Cennik usług stomatologicznych
Stomatologia zachowawcza, profilaktyka
Porada
Badanie stomatologiczne + instruktaż higieny jamy ustnej + dokumentacja dla
pacjenta
Usunięcie kamienia nazębnego - ultradźwięki
Piaskowanie wszystkich zębów metodą Air - flow
Lakierowanie wszystkich zębów stałych
Lakierowanie wszystkich zębów mlecznych
Fluoryzacja
Lak w zębie stałym
Lak w zębie mlecznym
Wypełnienie zęba materiałem światłoutwardzalnym
Wypełnienie zęba chemoutwardzalne
Wypełnienie zęba glasjonomerowe u dzieci
Wypełnienie kolorowe u dzieci (ząb mleczny)
Odbudowa zęba materiałem światłoutwardzalnym
Odbudowa zęba na włóknie szklanym
Wypełnienie w zębie po leczeniu kanałowym
Impregnacja zębiny (5 wizyt)
Opatrunek w zębie lub tymczasowy materiał z tlenku cynku
Znieczulenie
Płytka odciążająca na zgrzytanie zębów (bruksizm)
NOWOŚĆ! Zdjęcie rentgenowskie punktowe zęba z radiowizjografią

bezpłatna
60 zł
120 zł
110 zł
100 zł
50 zł
30 zł
50 zł
40 zł
100 - 150 zł
100 zł
50 zł
90 zł
180 - 200 zł
400 zł
150 - 200 zł
100 zł
50 zł
30 zł
150 zł
30 zł

Leczenie kanałowe zęba
Zatrucie zęba

100 zł

Leczenie kanałowe ENDO wypełnienie gutaperką i uszczelniaczem:
jednego kanału
dwóch kanałów
trzech kanałów
czterech kanałów

250 zł
350 zł
450 zł
550 zł

Powtórne leczenie kanałowe REENDO:
jednego kanału
dwóch kanałów
trzech kanałów
czterech kanałów
Dodatkowa wizyta w leczeniu Endo lub Reendo
Wkład koronowo - korzeniowy z włókna szklanego

300 zł
450 zł
550 zł
650 zł
50 zł
200 zł

Kosmetyka
Wybielanie zębów metodą nakładkową nocną 1 łuk - szczęka
Wybielanie zębów metodą nakładkową nocną 1 łuk - żuchwa
Licówka światłoutwardzalna

300 zł
300 zł
300 zł

Protetyka
Korona porcelanowa na podbudowie metalowej
Korona pełnoceramiczna - cyrkonowa lub 1 punkt w moście
Most porcelanowy - 1 punkt
Most z włókna szklanego (brakujący jeden ząb)
Proteza elastyczna
Proteza szkieletowa
Proteza akrylowa całkowita
Proteza częściowa
Naprawa protezy

600 zł
1000 zł
600 zł
600 zł
1350 zł
1300 zł
800 zł
300 - 700 zł
70 zł

Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.
66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

