
 Cennik 

Badanie
       Badanie wstępne i badania kontrolne ( dla stałych Pacjentów oraz w połączeniu z innymi  
       świadczeniami na tej samej wizycie)                                                                       bezpł.
       Przeglądy i badania z wydaniem zaświadczenia, recepty, porada                            100zł              
       Wizyta pacjenta niewspółpracującego                                                                       60 zł
       Wizyta adaptacyjna dziecka  (bez prób leczenia, z badaniem)                                  60 zł
       Konsultacja stomatologiczna   (koszt wizyty do odliczenia przy kontynuacji
                     leczenia w gabinecie przed upływem 1 miesiąca)                                      100zł              

Radiowizjografia  (RTG cyfrowe)
        Zdjęcie RTG                                                               20 zł
        
 Znieczulenia
        Znieczulenie                                                              20 zł
        Kolejna dawka znieczulenia miejscowego               bezpł.
 
 Stomatologia zachowawcza
        Opatrunek leczniczy                                                                                         80 zł
        Ponowny opatrunek leczniczy                                                                          60 zł
        Odbudowa tymczasowa zęba glassjonomerem                                               100zł
        Wypełnienie zęba na 1 powierzchni - nanokompozyt                                     140 zł
        Wypełnienie zęba na 2 powierzchniach  (małe) - nanokompozyt                   150 zł
        Wypełnienie zęba na 2 powierzchniach (duże) - nanokompozyt                    160 zł
        Wypełnienie zęba na 3 powierzchniach (małe) - nanokompozyt                    160 zł
        Wypełnienie zęba na 3 powierzchniach (duże) - nanokompozyt                    180 zł
        Wypełnienie zęba przedniego wraz z odbudową kąta siecznego                 150-200 zł
        Odbudowa zęba wzmocniona ćwiekiem  okołomiazgowym                          200 zł
        Odbudowa zęba przedniego na wkładzie koronowo- korzeniowym standardowym lub włóknie 
        szklanym (natychmiastowa)                                                                          400 zł
        Pokrycie powierzchni wargowej zęba kompozytem                                     250 zł
        Leczenie zęba przy użyciu piaskarki abrazyjnej                                           +60zł                        

Stomatologia dziecięca
       Oczyszczenie wszystkich zębów mlecznych (pasta, szczotka)                    50 zł
       Wypełnienie zęba mlecznego- białe                                                          120 zł
       Wypełnienie zęba mlecznego- kolorowe                                                   130 zł
       Wypełnienie zęba mlecznego + amputacja miazgi z wypełnieniem komory  150-160 zł
       Opatrunek leczniczy                                                                                      60 zł
       Przygotowanie zębów do impregnacji                                                         50 zł
       Impregnacja azotanem srebra-  za wizytę                                                60 zł
       Dewitalizacja miazgi zęba mlecznego                                                     60 zł

 



Profilaktyka
        Lakowanie jednego zęba                                                                           70 zł
        Poszerzone lakowanie jednego zęba                                                        100 zł
        Usunięcie kamienia nazębnego (za jeden łuk)                                         60 zł za 1 łuk zębowy
        Usunięcie kamienia nazębnego – pojedynczy ząb                                   10 zł
        Fluoryzacja uzębienia mlecznego                                                             50 zł
        Fluoryzacja uzębienia mieszanego (zęby stałe i mleczne)                       70 zł
        Fluoryzacja pojedynczego zęba                                                               10 zł
        Fluoryzacja – zęby stałe                                                                          100 zł 
        Piaskowanie (dwa łuki)                                                                           120 zł
        Piaskowanie z fluoryzacją (dwa łuki)                                                      160 zł
        Usunięcie kamienia + fluoryzacja (dwa łuki)                                          160 zł
        Usunięcie kamienia nazębnego z piaskowaniem (dwa łuki)                   180 zł
        Usunięcie kamienia + piaskowanie + fluoryzacja (dwa łuki)                  200 zł 

Stomatologia estetyczna- wybielanie
       Wybielanie zębów metodą nakładkową                                                         450 zł
                   (wizyta instruktażowa, nakładki , żel 1 strzykawka)                                                           
       Dodatkowa strzykawka żelu wybielającego                                                    50  zł
       Wybielanie zęba po leczeniu endodontycznym – pierwsza wizyta                 100 zł
       Wybielanie zęba po leczeniu endodontycznym – każda następna wizyta       50 zł

 Chirurgia– ceny zawierają znieczulenie
        Usunięcie zęba mlecznego (zresorbowany korzeń)                               70 zł
        Usunięcie zęba mlecznego w znieczuleniu miejscowym                     100zł
        Usunięcie zęba jednokorzeniowego                                                     100 zł
        Usunięcie zęba wielokorzeniowego                                                    150-200 zł
        Ekstrakcja zęba ósmego                                                                       od 250 zł
        Nacięcie ropnia                                                                                       80 zł 
       Opatrunek, konsultacja, usunięcie szwów
         (po usunięciu zęba w innym gabinecie)                                                80 zł

Endodoncja- leczenie kanałowe
       Dewitalizacja miazgi zęba stałego                                                          100 zł
       Opracowanie 1 kanału w znieczuleniu                                                     30zł
       Opatrunek endodontyczny                                                                       100 zł
       Ponowny opatrunek endodontyczny                                                        70 zł
       Wypełnienie 1 kanału                                                                              140 zł
  
Protetyka
        Konsultacja protetyczna  (przy wykonaniu pracy w gabinecie przed upływem 1 miesiąca,         
odliczona od ceny końcowej)                                                                                                  100 zł
        Wkład koronowo -korzeniowy metalowy odlewany                                                       200 zł
        Korona metalowa licowana porcelaną                                                                             600 zł
             (w tym znieczulenie i korona tymczasowa)
        Korona kompozytowa wzmocniona włóknem szklanym  lub na wkładzie koronowo-     
        korzeniowym standardowym  ( natychmiastowa)                                                            400 zł
        Licówka kompozytowa wykonana  w gabinecie                                                              250 zł
        Punkt mostu licowanego porcelaną                                                                                  600 zł



        Proteza akrylowa całkowita                                                                                           600 zł
        Proteza akrylowa częściowa (w zależności od ilości zębów)                                    200-550  zł
        Bezbarwne podniebienie w protezie akrylowej                                                         bez dopłaty
        Proteza szkieletowa                                                                                                       1200  zł
        Proteza elastyczna ( acetal i inne materiały- zależnie od ilości zębów )                  900-1500 zł
        Zdjęcie mostu wykonanego w innym gabinecie                                                         100 zł/filar
        Zacementowanie pracy protetycznej wykonanej w innym gabinecie                          100zł/filar
        Naprawa protezy akrylowej                                                                                     50 zł/1 punkt
                                                                                                                +20zł za każdy kolejny punkt
        Szyna relaksacyjna                                                                                                            200 zł

        Pozostałe prace protetyczne, prace niestandardowe – cena do uzgodnienia

Pozostawienie gabinetu w gotowości (w przypadku niezgłoszenia się na wizytę bez 
wcześniejszego powiadomienia min. 24 godz. przed wizytą) – doliczane do kosztów kolejnej 
wizyty  - za każdą rozpoczętą godzinę 50 zł

Wizyta ekspresowa lub poza godzinami pracy gabinetu + 50 zł

 O zniżki/rabaty pytaj w gabinecie


