
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA I DZIECIĘCA

Wypełnienia kompozytowe są wykonywane z zastosowaniem mikroskopu Carl Zeiss Pico z 
rozszerzeniem Varioskopu

1 Przegląd jamy ustnej                                                                           100

2 Leczenie biologiczne próchnicy głębokiej (ZnO z eugenolem)                                 150

3 Wypełnienie w zębie stałym

Ząb stały przedni przedtrzonowy trzonowy

V klasa (1
powierzchnia)

200 200 200

I klasa (1
powierzchnia)

200 200 300

II klasa (2
powierzchnie)

- 300 400

III klasa (2
powierzchnie)

300 - -

IV klasa
(kąt sieczny)

400 - -

MOD
(3 powierzchnie)

400 400 450

4 Odbudowa zęba (w przypadku rozległego zniszczenia lub po leczeniu 
endodontycznym)                                                                                                                

500  

5 Zęby mleczne

Wypełnienia 100-150

Amputacja mortalna z zaopatrzeniem kikutów miazgi                                   50

 Dewitalizacja miazgi                       100

6 Znieczulenie                                                                                                   

CENNIK



Nasiękowe 30

Przewodowe 50

7 Lakierowanie zębów – jeden łuk                                                                   100

8 Lakowanie 1 ząb                                                                                                                60

9 Zdjęcie RTG 30

10 Wybielanie zewnętrzne (w tym 4 strzykawki materiału) 600

11 Wybielanie wewnętrzne

        pierwsza wizyta 150

        każda następna wizyta 100

12 Zabezpieczenie zęba nadwrażliwego 50

13 Licówka kompozytowa 500

14 Opatrunek 150

15 Wizyta adaptacyjna 100



ENDODONCJA

Wszystkie procedury endodontyczne są wykonywane z zastosowaniem mikroskopu Carl Zeiss Pico z
rozszerzeniem Varioskopu

1 Leczenie biologiczne                                                            

Pokrycie pośrednie                                                                                                             200

Pokrycie bezpośrednie                                                                                                        300

2 Konsultacja endodontyczna z rewizją pod mikroskopem i opatrunkiem 200

3 Pierwotne leczenie endodontyczne/Powtórne leczenie endodontyczne
(cena uwzględnia anatomiczne opracowanie kanału/-ów oraz wypełnienie kanału/-ów z
zastosowaniem biokompatybilnego materiału, a także ewentualną odbudowę czasową 
do leczenia endodontycznego oraz konieczne wkładki dezynfekcyjne w trakcie leczenia
pomiędzy wizytami w przypadku leczenia wielowizytowego, znieczulenie i zdjęcia RTG)

Ząb sieczny i kieł 900

Ząb przedtrzonowy 1400

Zab trzonowy 2600

4 Inne procedury endodontyczne

Próba usunięcia złamanego narzędzia 500

Zamknięcie perforacji 500

5 Udrożnienie 1 kanału (spoza gabinetu) 500

6 Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego 500

CENNIK



MIKROCHIRURGIA ENDODONTYCZNA

W przypadku zabiegów mikrochirurgii endodontycznej, wykonywane są one z zastosowaniem 
mikroskopu Carl Zeiss Pico z rozszerzeniem Varioskopu, a także urządzenia Aceton Implant Center 
2, umożliwiającego wykorzystanie silnika chirurgicznego oraz bezpiecznego rękawa 
piezochirurgicznego i ultradźwiękowgo z jednoczesną irygacją sterylną solą fizjologiczną

1 Mikrochirurgiczna resekcja wierzchołka korzenia

Ząb sieczny lub kieł 2000

Ząb przedtrzonowy 2500

Ząb trzonowy 3000

resekcja kolejnego wierzchołka korzenia w trakcie jednego zabiegu 500

2 Intencjonalna replantacja 3000

Cena uwzględnia znieczulenie, resekcję wierzchołka/radektomię, opracowanie wsteczne systemu 
kanałowego wypełnienie wsteczne kanału, założenie szwów, zdjęcie RTG, użycie mikroskopu, zdjęcie szwów 
na wizycie kontrolnej



W przypadku złożonych zabiegów chirurgicznych, wykonywane są one z zastosowaniem urządzenia 
Aceton Implant Center 2, umożliwiającego wykorzystanie silnika chirurgicznego oraz bezpiecznego
rękawa piezochirurgicznego z jednoczesną irygacją sterylną solą fizjologiczną

CHIRURGIA

1 Ekstrakcja zęba jednokorzeniowego                                                           200-300

2 Ekstrakcja zęba wielokorzeniowego                                                                                300-400

