CENNIK USŁUG
Cennik przedstawia regularne ceny zabiegów i nie odzwierciedla obecnych zniżek
i promocji. Obowiązujące promocje można sprawdzić w zakładce PROMOCJE!, na
naszym koncie na Facebooku lub zapytać w rejestracji.
Badanie stomatologiczne
Konsultacja specjalistyczna
RTG – radiowizjografia cyfrowa

50 zł
100 zł
30 zł

Stomatologia zachowawcza
Wypełnienie światłoutwardzalne zęba stałego

150 – 300 zł

Odbudowa zęba na wkładzie z włókna szklanego

350 – 450 zł

Odbudowa złamanego kąta zęba siecznego

150 – 250 zł

Wypełnienie światłoutwardzalne materiałem wysoce-estetycznym

250 – 300 zł

Rekonstrukcja zęba z licowaniem powierzchni wargowej

350 zł

Odbudowa zęba po leczeniu kanałowym

250 zł

Wypełnienie ubytku glassjonomerowe

130 zł

Wypełnienie ubytku tymczasowe

100 zł

Opatrunek zęba

120 zł

Stomatologia dziecięca
Pierwsza wizyta adaptacyjna dziecka
Leczenie zachowawcze zębów stałych

darmowa
120 – 200 zł

Leczenie zachowawcze zębów mlecznych

100 zł

Otwarcie zęba

100 zł

Opatrunek do kanału

100 zł

Lakowanie zęba mlecznego

50 zł

Lakierowanie zębów mlecznych

50 zł

Wypełnienie kolorowe Twinky Star
Oczyszczanie, fluoryzacja zębów mlecznych
Leczenie kanałowe zębów mlecznych

120 zł
50 zł
120 zł

Lakowanie zęba stałego

50 zł

Lakowanie poszerzone

80 zł

Lapisowanie
Podcięcie wędzidełka
Usunięcie zęba mlecznego

50 – 100 zł
250 zł
60 – 120 zł

Periodontologia
Kiretaż laserowy

300 zł

Kiretaż zamknięty (za kwadrant)

400 zł

Kiretaż otwarty (za kwadrant)

700 zł

Wydłużenie korony klinicznej zęba

100 – 160 zł

Szynowanie rozchwianych zębów

300 – 500 zł

Płukanie kieszonki i aplikacja leku

50 zł

Endodoncja
Czasowe wypełnienie kanału

60 zł

Trepanacja zęba

100 zł

Leczenie pierwotne jednego kanału

400 zł

Leczenie pierwotne dwóch kanałów

500 zł

Leczenie pierwotne trzech kanałów

600 zł

Leczenie pierwotne czterech kanałów

700 zł

Leczenie pierwotne jednego kanału metodą nowoczesną (ciekła gutaperka)

450 zł

Leczenie pierwotne dwóch kanałów metodą nowoczesną (ciekła gutaperka)

550 zł

Leczenie pierwotne trzech kanałów metodą nowoczesną (ciekła gutaperka)

650 zł

Leczenie pierwotne czterech kanałów metodą nowoczesną (ciekła gutaperka)

750 zł

Dodatkowy koszt w przypadku powtórnego leczenia kanałowego (re-endo)

150 – 200 zł

Zamknięcie perforacji MTA

200 – 300 zł

Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego standardowego

150 – 200 zł

ultradźwiękami

Endodoncja mikroskopowa
Leczenie kanałowe zęba kompleksowe pod mikroskopem
Usunięcie zębiniaka pod mikroskopem

1000 – 1500 zł
500 zł

Usunięcie złamanego narzędzia pod mikroskopem (cena uzależniona od

300 – 800 zł

czasu i komplikacji zabiegu)
Udrożnienie zobliterowanego kanału pod mikroskopem

300 – 500 zł

Higiena i profilaktyka
Usunięcie kamienia (skaling): łuk górny

100 zł

łuk dolny

150 zł

dwa łuki

190 zł

Piaskowanie (dwa łuki)

120 zł

Usunięcie kamienia + piaskowanie: łuk górny

120 zł

łuk dolny

170 zł

dwa łuki

220 zł

Usunięcie kamienia + piaskowanie + fluoryzacja: łuk górny

140 zł

łuk dolny

190 zł

dwa łuki

250 zł

Wybielanie martwego zęba (jedna wizyta)
Skaling + piaskowanie + laserowe wybielanie

