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RODZAJ USŁUGI KWOTA 

Badanie lekarskie 50,- 

Konsultacja (protetyczne, implantologiczna) 100,- 

  

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA KWOTA 

Opatrunek leczniczy  50,- 

Otwarcie komory w zębie mlecznym 50,- 

Wypełnienie w zębie mlecznym 100,- 

Wypełnienie kompozytowe w zębie stałym 150, do 300,- 

Odbudowa zęba po leczeniu kanałowym ze wzmocnieniem  włóknem szklanym  350,- 

Onlay/inlay kompozytowy 400,- 

Licówka kompozytowa 250,- 

  

HIGIENA, PROFILAKTYKA KWOTA 
Lakowanie bruzd (za każdy ząb) 80,- 

Impregnacja-lapisowanie (1 wizyta) 40,- 

Fluoryzacja (Elmex gelee) – oba łuki 80,- 

Fluoryzacja (fluor protector) – każdy ząb 10,- 

Scaling – oba łuki 150,- 

Piaskowanie 150,- 

Scaling + piaskowanie (oba łuki) 250,- 

Scaling + piaskowanie (jeden łuk) 150,- 

Wybielanie martwego zęba (każda wizyta) 70,- 

Wybielanie zębów (oba łuki) 900,- 

Wybielanie zębów (jeden łuk) 600,- 

 
 

 

ENDODONCJA KWOTA 
Leczenie kanałowe  

   jednokanałowe 350,- do 400,- 

   dwukanałowe 400,- do 500,- 

   trzykanałowe 700,- do 800,- 

   czterokanałowe 800,- do 1000,- 

 Zamykanie perforacji    200,- 

Usuwanie złamanego narzędzia z kanału z użyciem mikroskopu  

W przypadku usunięcia narzędzia:  

    pierwsza godzina 250,- 

    każda następna 300,- 
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PROTETYKA KWOTA 
Korona tymczasowa 50,- 

Ząb dwiekowy tymczasowy 70,- do 100,- 

Korona lana na stopie nieszlachetnym licowana porcelaną 750,- 

Korona lana na złocie licowana porcelaną (w zależności od wagi złota) 800,- + wartość złota 

Korona porcelanowa tłoczonabezmetalowa (pełnoceramiczna) 1400,- 

Korona porcelanowa na podbudowie z tlenku cyrkonu  1500,- 

Licówka pełnoceramiczna 1100,- 

Korona teleskopowa  1000,- 

Korona na implancie porcelanowa lana na stopie nieszlachetnym 1500,- 

Korona na podbudowie z tlenku cyrkonu 1500,- 

Korona na implancie na podbudowie z tlenku cyrkonu z łącznikiem cyrkonowym 2500,- 

Ząb dwiekowy 700,- 

Wkład indywidualny  

    w zębie jednokanałowym 250,- 

    w zębie wielokanałowym (składany) 300,- 

Proteza akrylowa  800,- 

Proteza akrylowa (mikroproteza do 3 zębów) 300,- 

Proteza szkieletowa (zęby akrylowe) 1200,- 

Proteza szkieletowa (zęby kompozytowe) 1500,- 

Elementy stabilizująco-łączące (zasuw, zastrzyk, zamek, interlock -150) 500,- 

Rebazacja protezy 300,- 

Naprawa protezy (złamanie, pęknięcie) 150,- 

Model diagnostyczny 50,- 

Osadzenie mostu, korony (za 1 punkt) 50,- 

Zdjęcie mostu, korony (za 1 punkt) 50,- 

Szyna relaksacyjna NTI 350,- 

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA KWOTA 
Usunięcie zęba mlecznego  100,- 

Usunięcie zęba mlecznego w znieczuleniu  150,- do 200,- 

Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego 350,- do 400,- 

Operacyjne usunięcie pozostałości korzeniowej 300,- do 500,- 

Plastyka połączenia ustno-zatokowego 250,- 

Leczenie suchego zębodołu (każda wizyta) 50,- 

Resekcja wierzchołka korzenia zęba (1 korzeo)  

   bez użycia biomateriałów 500,-do 600,- 

   z użyciem biomateriałów 1000,- do 2500,- 

   za każdy następny korzeo 150,- 

Nacięcie i drenaż ropnia 150,- 

Szycie (jako samodzielny zbieg)  100,- 

Implanty (MIS) 2500,- 

Podnoszenie dna zatoki szczękowej metodą otwartą (z materiałem) 2500,- do 3000,- 

Podnoszenie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą 500,- do 1000,- 

Zabiegi sterowanej regeneracji kości i tkanek    cena ustalana indywidualnie 

Augmentacja kości   500,-do 1500,- 

Podcięcie wędzidła wargi 300,- 

Kiretaż zamknięty (1 kieszonka) + opatrunek  100,- 

Kiretaż otwarty  cena ustalana indywidualnie 

Szynowanie zębów – Ribbond THM (1 ząb) 150,- 

Zabieg pokrycia recesji cena ustalana indywidualnie 

 


