Cennik:
Stomatologia zachowawcza:
Konsultacja protetyczna, implantologiczna, estetyczna 50 zł (koszt konsultacji jest
odliczany od kosztów wykonywanego zabiegu)
Przegląd 20 zł
Wydanie zaświadczenia 20 zł
Znieczulenie 20 zł
Wypełnienie:
Zęby przednie
1 powierzchnia 90 zł
2 powierzchnie 110 zł
3 powierzchnie 120 zł
Licówka z materiału kompozytowego 120 zł – 150 zł
Częściowa licówka kompozytowa 100 zł
Zęby przedtrzonowe
1 powierzchnia 90 zł
2 powierzchnie 120 zł
3 powierzchnie 130 zł
Zęby trzonowe
1 powierzchnia 110 zł
2 powierzchnie 140 zł
3 powierzchnie 150 zł
Odbudowa bardzo zniszczonych zębów (praktycznie bez części koronowej) 170 zł – 180 zł
Odbudowa na wkładzie koronowo korzeniowym standardowym 180 zł – 200 zł
Przykrycie odsłoniętej miazgi:
wodorotlenkiem wapnia 10 zł
cementem MTA 30 zł
Zdjęcie RVG 20 zł
Leczenie zębów mlecznych
1 powierzchnia 80 zł
2 powierzchnia 90 zł
3 powierzchnia 100 zł
Ekstrakcja zęba mlecznego 80 zł

Zabiegi profilaktyczne:
Skaling i piaskowanie (oczyszczanie kamienia i osadów) 110 zł
Fluoryzacja 20 zł
Lakowanie 50 zł (ząb)

Lakierowanie 70 zł (dwa łuki zębowe)
Kiretaż poddziąsłowy 100 zł (jeden łuk zębowy)

Endodoncja:
Leczenie i wypełnienie jednego kanału 110 zł
(zęby powyżej trzech kanałów – każdy kolejny po trzecim kanał 50 zł)
Poprawkowe leczenie kanałowe 120 zł -150 zł za jeden kanał
Zatrucie zęba 20 zł
Pokrycie perforacji cementem MTA 50 zł
Leczenie kanałowe zębów mlecznych 50 zł

Protetyka:
Wkład z włókna szklanego 180 zł (1 wkład), 200 zł (2 wkłady), 220 zł (3 wkłady)
Wkład indywidualny koronowo-korzeniowy 240 zł
Wkład indywidualny koronowo-korzeniowy dwuczęściowy 250 zł
Wkład indywidualny koronowo-korzeniowy trzyczęściowy 260 zł
Korona porcelanowa na metalu 600 zł (stopień ceramiczny stosowany w celu poprawienia
kosmetyki-zęby przednie 50 zł)
Korona pełnoceramiczna E.MAX 830 zł
Licówka pełnoceramiczna E.MAX 830 zł
Korona pełnoceramiczna cyrkonowa 1000 zł
Korona z zatrzaskiem(zasuwą) do pracy kombinowanej 1200 zł
Korona teleskopowa 1100 zł
Korona tymczasowa 50 zł
Proteza szkieletowa 1300 zł
Proteza szkieletowa z zatrzaskami lub zasuwami 1500 zł
Proteza akrylowa 550 zł
Proteza overdenture 650 zł
Wkład z zatrzaskiem do protezy overdenture 500 zł
Zdjęcie korony 70zł
Zacementowanie poluzowanej korony 80zł

Chirurgia:
Ekstrakcja zęba (usunięcie) 100 - 150 zł
Ekstrakcja chirurgiczna 150 - 250 zł
Resekcja wierzchołka korzenia 400zł

Implanty:
Wszczepienie implantu 2000 zł
Nadbudowa na implancie (korona porcelanowa + łącznik) 1500 zł

Wybielanie zębów:
Metoda nakładkowa 550 zł
Wybielanie lampą PHILIPS ZOOM 750 zł
Metoda łączona (wybielanie lampą ZOOM + nakładki) 950 zł