120 zł
1000 zł

Wybielanie nakładkowe

650 zł

Laserowe wybielanie (dwa łuki)

900 zł

Nakładka rehabilitacyjna

350 zł

Lakierowanie 1-6 zębów (znoszenie nadwrażliwości)
Fluoryzacja
Czyszczenie protezy

50 zł
100 zł
50 - 100 zł

Protetyka
Korona porcelanowa na metalu szlachetnym

900 zł

Korona porcelanowa na podbudowie z tlenku cyrkonu

1500 zł

Korona pełnoceramiczna wykonana metodą CAD-CAM

1500 zł

Korona tymczasowa

80 zł

WAX-UP

ustalana indywidualnie

MOCK-UP

ustalana indywidualnie

Licówka kompozytowa pośrednia wykonana przez technika
Licówka kompozytowa bezpośrednia wykonana w gabinecie
Licówka porcelanowa

500 – 600 zł
450 zł
1500 zł

Most metalowy licowany porcelaną

900 zł za punkt

Most pełnoceramiczny na cyrkonie

1500 zł za punkt

Wkład koronowo-korzeniowy lany: pojedynczy
złożony

400 zł
450 zł

Inlay porcelanowy

950 zł

Inlay kompozytowy

650 zł

Onlay porcelanowy

950 zł

Onlay kompozytowy

650 zł

Proteza całkowita akrylowa

1000 zł

Proteza szkieletowa lub elastyczna

1500 zł

Proteza częściowa: 1- 2 zęby

500 zł

Proteza częściowa powyżej 2 zębów

1000 zł

Proteza natychmiastowa

1000 zł

Dostawianie zęba do protezy
Zęby Ivoclar

150 zł
+ 100 zł

Klamra estetyczna z acetalu do protezy szkieletowej

250 zł

Zatrzask lub zasuwa protezy bezklamrowej

400 zł

Szynoproteza

1400 zł

Ekspresowe wykonanie protezy (do ceny podstawowej)

+50%

Wzmocnienie protezy siatką

100 zł

Łuk doginany do protezy osiadającej dolnej
Łuk lany do protezy osiadającej dolnej
Bezbarwne podniebienie

80 zł
150 zł
80 zł

Pościelenie protezy akrylowej

200 zł

Naprawa protez (dostawienie klamry lub sklejenie)

120 zł

Szyna relaksacyjna elastyczna (na bruksizm)

400 zł

Chirurgia stomatologiczna
Podniesienie dna zatoki (sinus lift) metodą otwartą (+ koszt materiału)

od 2000 zł

Podniesienie dna zatoki (sinus lift) metodą zamkniętą (+ koszt materiału)

od 1000 zł

Usunięcie zęba ósmego

300 zł

Usunięcie zęba stałego

120 – 250 zł

Usunięcie zęba z dłutowaniem

300 – 350 zł

Chirurgiczne usunięcie zęba zatrzymanego

500 – 700 zł

Resekcja wierzchołka korzenia zęba

600 – 700 zł

Plastyka połączenia ustno-zatokowego

500 zł

Plastyka wyrostka zębodołowego

500 zł

Wydłużenie korony klinicznej zęba laserem

100 – 160 zł

Wycięcie kaptura dziąsłowego

100 zł

Nacięcie i drenaż ropnia

100 zł

Leczenie suchego zębodołu (jedna wizyta)

50 zł

Szycie rany

50 zł

Blokada nerwu

50 zł

Użycie biomateriału / membrany kolagenowej

2000 – 3000 zł

Implantologia
Wszczepienie implantu

1800 – 2800 zł

Korona pełnoceramiczna na implancie

1500 zł

Korona pełnoceramiczna na implancie cercon

2000 zł

Łącznik
Całkowity koszt implantu wraz z koroną

500 - 800 zł
od 3300 zł

Proteza całkowita na 4 implantach

18000 zł

Proteza całkowita na 2 implantach

11000 zł

Materiał kościotwórczy

1500 zł

Udostępnienie dokumentacji medycznej
Jedna strona wyciągu/odpisu

9 zł

Jedna strona ksero/wydruku

0,30 zł

Opłata za wydanie na nośniku elektronicznym

1,80 zł

*ceny mogą ulec zmianie w trakcie leczenia

