Leczenie zachowawcze i stomatologia estetyczna
Badanie stomatologiczne i kontrolne

Cennik usług

Protetyka*
Proteza akrylowa całkowita szczęki lub żuchwy
Proteza akrylowa częściowa

650 zł
300 - 500 zł

Proteza szkieletowa

1 300 zł

Wkład koronowo-korzeniowy metalowy
Wkład koronowo-korzeniowy z włókien
szklanych (1-3)
Korona porcelanowa na metalu

250 - 300 zł
250 - 300 zł
600 zł

Korona pełnoceramiczna

1 000 zł

Korona porcelanowa na złocie

1 600 zł

Korona lana całkowita metalowa
Licówka pełnoceramiczna

450 zł
1 100 zł

Cementowanie punktu protetycznego

50 zł

Inlay, onlay kompozytowy

450 zł

Porada stomatologiczna

50 zł

Znieczulenie
Wypełnienie materiałem światłoutwardzalnym
jedna powierzchnia
dwie powierzchnie
trzy powierzchnie

20 zł
120 zł
140 zł
160 zł

Odbudowa zęba materiałem światłoutwardzalnym

250 zł

Odbudowa zęba po leczeniu kanałowym z
włóknem szklanym (1-3)
Wypełnienie materiałem chemoutwardzalnym

Cennik usług

80 zł

bezpłatnie

Inlay, onlay pełnoceramiczny

1 000 zł

Szyna nagryzowa odciążająca

200 zł

Zęby niestandardowe (cosmo, ivoclar)

150 zł

Usunięcie kamienia (scalling)

120 zł

Naprawa protezy z wyciskiem

100 zł
80 zł

Usunięcie osadu nazębnego (piaskowanie)

120 zł

Dostawienie zęba, klamry oraz za każdy
następny element
Podścielenie

250 zł

Usunięcie kamienia i osadu (scalling + piaskowanie)

200 zł

Siatka, przezroczyste podniebienie

150 zł

cena
promocyjna

Usunięcie zęba stałego
Usunięcie zęba stałego z dłutowaniem

Chirurgiczne usunięcie zęba z
dłutowaniem i założeniem szwów
Resekcja wierzchołka korzenia zęba
Wszczep z materiału
kościozastępczego

bezpłatnie

Wizyta adaptacyjna

50 zł

Konsultacja specjalistyczna

50 zł

Wypełnienie zęba mlecznego

80 - 120 zł

Dewitalizacja miazgi zęba mlecznego

50 zł

Amputacja miazgi w zębie mlecznym

60 zł

Lapisowanie (wizyta)

50 zł

Lakowanie

50 zł

100 - 150 zł

Poszerzone lakowanie

100 zł
80 zł

250 - 350 zł

Czasowe wypełnienie lecznicze w zębie stałym
niedojrzałym
Fluoryzacja, lakierowanie

50 zł

Chirurgia stomatologiczna

Rtg w trakcie leczenia kanałowego
Wybielanie zębów (jednoseansowe i nocne
nakładkowe)

*) nie dotyczy prac ekspresowych

Badanie stomatologiczne i kontrolne

350 - 450 zł

Leczenie kanałowe (opracowanie i wypełnienie kanałów)
ząb jedno-kanałowy 200 - 250 zł
ząb dwu-kanałowy 300 - 350 zł
ząb wielo-kanałowy 400 - 600 zł
70 zł
Lek ( Biopulp , Calxyl ) do jednego kanału
Zdjęcie rtg ( radiowizjografia komputerowa )
20 zł

Szynowanie zębów

Stomatologia dziecięca i profilaktyka

bezpłatnie

300 - 400 zł
400 zł

Usunięcie zęba mlecznego

60 - 100 zł

Korona standardowa
Instruktaż higieny jamy ustnej

150 zł
bezpłatnie

od 300 zł

od 150 zł

Przy kompleksowym leczeniu stomatologicznym stosujemy rabaty indywidualnie dla każdego planu leczenia.

