CENNIK
STOMATOLOGIA
Przegląd jako samodzielna wizyta

20 zł

Przegląd przy podjęciu leczenia na tej samej wizycie

bezpłatnie

Konsultacja lekarska
Protetyczna, chirurgiczna, periodontologiczna itp.

50 zł

Cyfrowe zdjęcie RTG/RVG

20 zł

Znieczulenie miejscowe

20 zł

Higiena
Niefluorkowa remineralizacja wszystkich zębów
CPP-ACP lub hydroksyapatytem
Remineralizacja z fotodezynfekcją i biostymulacją laserową

100 zł
150 zł

Scaling i polerowanie zębów

50-100 zł

Piaskowanie

100-150 zł

Wybielanie laserowe:
- 1 łuk zębowy
- 2 łuki zębowe
- Pakiet scaling, pisakowanie, polerowanie wybielanie i remineralizacja
z fotodezynfekcją i biostymuacią laserową obu łuków zębowych.

600 zł
800 zł
1000 zł

Wybielanie martwego zęba
każda wizyta (max. 3 wizyty)

100 zł

Leczenie protetyczne
Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego
- Dodatkowe wkłady do pozostałych kanałów (każdy wkład)

150 zł
50 zł

Odbudowa zrębu zęba pod koronę nanohybrydowym ormocerem

200 zł

Półkorona ceramiczna
(inlay, onlay, overlay)

800 zł

Licówka ceramiczna
Technologia e.max IPS.

1500 zł

Korona ceramiczna
Technologia e.max IPS.

1500 zł

Korona lub licówka tymczasowa akrylowa wykonana w gabinecie

100 zł

Korona cyrkonowa LAVA

1300 zł

Proteza acronowa całkowita
(elastyczna, biokompatybilna, nie uczulająca, estetyczna)

1500 zł

Proteza acronowa częściowa
(elastyczna, biokompatybilna, nie uczulająca, estetyczna)

1500 zł

Miniproteza acronowa
(elastyczna, biokompatybilna, nie uczulająca, estetyczna)

800 zł

Usunięcie korony/mostu
Każdy ząb/punkt mostu.

100 zł

Stomatologia zachowawcza
Leczenie w koferdamie
Odizolowanie pola zabiegowego od jamy ustnej podczas wizyty

50 zł

Wypełnienie światłoutwardzalne biokompatybilne:
Nanohybrydowy ormocer (organicznie modyfikowana ceramika)

180-300 zł

Opatrunek leczniczy do ubytku

50-80 zł

Leczenie kanałowe pod mikroskopem
Wizyta bólowa
Wyłuszczenie miazgi zęba i opatrunek.

100 zł

Laserowa dezynfekcja kanałów
Każdy kanał

50 zł

Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego.

150 zł

Opatrunek do kanałów między wizytami

100 zł

Wypełnienie kanałowe biokompatybilne
Wypełnienie bioceramiczne
Wypełnienie 1 kanału

400 zł

Wypełnienie 2 kanałów

550 zł

Wypełnienie 3 kanałów

700 zł

Wypełnienie 4 kanałów

850 zł

Ponowne leczenie kanałowe
Dodatkowo za każdy kanał.

50 zł

Leczenie chirurgiczne i laserowe
Usunięcie zęba w znieczuleniu

150-300 zł

Chirurgiczne usunięcie zęba w znieczuleniu
(z nacinaniem tkanek)

300-500 zł

Plastyka połączenia ustno-zatokowego

300 zł
400 zł

- Pacjent z innego gabinetu

Laserowe odkażenie, stabilizacja skrzepu i biostymulacja rany poekstrakcyjnej
Laserowe leczenie suchego zębodołu

100 zł

Laserowa plastyka dziąseł
(każdy ząb)

100 zł

Laserowe leczenie chorób przyzębia
(każdy ząb)

100 zł

Laserowe leczenie aft, opryszczki, liszaja, pleśniawki

100 zł

Laserowe nacięcie i drenaż ropnia w znieczuleniu

100 zł

Leczenie bruksizmu
Bocouture
Cena z 1 jednostkę preparatu

30 zł

Szyna podjęzykowa

400 zł

Deprogramator

400 zł

Szyna relaksacyjna/ochronna

300 zł

50 zł

Stomatologia dziecięca
Wizyta adaptacyjna
(ok. 15-30 min)

50 zł

Wypełnienie w zębie mlecznym światłoutwardzalne biokompatybilne
Organiczie modyfikowana ceramika

150-200 zł

Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym

50 zł

Usunięcie zęba mlecznego
- W znieczuleniu powierzchniowym
- W znieczuleniu nasiękowym

50 zł
100 zł

