
CENNIK
Prywatny Gabinet Stomatologiczny

Bełchatów, ul. Czapliniecka 28

Wszystkie zabiegi w naszym gabinecie mogą być
realizowane bez angażowania środków własnych

Pacjenta. Istnieje możliwość skorzystania z płatności
ratalnej. W tym zakresie współpracujemy z firmą

MediRaty oraz  Ratomedica.

Pozycje podane w  cenniku stanowią skrócony cennik
usług. Niektóre z nich, szczególnie w zakresie protetyki,

wymagają wyceny indywidualnej po konsultacji na
fotelu stomatologicznym. Niniejszy cennik ważny jest w
dniu jego publikacji i zastrzegamy sobie prawo do jego

zmiany bez uprzedzenia.

 Cennik ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego.

Płatność: gotówka, karta, raty



Cennik

Badanie:
Badanie kontrolne dla stałych Pacjentów bezpłatne
Przeglądy i badania z wydaniem zaświadczenia, recepty, porada 100 zł
Wizyta pacjenta niewspółpracującego 100 zł

100 zł
Konsultacja stomatologiczna 100 zł
Pierwsza wizyta Pacjenta w gabinecie- wizyta kontrolna bez innych świadczeń 100 zł
Wydanie zaświadczenia o leczeniu 100 zł
Wydruk karty klinicznej bezpłatne

Radiowizjografia (RTG cyfrowe):
Zdjęcie RTG 30 zł

Znieczulenie:
30 zł

Kolejna dawka znieczulenia miejscowego 

Stomatologia Zachowawcza:
Opatrunek leczniczy 120 zł
Odbudowa tymczasowa zęba glassjonomerem 160 zł
Wypełnienie zęba na 1 powierzchni - nanokompozyt 180 zł
Wypełnienie zęba na 2 powierzchniach (małe)- nanokompozyt 190 zł
Wypełnienie zęba na 2 powierzchniach (duże)- nanokompozyt 200 zł
Wypełnienie zęba na 3 powierzchniach (małe) - nanokompozyt 200 zł
Wypełnienie zęba na 3 powierzchniach (duże)- nanokompozyt 220 zł
Wypełnienie zęba przedniego wraz z odbudową kąta siecznego 250 zł

80 zł
Odbudowa zęba przedniego na wkładzie koronowo- korzeniowym  standardowym

600 zł
350 zł

70 zł

Wizyta adaptacyjna dziecka (bez prób leczenia, z badaniem)

Znieczulenie (doliczane do ceny usługi oprócz usunięcia zęba)

bezpłatne 

Odbudowa zęba wzmocniona ćwiekiem okołomiazgowym  (do ceny wypełnienia)

    lub włóknie szklanym (natychmiastowa)

Licówka kompozytowa (pokrycie powierzchni wargowej zęba kompozytem)
Leczenie zęba przy użyciu piaskarki abrazyjnej ( do ceny wypełnienia) 
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Stomatologia dziecięca:
Oczyszczenie wszystkich zębów mlecznych (pasta, szczotka) 50 zł
Wypełnienie zęba mlecznego glassjonomerem 120 zł
Wypełnienie zęba mlecznego 150 zł
Wypełnienie zęba mlecznego + amputacja miazgi z wypełnieniem komory 180 zł
Opatrunek leczniczy 120 zł
Przygotowanie zębów do impregnacji 50 zł
Impregnacja azotanem srebra- za wizytę 80 zł
Dewitalizacja miazgi zęba mlecznego 120 zł

Profilaktyka:
Lakowanie jednego zęba 100 zł
Poszerzone lakowanie jednego zęba 120 zł

100 zł
150 zł

Usunięcie kamienia nazębnego- pojedynczy ząb 30 zł
Fluoryzacja uzębienia mlecznego 100 zł

120 zł
Fluoryzacja pojedynczego zęba 30 zł
Fluoryzacja- zęby stałe 150 zł

200 zł
250 zł
260 zł
150 zł
260 zł
150 zł
260 zł
300 zł
200 zł
300 zł
200 zł
100 zł

Usunięcie kamienia nazębnego (za jeden łuk)

Usunięcie kamienia nazębnego (obfite złogi- za jeden łuk)

Fluoryzacja uzębienia mieszanego ( zęby stałe i mleczne)

Piaskowanie (dwa łuki)

Piaskowanie (obfite złogi- za dwa łuki)

Piaskowanie z fluoryzacją (dwa łuki)

Usunięcie kamienia + fluoryzacja (jeden łuk) 

Usunięcie kamienia + fluoryzacja (dwa łuki)

