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Cennik/ Usługi dentystyczne

Stomatologia zachowawcza:
Badanie

50 zł

Badanie + plan zabiegów

90 zł

Konsultacja + zalecenia

50 zł

Znieczulenie
Odbudowa zębów:
Odbudowa 1 powierzchni
Odbudowa 2 powierzchni
Odbudowa 3 powierzchni
Wypełnienie w zebie mlecznym
Odbudowa zęba na sztyfcie z włókna szklanego
Odbudowa zęba mlecznego
Endodoncja (leczenie kanałowe):
Tymczasowe wypełnienie z opatrunkiem
dewitalizującym
Leczenie zęba z 1 kanałem
Leczenie zębów z 2 kanałami
Leczenie zębów z 3 kanałami
Każdy dodatkowy kanał

20 zł

Tymczasowe wypełnienie + tymczasowa obturacja
kanałów
Re-endo (powtarzane leczenie kanałowe)
Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego
RTG (lokalne)
Zdjęcie panoramiczne
Zdjęcie tomograficzne
Zapobieganie i leczenie:
Wybielanie gabinetowe (w gabinecie
dentystycznym)
Wybielanie domowe

50 zł

Fluoryzacja

100 zł

Fluoryzacja 1-go zęba
Fluoryzacja u dzieci
Uszczelnianie bruzd
Rozszerzone uszczelnianie

20 zł
80 zł
50 zł
70 zł

dla pacjentów kliniki wartość
badania jest wliczona w wartość
zabiegu
dla pacjentów kliniki konsultacja
jest wliczona w wartość zabiegu
dla pacjentów kliniki konsultacja
jest wliczona w wartość zabiegu

100-120 zł
130-140 zł
150-160 zł
80-100 zł
320-380 zł
80-100 zł
80 zł
150-200 zł
300 zł
400 zł
50 zł

4 kanał i dodatkowy w tym samym
zębie

cena leczenia kanału + 50%
150 zł
20 zł
70 zł
100 zł

bez drukowania lub zapisu na dysk

800 zł

2 szeregi zębowe

800 zł

2 szeregi zębowe + 2 indywidualne
ochraniacze i wybielacz
2 szeregi zębowe za pomocą
pianki na ochraniaczach
preparat na 2 szeregi zębowe
1 ząb
1 ząb
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Periodontologia:
Usuwanie kamienia nad- i poddziąsłowego
(scaling)
Usuwanie nalotu za pomocą Air Flow
Usuwanie kamienia + Air Flow
Kiretaż zamknięty
Kiretaż otwarty
Chirurgia stomatologiczna:
Usuwanie zęba stałego

100-150 zł
100-150 zł
150-200 zł
150 zł
300 zł
80-150 zł

Usuwanie zęba mlecznego
Usuwanie 8 zęba
Usuwanie przemieszczonego, retenowanego 8
zęba
Plastyka połączenia ustno-zatokowego
Resekcja wierzchołka korzenia
Resekcja wierzchołka korzenia (zęby trzonowe,
przedtrzonowe)
Hemisekcja
Wydłużenie korony klinicznej zęba
Nakładanie szwów
Opatrunek chirurgiczny
Implanty:
Implant z koroną

70 zł
180-250 zł
250-450 zł

Augmentacja wyrostka zębodołowego
Sinus lift
Protetyka:
Diagnostyka zgryzu z łukiem twarzowym
Korona - ceramiczna
Brzeg pełnoceramiczny w koronie
Korona ceramiczna lub na podstawie tlenku
cyrkonu (CAD/CAM)
Licówka ceramiczna
Korona tymczasowa
Korona tymczasowa
Inlay, onlay, overlay ceramiczne (wkłady
koronowe)
Inlay, onlay, overlay kompozytowe (wkłady
koronowe)
Proteza klamrowa na metalu
Zdejmowana proteza akrylowa
Proteza mocowana na zaczepach belkowych
Proteza na koronach teleskopowych
Wkład koronowo-korzeniowy (chrom-kobalt)
Naprawa protezy
Wstawianie sztucznego zęba do protezy

1500-2500 zł
2500-4000 zł

w zależności od zakresu zabiegu
ćwierć
bez ceny biomateriału
(cena nie obejmuje znieczulenia,
szwów, opatrunku)

200-250 zł
200 zł
250-350 zł
400 zł
150 zł
50 zł
50 zł
3500-5000 zł

500 zł
700 zł
80 zł
1400-1600 zł
1250 zł
50 zł
100 zł
900 zł

w zależności od systemu i rodzaju
korony

chrom-kobalt

(w gabinecie)
(laboratorium)

550 zł
1100-1200 zł
600-800 zł
cena szacowana w gabinecie
cena szacowana w gabinecie
200-250 zł
100 zł
60 zł

1 szt

