Przegląd uzębienia…………………………………………………………………………….…bezpłatny
Konsultacja..……………………………………………………………………………………………..…50 zł

PROFILAKTYKA
Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych…………………………………………………120 zł
Lakowanie zębów u dzieci…………………………………………………………………………….50 zł
Usuwanie złogów nazębnych, piaskowanie………………………………………………..150 zł
Ozonoterapia………………………………………………………………………………………30 - 150 zł

LECZENIE
Wypełnienie światło utwardzane………………………………………………………100 – 150 zł
Leczenie zęba mlecznego……………………………………………………………………70 – 100 zł
Opatrunek leczniczy……………………………………………………………………………………..50 zł
Szynowanie zębów ( włókno – szklane)…………………………………………………od 150 zł
Wkład koronowo – korzeniowy…………………………………………………………150 – 200 zł
Licówka…………………………………………………………………………………………………od 200 zł
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LECZENIE ENDODONTYCZNE – KANAŁOWE
Leczenie endodontyczne jednego kanału……………………………………………………250 zł
Leczenie endodontyczne dwóch kanałów…………………………………………………..400 zł
Leczenie endodontyczne trzech kanałów……………………………………………………500 zł

ESTETYKA
Wybielanie zębów za pomocą lampy BEYOND……………………………………………750 zł
Biżuteria nazębna……………………………………………………………………………………….120 zł

ZDJĘCIA RTG
Punktowe…………………………………………………………………………………………………….20 zł
Pantomograficzne………………………………………………………………………………………..60 zł

CHIRURGIA
Usunięcie zęba stałego w znieczuleniu……………………………………………100 – 150 zł
Usunięcie zęba mlecznego w znieczuleniu………………………………………………….60 zł
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Założenie opatrunku chirurgicznego…………………………………………………………….50 zł
Chirurgiczne usuniecie zęba………………………………………………………………150 – 250 zł
Usunięcie zęba zatrzymanego (8)……………………………………………………..400 – 500 zł

PROTETYKA
Korona frezowana………………………………………………………………………………………800 zł
Korona porcelanowa na metalu………………………………………………………………….600 zł
Korona na tlenku cyrkonu…………………………………………………………………………1300 zł
Korona teleskopowa…………………………………………………………………………………1300 zł
Korona tymczasowa……………………………………………………………………………………..80 zł
Szklane podparcie mostu………………………………………………………………………….1000 zł
Most adhezyjny………………………………………………………………………………………….600 zł
Proteza szkieletowa………………………………………………………………………………….1400 zł
Proteza acetalowa……………………………………………………………………………………1600 zł
Proteza akrylowa całkowita………………………………………………………………………..600 zł
Proteza częściowa akrylowa……………………………………………………………..250 – 600 zł
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Podścielenie protezy…………………………………………………………………………………..200 zł
Naprawa protezy………………………………………………………………………………………….80 zł
Wzmocnienie protezy (siatka lub łuk)…………………………………………………………100 zł
Licówka porcelanowa……………………………………………………………………………….1000 zł
Szyna relaksacyjna………………………………………………………………………………….....200 zł

IMPLANTY
Implant AB……………………………………………………………………………………………….2500 zł
Korona na implancie……………………………………………………………………..1500 – 2500 zł
Podniesienie dna zatoki………………………………………………………2000 zł + biomateriał
Podniesienie dna zatoki zamknięte…………………………………………………………….700 zł

