
 

CENNIK USŁUG 

 

Leczenie zachowawcze  

Wypełnienie kompozytowe przyszyjkowe 180 zł 

Wypełnienie kompozytowe 200 zł 

Odbudowa kompozytowa zęba 250 zł 

Wypełnienie wysokoestetyczne w odcinku przednim 300 zł 

  

Znieczulenie  

Sedacja wziewna (do 1 h) 150 zł 

Sedacja wziewna (dodatkowe 30 min.) 60 zł 

Znieczulenie nasiękowe 30 zł 

Znieczulenie przewodowe 30 zł 

Znieczulenie powierzchniowe 15 zł 

  

Leczenie kanałowe pierwotne  

1 kanał (w koferdamie z użyciem mikroskopu) 450 zł 

2 kanały (w koferdamie z użyciem mikroskopu) 600 zł 

3 kanały (w koferdamie z użyciem mikroskopu) 800 zł 

4 kanały (w koferdamie z użyciem mikroskopu) 950 zł 

  

Leczenie kanałowe powtórne  

1 kanał (w koferdamie z użyciem mikroskopu) 550 zł 

2 kanały (w koferdamie z użyciem mikroskopu) 800 zł 

3 kanały (w koferdamie z użyciem mikroskopu) 1 100 zł 

4 kanały (w koferdamie z użyciem mikroskopu) 1 350 zł 

  

Leczenie kanałowe - pozostałe procedury  

Odbudowa ścianek zęba pod koferdam 100 zł 

Płukanie kanałów 100 zł 

Udrożnienie zobliterowanego kanału, usunięcie 
złamanego narzędzia endodontycznego 300 zł 

Zamkniecie perforacji MTA 200 zł 

  

Chirurgia i Periodontologia  

Ceny w cenniku są orientacyjne, nie stanowią oferty handlowej i mogą różnić się od cen ostatecznych. 

Szczegółową wycenę wykonujemy podczas konsultacji lekarskich, po wykonaniu dokładnego badania i planu 

leczenia. 
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Ekstrakcja chirurgiczna zęba 300 zł 

Ekstrakcja chirurgiczna zęba zatrzymanego 500 zł 

Ekstrakcja zęba 200 zł 

Opatrynek - zmiana sączków, płukanie 30 zł 

Plastyka połączenia ustno zatokowego 200 zł 

Plastyka węzidełka 200 zł 

Podcięcie węzidełka języka 300 zł 

Resecja zębowa z wypełnieniem wstecznym 600 zł 

Rewizja wyrostka zębodołowego 400 zł 

Usunięcie torbieli zastoinowej mucocele 400 zł 

Usunięcie torbieli zębopochodnej 800 zł 

Zdjęcie szwów bezpłatnie 

  

Pedodoncja  

Dewitalizacja zęba mlecznego 50 zł 

Ekstrakcja zęba mlecznego z zresorbowanymi 
korzeniami 60 zł 

Lakierowanie wszystkich zębów 80 zł 

Lapisowanie - każda wizyta 60 zł 

Leczenie amputacyjne zęba po dewitalizacji 50 zł 

Leczenie przyżyciowe miazgi zęba 100 zł 

Nacięcie ropnia 50 zł 

Trepanacja zęba mlecznego 50 zł 

Wizyta adaptacyjna 50 zł 

Wypełnienie zęba mlecznego 140 zł 

Wypełnienie zęba mlecznego (kolorowe) 140 zł 

  

Estetyka  

Wybielanie zęba martwego (cały zabieg) 150 zł 

Wybielanie zębów metodą nakładkową (Night White) 700 zł 

  

Higiena i Profilaktyka  

Flouryzacja bez pakietu 80 zł 

Pakiet higienizacyjny (skaling, piaskowanie, 
polerowanie, flouryzacja) 250 zł 

Ceny w cenniku są orientacyjne, nie stanowią oferty handlowej i mogą różnić się od cen ostatecznych. 

