%
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Avantatges
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Tracte personalitzat i directe

Vital Seguro ofereix una atenció personalitzada i 
especialitzada en assistència dental, tant en el moment de la 
seva contractació com per a qualsevol consulta posterior. Els 

centres dentals seleccionats mantenen com a màxima la 
proximitat amb el pacient. Els preus de tots els serveis estan 

definits (veure taula de franquícies) i el pagament es fa 
directament a la clínica, sense cap tipus d’intermediació.

Una assegurança sense límits

Permet l’ús immediat des del moment de la seva 
contractació, sense cap tipus de carència, ni restriccions 

d’edat, pensat per a tota la família. 
Tampoc hi ha límit d’ús.

Fàcil de contractar

A diferència de l’assegurança d’assistència sanitària, no es 
realitza cap tipus de qüestionari de salut, ni s’introdueixen 
exclusions en cas de patologies prèvies. Cada assegurat obté 
una targeta, amb la qual es pot dirigir al centre del quadre 
dental de Vital Seguro.

Clíniques independents de qualitat

S’accedeix a un quadre dental, seleccionat específicament 
per Vital Seguro, format per centres independents (no 
formen part de de cap cadena) on els odontòlegs 
habitualment són els propietaris del centre i estan implicats 
directament en la gestió de la clínica, amb el focus posat en 
la qualitat al pacient.



OBTURACIONS
Obturació provisional Gratuït

Obturació simple o composta 35 €

Reconstrucció dels angles 35 €

Reconstrucció coronària total 45 €

Pal prefabricat o retenció radicular Gratuït

Perns o espigues a la dentina Gratuït

Reconstrucció coronària total amb pals de
carboni o fibra de vidre    55 €

Reconstrucció de monyió 55 €

PERIODÒNCIA
Diagnòstic i sondatge Gratuït

Talla selectiva Gratuït

Anàlisi oclusiu Gratuït

Periodontograma 25 €

Empelt lliure de geniva (per peça) 130 €

Curetatge per quadrant 30 €

Cirurgia periodontal 
(curetatge quirúrgic per peça) 25 €

Penjall reposició apical (per quadrant) 175 €

Widman modificat (per quadrant) 218 €

Plastia mucogingival (per quadrant) 218 €

Ferulització de les dents (per dent) 20 €

Manteniment periodontal (per quadrant) 20 €

Manteniment periodontal postquirúrgic 
(sessió) 30 €

Cirurgia de penjall (per dent) 50 €

Gingivectomia (per quadrant) 29 €

Col·locació de materials biològics
(os liofilitzat i altres biomaterials) 210€

Allargament coronari (per peça)   20 €

Regeneració tissular guiada
amb membrana reabsorbible 190 €

Regeneració tissular guiada amb 
membrana de reabsorció lenta  380 €
Sistema de subjecció de membrana
(xinxeta de titani cadascuna)  30 €

PRIMERES VISITES
Visita i lliurament del pressupost Gratuït

Visita de revisió Gratuït

Visita d’urgència Gratuït

ODONTOLOGIA PREVENTIVA
Educació bucodental Gratuït

Ensenyament de tècniques de raspallat Gratuït

Fluoritzacions Gratuït

Segelladors oclusius Gratuït

Neteja de boca. Tartreoctomia (ambdues 
arcades) sobre periodonci sa Gratuït

Planificació de la dieta per al control 
de la càries  Gratuït

Tinció i índex de placa Gratuït

Regeneració parcial hipoplàsia (per dent) 20 €

Tractament amb fèrula tova 60 €

Tractament amb protector bucal (esport)  

