
CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

IMPLANTY

- Wszczepienie implantu                                                                                             2500 zł

- korona porcelanowa na implancie                                                                             2000 zł

- korona pełnoceramiczna na implancie                                                                               2500 zł

- tymczasowe uzupełnienie protetyczne                                                                                 500 zł

- proteza zębowa na dwóch implantach                                                                      6000-9000 zł

- proteza zębowa na czterech implantach                                                             11000 – 18000 zł

- pozostałe ceny zabiegów implantologicznych ustalane są po konsultacji                           

PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA

- usunięcie kamienia                                                                                                                200 zł

- usunięcie kamienia, piaskowanie                                                                                  250 zł

- piaskowanie                                                                                                                         200 zł

KONSULTACJE

- konsultacja zachowawcza                                                                              od 50 zł – 100 zł

- konsultacja protetyczna                                                                              od 50 zł – 100 zł

- konsultacja chirurgiczna                                                                              od 50 zł – 100 zł

- konsultacja implantologiczna                                                                                               100 zł

Do wielu konsultacji niezbędne jest wykonanie zdjęć RTG lub CBCT

ZDJĘCIA RTG, TOMOGRAFIA W 3D (CBCT)

- RTG – cyfrowe                                                                                                                      30 zł

- RTG – Pantomograficzne                                                                                                         80 zł

- RTG – cefalometryczne                                                                                                                   80 zł

- 3D CBCT: 5x5, 6x8, 8x8/ 8x15                                                                              200 zł/ 250 zł



WYPEŁNIENIA, ODBUDOWA ZĘBA

- opatrunek tymczasowy                                                                                                  50 zł

- opatrunek leczniczy (tlenek cynku)                                                                                     70 zł

- wypełnienie kompozytowe zęba (zależy od wielkości i klasy ubytku)                      150 - 250 zł

- wypełnienie MOD (kilka powierzchni zęba)                                                             200 - 250 zł

- odbudowa zęba                                                                                                    250   - 400 zł

- wypełnienie w zębie mlecznym                                                                        70 zł – 150 zł

- pin okołomiazgowy                                                                                                             + 30 zł

- pozostałe ceny zabiegów stom. zachowawczej ustalane są po konsultacji                              

LECZENIE ENDODONTYCZNE (KANAŁOWE)

- dewitalizacja miazgi zęba                                                                                                          70 zł

- trepanacja komory zęba                                                                                                           100 zł

- leczenie kanałowe zęba – 1 wizyta (zależy od ilości kanałów korzeniowych)         300 – 700 zł

- leczenie kanałowe – wizyty pośrednie z opatrunkami                                                  50 – 100 zł

- amputacja mortalna w zębie mlecznym                                                                        100 zł

- pozostałe ceny zabiegów endodontycznych ustalane są po konsultacji                                           

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

- usunięcie zęba mlecznego                                                                                                  150 zł

- usunięcie zęba 1 – korzeniowego                                                                                             200 zł

- usunięcie zęba wielokorzeniowego                                                                                     200 zł

- ekstrakcja zęba mądrości (zależy od stopnia skomplikowania zabiegu)                        250 – 350 zł

- ekstrakcja chirurgiczna – dłutowanie                                                                           250 – 700 zł

- ekstrakcja zęba zatrzymanego                                                                                         250 – 500 zł

- resekcja korzenia                                                                                                               700 zł

- szycie po ekstrakcji                                                                                                               100 zł

- odsłonięcie zęba ze wskazań ortodontycznych                                                                         300 zł



- pozostałe ceny zabiegów chirurgicznych ustalane są po konsultacji                                               

PROTETYKA

PROTEZY RUCHOME:

-   proteza całkowita (góra lub dół)                                                                                      1500 zł

- proteza częściowa                                                                                                      700 – 1200 zł

- dopłata za elementy wzmacniające (siatka, łuk lany)                                                150 zł – 500 zł

- proteza szkieletowa                                                                                                                1700 zł

- szynoproteza                                                                                                                             2000 zł

- podścielenie protezy w laboratorium                                                                              250 – 700 zł

- reperacja protezy (1 punkt)                                                                                                     100 zł

- korekta protezy wykonanej w innych gabinecie                                                              100 zł

- zatrzask do protezy szkieletowej                                                                                                 500 zł

PROTEZY STAŁE:

- korona porcelanowa na metalu                                                                                                  1000 zł

- korona pełnoceramiczna  LAVA                                                                                      1500 zł

- korona tymczasowa wykonana w gabinecie                                                                             60 zł

- korona akrylowa tymczasowa, laboratoryjna                                                                           120 zł


