PRACOWNIA RTG
RTG przylegające (jednego zęba)
RTG pantomograficzne

40 zł
70 zł
PROFILAKTYKA

Scaling ultradźwiękowy
150 zł
Piaskowanie
150 zł
Scaling + Piaskowanie + Polerowanie + Fluoryzacja
250 zł
Pakiet higienizacji+instruktaż higieny (ortodoncja)
180 zł
Polerowanie zębów
100 zł
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
Konsultacja stomatologiczna
50 zł
Wypełnienie zęba stałego:
- na jednej powierzchni
190 zł
- na dwóch powierzchniach
220 zł
- na trzech powierzchniach
250 zł
Odbudowa kompozytowa zęba
300 zł
Odbudowa na włóknie
350 zł
Leczenie przebarwień (białych plamek) metodą ICON 200 zł
Opatrunek
50 zł
Znieczulenie
40 zł
ENDODONCJA (LECZENIE KANAŁOWE)
- zęba jednokorzeniowego (1-3 siekacze, kły)
450 zł
- zęba dwukorzeniowego (4-5 przedtrzonowce)
580 zł
- zęba trzykorzeniowego (6-8 trzonowce)
730 zł
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA
Wizyta adaptacyjna (badanie stomatologiczne,
50 zł
kontrola)
Wypełnienie zęba mlecznego
- kolorowe
160 zł
- glassjonomerowe
120 zł
Wypełnienie zęba stałego:
- światłoutwardzalne
160 zł – 250 zł
Lakierowanie (fluoryzacja)
100 zł
Lakowanie zęba
150 zł
Usunięcie zęba mlecznego
200 zł
Leczenie amputacyjne zęba mlecznego (usunięcie
200 zł
miazgi)
CHIRURGIA
100 zł -wartość odliczana przy
Konsultacja chirurgiczna z planem leczenia
rozpoczęciu leczenia
Ekstrakcja:
- zęba jednokorzeniowego
250 zł
- zęba wielokorzeniowego
300 zł
- zęba częściowo zatrzymanego
450 zł
- zęba zatrzymanego
600 zł

Resekcja szczytu korzenia
Plastyka wędzidełka

1 korz. 800 zł / 2 korz. 1200 zł
350 zł
IMPLANTOLOGIA

Implant
Sinus Lift
Mikroimplant

2 500 zł
3 000 zł
600 zł
IMPLANTOPROTETYKA

Korona na implancie:
- na podbudowie z metalu
- na podbudowie z tlenku cyrkonu

2 200 zł
3 200 zł
PROTETYKA

Konsultacja protetyczna z planem leczenia

100 zł – wartość odliczana przy
rozpoczęciu leczenia
900 zł

Korona ceramiczna na podbudowie z metalu
Korona pełnoceramiczna na podbudowie z tlenku
1 700 zł
cykonu
Doklejenie korony
70 zł
Licówka pełnoceramiczna (jedna)
1 500 zł
Proteza akrylowa:
- częściowa
1 000 zł
- całkowita
1 200 zł
Proteza szkieletowa
1 800 zł
Proteza acetalowa (elastyczna)
1 750 zł
Proteza akronowa (elastyczna)
1 750 zł
Szyna relaksacyjna
250 zł
Szyna antybruksizmowa Michigan / Svead
500 zł
Wkład koronowo – korzeniowy
500 zł
Dostawienie zęba do protezy
150 zł
Sklejenie protezy
150 zł
STOMATOLOGIA ESTETYCZNA
Wybielanie lampą ZOOM
1 100 zł
Wybielanie skojarzone (lampa + nakładki)
1 500 zł
Nakładki do wybielania
200 zł (łuk)
Nakładki do wybielania + materiał
750 zł

