CENNIK
Stomatologia zachowawcza z endodoncją *
świadczenia
Badanie jamy ustnej
wypełnienie materiałem światłoutwardzalnym
opatrunek
wkład z włókna szklanego + odbudowa zęba
leczenie endodontyczne (kanałowe)
ząb jednokanałowy
ząb dwukanałowy
ząb trzykanałowy i więcej
wypełnienie tymczasowe
wizyta interwencyjna(dewitalizacja)
przygotowanie zęba do leczenia kanałowego
ponowne leczenie kanałowe
leczenie przez koronę protetyczną
Stomatologia dziecięca
wypełnienie materiałem glasjonomerowym
opatrunek
lakowanie
lakierowanie zębów mlecznych
lakierowanie zębów stałych
usunięcie zęba mlecznego
dewitalizacja zęba mlecznego
wypełnienie po dewitalizacji
Chirurgia
ekstrakcja (usunięcie zęba)
ekstrakcja zęba mądrości
resekcja wierzchołka korzenia zęba
nacięcie ropnia
opatrunek
opatrunek po ekstrakcji (dwa razy)
Periodontologia
konsultacja specjalistyczna
konsultacja + badanie periodontologiczne
usunięcie kamienia i polerowanie zębów
piaskowanie
usunięcie kamienia + piaskowanie
usunięcie kamienia + piaskowanie + fluoryzacja
usunięcie kamienia poddziąsłowego
piaskowanie poddziąsłowe
usunięcie kamienia + piaskowanie poddziąsłowe
kiretaż zamknięty ( w zal.od st.zaawansowania chor.)
kiretaż otwarty mały ( do 3 zębów)
kiretaż otwarty duży ( do 6 zębów)
plastyka wędzidełka
pokrycie recesji
regeneracja ubytku materiałem kościozastępczym

cena
50 zł
160-300zł
100-150zł
350-450zł
350-450zł
450-550
550-750zł
100-150zł
100 zł
100 zł
50-100zł do ceny podstawowej
50-100zł do ceny podstawowej
80-100zł
70 zł
50zł /ząb
80 zł
100 zł
80-100zł
70 zł
120 zł
150-300zł
200-400zł
500 zł
120 zł
80 zł
bezpłatnie
100 zł
150 zł
150 zł
100-150zł
250 zł
280 zł
250 zł
200 zł
350 zł
250/łuk lub 200 zł 1/2 łuku
350 zł
500 zł
250 zł
750-1500 zł
od 1300zł

Protetyka
wkład metalowy lany
korona metalowo-ceramiczna
korona bezniklowa
korona pełnoceramiczna
proteza częściowa akrylanowa
proteza szkieletowa
proteza całkowita
proteza szkieletowa na zatrzaskach
naprawa protezy / dostawienie zęba
podścielenie protezy
osadzenie korony wykonanej w innym gabinecie
Wybielanie
wybielanie metodą gabinetową+domową
wybielanie motodą domową
wybielanie zęba martwego ( 1sza wizyta)
wybielanie zęba martwego kolejne wizyty
* W cenę leczenia kanałowego wliczone są zdjęcia RVG
* Na życzenie pacjenta do zabiegu podawane jest
znieczulenie
* cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty
w rozumieniu prawa handlowego

300-350zł
750 zł
850 zł
1 500 zł
900 zł
1 300 zł
1 000 zł
1700zł + koszt koron
120 zł
300 zł
100 zł
990 zł
600 zł
200 zł
120 zł

