
 
Zdjęcia RTG   

  

     
 

RTG pantomograficzne 50.00 zł   
RTG wewnątrzustne / małoobrazkowe na 2 powierzchniach 20.00 zł   

  
 

Leczenie zachowawcze 
 

  
 

Światłoutwardzalne wypełnienie 150.00 zł-250zł   
Rekonstrukcja zęba od 250.00 zł  

 

Rekonstrukcja zęba na ćwieku od 300.00 zł  
 

Znieczulenie 50.00 zł  
 

Leczenie zębów mlecznych od 50.00 zł  
 

Założenie opatrunku na zębie 100.00 zł  
 

Biżuteria nazębna od 250.00 zł 
ząb  

 

Leczenie endodontyczne 
 

Amputacja przyżyciowa 50.00 zł  
 

Dewitalizacja miazgi 200.00 zł  
 

Opracowanie maszynowe kanałów z założeniem lekarstwa od 200.00 zł  
 

Wypełnienie kanałów w zębach przednich od 200.00 zł  
 

Wypełnienie kanałów w zębach tylnych od 250.00 zł  
 

Zastosowanie ćwieka okołomiazgowego do odbudowy zęba 50.00 zł  
 

  
 

Chirurgia   
 

  
 

Usunięcie zęba w znieczuleniu od 150.00 zł  
 

Usunięcie zęba w znieczuleniu przez dłutownie wewnątrz 

zębodołowe 
od 200.00 zł  

 

Ekstrakcja zęba stałego z szyciem zębodołu 250.00 zł  
 

Ekstrakcja zęba stałego z separacją korzeni 200.00 zł  
 

Ekstrakcja zęba stałego z nacięciem płata 250.00 zł  
 

Ekstrakcja zęba stałego z plastyką połaczenia ustno zatokowego 500.00 zł  
 

Ekstrakcja zęba mlecznego w znieczuleniu nasiękowym 100.00 zł  
 

Ekstrakcja zęba mlecznego w znieczuleniu powierzchniowym 100.00 zł  
 

Operacyjne usunięcie zęba stałego od 400.00 zł  
 

Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego od 500.00 zł  
 

Resekcja wierzchołka korzenia od 550.00 zł  
 

Założenie opatrunku chirurgicznego od 50.00 zł  
 

Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej od 25.00 zł  
 

  
 

Protetyka   
 

  
 

Wkład koronowo-korzeniowy standardowy 100.00 zł  
 

Wkład koronowo-korzeniowy indywidualny od 300.00 zł 
 

Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego 250.00 zł  
 

Korona lana metalowa 600.00 zł  
 

Korona tymczasowa 50.00 zł  
 

Korona lana metalowa licowana porcelana 750.00 zł  
 

Korona lana ze stopu złota licowana porcelaną 2500.00 zł  
 

Korona cyrkonowa 1500.00 zł  
 

Podparcie szklane zx27 w moście 1000.00 zł  
 

Usunięcie korony, mostu 100.00 zł  
 

Zacementowanie korony 200.00 zł  
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Licówka porcelanowa 1500.00 zł  
 

Proteza całkowita górna 750.00 zł  
 

Proteza całkowita dolna 750.00 zł  
 

Proteza akrylowa częściowa od 700.00 zł  
 

Proteza akrylowa natychmiastowa 800.00 zł  
 

Mikro proteza 1 - 3 zęby 700.00 zł  
 

Proteza szkieletowa Od 1100.00 zł  
 

Zatrzask 800.00 zł  
 

Teleskop 1000.00 zł  
 

Proteza szkiletowa acetalowa 1400.00 zł  
 

Proteza elasyczna 1500.00 zł  
 

Podścielenie protezy 250.00 zł  
 

Sklejenie protezy 100.00 zł  
 

Wklejenie zęba 100.00 zł  
 

Dostawienie zęba 100.00 zł  
 

Dostawienie klamry do protezy 100.00 zł  
 

Siatka wzmacniająca standardowa 150.00 zł  
 

Siatka wzmacniająca lana 250.00 zł  
 

Szyno proteza 950.00 zł  
 

Korekta protezy 100.00 zł  
 

Szyna silikonowa 250.00 zł  
 

Szyna akrylowa 300.00 zł  
 

Modele diagnostyczne 50.00 zł  
 

Zasuwa 700.00 zł  
 

Korona teleskopowa 900.00 zł  
 

  
 

Profilaktyka   
 

  
 

Lakierowanie zębów (1 łuk) 100.00 zł  
 

Lakowanie 50.00 zł  
 

Fluotyzacja (1 łuk) 100.00 zł  
 

Piaskowanie (1 łuk) od 100.00 zł  
 

Usunięcie kamienia nazębnego nad- i poddziąsłowego (1 łuk) od 100.00 zł  
 

  
 

Wybielanie zębów   
 

  
 

Wybielanie zębów "nocne", kilkudniowe 900.00 zł  
 

Wybielanie zębów podczas jednej wizyty 1300.00 zł  
 

Wybielenie zęba martwego (kuracja zęba) od 150.00 zł  
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