CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH
Rentgenodiagnostyka
Zdjęcie pantomograficzne cyfrowe
Zdjęcie wewnątrzustne cyfrowe
Zdjęcie skrzydłowo – zgryzowe cyfrowe
Cyfrowy tomograf komputerowy 3D (wybranego odcinka)
Cyfrowy tomograf komputerowy 3D (1 łuk zębowy)
Cyfrowy tomograf komputerowy 3D całościowy (2 łuki zębowe)

100 zł
25 zł
30 zł
250 zł
300 zł
400 zł

Badania specjalistyczne
Konsultacja lekarza specjalisty chirurgii stomatologicznej
pierwszego i drugiego stopnia

150 zł

Konsultacja lekarza specjalisty ortodoncji

150 zł

Badanie centralnej relacji w stawie skroniowo-żuchwowym
wg Prof. Dawsona przy wykorzystaniu deprogramatora, łuku
twarzowego, artykulatora

1000 zł

Badanie centralnej relacji w stawie skroniowo-żuchwowym
wg Prof. Dawsona przy wykorzystaniu deprogramatora, łuku
twarzowego, artykulatora, USG stawów skroniowo-żuchwowych,
badania głębokości kieszonek dziąsłowych, specjalistyczna analiza
zwarcia oraz analiza estetyczna (wax-up/moc-up)

2000 zł

Stomatologia zachowawcza i estetyczna
Wypełnienie materiałem kompozytowym
światłoutwardzalnym

200 zł

Wypełnienie kompozytowe estetyczne (rekonstrukcja startego
zęba w zależności od rozległości odbudowy i rodzaju
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300 zł - 500 zł

materiału)
Piaskarka abrazyjna (1 ząb)

50 zł

Piny tytenowe okołomiazgowe (1 sztuka)

50 zł

Znieczulenie miejscowe

50 zł - 100 zł

Opatrunek leczniczy

50 zł

Zabezpieczenie zęba nadwrażliwego preparatem
Seal&Protect

50 zł

Fluoryzacja kontaktowa wszystkich zębów
(Fluor Protecto/Fluor Protector S/Duraphat)
Usunięcie złogów nazębnych i piaskowanie osadów

50 zł -100 zł
150 zł - 200 zł

Piaskowanie, skaling, polerowanie i fluoryzacja kontaktowa

250 zł

Piaskowanie, skaling, polerowanie, fluoryzacja kontaktowa
+ kontrola lekarska

300 zł

Ekwilibracja zgryzu

150 zł - 250 zł

Założenie deprogramatora mięśniowego

150 zł

Instruktaż higieny jamy ustnej

50 zł

Wizyta adaptacyjna

50 zł

Lakowanie bruzd (jeden ząb) + piaskowanie powierzchni

60 zł

Kontrola lekarska po zabiegu

120 zł

Periodontologia
Gingiwektomia (okolica jednego zęba)

150 zł

Kiretaż zamknięty kieszeni przyzębnej (1 ząb)

100 zł

Kiretaż otwarty kieszeni przyzębnej (1ząb)

150 zł

Płukanie kieszonki dziąseł z aplikacją leku

50 zł

Szynowanie zębów (cena za jedną przestrzeń międzyzębową)

150 zł

Zabieg chirurgicznej rekonstrukcji brodawki międzyzębowej

500 zł

Wydłużenie korony klinicznej

400 zł

Podcięcie wędzidełka (w zależności od metody)
Ozonoterapia

100 zł -300 zł
50 zł

Laseroterapia

50 zł

Pogłębienie przedsionka dna jamy ustnej

500 zł -1000 zł
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Przeszczep tkanki łącznej z podniebienia

500 zł - 1500 zł

Endodoncja
Ekstyrpacja miazgi w znieczuleniu ząb jednokanałowy
i ząb wielokanałowy
Aplikacja leku do kanału

250 zł - 300 zł
80 zł

Leczenie kanałowe w mikroskopie zęba jenokanałowego i
dwukanałowego – całkowite leczenie odbywa się na jednej
wizycie

1 000 zł

Leczenie kanałowe w mikroskopie zęba wielokanałowego
(trzy i więcej kanałów) - całkowite leczenie odbywa się na
jednej wizycie

1 200 zł

Założenie wkładu koronowo – korzeniowego w zależności
od rodzaju materiału

700 zł - 1 000 zł

Usunięcie złamanego narzędzia w kanale

200 zł

Usunięcie starego wkładu koronowo - korzeniowego

250 zł

Chirurgia stomatologiczna
Ekstrakcja zęba jednokorzeniowego

150 zł

Ekstrakcja zęba wielokorniowego

200 zł

Ekstrakcja chirurgiczna zęba bez szycia bez PRF

300 zł - 400 zł

Ekstrakcja chirurgiczna zębów ósmych bez PRF

500 zł

Odsłonięcie zęba zatrzymanego do leczenia
ortodontycznego

500 zł

PRF (fibryna bogatopłytkowa) – 1 sztuka

100 zł - 150 zł

Plastyka połączenia ustno-zatokowego + PRF
Usunięcie torbieli zatoki szczękowej

700 zł
2 000 zł

Resekcja wierzchołkowa korzenia

700 zł

Hemisekcja

700 zł

Szycie zębodołu

100 zł

Hemostaza krwawienia poekstrakcyjnego

100 zł

Opatrunek po ekstrakcji

50 zł - 100 zł
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Ściągnięcie szwów