3 Ekstrakcja zęba „mądrości”                                                                         500-600

4 Ekstrakcja zęba zatrzymanego                                                                     800

5 Ekstrakcja zęba mlecznego                                                                       100

6 Rewizja zębodołu z opatrunkiem                                                                   100

7 Nacięcie ropnia                                                                                                100

8 Płukanie jamy ropnia                                                                                      100

9 Zdjęcie szwów (spoza gabinetu)                                                                                       50

10 Usunięcie płata dziąsłowego znad zęba '8' 150

11 Konsultacja, diagnostyka i planowanie leczenia implantologicznego 200

12 Wprowadzenie implantu Osstem 2600

13 Odsłonięcie implantu i założenie śruby gojącej 200

14 Podniesienie dna zatoki szczękowej – sinus lift metodą zamkniętą 2000-2500

15 Podniesienie dna zatoki szczękowej – sinus lift metodą otwartą 3000-3500

16 Plastyka połączenia z zatoką szczękową 400
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17 Sterowana regeneracja kości z użyciem biomateriałów od 1500

18 Plastyka wyrostka zębodołowego 400

19 Podcięcie wędzidełka wargi lub języka z szyciem 400

20 Regeneracja z użyciem CGF – czynników wzrostu i komórek macierzystych 200



PROTETYKA

1 Konsultacja protetyczna 150

2 Plan leczenia 100

3 Proteza osiadająca 1 punkt /element/                                                                            100-120

4 Proteza całkowita górna lub dolna 1500-1800

5 Proteza szkieletowa                                                                                                      2100-2400

6 Szynoproteza 2500

7 Podścielenie protezy                                                                                       500

8 Wkłady koronowo–korzeniowe ze stali:

           pojedynczy                                                                                            450

           dzielony                                                                                                 500

           ceramiczny                                                                                             650

           włókno szklane + odbudowa  zrębu                                                       450

          Wkład korzeniowy Rhein 700

           Pokrycie wkk opakerem 100

9 Inlay-Onlay

           złoto                                                                                 650+cena
metal

           porcelana                                                                                                                  1200

           kompozytowy                                                                                                           1000

10 Korona porcelanowa na metalu                                                                     1000

11 Korona porcelanowa na metalu szlachetnym                           1000 +
koszt
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metalu

12 Korona porcelanowa jako element mostu                                                            900

13 Korona pełnoceramiczna  Emax  napalana                                                                    1500

14 Korona pełnoceramiczna cyrkon  napalana 1800

15 Korona tymczasowa wykonana w pracowni                                                             300

16 Rozcięcie i zdjęcie korony protetycznej 200

17 Zacementowanie korony z innego gabinetu 150

18 Zacementowanie korony pelnoceramicznej z innego gabinetu 200

19 Szyny:

Relaksacyjna miękka                                                                                         300

Relaksacyjna  twarda                                                                           300-450

20 Mock-up                                                                                                            300

21 Wax up - 1 ząb 60

22 Licówka pełnoceramiczna                                                                                   2300

23 Naprawa protezy

           pierwszy punkt                                                                                    200

             każdy następny                                                                                      80

24 Korona cyrkonowa pełnokonturowa wraz z łącznikiem na implancie 2700

25 Korona cyrkonowa licowana porcelaną wraz z łącznikiem na implancie 3000

26 Korona cyrkonowa licowana porcelaną na łączniku cyrkonowym 3200

27 Pogwarancyjne przyklejenie onlay’a lub korony pełnoceramicznej 200

28 Proteza bezklamrowa – indywidualna wycena Od 4800

28 Wzmocnienie protezy

           siatka 200

           wzmocnienie lane 300

29 Korekta zwarcia za pomocą szlifowania zębów – 1 punkt 50

30 Odbudowa zęba kompozytem celem wyrównania płaszczyzny zwa



PERIODONTOLOGIA

Wszystkie procedury scalingu są wykonywane z zastosowaniem urządzenia Aceton Implant Center 
2, gwarantującemu jednoczesną irygację sterylną solą fizjologiczną

1 Badanie periodontologiczne                                                                             100

2 Kiretaż – 1 kwadrant                                                                               
                 1 ząb                                                                                                   
                 2-3 zęby                                                                                        

110-140
50

70-90 

3 Blokada włóknem szklanym (1 ząb)
+ koszt włókna szklanego                                                

150
100

4 Polishing 100

5 Scaling + polishing 250

6 Scaling + piaskowanie + polishing 300

7 Płukanie kieszonki + lek 100

8 Instruktaż higieny 100

CENNIK
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