Przegląd

bezpłatny

Plastyka połączenia ustno-zatokowego

350 zł

Znieczulenie w ramach leczenia

bezpłatne

Nacięcie ropnia + płukanie

100 zł

Usunięcie kamienia + polerowanie + fluoryzacja

250 zł

Wszczepienie implantu

2300 zł

jw. przy bardzo dużej ilość złogów

300 zł

Nacięcie ropnia + płukanie

100 zł

jw. + lakier fluorkowy Duraphat

+ 50 zł

Przedprotetyczna plastyka tkanek miękkich

200-800 zł*

Wybielanie nakładkowe/wybielanie w gabinecie

800 zł

Zdjęcie RTG pantomograficzne

80 zł

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

PROTETYKA
Stopień ceramiczny

50 zł

Korona tymczasowa

50 zł

Wypełnienie światłoutwardzalne małe/ średnie
/duże

150/200/300 zł Korona porcelanowa na metalu

800 zł

Licówka kompozytowa wykonana w gabinecie

400 zł

Korona pełnoceramiczna na cyrkonie

1500 zł

Odbudowa zęba na włóknie szklanym

400 zł

Korona porcelanowa na implancie

2300 zł

Opatrunek (fleczer, tlenek cynku)

50 zł

Most adhezyjny na włóknie szklanym (1 punkt)

od 1200 zł*

ENDODONCJA
(leczenie pod mikroskopem, jednowizytowe, maszynowe, cena z rtg i
znieczuleniem, nie obejmuje odbudowy korony zęba)

Licówka porcelanowa

1300 zł

Inlay/onlay/endokorona - kompozyt na wł.
szklanym

700 zł

Odbudowa zęba do leczenia kanałowego

100 zł

Inlay/onlay/endokorona - porcelana

1200 zł

Ząb jednokanałowy

500 zł

Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego

400 zł

Ząb dwukanałowy

750 zł

Proteza szkieletowa

1800 zł

Ząb trzykanałowy

1000 zł

Wkład korzeniowy z zatrzaskiem kulowym

700 zł

Ząb czterokanałowy

1200 zł

Zatrzask zewnątrzkoronowy

700 zł

Powtórne leczenie kanałowe - 1 kanał

jw. + 100 zł

Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego

od 300 zł*

Powtórne leczenie kanałowe - wiele kanałów

jw. + 200 zł

Zacementowanie obcego mostu/korony (1 punkt)

100 zł

Ekstyrpacja miazgi w znieczuleniu, ząb 1-kanałowy

100 zł

Usunięcie korony lub mostu

od 50 zł*

Ekstyrpacja miazgi w znieczuleniu, ząb
wielokanałowy

150 zł

Proteza osiadająca (akrylowa) całkowita

1000 zł

Wybielanie zęba martwego - pierwsza wizyta

300 zł

Proteza osiadająca( akrylowa) częściowa

500-700 zł*

Wybielanie zęba martwego - kolejna wizyta

50 zł

Podścielenie protezy

300 zł

Zabezpieczenie perforacji materiałem MTA

200 zł

Płytka odciążająca (relaksacyjna)

300 zł

Usunięcie złamanego narzędzia

od 350 zł

Szynowanie zębów (1 ząb)

100 zł

CHIRURGIA

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

Ekstrakcja zęba stałego

100-300 zł*

Kolorowe wypełnienie w zębie mlecznym

100 zł

Operacyjna ekstrakcja zatrzymanego zęba mądrości

350-700 zł*

Leczenie amputacyjne zęba mlecznego z wypełn.

120 zł

Resekcja wierzchołka korzenia

450-600 zł*

Lakowanie jednego zęba

80 zł

Wycięcie kaptura dziąsłowego nad zębem mądrości

150 zł

Opatrunek w zębie mlecznym

40 zł

Plastyka wędzidełka

200 zł

Ekstrakcja zęba mlecznego

100 zł

Hemisekcja

300 zł

Wizyta adaptacyjna

50 zł

Wydłużenie korony zęba

350 zł

* Procedury charakteryzujące się szerokim spektrum wariantów klinicznych. Do
indywidualnej oceny w trakcie wizyty.