Usunięcie kamienia nazębnego z piaskowaniem (jeden łuk)

Usunięcie kamienia nazębnego z piaskowaniem (dwa łuki)

Usunięcie kamienia nazębnego z piaskowaniem (obfite złogi - dwa łuki)

Usunięcie kamienia + piaskowanie + fluoryzacja (jeden łuk) 
Usunięcie kamienia + piaskowanie + fluoryzacja (dwa łuki)

Kiretaż (1 ćwiartka)

Kiretaż (1 ząb) 
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Stomatologia estetyczna- wybielanie:
Wybielanie zębów metodą nakładkową 

600 zł
Dodatkowa strzykawka żelu wybielającego 60 zł

150 zł
Wybielanie zęba po leczeniu endodontycznym- każda następna wizyta 100 zł

Chirurgia - ceny zawierają znieczulenie:
120 zł

Usunięcie zęba mlecznego w znieczuleniu miejscowym 150 zł
Usunięcie zęba 200-300zł
Ekstrakcja zęba ósmego 250-500zł
Nacięcie ropnia 100 zł
Opatrunek, konsultacja, usunięcie szwów
      (po usunięciu zęba w innym gabinecie 100 zł

300-400zł

Endodoncja - leczenie kanałowe:
Dewitalizacja miazgi zęba stałego 150 zł
Opracowanie 1 kanału 100 zł

100-150zł
Opatrunek endodontyczny 150 zł
Wypełnienie 1 kanału 200 zł

100-150zł
Usunięcie zębiniaka 200 zł
Odbudowa zęba przed leczeniem endodontycznym 150 zł

100 zł

    (wizyta instruktażowa, nakładki, żel 1 strzykawka) 

Wybielanie zęba po leczeniu endodontycznym- pierwsza wizyta (zawiera RTG)

Usunięcie zęba mlecznego (zresorbowany korzeń)

Ekstrakcja złożona z rozseparowaniem korzeni (oprócz ekstrakcji ósemki)

Opracowanie 1 kanału (mikroskop)

Udrożnienie 1 kanału (reendo- ponowne leczenie, bez wypełnienia)

Wizyta endodontyczna w trybie pilnym (doliczane do ceny innych świadczeń)
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Protetyka:
Konsultacja 100 zł
Wkład koronowo- korzeniowy metalowy odlewany 260 zł
      -wkład wsteczny 300 zł
Korona metalowa licowana porcelaną 800 zł
Korona porcelanowa na cyrkonie
Korona tymczasowa 50 zł
Licówka porcelanowa
Inlay, onlay ceramiczny
Inlay, onlay kompozytowy, endokorona 600 zł
Korona kompozytowa wzmocniona włóknem szklanym lub na wkładzie 
      koronowo- korzeniowym standardowym (natychmiastowa) 600 zł
Licówka kompozytowa wykonana w gabinecie 350 zł

800 zł
300-700zł

Proteza szkieletowa

Proteza na implantach
200-250zł

Zdjęcie mostu wykonanego w innym gabinecie 100zł/filar
Zacementowanie pracy protetycznej wykonanej w innym gabinecie 100zł/filar
Ponowne zacementowanie pracy protetycznej wykonanej w gabinecie 100 zł
Naprawa protezy akrylowej 80 zł /1 punkt

    (40zł za każdy 
     kolejny punkt)

Szyna relaksacyjna 500 zł
Implant
Korona na implancie
Wymiana gumek utrzymujących 100 zł

Pozostałe prace protetyczne, prace niestandardowe- ceny do uzgodnienia.

Uwaga

Ceny wykonania prac protetycznych mogą ulec zwiększeniu o koszt dodatkowych 
elementów protetycznych zastosowanych indywidulanie w zależności od  
potrzeby i stanu klinicznego. 

1 200 zł

1 500 zł
1 000 zł

Proteza akrylowa całkowita ( i częściowa 10 zębów i więcej)

Proteza akrylowa częściowa ( w zależności od ilości zębów) 

1 700 zł
Proteza elastyczna (acetal i inne materiały) 1 700 zł

2 700 zł
Założenie śruby gojącej (wraz z śrubą)

2 500 zł
2 200 zł
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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 100zł

Wizyta ekspresowa lub poza godzinami pracy gabinetu + 100zł

Wszystkie wizyty w naszym gabinecie mogą być realizowane bez angażowania 
środków własnych Pacjenta. Istnieje możliwość skorzystania z płatności ratalnej. 
 W tym zakresie współpracujemy z firmą MediRaty oraz Ratomedica. 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

Płatność : gotówka, karta, raty

O zniżki/rabaty pytaj w gabinecie 
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