CENNIK PERIODONTOLOGICZNY
Badanie z konsultacją i instruktażem higieny………………………………………………150 zł
Kiretaż zamknięty 1 ząb ze znieczuleniem…………………………………………………..150 zł
Kiretaż otwarty z szyciem 1-3 zębów………………………………………………………….350 zł
Kiretaż otwarty z szyciem powyżej 3 zębów…………………………………..350 zł + 100 zł
za każdy kolejny ząb
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Operacja płatowa z alweoplastyką 1-3 zębów……………………………….550 zł + 100 zł
za każdy kolejny ząb
Chirurgiczne usunięcie zmiany na błonie śluzowej……………………………………..250 zł
Badanie histopatologiczne………………………………………………………………………….150 zł
Resekcja mikrochirurgiczna korzenia z szyciem estetycznym…………………od 700 zł
(dodatkowo wsteczne wypełnienie MTA lug Geristore, glasjonomer, błona,
biomateriał)
Hemisekcja + osteoplastyka + szycie…………………………………………………………..400 zł
Radektomia + osteoplastyka + szycie………………………………………………………….400 zł
Chirurgiczne wydłużenie korony zęba……………………………………………450 zł + 350 zł
za kolejny ząb
Plastyka przedsionka metodą Kazanijana……………………………………………………300 zł
Gingivektomia, gingivoplastyka 6 zębów…………………………………………………….550 zł
Plastyka wędzidełka wargi i języka………………………………………………………..……300 zł
Leczenie zmian na błonie śluzowej……………………………………………………………..100 zł
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Poszerzenie strefy dziąsła związanego………………………………………………………..100 zł
(metodą wolnego przeszczepu nabłonkowego pobranego z podniebienia
twardego lub wytworzenia płata mostkowego przy wyrzynającym się zębie 2
zęby i więcej)……………………………………………………………………………….……..od 1000 zł
Pokrycie recesji 1 ząb……………………………………………………………………………….1000 zł
Pokrycie recesji 2 zęby……………………………………………………………………………..1200 zł
Pokrycie recesji metodą przeszczepu tkanki łącznej pobranego z podniebienia
twardego lub matrycy z banku tkanek (3 zęby i więcej)……………………….od 1300 zł
Sterowana regeneracja tkanek…………………………………………………………………..800 zł
+ cena biomateriału, materiału
Zapobieganie resorpcji kości po ekstrakcji zęba………………………………………….300 zł
+ cena biomateriału użytego
Skaling góra i dół z polerowaniem korzeni wstępna korekta nawisów………..300 zł
Zamknięcie połączenia ustno-zatokowego………………………………………………….400 zł
+ błona zaporowa
Błony zaporowe za opakowanie…………………………………………………………….od 350 zł
Biomateriał za opakowanie……………………………………………………………………od 300 zł
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Emdogain za opakowanie………………………………………………………………………od 800 zł
Podniesienie dna zatoki metoda otwartą…………………………………………….od 2000 zł
Podniesienia dna zatoki metodą zamkniętą…………………………………………..od 600 zł
Kortykotomia (akceleracja leczenia ortodontycznego)…………………………..od 500 zł
(w zależności od ilości zębów)

Ceny mogą ulec zmianie w zależności od trudności wykonywanego
zabiegu.
Ceny mogą ulec zmianie w zależności od dokładnej ilości zużytego
biomateriału.

CENNIK ORTODONTYCZNY
Konsultacja…………………………………………………………………………………………………..50 zł
Wykonanie modeli……………………………………………………………………………………….50 zł
Analiza zdjęć rtg…………………………………………………………………………………………100 zł
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Aktywacja aparatu………………………………………………………………………………50 – 100 zł
• Aparaty ruchome……………………………………………………………………500 – 1000 zł
• Aparaty stałe:
o Zamki metalowe……………………………………………………………………..1600 zł
o Zamki kosmetyczne…………………………………………………………………2500 zł
• Aparaty stałe typu „Damon”…………………………………………………………...2700 zł

CENNIK MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
Konsultacja…………………………………………………………………………………………………..60 zł
botox – redukcja zmarszczek:
•
•
•
•
•

Zmarszczki poziome czoła………………………………………………………………….500 zł
Lwia zmarszczka………………………………………………………………………………..500 zł
Całe czoło………………………………………………………………………………………….800 zł
Kurze łapki…………………………………………………………………………………………450 zł
Bruksizm……………………………………………………………………………………………500 zł

Leczenie nadpotliwości:
• Pachy……………………………………………………………………………………………….1400 zł
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Wypełniacze:
•
•
•
•
•

Modelowanie ust…………………………………………………………………1000 – 1200 zł
Bruzdy nosowo-wargowe………………………………………………………………..1200 zł
Policzki…………………………………………………………………………………………….1500 zł
Owal twarzy………………………………………………………………………………..…..2000 zł
Dłonie…………………………………………………………………………………..…………1500 zł

Mezoterapia igłowa – rewitalizacja skóry:
•
•
•
•
•

Twarz…………………………………………………………………………………………………300 zł
Szyja + dekolt…………………………………………………………………………………….400 zł
Cellulit……………………………………………………………………………………..350 – 450 zł
Skóra głowy……………………………………………………………………………..300 – 350 zł
Dłonie………………………………………………………………………………………………..300 zł
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