RADIOLOGIA
Radiografies odontològiques
(periapical, aleta, oclusiva)  Gratuït

Ortopantomografia (panoràmica dental) 15 €

Telerradiografia lateral o frontal de crani 15 €

Radiografia d’ATM    15 € 

ENDODÒNCIES
Endodòncies mecanitzades amb material 
rotatori (suplements) 33 €

Endodòncies uniradiculars 75 €

Endodòncies multiradiculars 95 €

Reendodoncias unirradiculares 85 €

Reendodòncies multirradiculars 130 €

Cures Gratuït

Protecció pulpar (recobriment pulpar) Gratuït

Obertura del drenatge pulpar
(sense tractament endodòncic)   25 €

Apicoformació (per sessió) 54 €

Endodòncia temporal a una dent 42 €
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ORTODÒNCIA
Primera visita per reconèixer el pacient Gratuït

Caixetes d’ortodòncia Gratuït

Estudi cefalomètric (inclou els motllos) 50 €

Estudi fotogràfic 23 €

Visites periòdiques de revisió ortodòncia 25 €

Tractament ortodòntic amb aparell fix
(cadascuna de les arcades) 275 €

Tractament ortodòntic amb aparell mòbil
(cada aparell) 220 €

Tractament ortodòntic amb aparell fix estètica
o ceràmica (cadascuna de les arcades) 540 €

Col·locació d’aparells auxiliars (quadhèlix, bihèlix,
botó de nance, barra palatina, mentoneres,
anclatges extraorals, bumper, màscara facial
(cada aparell) 100 €
Tractament ortodòntic amb brackets 
autolligables (cada arcada) 650 €

Reposició de brackets (unitat) 3 €

Reposició de brackets estètics (unitat) 5 €

Reposició de brackets autolligables (unitat) 10 €

Col·locació de plaques de retenció, fèrula o
Hawley, (unitat) 105 €

Ferulització de dents (per arcada). 
Retenció fixa 140 €

Mantenidor d’espai fix 60 €

Mantenidor d’espai mòbil 55 €

Renovació de l’aparell mòbil, canvi,
pèrdua o trencament 150 €

Compostura en l’aparell mòbil o fix 36 €

Recàrrec per brackets de porcellana 
(per arcada) 410 €

Recàrrec per brackets de fibra de vidre
(per arcada) 175 €

PRÒTESI FIXA
Recimentat del mantenidor 18 €

Cimentat o recimentat de corones o ponts 18 €

Corona provisional acrílica 23,50 €

Pont provisional de resina (unitat en pòntic 
o pilar)  18 €

Corona parcial o incrustació 65 €

Casquets de metall com a provisional 10 €

Corona metall colada 130 €

Corona ceràmica sense metall tipus in ceram,

procera, empress 300 €

Pont de ceràmica sense metall tipus in ceram,
procera, empress (unitat) 300 €

Corona de zirconi 400 €

Pont de zirconi (per peça) 400 €

Monyó colat multiradicular 65 €

Monyó colat uniradicular 65 €

Corona metall porcellana 185 €

Pont fix porcellana (per peça) 195 €

Pont Maryland (peça amb dos suports) 195 €

Barra Ackerman (corona a banda
/ cadascun dels trams)      59 €

PRÒTESI AMOVIBLE
Reparacions i ajustos

Reparacions simples de pròtesis amovibles
(per peça o ganxet no colat) Gratuït

Reparacions de la soldadura (cadascuna)  

Soldar ganxo o el retenidor Gratuït

Rebasament de pròtesi amovible 50 €

Rebasament amb resina o similars 
acondicionadors de forma provisional, 
a la pròtesi amovible Gratuït

Ajustaments oclusius sense muntatge a
l’articulador per a pròtesi  Gratuït

Ajutstaments oclusius amb muntatge a 
l’articulador amb presa d’impressions 
de l’estudi oclusiu Gratuït

