rodzaj usługi
stomatologia zachowawcza
konsultacja stomatologiczna
wypełnienie materiałem kompozytowym światłoutwardzalnym
wypełnienie z. mlecznych zębów brokatowe
odbudowa kąta zęba siecznego
odbudowa estetyczna kompozytem
fleczer, tlenek cynku, lekarstwo
lakierowanie wszystkich zębów
profilaktyka próchnicy - lakowanie (1 ząb)
leczenie próchnicy bez borowania (cena za 1 ubytek)
znieczulenie
opatrunek regeneracyjny na próchnicę głęboką
stomatologia estetyczna
wybielanie zębów metodą nakładkową
wybielanie zębów w gabinecie lampą Beyond Pollus, PHILIPS ZOOM
wybielanie zębów martwych (1 ząb)
licowanie kompozytem za 1 pkt
endodoncja
pierwotne leczenie kanałowe zęba jednokanałowego
pierwotne leczenie kanałowe zęba dwukanałowego
pierwotne leczenie kanałowe zęba trzykanałowego
pierwotne leczenie kanałowe zęba czterokanałowego
wtórne leczenie kanałowe- dopłata do leczenia pierwotnego
leczenie zachowawcze chorób ozębnej ( zmiany okołowierzchołkowe)- cena za wizytę
wypełnienie kanału czasowe
leczenie w powiększeniu - opracowanie jednego kanału
leczenie w powiększeniu – leczenie wielokanałowe- za każdy kanał
leczenie w powiększeniu- usunięcie narzędzia w trakcie leczenia
usunięcie złamanego narzędzia – spoza gabinetu, jako jedyna procedura
leczenie w powiększeniu - zamknięcie perforacji pro root mta lub bio dentin
leczenie w powiększeniu za kanał - procedura reendo ( powtórne l. kanałowe)
leczenie resorpcji
periodontologia
usunięcie kamienia (skaling) góra
usunięcie kamienia (skaling) dół
piaskowanie (góra + dół)
piaskowanie + scaling
płukanie kieszonki + lek
kiretaż zamknięty (1 ząb)
kiretaż otwarty (1 ząb)
przeszczep dziąsła
przeszczep łącznotkankowy
podcięcie wędzidełka wargi górnej lub języka
stomatologia dziecięca
pierwsza wizyta na zaprzyjaźnienie
przegląd uzębienia kontrolny (dla stałych pacjentów)
wypełnienie zęba mlecznego
wypełnienie brokatowe (kolorowe) do zębów mlecznych
ekstrakcja zęba mlecznego
lakowanie – zabieg na 1 ząb
lakowanie – zabieg na 4 zęby
fluoryzacja kontaktowa na łyżce

pln
od 80,od 250,225,od 250,od 350,80,240,80,400,20,150,650,850,250,350,150,250,350,450,+100,od 80,70,200,200,350,750,450,250,250,150,150,200,300,120,280,450,900,900,180,50,bezpłatne
200,225,od 120,80,280,120,-

lapisowanie – zabieg
ortodoncja
wizyta konsultacyjna
aparat stały - jeden łuk
aparat ortodontyczny ruchomy
protetyka
proteza całkowita
proteza szkieletowa
proteza całkowita natychmiastowa
proteza częściowa do 2 zębów
korona kompozyt lub punkt w moście
korona metal lana
korona porcelanowa na metalu – pojedyncza lub w moście
korona porcelanowana cyrkonie/pełnoceramiczna
korona tymczasowa
licówka ceramiczna
wkład koronowo- korzeniowy
podścielenie protezy
zatrzask lub element retencyjny
szyna relaksacyjna
implantologia
wizyta konsultacyjna, porada
sterowana regeneracja kości + cena materiału
wszczepienie implantu połączenie heksagonalne
wszczepienie implantu połączenie stożkowe
wszczepienie implantu połączenie stożkowe typ premium
podniesienie dna zatoki metodą otwartą
podniesienie dna zatoki metodą zamkniętą
implantologia - protetyka na implantach
łącznik na implancie
łącznik indywidualny
korona porcelanowa na implancie
korona pełnoceramiczna na implancie
proteza na implantach
element retencyjny na implancie
chirurgia stomatologiczna
porada lekarska
usunięcie zęba trudnego ( nietypowa budowa anatomiczna,stłoczenie)
dokończenie extrakcji rozpoczętej w innym gabinecie
dłutowanie wewnątrzzębodołowe zęba
dłutowanie zewnątrzzębodołowe zęba ( operacyjne usunięcie zęba)
resekcja wierzchołka korzenia zęba
cystectomia- usunięcie torbieli wraz z diagnostyka hist.-pat. zmiany
nacięcie wewnątrzustne ropnia
nacięcie zewnątrzustne ropnia
szynowanie zębów (do 4 zębów)
repozycja zwichniętego zęba
leczenie złamania wyrostka zębodołowego
rentgenodiagnostyka
RTG cyfrowe zębowe
RTG cyfrowe pantomogram
RTG cyfrowe cefalometryczne
Tomografia komputerowa CBCT 3D 2 łuki zębowe

90,100,1500-2500,450 – 900,950,1300,1000,400,500,300,850,1800,200,1500,250,200,600-1200,250,150,1500-2000,2500,3000,3500,3000,od 1500,700,1000,2500,3000,3500,1000-2000,100,250,od 300,300,480-800,-.
600,700,- + hist-pat
150,450,500,200,od 600,20,80,90,250,-

Tomografia komputerowa CBCT 3D duże pole

350,-

Ostateczna cena zabiegu jest uzależniona od stopnia zaawansowania choroby, zapraszamy na wizyty
konsultacyjne, celem ustalenia zakresu i ceny bardziej złożonych zabiegów.

