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Ostateczny koszt usług określany jest podczas konsultacji. Cennik przedstawia szacunkowe ceny.

BADANIA/KONSULTACJE
Konsultacja protetyczna/chirurgiczna/endodontyczna/
implantologiczna/zachowawcza/ medycyny estetycznej/ przegląd

100 zł

Kompleksowy przegląd + zdjęcie panoramiczne + plan leczenia
z kosztorysem

250 zł

Wizyta kontrolna po zabiegu/korekty

gratis

Wizyta kontrolna po zabiegu z użyciem leku

30-50 zł

Opłata za niestawienie się na wizytę
(w zależności od rodzaju umówionej wizyty)

50-150 zł

DIAGNOSTYKA
RVG pojedynczego zęba

30 zł

Pantomogram cyfrowy

80 zł

Tomografia endo 50x50

80 zł

Tomografia 80x50 lub 80x80

80zł

Tomografia 120x80

80 zł

PROFILAKTYKA
Scaling + polerowanie – pakiet (szczęka i żuchwa)
W cenie instruktaż higieny i dobór odpowiednich produktów
Scaling (szczęka i żuchwa)
Fluoryzacja
Wybielanie nakładkowe
Wybielanie – uzupełnienie (3 strzykawki)
Polerowanie

300 zł
170-210 zł
220 zł
1 000 zł
300 zł
80 zł

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
Wypełnienie kompozytowe małe-średnie-duże
•
•
•

małe
średnie
duże

Wypełnienie czasowe (opatrunek)
Rekonstrukcja zęba

230zł
260zł
300zł
50 zł
400zł

Sztyft (wzmocnienie wkładem koronowo-korzeniowym)
z włókna szklanego w martwym zębie wielokorzeniowym:
•
•

wkład pojedynczy bez wypełnienia
wkład wielokrotny bez wypełnienia (2lub3)

170zł
250zł

Wybielanie pojedynczego zęba martwego:
•
•

pierwsza wizyta
każda następna wizyta

150zł
100zł

Szynowanie (blokowanie) zębów włóknem szklanym:
•
•

2-3 zęby
6 zębów

350zł
650zł

Mini most/ząb na włóknie szklanym przy implantacji

600zł

Leczenie nadwrażliwości zębiny

50 zł

Pokrycie miazgi MTA

* Ceny zawierają znieczulenie tradycyjne, materiał i wykonawstwo

150 zł

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA – dzieci od 10 roku życia
Wizyta adaptacyjna z lekarzem

100zł

Wizyta adaptacyjna z asystentką

60zł

Przegląd jamy ustnej, konsultacja i plan leczenia

100zł

Uszczelnienie bruzd kompozytem (lakowanie 1 zęba)

130zł

Lakierowanie uzębienia mlecznego

180zł

Lakierowanie uzębienia mieszanego

180zł

Lakierowanie uzębienia stałego

220zł

Wypełnienie w zębie mlecznym (kompozyt)

220zł

Wypełnienie w zębie mlecznym (glasjonomer)

200zł

Dewitalizacja zęba mlecznego

120zł

Opracowanie i tymczasowe wypełnienie kanałów zęba mlecznego

250zł

Pośrednie pokrycie miazgi

50zł

Bezpośrednie pokrycie miazgi

50zł

Rekonstrukcja złamanego brzegu siecznego
Usunięcie zęba mlecznego

250zł
120-180zł

Podtlenek azotu – gaz rozweselający (30 minut)

60zł

Maseczka do wdychania podtlenku azotu

20zł

* Ceny zawierają znieczulenie tradycyjne, materiał i wykonawstwo

ENDODONCJA – LECZENIE KANAŁOWE

Dewitalizacja (zatrucie zęba/otworzenie zęba)
Częściowe opracowanie kanał

150zł
100-600zł

Leczenie kanałowe
•
•
•
•

jednego kanału
dwóch kanałów
trzech kanałów
czterech kanałów

550zł
750zł
850zł
950zł

Ponowne leczenie kanałowe
•
•
•
•

jednego kanału
dwóch kanałów
trzech kanałów
czterech kanałów

Usunięcie złamanego narzędzia z kanału
Leczenie perforacji kanału-perforacji komory zęba cementem MTA

650zł
950zł
1 150zł
1 350zł
300-600zł
250zł

Tymczasowa odbudowa ścian do leczenia kanałowego

100-200zł

Usunięcie wkładu metalowego standardowego

100-200zł

Usunięcie wkładu metalowego lanego

200-400zł

•

Ceny zawierają znieczulenie, RTG w trakcie leczenia, opatrunki

PROTETYKA
Korona porcelanowa na rdzeniu metalowym

1 500zł

Korona pełnoceramiczna cyrkonowa

1 900zł

Korona pełnoceramiczna E-max

1 900zł

Korona akrylowa/punkt mostu tymczasowy

gratis

Korona akrylowa/punkt mostu tymczasowy – wykonany powtórnie

150zł

Most porcelanowy na rdzeniu metalu za 1 punkt

1 500zł

Most pełnoceramiczny cyrkonowy za 1 punkt

1 900zł

Sztyft (wzmocnienie) z metalu wykonane w laboratorium

600-700zł

Endokorona/inlay/onlay pełnoceramiczny

1 900zł

Licówka porcelanowa

1 900zł

Indywidualny dobór koloru u technika

250-350 zł

Ponowne zacementowanie mostu/korony
(poza gwarancją lub z innego gabinetu)