Afegir peces noves en aparells fets (unitat) 36 €

Pròtesi amovible acrílica

Pròtesi amovible completa 
(superior i inferior) 265 €

 Pròtesi amovible completa 
(superior més inferior) 460 €

Pròtesi parcial amovible acrílic 
(de 1 a 3 peces) 165 €

135 €

Franquícies dentals 2022 Franquícies dentals 2022

Gratuït



Extracció de qualsevol peça inclosa
(una sola peça) 90 €

Extracció de queixals del seny simple 
sense cirurgia 60 €

Extracció de queixals del seny semi inclòs 70 €

Extracció de queixals del seny inclòs 100 €

Restes radiculars amb cirurgia 70 €

Quistectomia (quists maxil·lars) 90 €

Cirurgia periapical (apicectomia inclosa) 90 €

Dent inclosa. Fenestració 75 €

Fre lingual o labial. Frenectomía 75 €

Amputació radicular terapèutica (hemisecció) 32 €

Reimplantació de peces (per peça) 69 €

Regularització de les vores alveolars 55 €

Torus maxil·lars (cadascun) 45 €

Cirurgia menor (teixits tous) 70 €

Cirurgia preprotèsica 90 €

Obertura i drenatge d’abcessos (cadascun) 60 €

IMPLANTOLOGIA
Estudi implantològic Gratuït

Fals monyió de titani Gratuït

Cargol de cicatrització Gratuït

Cargol de cimentació Gratuït

Fèrula quirúrgica Gratuït

Fèrula radiològica Gratuït

Col·locació d’un implant 650 €

Implant de càrrega immediata (unitat) 850 €

Revisions implantologia Gratuït

Manteniment i reajustament anual de la 
pròtesi i implant (per implant)   Gratuït

Manteniment quirúrgic de l’implant 
(per implant) 58 €

Corona ceràmica sobre l’implant 300 €

Corona de zirconi sobre l’implant 350 €

Corona provisional sobre l’implant 29 €

Corona provisional sobre l’implant immediat 35 €

Additament protètic per implant (inclou pilar
cementat, calcinable, cargol de retenció i
transepitelial) 170 €

Pròtesi parcial amovible acrílic 
(de 4 a 6 peces) 220 €

Pròtesi parcial amovible acrílic 
(de 7 o més peces) 260 €

Recàrrec resina hipoal·lèrgica (cada arcada) 44 €

Pròtesi amovible flexible

Pròtesi Valplast o Flexite de 1 a 2 peces 390 €

Pròtesi Valplast o Flexite de 3 a 5 peces 410 €

Pròtesi Valplast o Flexite més de 6 peces 

Preparació i col·locació de reparacions 65 €

Per peça afegida (cadascuna) 65 €

Neobase (fins a 5 peces) 72 €

Neobase (més 5 peces) 150 €

Valplast o Flexite incloent esquelètic i peces
de 1 a 5 485 €

Valplast o Flexite incloent esquelètic i peces
de 6 o més 540 €

Pròtesis esquelètiques

Esquelètic estructura de la base per una 
o diverses peces 155 €

Esquelètic acabament en acrílic per peça 35 €

Soldar contraxapes (cadascuna) 34 €

Peces contraxapades (cadascuna) 34 €

Subjectadors de precisió (attaches) 
(cadascun) 85 €

Ganxos estètics (resina acetàlica) (cadascun) 70 €

Reposició de sistemes de retenció
(cavallets o teflons) 49 €

CIRURGIA ORAL
Retirar punts  Gratuït

Extraccions que no precisen cirurgia
(exclosos queixals del seny o 
peces incloses) Gratuït

Extraccions que precisen cirurgia
(exclosos queixals del seny o peces incloses)  70 €

extracció por odontosecció 29 €

Presa de biòpsia Gratuït

Additament protètic sobre l’implant
immediat 170 €

Pont ceràmic unitat en pòntic o sobre 
implant 230 €

Dentadura híbrida (superior o inferior) 1.670 €

Dentadura híbrida (superior més inferior)   

Sobredentadura sobre implants 610 €

Mesoestructura sobre barra 555 €

Elevació de sinus 275 €

Col·locació de materials biològics (os liofilitzat i 
altres biomaterials) 290 €

Regeneració tissular guiada amb membrana
reabsorbible  225 €

Regeneració tissular guiada amb membrana
de reabsorció lenta 380 €

Sistema de subjecció de membrana
(xinxeta de titani, cadascuna) 30 €

Obtenció i aplicació de plasma ric en 
plaquetes 175 €

Pròtesi mucosuportada per sistema de barra
(inclou barres i cavallets) (per arcada) 800 €