120 zł -150 zł

Nacięcie ropnia wewnątrzustnego

50 zł - 100 zł

Drenaż i przepłukanie ropnia

50 zł

Usunięcie torbieli korzeniowej

200 zł

Podcięcie wędzidełka (w zależności od metody)
Usunięcie nadziąślaka

100 zł - 300 zł
300 zł

Plastyka tkanek miękkich

300 zł - 400 zł

Chirurgiczne przygotowanie jamy ustnej do protezowania

300 zł - 400 zł

Założenie materiału regeneracyjnego i błon zaporowych
po ekstrakcji zęba, zabezpieczającego przed zanikiem
kości
(cena zależy od rodzaju i ilości materiału
regeneracyjnego)

1 000 zł – 1 500 zł

Regeneracja boczna wyrostka z założeniem materiałów
osteoindukcyjnych, błon zaporowych i PRF

2000 zł – 3000 zł

Rozszczepienie wyrostka zębodołowego z zastosowaniem
materiałów osteoindukcyjnych oraz PRF

2000zł

Pobranie i założenie bloku kostnego

3 000 zł

Podniesienie dna zatoki szczękowej z założeniem
materiału regeneracyjnego od strony implantu, błon
zaporowych i PRF (cena zależy od rodzaju i ilości
materiału regeneracyjnego)

2 500 zł

Podniesienie dna zatoki z dostępu bocznego z założeniem
materiału regeneracyjnego, błon zaporowych i PRF
(cena zależy od rodzaju i ilości materiału
regeneracyjnego)

Od 3 000 zł

Zabieg wszczepienia implantów
(cena zależy od rodzaju implantu nie obejmuje protetyki i
śrub gojących dziąsło)

BTK Italy 2000 zł
Biomet 3i USA 2500 zł
Biomet 3i USA 3000 zł

Szablon chirurgiczny

1500 zł

Zastosowanie membrany w czasie zabiegu

500 zł – 1 000 zł

Śruba gojąca dziąsło na implancie z przesunięciem płata
podniebiennego ze znieczuleniem i szyciem

500 zł

Zniesienie kości znad implantu

100 zł

Korona protetyczna tymczasowa kształtująca dziąsło z
łącznikiem tymczasowym

1500 zł

Korona protetyczna metal – porcelana na implancie

1500 zł

Korona protetyczna cyrkon – porcelana na implancie

2000 zł
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Łącznik protetyczny cyrkonowy indywidualny na
implancie

1 500 zł

Łącznik protetyczny tytanowy standardowy na implancie

1 000 zł

Wklejenie korony na implancie

150 zł

Zabieg chirurgiczny w asyście zespołu
anestezjologicznego (cena za jedną godzinę)

300 zł

Protetyka
Proteza akrylowa

1 500 zł

Proteza szkieletowa

1500 zł - 2500 zł

Proteza z acetolu

2 000 zł

Podścielenie protezy

600 zł

Podścielenie protezy szkieletowej

600 zł

Podścielenie miękkie protezy przy implantacji

500 zł

Naprawa protezy

200 zł – 400 zł

Przygotowanie zęba pod koronę protetyczną

150 zł

Korona metal - porcelana

1 000 zł

Korona cyrkon - porcelana

1 500 zł

Korona pełnocyrkonowa + szablon

1 700 zł

Korona pełnoceramiczna z indywidualizacją koloru i
charakteryzacją

2 000 zł

Wklejenie korony na stałe

100 zł

Wklejenie korony tymczasowo

50 zł

Zdjęcie pojedynczej korony

150 zł

Wkład koronowo – korzeniowy (w zależności od rodzaju
materiału)

700 zł – 1 000 zł

Wklejenie wkładu koronowo-korzeniowego metalowego na
stałe

100 zł

Most typu Maryland metal – akryl za jedną koronę

300 zł

Szyna w centralnej relacji w leczeniu stawów
skroniowo-żuchwowych

1000 zł

Modele diagnostyczne

200 zł

Korona tymczasowa

200 zł

Korona tymczasowa wykonywana w laboratorium

300 zł

Wymiana opatrunku w koronie tymczasowej
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50 zł

Inlay, onlay (w zależności od rodzaju i wielkości)

1 200 zł -1500 zł

Wklejenie inlay/onlay

150 zł

Licówka kompozytowa 1 punkt

800 zł

Licówka porcelanowa 1 punkt

1 500 zł

Licówka tymczasowa 1 punkt

100 zł

Wklejenie licówki

100 zł
Ortodoncja

Konsultacja specjalistyczna
Wyciski
Omówienie planu leczenia
Płyta Schwarza ze śrubą jednokierunkową/trójkierunkową
Aparat blokowy
Twin Block
Hyrax
Łuk podniebienny
Naprawa aparatu ruchomego
Kontrola aparatu ruchomego
Założenie aparatu stałego metalowego 1 łuk
Założenie aparatu stałego kryształowego 1 łuk
Założenie aparatu kryształowego bezligaturowego 1 łuk
Kontrola aparatu stałego 1 i 2 łuki
Zdjęcie aparatu
Retainer
Płytka retencyjna

150 zł
100 zł
250 zł
650 zł – 800 zł
800 zł
1200 zł
900 zł
500 zł
150 zł
80 zł
1900 zł – 2000 zł
2800 zł
3000 zł
150 zł – 200 zł
300 zł
300 zł
350 zł

Wybielanie
Nakładki do wybielania dwa łuki zębowe

700 zł

Wybielanie zębów laserem w klinice (dwa łuki zębowe)
Wybielanie zębów martwych (jeden ząb, jedna wizyta)

1 000 zł
200 zł

Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej. Podane ceny mogą ulec zmianie.
Indywidualny plan leczenia Pacjenta i koszty z nim związane są uzgadniane z lekarzem przed rozpoczęciem
leczenia.
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