
 

CENNIK 
 
Profilaktyka i higiena 
Badanie pełne – 150,- 
Badanie kontrolne (tylko diagram) – Bezpłatne, po wykonaniu badania pełnego 3 razy co 3 miesiące. 
Skaling + polerowanie - 250,- 
Piaskowanie (oba łuki+ polerowanie) – 250,- 
Pakiet profilaktyczny: skaling + piaskowanie + polerowanie + fluoryzacja wykonane przez lekarza- 400,- 
Pakiet profilaktyczny: skaling + piaskowanie + polerowanie + fluoryzacja wykonane przez higienistkę- 300,- 
Płukanie kieszonek, aplikacja leku– 90,- 
Lakowanie zęba – 100,- 
Fluoryzacja pianką na łyżce/ nałożenie lakieru- 100,-/ 150,- 
Wybielanie nakładkowe szyny góra+ dół – 500,- + cena preparatu 
Wybielanie gabinetowe- 900,- 
Leczenie  nadwrażliwości – 60,- pojedynczy ząb 
Korekta nawisającego wypełnienia wykonanego w innym gabinecie – 100,- 
Leczenie zmian na błonie śluzowej – 100,- / wizytę 
Polerowanie, wygładzanie szkliwa- od 100,- 
 
Leczenie zachowawcze 
Znieczulenie komputerowe – 60,- 
Wypełnienie kompozytowe małe (1 powierzchnia) – od 200,- 
Wypełnienie kompozytowe średnie (2 powierzchnie) – od 250,- 
Wypełnienie kompozytowe duże (3 powierzchnie) – od 300,- 
Wypełnienie estetyczne w odcinku przednim – od 350,- 
Wypełnienie estetyczne z wykonaniem indeksu silikonowego – 400,- 
Wypełnienie kompozytowe lub odbudowa po leczeniu kanałowym - 200-250,- 
Kosmetyczna korekta kształtu korony zęba – od 250 ,- 
Opatrunek – 50,- 
Wypełnienie glassionomerowe – od 170,- 
Pokrycie bezpośrednie miazgi – 50,- + cena wypełnienia 
Impregnacja preparatem ICON – 250,- 
Korekta wypełnień wykonanych w innym gabinecie (cena za jeden ząb)-  od 100,- 
 
Leczenie endodontyczne  
Znieczulenie - Bezpłatne 
Zdjęcia RVG wykonywane do leczenia endodonycznego - Bezpłatne 
Dewitalizacja (znieczulenie + dewitalizacja + opatrunek) - 100,- 
Ekstyrpacja miazgi (znieczulenie + ekstyrpacja miazgi + opatunek): - 100,- / kanał 
Opatrunek w trakcie leczenia endodontycznego: 50,- 
Leczenie kanałowe (opracowanie kanału i jego wypełnienie) siekacze i kły - 500,- 
Leczenie kanałowe (opracowanie kanału i jego wypełnienie) zęby przedtrzonowe- 700,- 
Leczenie kanałowe (opracowanie kanału i jego wypełnienie)  zęby trzonowe- 1000,-(+150 ,- dodatkowy 
kanał  
Reendodoncja - kwota dodatkowa do ceny wypełnienia kanału - +100,- 
Wybielanie zęba martwego – 100,- (pierwsza wizyta) + 20,- (każda następna wizyta) 
 
 
 
 
Protetyka 



 
Proteza osiadająca całkowita - 1000,- 
Proteza osiadająca częściowa- 900,- 
Proteza szkieletowa - 1800,- 
Proteza acetalowa - 2000,- 
Proteza natychmiastowa – 900- 1000,- 
Dostawienie zęba do protezy – 200,- 
Naprawa protezy – 200,- 
Dodatkowy element w protezie: Siatka - 200,- 
Dodatkowy element w protezie: Łuk metalowy- 200,- 
Zasuwa, zamek do protezy szkieletowej – od 500,- 
Korona metalowa licowana porcelaną: 1pkt - 1000,- 
Korona pełnoceramiczna – 1500,- 
Most metalowy licowany porcelaną: 1pkt -1000,-  
Most pełnoceramiczny: 1pkt – 1500,- 
Inlay, onlay ceramiczny - 800,- 
Inlay, onlay kompozytowy – 500,- 
Endokorona – 800,- 
Licówka ceramiczna: 1pkt - 1200,- 
Licówka kompozytowa: 1pkt - 800,- 
Wkład metalowy lany pojedynczy – 300,- 
Wkład metalowy złożony – 400,- 500,- 
Wkład z włókna szklanego - 300,- 
Usunięcie wkładu - 200,- 
Zdjęcie, przecięcie mostu – 150,- za jeden punkt 
Korona tymczasowa natychmiastowa: 1pkt - 80,- 
Szyna relaksacyjna - 400,- 
 
