STOMATOLOGIA
Diagnostyka podstawowa

Badanie kontrolne

50zł

Konsultacja stomatologiczna ze zdjęciem pantomograficznym

150zł

Konsultacja specjalistyczna: chirurgiczna lub implantologiczna

100zł

Diagnostyka rentgenowska
Zdjęcie pantomograficzne

70zł

Zdjęcie cefalometryczne

70zł

Komplet zdjęć

120zł

(pantomograficzne + cefalometryczne)

Tomografia CBCT pole 12x9

350zł

(wykorzystywana do diagnostyki zatok szczękowych)

Tomografia CBCT pole 10x8

300zł

(wykorzystywana do precyzyjnego zaplanowania zabiegu wszczepienia implantów)

Tomografia CBCT pole 5x5
(wykorzystywana do precyzyjnego zaplanowania małych zabiegów chirurgii stomatologicznej
lub leczenia kanałowego)

200zł

Profilaktyka
Skaling
(usunięcie złogów kamienia nazębnego ultradźwiękami)

150zł

Piaskowanie

150zł

(usunięcie osadu nazębnego)
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Fluoryzacja kontaktowa
(Lakierowanie ma na celu profilaktykę próchnicy oraz znoszenie nadwrażliwości zębów)

100zł

Pakiet higienizacji

250zł

(skaling + piaskowanie + fluoryzacja)

Wybielanie
Metoda domowa
(wybielanie nakładkowe – pacjent otrzymuje dwie nakładki oraz preparat wybielający do

700zł

stosowania w domu)

Metoda gabinetowa
(wybielanie gabinetowe z użyciem lampy Beyond, efekty bezpośrednio po wizycie)

1000zł

Stomatologia zachowawcza
Wypełnienie kompozytowe
(cena wypełnienia uzależniona jest od rozległości ubytku, użycia mikroskopu

170zł - 250zł

stomatologicznego oraz użytego materiału)

Włókno szklane
(w przypadku zębów po leczeniu kanałowym wskazana jest odbudowa z użyciem włókna

+200zł

szklanego, która wzmacnia strukturę zęba i zapobiega jego złamaniu)

Estetyczna odbudowa zębów przednich materiałem Enamel HRi
(Enamel HRi to jedyny materiał na rynku imitujący naturalną strukturę zęba, który pozwala na

300zł - 400zł

wykonanie wysoce estetycznego wypełnienia)

Stomatologia dziecięca
Wizyta adaptacyjna
(zapoznanie małego pacjenta z gabinetem i stomatologiem podczas którego sprawdzana jest

50zł

higiena i stan uzębienia)

Fluoryzacja Duraphat
(regularna fluoryzacja zwiększa odporność zębów na próchnicę)
Lakowanie
(zabieg polega za zabezpieczeniu powierzchni żującej zębów trzonowych
światłoutwardzalnym lakiem w celu prewencji próchnicy)

Poszerzone lakowanie
(stosowane w przypadku początkowego zainfekowania szkliwa procesem próchnicowym)
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Wypełnienie zęba mlecznego
(do wyboru wypełnienia kolorowe - Twinky Star lub białe – glasjonomer)

Opatrunek w zębie mlecznym
(rodzaj opatrunku uzależniony od sytuacji klinicznej)
Usunięcie zęba mlecznego
(dla poprawy komfortu naszych najmłodszych pacjentów, do każdego zabiegu stosujemy

100zł - 130zł
80zł

100zł - 120zł

bezbolesne i atraumatyczne znieczulenie komputerowe)

Leczenie endodontyczne
Cena obejmuje leczenie kanałowe pod mikroskopem w znieczuleniu i osłonie koferdamu, maszynowe opracowanie
kanałów, wypełnienie kanałów metodą termiczną, wewnątrzustne zdjęcia kontrolne oraz tymczasowe wypełnienie
ubytku. Do ceny leczenia należy doliczyć odbudowę ostateczną, która uzależniona jest od stopnia zniszczenia tkanek
zęba.

Ekstyrpacja miazgi w znieczuleniu + rtg zębowe

200zł

Leczenie kanałowe zębów 1-3 (siekaczy i kłów)

500zł

Leczenie kanałowe zębów 4-5 (przedtrzonowców)

700zł

Leczenie kanałowe zębów 6-7 (trzonowców)

900zł

Ponowne leczenie kanałowe
(Cena uzależniona od ilości kanałów, materiału wypełniającego oraz elementów
wymagających usunięcia ze światła kanału (wkłady, złamane narzędzia).

wycena
indywidualna

Chirurgia stomatologiczna
Usunięcie zęba

150zł - 250zł

Usunięcie ósemki

250zł - 400zł

Usunięcie zęba zatrzymanego

500zł - 700zł

(zabieg przeprowadzany przez Specjalistę Chirurgii Stomatologicznej)

Resekcja wierzchołka korzenia
(zabieg przeprowadzany przez Specjalistę Chirurgii Stomatologicznej)
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Plastyka połączenia z zatoką szczękową
(zabieg przeprowadzany przez Specjalistę Chirurgii Stomatologicznej)

300zł

Nacięcie ropnia

100zł

Podcięcie wędzidełka

300zł

Podniesienie dna zatoki

1500zł
Implantoprotetyka

Wszczepienie Implantu Neobiotech
(zabieg przeprowadzany przez Specjalistę Chirurgii Stomatologicznej)

2100zł

Odsłonięcie implantu z założeniem śruby gojącej
(zabieg przeprowadzany przez Specjalistę Chirurgii Stomatologicznej)

200zł

Korona na metalu na implancie

1700zł

Korona pełnoceramiczna na implancie

2100zł

Złożone prace implantoprotetyczne (mosty, protezy na implantach) wyceniane są indywidualnie.
Protetyka
Korona porcelanowa na metalu

800zł

Korona pełnoceramiczna

1400zł

Licówka porcelanowa

1400zł

Nakład kompozytowy

600zł
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Nakład ceramiczny

800zł

Wkład koronowo – korzeniowy lany

300zł

Wkład koronowo – korzeniowy z włókna szklanego

200zł

Proteza szkieletowa metalowa

1400zł

Proteza szkieletowa acetalowa

1500zł

Proteza całkowita akrylowa

800zł

Podścielenie protezy

200zł

Naprawa protezy akrylowej

100zł

Złożone prace protetyczne (protezy na zasuwach, implantach) wycenianie są indywidualnie.
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ORTODONCJA
Konsultacja ortodontyczna

100zł

Wykonanie modeli diagnostycznych oraz omówienie planu leczenia

200zł

Aparat stały metalowy (1 łuk)

2000zł - 2200zł

Aparat stały samoligaturujący (1 łuk)

2400zł – 2600zł

Aparat estetyczny (ceramiczny, krystaliczny)

2800zł – 3000zł

Kontrola ortodontyczna z aparatem stałym

150zł - 250zł

Ściągnięcie aparatu stałego

300zł

Retainer stały (1 łuk)

300zł

Aparat ruchomy

700zł - 900zł

Aparat twin-block

1300zł

Aparat Hyrex

800zł

Kontrola ortodontyczna z aparatem ruchomym
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