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Stomatologia ogólna:

Badanie jamy ustnej bezpłatnie
Plan i kosztorys leczenia bezpłatnie

                          
Profilaktyka stomatologiczna:

Instruktaż higieny jamy ustnej bezpłatnie
Usuwanie złogów nazębnych (scalling) 80 – 120 zł
Usuwanie złogów i osadów nazębnych (scalling + piaskowanie 
+ fluoryzacja)

200 zł

Lakowanie bruzd (1 ząb) 40 zł
Lakierowanie zębów 100 zł
Leczenie nadwrażliwości (1 ząb) 20 zł

                           
Stomatologia zachowawcza:

Znieczulenie nasiękowe 20 zł
Znieczulenie przewodowe 30 zł
Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne 100 – 150 zł
Wypełnienie glassjonomerowe (Fuji Triage) 80 zł
Wypełnienie tymczasowe
Odbudowa kosmetyczna zęba przedniego materialem 
kompozytowym                          

50 zł
200 zł

Odbudowa zęba na włóknie szklanym 300 zł
Leczenie zmian na błonie śluzowej/płukanie kieszonki 
dziąsłowej

50zł

                                    
Stomatologia dziecięca:

Wizyta adaptacyjna 40 zł
Wypełnienie zęba mlecznego 50 zł
Wypełnienie kolorowe zęba materiałem Twinky Star 70 zł
Lakowanie bruzd (1 ząb) 40 zł
Lapisowanie zębów 
Otwarcie zęba mlecznego

1-go 15 zł/ wszystkie 40 zł 
50 zł 

Lakierowanie zębów mlecznych
Trepanacja zęba mlecznego

60 zł
60 zł

                             
       Leczenie endodontyczne:



Prywatna Przychodnia Ogólnolekarsko – Stomatologiczna
OPTIMAL-MED

CENNIK

Ząb jednokanałowy 200 zł
Ząb dwukanałowy 250 zł

Ząb trzykanałowy 300 zł
Ząb czterokanałowy 350 zł
Wizyta pośrednia w trakcie leczenia – opatrunek do kanału 50 zł
Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem zęba opatrunkiem

Re-endo –rewizja leczenia kanałowego - dodatkowo (za każdy 
kanał)

100 zł

+ 50 zł

                                             
Wybielanie zębów:

Wybielanie jednoseansowe lampą BEYOND 800 zł
Wybielanie zęba martwego (cena za 1 wizytę)
Wybielanie nakładkowe

50 zł
740 zł

                                              
Protetyka:

Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego 300 zł
Wkład koronowo-korzeniowy metalowy (jednoczęściowy) 200 zł
Wkład koronowo-korzeniowy metalowy (składany) 250 zł
Korona licowana porcelaną 550 zł
Korona pełnoceramiczna 1000 zł
Licówka porcelanowa 900 zł
Inlay/Onlay kompozytowy 350 zł
Inlay/Onlay porcelanowy 500 zł
Korona ochronna 50 zł
Most kompozytowy na włóknie szklanym (1punkt) 350 zł
Proteza akrylowa częściowa 350-500 zł
Proteza akrylowa całkowita 650 zł
Proteza nylonowa 1200 zł – 1500 zł
Proteza szkieletowa 1000 zł – 1500 zł
Usunięcie korony/mostu (1 punkt)
Dostawienie zęba do protezy winylowej 

50 zł
140 zł

Dostawienie zęba do protezy akrylowej 50zł
Dostawienie zęba do protezy szkieletowej 140,00 zł
Podścielenie protezy 250zł
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Naprawa protezy
Korona licowana akryl, keramzit
Zdjęcie korony metalowej

Proteza akrylowa 4 Pkt
Most maryland na metalu 
(korona)  
(zaczep)

100 zł
300 zł

200zł (pojedyncze,każdej następnej 
100zł)
450 zł

300 zł
150 zł

  
Chirurgia:

Usunięcie zęba mlecznego
Nacięcie ropnia

50 zł
50 zł – 70 zł

Usunięcie zęba jednokorzeniowego ze znieczuleniem
Usunięcie zęba wielokorzeniowego ze znieczuleniem
Usunięcie korzeni – dłutowanie

120 zł
150 zł
200 zł

Chirurgiczne usunięcie zęba 200 zł
Usunięcie zęba zatrzymanego 350 zł
Plastyka połączenia ustno-zatokowego 150 zł
Usunięcie torbieli zębopochodnej 200 zł – 500 zł
Resekcja wierzchołka korzenia 300 zł – 500 zł
Chirurgiczne zaopatrzenie rany ( w cenie usunięcie szwów 30 zł
Płukanie zatoki 50 zł
Opatrunek chirurgiczny
Wycięcie śluzówki w utrudnionym wyrzynaniu zęba mądrości

50 zł
100 zł

RTG:
RTG punktowe 20 zł


