
Wybrane pozycje z cennika usług 
stomatologicznychProfilaktyka

Przegląd stomatologiczny                                                                                                    bezpłatnie
Instruktaż higieny jamy ustnej                                                                                             bezpłatnie
Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny)                                                      100zł
Higienizacja /scaling, piaskowanie, fluoryzacja/                                                                         230zł
Lakowanie bruzd (pojedynczy ząb)                                                                                              50złStomatologia dziecięca
Wypełnienie materiałem światłoutwardzalnym w zębie mlecznym                                    100-120zł
Wizyta adaptacyjna /30min/                                                                                                          60zł
Lakowanie bruzd (pojedynczy ząb)                                                                                         od 50 zł
Leczenie kanałowe zęba mlecznego                                                                                            100zł

Stomatologia zachowawcza
Badanie stomatologiczne                                                                                                            gratis
Ustalenie planu leczenia                                
- realizacja                                                                                                                                   gratis
- rezygnacja                                                                                                                                 250zł
Porada lekarska                                                                                                                             50zł
Znieczulenie                                                                                                                                 30 zł
Wypełnienie materiałem światłoutwardzalnym w zębie stałym /ze znieczuleniem/
- małe                                                                                                                                           150zł
- średnie                                                                                                                                170-180zł
- duże                                                                                                                                           200zł
- bardzo duże                                                                                                                               220zł
Zastosowanie materiału podkładowego (do ceny wypełnienia)                                                 +30zł



Odbudowa znacznie zniszczonego zęba z materiału światłoutwardzalnego 
w odcinku bocznym                                                                                                              250-300zł 
Estetyczna rekonstrukcja znacznie zniszczonego zęba w odcinku przednim                      300-350zł
Odbudowa zęba po leczeniu kanałowym z zastosowaniem wkładu z włókna szklanego
i kompozytu wzmacnianego włóknem szklanym:
- 1 wkład                                                                                                                                      350zł
- 2-3 wkłady                                                                                                                                 400zł
Odbudowa zęba po leczeniu endodontycznym bez włókna szklanego                                200-250zł

Leczenie endodontyczne (kanałowe)  
Wizyta konsultacyjna                                                                                                             50-100zł
/w przypadku podjęcia leczenia koszt konsultacji odejmowany jest od ceny leczenia/
Odbudowa zęba z materiału kompozytowego do leczenia kanałowego                                       80zł
Leczenie pierwotne /gdy ząb jest leczony kanałowo po raz pierwszy/                               350-700 zł 
Leczenie powtórne (cena nie obejmuje dodatkowych zabiegów specjalistycznych)        400-1000 zł
Użycie mikroskopu zabiegowego podczas leczenia endodontycznego                                       gratis
Usunięcie złamanego narzędzia z kanału korzeniowego 
(w zależności od stopnia trudności)                                                                                     150-500zł
Użycie mikroskopu zabiegowego (diagnostyka specjalistyczna, konsultacja)                          150zł
- diagnostyka cieśni kanału
- diagnostyka pęknięć/złamań
- lokalizacja ujść kanałów korzeniowych
Zamknięcie perforacji dna komory lub ściany w mikroskopie zabiegowym:
- materiał MTA                                                                                                                             250zł
Zamknięcie perforacji kanału korzeniowego w mikroskopie zabiegowym:
- materiał MTA                                                                                                                             350zł
Zamknięcie ujścia wierzchołkowego kanału korzeniowego MTA
(w mikroskopie zabiegowym bez  resekcji wierzchołka korzenia)                                             300zł



Protetyka stomatologiczna
Przygotowanie planu leczenia protetycznego wraz z kosztorysem
- realizacja                                                                                                                                   gratis 
- rezygnacja                                                                                                                                 250zł