Leczenie chirurgiczne 
Ekstrakcja zęba stałego jednokorzeniowego 250-300,- 
Ekstrakcja zęba stałego wielokorzeniowego 350-400,- 
Ekstrakcja zęba mądrości ("ósemka") od 400,- 
Chirurgiczna ekstrakcja zęba mądrości częściowo zatrzymanego od 700,- 
Chirurgiczna ekstrakcja zęba mądrości całkowicie zatrzymanego od 800,- 
Chirurgiczna ekstrakcja zawiązka zęba 800,- 
Ekstrakcja głęboko złamanego korzenia – od 350,- 
Ekstrakcja zęba mlecznego 150-200,- 
Plastyka połączenia ustno-zatokowego jako następstwo usunięcia zęba - +100,- do zabiegu 
Plastyka połączenia ustno-zatokowego (pacjent skierowany z innego gabinetu) – 350,- 
Plastyka wędzidełka wargi lub języka – 250,- 
Wycięcie przerostów błony śluzowej – 350,- 
Wycięcie kieszonki dziąsłowej nad wyrzynającym się zębem – 200,- 
Pobranie wycinka z badaniem histopatologicznym (znieczulenie, szycie, wizyta kontrolna)- 350,- 
Wygładzenie ostrych brzegów wyrostka zębodołowego – 300-400,- 
Hemisekcja (usunięcie połowy zęba wraz z jego korzeniem) – 400-450,- 
Resekcja (obcięcie wierzchołka korzenia) zęba przedniego – 500,- 
Resekcja zęba bocznego – 800,- 
Cystektomia (usunięcie torbieli) – 300-400,- 
Nacięcie ropnia – 150,- 
Kiretaż zamknięty (1 łuk) – 250,- 
Kiertaż otwarty (1 łuk) – 450,- 
Zdjęcie szwów założonych w innym gabinecie- 50,- za szew. 



 
Materiał  kościozastępczy- od 400,- 
Błona zaporowa od 300,- 
Podane ceny zawierają znieczulenie, wybrany zabieg i wizytę kontrolną. 
 
Stomatologia dziecięca 
Znieczulenie do zabiegu od 50,- 
Wizyta adaptacyjna - 100,- 
Impregnacja (za wizytę) - 100,- 
Lakowanie zęba – 100,- 
Fluoryzacja - 150,- 
Wypełnienie w zębie mlecznym glassionomer – od 150,- 
Wypełnienie kolorowe w zębie mlecznym – od 200,- 
Wypełnienie stałe w zębie mlecznym kompozyt – od 200,- 
Leczenie amputacyjne – 100,- 
Ekstrakcja zęba mlecznego – 150-200,- 
Dewitalizacja - 50,- 
Opracowanie i wypełnienie kanału – 200,- 
Opatrunek w trakcie leczenia kanałowego - 50,- 
Replantacja po urazie – 200,- zawiera wizyty kontrolne wraz ze zdjęciami RVG 
Przy braku współpracy dziecka i braku wykonania planowanego leczenia opłata za sterylizację 
rozpakowanych zestawów narzędzi, ewentualnie użytych leków - 100,- 
 
Inne 
Badanie pełne z użyciem lampy MICROLUX- 170,- 
Badanie pełne z diagnostyką zmian w obrębie błony śluzowej za pomocą OraBlu- 200,- 
Zdjęcie przylegające wewnątrzustne RVG – 50,- , zdjęcia potrzebne do leczenia endo wliczone w cenę 
Zdjęcia kontrolne skrzydłowo-zgryzowe x2 – 50,- 
Zdjęcie pantomograficzne od 80,- 
Zdjęcie cefalometryczne od 80,- 
 
Ceny zabiegów ponadstandardowych ustalane są indywidualnie. 
 


