
Obowiązuje od 01.01.2023

DIAGNOSTYKA:

Badanie stomatologiczne, przegląd 80* - 120**zł

Konsultacja specjalistyczna 200 – 250zł

Pisemny plan leczenia z wyceną (na życzenie pacjenta) 120zł

RTG zębowe cyfrowe (punktowe) 50zł

RTG pantomograficzne cyfrowe 120zł

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA – LECZENIE 
PRÓCHNICY:

Znieczulenie komputerowe „The Wand” 75zł

Znieczulenie miejscowe 40 – 50zł

Wypełnienie światłoutwardzalne  
(w zależności od wielkości ubytku) 

200 – 380zł

Odbudowa zniszczonego zęba
- (z użyciem wkładu z włókna szklanego)  

350 - 550zł
+ 220zł

Opatrunek w zębie stałym lub mlecznym 180zł

DYSFUNKCJE STAWU SKRONIOWO-ŻUCHWOWEGO – 
CHOROBA OKLUZYJNA:

Analiza z omówieniem planu leczenia 300zł

Odbudowa starcia zębów (FLOW INJECTION Technique) 600zł (1 ząb)

Deprogramacja zgryzu metodą Kois’a 600zł

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

Wizyta adaptacyjna dziecka*** / porada 120zł

Impregnacja (lapisowanie) zębów mlecznych 120zł (1 wizyta)

Lakowanie (1 ząb) 160zł

Wypełnienie w zębie mlecznym 180 – 220zł

ENDODONCJA MIKROSKOPOWA – LECZENIE 
KANAŁOWE POD MIKROSKOPEM:

Leczenie kanałowe (nie obejmuje rtg i odbudowy korony)

-Ząb 1-kanałowy
-Ząb 2-kanałowy
-Ząb 3-4-kanałowy
-Re-endo (powtórne leczenie endodontyczne)

650zł
850zł
1200zł
+150zł za 1 kanał

Zatrucie zęba ze znieczuleniem (dewitalizacja) 250zł

Usunięcie złamanego narzędzia, wkładu 350zł

Zamknięcie perforacji MTA 370zł



CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA:

Ekstrakcja zęba: (nie obejmuje znieczulenia i szycia chirurgicznego)

-ząb mleczny
-ząb stały
-chirurgiczne usunięcie zęba
-chirurgiczne usunięcie zęba zatrzymanego 

180 - 220zł
300 - 450zł
500zł
700 - 850zł

Resekcja wierzchołka korzenia (jednego zęba) 700 - 800zł

Szycie chirurgiczne 100zł

PERIODONTOLOGIA:

Pogłębienie przedsionka 550 - 1000zł 

Pokrycie recesji z przeszczepem (1 ząb) 1000zł

Augmentacja materiałem kościozastępczym (za jedną przestrzeń) 1200 - 1800zł

Plastyka wędzidełka (laser) 400zł

Leczenie zmian na błonie śluzowej 250zł (jedna wizyta)

Szynowanie zębów 260zł (1ząb)

Dezynfekcja kieszonek przyzębnych (Fotosan) 60zł (kieszonka)

Zabiegi laserem biostymulacyjnym 450zł (10 zabiegów)

Kiretaż zamknięty (jedna ćwiartka uzębienia) 350zł

Rootplanning + skaling naddziąsłowy i poddziąsłowy 300zł

IMPLANTOLOGIA STOMATOLOGICZNA:

Implant firmy Biomet 3I 
- część chirurgiczna
- część protetyczna (zależna od typu korony)

3500zł
3500 – 4200zł

PROTETYKA:

Cementowanie korony/licówki 250zł

Wkład koronowo - korzeniowy 380 - 480zł

Licówka
- kompozytowa 
- pełnoceramiczna

1000zł
2200zł

Korona (punkt) 
- tymczasowa (gabinetowa/laboratoryjna)
- porcelanowa na metalu
- pełnoceramiczna 
- pełnoceramiczna na bazie tlenku cyrkonu 

120 / 500zł
1300zł
2100zł
2200zł

Proteza szkieletowa/acetalowa 2200 - 2400zł

Inley/Onley (kompozytowy) 1000zł

Proteza akrylanowa
- całkowita
- częściowa

1400zł
900 - 1200zł

Szyna przeciwko bruksizmowi (szyna relaksacyjna) 400zł

Wycisk cyfrowy (skan 3D uzębienia) + druk modelu diagnostycznego 260zł



HIGIENIZACJA I WYBIELANIE ZĘBÓW:

Usunięcie kamienia,piaskowanie,polerowanie,fluoryzacja,plan higieny 330zł

Usunięcie kamienia i polerowanie 250zł

Piaskowanie zębów 200zł

Fluoryzacja/remineralizacja kontaktowa 80zł

Wybielanie
-Ząb martwy (za 1 wizytę)

-Zęby żywe (metoda nakładkowa)

-Zęby żywe (metoda 1-wizytowa w gabinecie, laserowe wybielanie)

250zł (+ koszt odbudowy zęba)

1000zł
1200zł 

* przegląd dla stałych pacjentów przychodzących regularnie co 0,5 roku (dotyczy także dzieci)
** przegląd dla pacjentów pierwszorazowych lub przychodzących niesystematycznie (dotyczy 
także dzieci)
*** wizyta adaptacyjna dziecka to wizyta dziecka na fotelu do 15 min.


