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CENNIK 

Badanie stomatologiczne (1 raz)  100 zł 

Badanie kontrolne dla stałych pacjentów   50 zł 

Konsultacja lekarska + plan leczenia 150 zł 

Wizyta adaptacyjna dziecka 100 zł 

Rtg zęba  30 zł 

Rtg pantomograficzne  100 zł 

Podtlenek azotu  170 zł / za każde rozpoczęte ½ godz. 

Maseczka do podtlenku azotu   150 zł 

Szyna NTi   500 zł 

Wizyta interwencyjna   200 zł (+ znieczulenie, + rtg) 

PROFILAKTYKA I LECZENIE ZACHOWAWCZE 

Instruktaż higieny 50 zł 

Lakowanie - 1 ząb 100 zł 

Fluoryzacja (lakierowanie) - całość 150 zł 

Usunięcie kamienia nazębnego + piaskowanie wraz z fluoryzacją - całość 300 zł – 380 zł 

Piaskowanie zębów + fluoryzacja – całość 260 zł  

Zabieg higienizacji u dzieci (żeby mleczne) wraz z instruktażem higieny + fluoryzacja  180 zł  

Zabieg higienizacji u dzieci (uzębienie mieszane) wraz z instruktażem higieny + fluoryzacja 240 zł  

Leczenie nadwrażliwości szyjek - 1 ząb 30 zł 

Wybielanie (wszystkie zęby metodą nakładkową) 900 zł 

Wybielanie nakładkowe (1 łuk)  550 zł 

Wybielanie lampą Beyond Polus 1000 zł 

Wypełnienie kompozytowe (w zależności od wielkości) 230 – 350 zł 

Licówka kompozytowa 360 zł 

Wypełnienie tymczasowe  170 zł 

Białe wypełnienie w zębie mlecznym 150, 170 zł 

Kolorowe wypełnienie w zębie mlecznym   200 zł 

Amputacja zęba mlecznego (opatrunek w zębie mlecznym)   100 zł 

Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego  300 zł 

Szynowanie zębów 500 - 1000 zł 
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LECZENIE ENDODONTYCZNE (kanałowe) – pod mikroskopem 

Leczenie kanałowe siekaczy i kłów *  800 zł 

Powtórne leczenie kanałowe siekaczy i kłów *  900 zł 

Leczenie kanałowe przedtrzonowców *  900 zł 

Powtórne leczenie kanałowe przedtrzonowców *  1000 zł 

Leczenie kanałowe trzonowców *  1200 zł 

Powtórne leczenie kanałowe trzonowców *  1400 zł 

Kanał dodatkowy   100 zł 

Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego lub narzędzia z kanału 350 zł 

Rewizja leczenia endodontycznego  400 zł 

Użycie materiału Pro-Root MTA w celu przykrycia perforacji lub wypełnienia części 

przywierzchołkowej 250 zł 

(*) leczenie obejmuje: znieczulenie, usunięcie nerwu, dezynfekcję i wypełnienie kanałów pod 

mikroskopem oraz rtg 

LECZENIE CHIRURGICZNE 

Znieczulenie nasiękowe / przewodowe   60 zł / 70 zł 

Znieczulenie komputerowe WAND  100 zł 

Usunięcie zęba w znieczuleniu  250 – 500 zł 

Operacyjne usunięcie zęba lub korzeni 700 - 800 zł 

Usunięcie zęba zatrzymanego   800 - 900 zł 

Plastyka wyrostka  600 zł 

Resekcja  800 zł 

Chirurgiczne zaopatrzenie rany (szycie)  110 zł 

Usunięcie szwów przy ekstrakcji wykonanej w innym gabinecie  50 zł 

Nacięcie ropnia + drenaż w znieczuleniu  200 zł 

Plastyka wędzidełka wargi lub języka  300 zł 

Wycięcie dziąsła przy 8  300 zł 

Implant Ankylos  3200 zł 

Podniesienie zatoki  4500 zł 

Odbudowa kości  3500 zł 

* skomplikowane zabiegi chirurgiczne wyceniane są indywidualnie 
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LECZENIE PROTETYCZNE 

Modele diagnostyczne   100 zł 

Korona tymczasowa  200 zł 

Korona porcelanowa  1500 zł 

Korona pełnoceramiczna   2000 zł 

Korona na implancie Ankylos  3200 zł 

Korona pełnoceramiczna na implancie Ankylos  3600 zł 

Korona tymczasowa na implancie Ankylos  600 zł 

Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego 300 zł 

Wkład koronowo-korzeniowy lany  600 zł 

Wkład koronowy kompozytowy (inlay)  700 zł 

Mikroproteza  800 zł 

Proteza akrylanowa częściowa   1200 zł 

Proteza akrylanowa całkowita  1500 zł 

Proteza akrylanowa natychmiastowa  1500 zł 

Proteza szkieletowa  2200 zł 

Proteza szkieletowa na zatrzaskach  2200 zł + cena zatrzasków 

Proteza szkieletowa na teleskopach 2200 zł + cena teleskopów 

Zatrzask osiowy lub boczny  1000 zł 

Teleskop  od 1000 zł + cena złota 

Most adhezyjny (dowieszenie brakującego zęba na włóknie szklanym)  1200 – 1500 zł 

Naprawa protezy (sklejenie, dowieszenie zęba, klamra) 150 zł +50 za element dodat. 

Podścielenie protezy  300 zł 

Zdjęcie korony lub mostu  200 zł za punkt 

Zacementowanie korony lub mostu  200 zł za punkt 

Szyna z zębem  300 zł 

Reteiner zdejmowany - szyna  300 zł 

Reteiner klejony  400 zł 

Utrzymywacz przestrzeni  800 zł 

*złożone prace protetyczne wyceniane są indywidualnie 