Pròtesi mucosuportada (per arcada) 800 €

Locators (cadascun) 225 €

Reposició de sistemes de retenció (cavallets o
teflons o femelles de sobredentadura) 49 €

Reposició de completes amb cavallets
sobre barra (cavallets o teflons) 365 €

ESTÈTICA DENTAL
Incrustació de porcellana 140 €

Careta de porcellana (per peça) 200 €

Corona ceràmica sense metall tipus in ceram,
procera, empress 330 €

Pont de ceràmica sense metall tipus in ceram,
procera, empress (unitat) 330 €

Corona de zirconi 330 €

Pont fix zirconi (per peça) 330 €

Emblanquiment en consulta (per arcada 
dental, sessions incloses) 200 €

Emblanquiment dental per peça cada sessió 49 €

Emblanquiment intern (per peça) cada sessió 55 €

Kit d’emblanquiment dental per a ús en domicili
(Fèrules, kit i visites incloses)  150 €

Kit d’emblanquiment dental combinat consulta
més ús en domicili 350 €

Caretes de composite (per peça) 75 €

PATOLOGIA ARTICULACIÓ 
TEMPOROMANDIBULAR - ATM
Estudi articulació, anamnesi, exploració, presa de
registres, muntatge i anàlisi a l’articulador 85 €

Revisió periòdica (anual) 35 €

Talla selectiva. Ajust oclusiu (inclou el muntatge 
de models a l’articulador semiajustable)
(Tractament complet)  65 €

Tratament amb fèrula de descàrrega
neuromiorelaxant. Tipus Michigan  150 €

Tractament amb fèrula d’avançament 
mandibular 225 €

Reparacions, rebasaments i reajustaments
de fèrula 33 €

 Col·locació de botons i elàstics clase III 
(unitat) 135 €

ORTODONCIA INVISIBLE - 
INVISALING
(només en clíniques autoritzades, consultar 
disponibilitat)

Tractament ortodòntic amb Invisaling 
(entrada) 1.400 €

Visites periòdiques de revisió ortodòncia
Invisaling (Per mes) 125 €

Estudi Invasaling 475 €

Renovació per pèrdua d’alineador (unitat) 

Reinici de tractament per interrupció 
(nou estudi) 475 €

Correció durant el tractament 
(Estudi i alineadors) 220 €

Fase de retenció amb retenidors Invisaling
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440 €

400 €

Franquícies dentals 2022 Franquícies dentals 2022

3.120 €

165 €



Deu i Mata, 98. 08029 Barcelona
Tel.: 93 602 06 02 - Fax: 93 602 06 00
E-mail: barcelona@vitalseguro.com

Barcelona

Gran Via, 26 baixos. 08600 Berga
Tel.: 93 821 11 62 - Fax: 93 821 68 02
E-mail: berga@vitalseguro.com

Berga

Joan Maragall, 44. 17002 Girona
Tel.: 972 20 33 31 - Fax: 972 22 46 89
E-mail: girona@vitalseguro.com

Girona

Ptge. Antònia Font Caminal, 1 
bloc C 4t. 1a AD700 Escaldes
Tel.: 810 820 - Fax: 864 575
E-mail: andorra@vitalseguro.com

Andorra

www.vitalseguro.com

Aquests són els avantatges d’estar assegurat 
amb nosaltres

ESPECIALISTES

EN SALUT

75 ANYS

D’EXPERIÈNCIA

PR

EUS SOSTENIBLES

EN EL TEMPS

TR
ACTE PERSONALITZAT

MÀXIMA PROXIMITA
T

Pots consultar 
la nostra Guia Dental
siguis on siguis

AL TEU ORDINADOR I 
TAMBÉ AL TEU MÒBIL O TABLET

www.vitalseguro.com