350zł

Zdjęcie korony/mostu za 1 przecinany punkt

150zł

Modele diagnostyczne

100zł

Dostawienie 1/2/3 zębów do protezy

300-350zł

* Ceny zawierają znieczulenie, jednokrotne wykonanie korony lub mostu
tymczasowego, przymiarki

PROTETYKA

Proteza akrylowa całkowita

1 500zł

Proteza akrylowa częściowa

1 200zł

Podścielenie protezy akrylowej, w gabinecie

300zł

Podścielenie protezy akrylowej, przez technika

400zł

Proteza szkieletowa

2 000zł

Jeden komplet zatrzasków do protezy

750zł

Korona tymczasowa akrylowa wykonana przez technika

300zł

Mikro-proteza (jeden, dwa braki )

500zł

Wymiana gumki w zatrzasku, zasuwie

150zł

Naprawa protezy

300zł

Deprogramator KOISA

600zł

Szyna relaksacyjna

600zł

* Ceny zawierają znieczulenie, jednokrotne wykonanie korony lub mostu
tymczasowego, przymiarki

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
Usunięcie zęba

250-350 zł

Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego

800-900 zł

Dłutowanie zęba zatrzymanego

450-650 zł

Chirurgiczne wydłużenie korony zęba
Zamknięcie połączenia z przetoką
Usunięcie chorego wierzchołka korzenia (resekcja)

500 zł
350-550 zł
1 500-2 000 zł

Podcięcie wędzidełka

250 zł

Usunięcie jednego z korzeni zęba (hemisekcja)

350 zł

Usunięcie szwów

0-50 zł

Korekta kształtu dziąsła za 1 ząb

50 zł

Leczenie źle gojącej się rany po usuniętym zębie (suchy zębodół)
za 1 wizytę

30 zł

Chirurgiczne czyszczenie patologicznych kieszonek dziąsłowych
metodą zamkniętą (kiretaż zamknięty) - 4 zęby

250 zł

Chirurgiczne czyszczenie patologicznych kieszonek dziąsłowych
metodą otwartą (kiretaż otwarty) – 4 zęby

500 zł

Pokrycie recesji dziąsłowej z przeszczepem tkanki łącznej
Pokrycie kilku recesji dziąsłowych naraz z przeszczepem
Plastyka połączenia z zatoką szczękową
Badanie histopatologiczne

1 500 zł
2 000-2 500 zł
500 zł
70 zł

Chirurgiczne przygotowanie wyrostka do protezowania

250 zł

Szycie chirurgiczne

100 zł

*Ceny zawierają znieczulenie

IMPLANTOLOGIA

Wszczepienie implantu Neobiotech

2 500 zł

Łącznik tytanowy + korona pełnoceramiczna

3 000 zł

Łącznik indywidualny + korona ceramika na metalu

2 800 zł

Korona prowizoryczna na implancie + łącznik tymczasowy

800 zł

Odbudowa kości, przeszczepy tkanek miękkich,
zabiegi na zatoce szczękowej
2 000-5 000 zł

* Ceny zawierają znieczulenie, materiał, wykonawstwo, biomateriał, szycie,
opatrunki oraz wizyty kontrolne

ORTODONCJA
Konsultacja ortodontyczna
(analiza ceflometryczna, analiza modeli diagnostycznych)
Wizyta kontrolna
1 aparat
2 aparaty

INVISALIGN system przezroczystych nakładek
1 łuk
i7
Lite
Full/ Teen
Aparat Damon

250 zł

100-200 zł
200-300 zł

8 000 zł
10 000 zł
14 000 zł
16 000 zł
3 500-4 500 zł

Aparat Damon MX

3 000 zł

Aparat Cariere Motion

2 500 zł

Aparat tradycyjny

2 000-2 500 zł

Aparat ruchomy

700 zł

Aparat retencyjny

600 zł

Trainer

600 zł

MEDYCYNA ESTETYCZNA

Peeling migdałowy, Mandel plus

200 zł

Peeling migdałowy, Mandel S

200 zł

Peeling pirogronowy

200 zł

Peeling glikolowy

300 zł

Yellow peel

500 zł

Mezoterapia
Mezoterapia własnym osoczem

450 zł/ ampułka
600 zł

Modelowanie ust

1 000zł/ ampułka

Wypełnianie bruzd

1 000zł/ ampułka

Botox – wygładzanie zmarszczek mimicznych

1 000zł - ampułka

Biżuteria na zęby
Laserowe leczenie opryszczki (1 zabieg)

100zł
50 – 100 zł