Uzupełnienia ruchome

Proteza całkowita akrylowa (górna lub dolna)                                                                  800-1000zł
Proteza częściowa akrylowa(górna lub dolna)                                                                    750-850zł
Proteza nylonowa /Acetal – estetyczna/                                                                                    1500zł
Zęby kompozytowe /wysoka estetyka/dopłata do ceny protezy                                                 250zł
Podścielenie protezy                                                                                                                   150zł
Naprawa protezy                                                                                                                         150zł
Dostawienie zęba do protezy                                                                                                      100zł

Szyny

Szyna relaksacyjna                                                                                                                      350zł
Szyna zwarciowa (zgryz konstrukcyjny)                                                                                    350zł
Szyna ochronna /dla sportowców/                                                                                              250zł

Uzupełnienia stałe

Licówka kompozytowa wykonana w gabinecie                                                                         350zł
Licówka kompozytowa wykonana w laboratorium                                                                    500zł
Licówka pełnoceramiczna                                                                                                         1200zł
Korona tymczasowa akrylowa lub kompozytowa wykonana w gabinecie                                100zł
Korona tymczasowa akrylowa wykonana w laboratorium                                                         200zł
Most kompozytowy na bazie włókna szklanego /cena za punkt/                                               450zł 
Korona porcelanowa na podbudowie metalowej                                                                        700zł



Przęsło mostu porcelanowe na podbudowie metalowej                                                              700zł
Margin porcelanowy w koronie                                                                                                    50zł
Korona pełnoceramiczna – na cyrkonie                                                                           1300-1500zł
Inlay, onlay ceramiczny                                                                                                              700zł
Inlay, onlay kompozytowy                                                                                                         450zł 
Prace ekspresowe                                                                                                                                    + 50%

Wybielanie zębów  
Wybielanie zęba martwego (pierwsza wizyta)                                                                            150zł
Dodatkowa wizyta (max. 2 wizyty)                                                                                               50zł
Wybielanie nakładkowe (szyna – obydwa łuki – 4 strzykawki żelu)                                          650zł
Dodatkowa strzykawka żelu do wybielania                                                                                   50zł
Leczenie nadwrażliwości po wybielaniu /1 wizyta/                                                                      50zł
Higienizacja jamy ustnej przed wybielaniem /scaling, piaskowanie/                                          150zł

Chirurgia stomatologiczna
Usunięcie zęba                                                                                                                                   150-250 zł

Usunięcie korzenia                                                                                                                             200-250 zł

Podcięcie wędzidełka /kauter/         150 zł 

Nacięcie ropnia           50 zł 

Resekcja wierzchołka korzenia 
- ząb jednokorzeniowy / siekacz , kieł /                                                 500 zł 
- ząb wielokorzeniowy / przedtrzonowiec /         700 zł
- ząb wielokorzeniowy / trzonowiec /       1000 zł



Implantologia
Zabiegi przygotowujące pole protetyczne do implantacji

Podniesienie dna zatoki szczękowej 
-metoda otwarta      4000 zł
-metoda zamknięta                                         1500 zł 
Rozszczepnie wyrostka zębodołowego                                                                             2000 zł
Zastosowanie materiału kościozastępczego + membrana      1500 zł

IMLANTY

Xive Densply Friadent                 2850 zł
Ankylos Densply Friadent                 2850 zł

Protetyka na implantach

Łącznik metalowy                                                                                                                     1500zł
Łącznik cyrkonowy                                                                                                                   2000zł
Korona metalo-cermaczna                                                                                                         1000zł
Korona pełnoceramiczna                                                                                                           2000zł

Gwarancja
Na  wszystkie  wykonywane  w  Naszym  gabinecie   wypełnienia  oraz  uzupełnienia  protetyczne  Pacjenci 
otrzymują gwarancję na okres dwóch  do pięciu lat. Uzyskuje ona ważność w momencie regularnych wizyt  
kontrolnych (co 6 miesięcy- tolerancja 1 miesiąc), podczas których należy wykonać  przegląd jamy ustnej 
oraz higienizację. 
 