Szczegółową wycenę wykonujemy podczas konsultacji lekarskich, po wykonaniu dokładnego badania i planu 

leczenia. 
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Pakiet higienizacyjny bez flouryzacji 220 zł 

  

Konsultacje  

Badanie stomatologiczne 60 zł 

Konsultacja Chirurgiczna 100 zł 

Konsultacja Implantologiczna 100 zł 

Konsultacja Protetyczna 100 zł 

Opracowanie planu leczenia (kwota zostanie odliczona 
w przypadku realizacji planu) 200 zł 

  

Ortodoncja  

Konsultacja ortodontyczna 100 zł 

Pakiet: konsultacja, plan leczenia, skan 3D zębów, 
pantomogram 300 zł 

Aparat ruchomy 1 100 zł 

Aparat stały, samoligaturujący Damon, zamki metalowe 
- 1 łuk 2 200 zł 

Aparat stały, samoligaturujący Damon, zamki 
estetyczne w odcinku przednim - 1 łuk od 3000 zł 

Aparat stały lingwalny Incognito - 1 łuk 7 500 zł 

Wizyta kontrolna - 1 łuk 180 zł 

Wizyta kontrolna - 2 łuki 200 zł 

Zdjęcie aparatu ruchomego 450 zł 

Zdjęcie aparatu stałego indywidualnie 

Przyklejenie zamka bezpłatnie 

  

Protetyka  

Podbudowa kompozytowa pod inlay/onlay 100 zł 

Inlay/onlay kompozytowy 600 zł 

Inlay/onlay ceramiczny CAD/CAM Mark II 1 500 zł 

Inlay/onlay Vita Enamic - ceramika hybrydowa 1 000 zł 

  

Korona CrCo-porcelana 700 zł 

Korona CrCo-porcelana z marginesem porcelanowym 870 zł 

Korona kompozytowa 600 zł 

Ceny w cenniku są orientacyjne, nie stanowią oferty handlowej i mogą różnić się od cen ostatecznych. 

Szczegółową wycenę wykonujemy podczas konsultacji lekarskich, po wykonaniu dokładnego badania i planu 

leczenia. 
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Korona tymczasowa PMMA 240 zł 

Korona ZrO pełnokonturowa 900 zł 

Korona ZrO-porcelana 1 600 zł 

Korona ZrO-porcelana CAD/CAM 1 500 zł 

  

Licówka ceramiczna CAD/CAM Mark III 1 500 zł 

Licówka ceramiczna skaleniowa napalana na masie 
ogniotrwałej 1 800 zł 

Licówka kompozytowa Gradia 700 zł 

Podbudowa kompozytowa pod licówkę 100 zł 

  

Przęsło mostu CrCo-porcelana 700 zł 

Punkt w moście tymczasowym PMMA 240 zł 

Punkt w moście ZrO-porcelana CAD/CAM 1 500 zł 

  

Frezowanie linterlock 100 zł 

Most AET - 3 punkty 1 500 zł 

Rhein do wkładu koronowo-korzeniowego lanego 420 zł 

Wkład korzenowo-koronowy Crco lany pojedynczy 300 zł 

Wkład korzenowo-koronowy Crco lany złożony 450 zł 

Wkład z włókna szklanego 400 zł 

Zamek CEKA 970 zł 

  

Naprawa protezy szkieletowej - lutowanie, spawanie 300 zł 

Naprawa protezy/dostawienie zęba - dodatkowa 
czynność 80 zł 

Naprawa protezy/dostawienie zęba - pierwsza czynność 200 zł 

Podścielenie protezy 350 zł 

Proteza akrylowa częściowa - do 7 punktów 660 zł 

Proteza całkowita 1 łuk 1 200 zł 

Proteza całkowita 2 łuki 2 400 zł 

Proteza szkieletowa - do 3 zębów 1 500 zł 

Proteza szkieletowa - powyżej 3 zębów 1 680 zł 

Szyna dla sportowców dwuwarstwowa 600 zł 

Ceny w cenniku są orientacyjne, nie stanowią oferty handlowej i mogą różnić się od cen ostatecznych. 

Szczegółową wycenę wykonujemy podczas konsultacji lekarskich, po wykonaniu dokładnego badania i planu 

leczenia. 
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Szyna dla sportowców trójwarstwowa 750 zł 

Szyna relaksacyjna twardo-miękka 400 zł 

Szynoproteza 2 400 zł 

  

RTG  

CBCT 300 zł 

CBCT (po wykonaniu pantomogramu) 220 zł 

CBCT śródzabiegowo 150 zł 

Pantomogram 80 zł 

RVG wewnątrzustne 30 zł 

  

 

 

Ceny w cenniku są orientacyjne, nie stanowią oferty handlowej i mogą różnić się od cen ostatecznych. 

Szczegółową wycenę wykonujemy podczas konsultacji lekarskich, po wykonaniu dokładnego badania i planu 

leczenia. 

 


