
CENNIK

Chirurgia i periodontologia 

Ekstrakcja zęba
Chirurgiczna ekstrakcja zęba
Szynowanie zębów szyną z włókna szklanego 
(jedna przestrzeń międzyzębowa)
Ekstrakcja zatrzymanego zęba
Podcięcie wędzidełka
Resekcja wierzchołka korzenia zęba 
(w zależności od grupy zębowej)
Plastyka połączenia ustno-zatokowego
Wycięcie przerostów błony śluzowej
Wszczepienie implantu Neo Biotech
Wszczepienie implantu Biomet 3i
Wszczepienie implantu Thommen
Wydłużenie chirurgiczne korony zęba
Założenie śruby gojącej
Korona porcelanowa na implancie

Proteza osiadająca akrylowa
(częściowa, całkowita)
Podścielenie protezy
Proteza szkieletowa
Proteza elastyczna
Szyna relaksacyjna
Korona porcelanowa na stopie nieszlachetnym
Korona porcelanowa na tlenku cyrkonu 
Wkład koronowo-korzeniowy lany pojedynczy 
Korona tymczasowa 

ProtetykaHigiena i profilaktyka

Wizyta kontrolna
Badanie jamy ustnej z instruktażem higieny
jako oddzielna wizyta (z leczeniem bezpłatnie)
Wizyta adaptacyjna (dla dzieci)
Skaling - usunięcie kamienia nazębnego wraz z fluoryzacją
Skaling wraz z piaskowaniem i fluoryzacją (pakiet higienizacyjny)

Fluoryzacja (lakierowanie zębów) - dwa łuki 
Lakowanie jednego zęba 

Stomatologia dziecięca (dotyczy zębów mlecznych)

Wypełnienie glass-jonomerowe (chemoutwardzalne)
Wypełnienie kompozytowe (światłoutwardzalne)
Wypełnienie tymczasowe
Dewitalizacja
Amputacja mortalna
Amputacja przyżyciowa (ze znieczuleniem)
Usunięcie zęba mlecznego

Stomatologia zachowawcza

Znieczulenie (nasiękowe, przewodowe)
Znieczulenie komputerowe „The Wand”
Wypełnienie światłoutwardzalne (kompozytowe)
Całkowita odbudowa zęba (rozległe wypełnienie)
Estetyczna korekta zęba przedniego 
(licowanie, zmiana kształtu)
Odbudowa zęba na wkładzie koronowo-korzeniowym
(z włókna szklanego)
Wybielanie zębów
RVG

Endodoncja

Leczenie kanałowe - siekacze, kły (z RVG i znieczuleniem)
Leczenie kanałowe - przedtrzonowce
Leczenie kanałowe - trzonowce
Powtórne leczenie kanałowe (jw. + 100 zł)
Wybielanie zęba martwego (niezależnie od ilości wizyt)

150 - 250 zł
300 - 500 zł

80 zł

od 500 zł
250 - 300 zł
 350 - 700 zł

od 300 zł
250 - 300 zł

2300 zł
2800 zł
2700 zł

250 - 300 zł
250 zł

2000 - 3000 zł

750 - 1000 zł

250 zł
od 1550 zł
od 1600 zł

220 zł
900 zł

1500 zł
250 - 400 zł
150 - 200 zł

50 zł
100 zł

100 zł
180 - 200 zł
250 - 300 zł

100 zł
80 zł

od 100 zł
od 150 zł

80 zł
100 zł
100 zł
150 zł

80 - 150 zł

30 zł
50 zł

od 180 zł
250 - 300 zł
350 - 400 zł

od 400 zł

600 - 700 zł
20 zł

300 - 400 zł
400 - 500 zł
650 - 800 zł

150 zł


