CENNIK USŁUG
STOMATOLOGICZNYCH
2021

PROFILAKTYKA
(*cena konsultacji odliczona w przypadku leczenia w naszym gabinecie)
Przegląd i porada stomatologiczna

0 zł*/100 zł

Wystawienie orzeczenia lekarskiego o stanie uzębienia

100 zł

Zdjęcie RVG

30 zł

Płukanie kieszonek z aplikacją leku

100 zł

ENDODONCJA

(*leczenie zawiera cenę znieczulenia oraz 2 zdjęć RVG)
Leczenie kanałowe metodą tradycyjną:
Jednokanałowe

400 zł

Dwukanałowe

550 zł

Trzykanałowe

700 zł

Czterokanałowe

850 zł

Leczenie kanałowe pod mikroskopem (opracowanie maszynowe + wypełnienie
na ciepło metodą płynnej fali):
Jednokanałowe

550 zł

Dwukanałowe

750 zł

Trzykanałowe

900 zł

Czterokanałowe i więcej

1100 zł

Leczenie kanałowe powtórne RE-ENDO (koszt doliczany do ceny leczenia)

200 zł

Usunięcie złamanego narzędzia

200 zł

Założenie środka dewitalizującego (na osobnej wizycie)

100 zł

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA
Pakiet Higienizacji (fluoryzacja/scaling/polishing/piaskowanie)

300 zł

Fluoryzacja

80 zł

Scaling + polishing

190 zł

Piaskowanie

200 zł

Wybielanie zęba martwego opalescence endo (całe leczenie)

550 zł

Wybielanie zębów „nakładkowe” („domowe”) - 1 łuk

500 zł

Wybielanie zębów lampą wybielającą - 2 łuki

800 zł

*Każde kolejne wybielanie lampą

400 zł

Bonding zębów (za ząb)

300 - 600 zł

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA
Wizyta adaptacyjna

60 zł

Wypełnienie ostateczne ubytku w zębie mlecznym - glassionomerowe

130 zł

Wypełnienie ubytku w zębie mlecznym - kompozytem światłoutwardzalnym

150 zł

Lakowanie zębów (za ząb)
Fluoryzacja zębów lakierem (za łuk)
Fluoryzacja kontaktowa szczęki i żuchwy (pianka NaF)

70 zł
100 zł
80 zł

Leczenie kanałowe bez wypełnienia

200 zł

Leczenie kanałowe z wypełnieniem

300 zł

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

(*do leczenia należy doliczyć cenę ewentualnego znieczulenia oraz zdjęcia RVG)

Wypełnienie zęba kompozytem światłoutwardzalnym

200 - 350 zł

Szynowanie zębów włóknem szklanym (za ząb)

150 - 300 zł

Znieczulenie przewodowe lub nasiękowe

40 zł

Opatrunek Leczniczy

150 zł

PROTETYKA STOMATOLOGICZNA
(*leczenie zawiera cenę ewentualnego znieczulenia do zabiegu)

Konsultacja i planowanie leczenia protetycznego

100 zł

Protezy stałe
Korona z tworzywa sztucznego

600 zł

Korona metalowa lana licowana porcelaną

850 zł

Korona pełnoceramiczna - LICÓWKA

1500 zł

Korona cyrkonowa

1600 zł

Wkład koronowo - korzeniowy metalowy
Wkład koronowo - korzeniowy ceramiczny
Wkład koronowo - korzeniowy z włókna szklanego

600 zł
1200 zł
300 zł

Punkt mostu z tworzywa

jak za pkt. korony

Punkt mostu licowany masą ceramiczną

jak za pkt. korony

Most adhezyjny typu „Maryland” (cena za 1-zębowy)
Kompozytowy - z tworzywa sztucznego

700 zł

Metalowy licowany porcelaną

900 zł

Alternatywne propozycje usług przy protezach stałych
Korona tymczasowa akryl/kompozyt
Modele diagnostyczne

100 zł
50 zł

Wzorniki diagnostyczne

100 zł

Zdjęcie korony lanej

100 zł

Usunięcie złamanego wkładu z korzenia

300 zł

Zespolenie kładkowe

1400 zł

Zatrzask korzeniowy

800 zł

Cementowanie korony (korony nie wykonane w naszym gabinecie)

100 zł

Protezy ruchome
Proteza ruchoma częściowa od 1 do 3 zębów

600 zł

Proteza ruchoma częściowa od 4 do 7 zębów

950 zł

Proteza ruchoma częściowa od 8 do 13 zębów

1200 zł

Proteza całkowita górna

1300 zł

Proteza całkowita dolna

1300 zł

Proteza całkowita górna z płytą laną

2000 zł

Płyta podniebienna z tworzywa bezbarwnego

200 zł

Siatka do protezy akrylowej

150 zł

Proteza częściowa ruchoma lana (szkieletowa)

1800 zł

Proteza szkieletowa elastyczna (arkon/acetal)

2000 zł

Protetyczny aparat odciążający - szyna relaksacyjna

400 zł

Naprawy protez (nie dotyczy prac ekspresowych)
Naprawa protezy

120 zł

Dostawienie zęba do protezy

120 zł

Dostawienie klamry do protezy

120 zł

Każdy dodatkowy element do protezy

120 zł

Podścielenie protezy ruchomej bezpośrednie

300 zł

Podścielenie protezy ruchomej pośrednie

350 zł

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
Konsultacja chirurgiczna

100 zł

Ekstrakcja prosta

200 zł

Ekstrakcja skomplikowana
Ekstrakcja ósemki
Ekstrakcja zęba mlecznego
Resekcja korzenia

300 - 500 zł
300 - 1000 zł
200 zł
500 - 1000 zł

Hemisekcja

400 zł

Zamknięcie połączenia ustno-zatokowego (do 24 godzin)

400 zł

Kiretaż zamknięty jednego zęba

50 zł

Kiretaż otwarty

200 zł

Plastyka wędzidełka wargi, języka

150 zł

Wycięcie kaptura dziąsłowego ósemki

150 zł

Płukanie kieszonki, aplikacja leku

100 zł

Zdjęcie szwów (po zabiegu w innym gabinecie)
Badanie histopatologiczne

50 zł
100 zł

IMPLANTOLOGIA
Implantacja
Augmentacja kości
Podniesienie dna zatoki pod wszczep
Założenie śruby gojącej

2500 zł
od 1500 do 2000 zł
4000 zł
250 zł

Korony pod implant
Korona porcelanowa na podbudowie metalowej

2500 zł

Korona porcelanowa na podbudowie cyrkonowej

3200 zł

Konsultacja implantologiczna wraz z planem leczenia
*przy większych pracach - wyceny indywidualne

100 zł

ORTODONCJA
Konsultacja bez wycisków

100 zł

Konsultacja z wyciskami

180 zł

Druga wizyta z planem leczenia

100 zł

Aparaty wyjmowane

od 650 zł

Wizyta z aparatem wyjmowanym

90 zł

Naprawa aparatu wyjmowanego

od 120 zł

Clear Aligner (1 łuk/1 etap)

800 zł

Aparat stały metalowy (1 łuk)

1800 zł

Aparat stały kosmetyczny (1 łuk)

2800 zł

Wizyta z aparatem stałym

180 zł

Stripping (płatny jednorazowo w trakcie leczenia)

300 zł

Retencja (1 łuk)

600 zł

Wizyta retencyjna

60 zł

