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         CENNIK            CENNIK

KONSULTACJA STOMATOLOGICZNA 50 zł
KONSULTACJA PROTETYCZNA 100 zł
KONSULTACJA IMPLANTOLOGICZNA 100 zł

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Znieczulenie 30 zł

Wypełnienie ( zęby stałe ) 140 zł – 170 zł

Wypełnienie ( zęby mleczne ) 80 zł – 100 zl

Odbudowa materiałem estetycznym 180 zł – 280 zł

Odbudowa na włóknie szklanym 400 zł – 500 zł

Licówka kompozytowa 250 zł

Opatrunek, tlenek cynku 70 zł



PROFILAKTYKA

Usunięcie złogów nazębnych ultradźwiękami 130 zł – 190 zł

Piaskowanie zębów 120 zł – 160 zł

Pokrycie zębów lakierem fluorowym 70 zł – 100 zł

Uszczelnianie bruzd 50 zł

Instruktaż higieny jamy ustnej 30 zł

INNE

RTG 30 zł
Ksero dokumentów 10 zł
Wypisanie recepty 10 zł
Szczotka do protez 20 zł
Szynowanie zębów ( 1 ząb ) 150 zł
Nitka do mostów Super Floss 30 zł
WYBIELANIE:
ZĘBY ŻYWE

• metoda nakładkowa
• metoda lampowa Beyond
• pasta wybielająca
• pasta Duraphat

ZĘBY MARTWE
• 1-wsza wizyta
• następne wizyty

700 zł
1000 zł

50 zł
30 zł

90 zł
50 zł



ENDODONCJA

Dewitalizacja w znieczuleniu 100 zł

Ekstyrpacja miazgi w znieczuleniu 150 zł – 200 zł

Wizyta leczenia endodontycznego 100 zł – 150 zł

Wypełnienie kanału
• jednego
• dwóch
• trzech

100 zł
160 zł
220 zł

Leczenie kanałowe w koferdamie – wypełnienie 
kanałów gutaperką

• jednego
• dwóch
• trzech
• czterech

300 zł
450 zł – 500 zł
550 zł – 600 zł

650 zł

ENDODONCJA MIKROSKOPOWA

Odbudowa tymczasowa pod koferdam 150 zł

Opracowanie pojedynczego kanału 250 zł

Usunięcie złamanego narzędzia lub wkładu 
korzeniowo-koronowego

350 zł – 450 zł

Udrożnienie zobliterowanego kanału 250 zł – 350 zł



Glasjonometr jako opatrunek tymczasowy 100 zł

Endodoncja ( pierwotna )
• jeden kanał
• dwa kanały
• trzy kanały
• cztery kanały

300 zł
400 zł
600 zł
700 zł

Reendodoncja 
( leczenie źle przeleczonych kanałów )

• jeden kanał
• dwa kanały
• trzy kanały

400 zł
600 zł
800 zł

Czasowe wypełnienie kanały
• jeden kanał
• dwa kanały
• trzy kanały

50 zł
100 zł
150 zł

Zamknięcie perforacji MTA 200 zł – 300 zł

CHIRURGIA

Ekstrakcja 150 zł

Dłutowanie 200 zł – 400 zł

Szycie 50 zł

Płukanie kieszonki 40 zł

Alvogyl do kieszonki 40 zł



Nipas do zębodołu 40 zł

Podcięcie wędzidełka 250 zł

Nacięcie ropnia 120 zł

Wizyta periodontologiczna 100 zł

Resekcja wierzchołka korzenia 1000 zł – 1500 
zł

Podniesiecie dna zatoki szczękowe 1500 zł – 2000 
zł

Implant Od 2500 zł

Regeneracja kości 1000 zł – 2000 
zł




