KLINIKA STOMATOLOGII

CENNIK
1 Stomatologia zachowawcza
>Konsultacja stomatologiczna
>Opatrunek leczniczy
>Leczenie zmian na błonie śluzowej
>Licowanie zębów materiałem światłoutwardzalnym
>Odbudowa kąta zęba siecznego
>Odbudowa korony zęba na włóknie szklanym
>Znieczulenie
>Wypełnienie materiałem kompozytowym światłoutwardzalnym
2 Stomatologia estetyczna
>Licówka kompozytowa
>Licówka ceramiczna
>Wybielanie zębów martwych (1 wizyta)
>Wybielanie zębów metodą nakładkową
>Wybielanie zębów w gabinecie (lampa C-Bright)
>Nakładki Clear Aligner
-SET UP (plan leczenia)
-1 etap leczenia (3 nakładki na 1łuk)
3 Endodoncja
>Leczenie kanałowe - 1 wizyta
>Leczenie kanałowe – wizyty pośrednie
>Wypełnienie kanałów

50zł
50-100zł
60zł
150-250zł
200-250zł
300-400zł
20zł
120-180zł

200-300zł
1000zł
150zł
500zł
600zł
250zł
600zł

120zł
100zł
150-200zł

4 Profilaktyka
>Piaskowanie – (1 łuk)
>Profilaktyka fluorowa wszystkich zębów
>Scaling – usunięcie kamienia (1 łuk)
>Scaling + piaskowanie (szczęka i żuchwa)
>Znoszenie nadwrażliwości całość / 1ząb

100zł
100zł
100zł
250zł
80zł/20zł

5 Stomatologia dziecięca
>Ekstrakcja zęba mlecznego bez znieczulenie/ze znieczuleniem
>Lakowanie – 1 ząb
>Lakowanie – 4 zęby
>Lapisowanie zębów mlecznych
>Opatrunek na zębie mlecznym
>Amputacja formakrezolowa z opatrunkiem
>Profilaktyka fluorowa wszystkich zębów
>Wypełnienie zęba mlecznego
>Wypełnienie zęba mlecznego – kolorowe

60-100zł
50,00zł
150,00zł
50,00zł
50,00zł
100zł
100zł
100zł
110zł

6 Protetyka
>Korona porcelanowa na metalu
(cena zawiera oszlifowanie zęba i znieczulenie)
>Korona pełnoceramiczna
(cena zawiera oszlifowanie zęba i znieczulenie)
>Korona w cyrkonie CAD/CAM
>Korona tymczasowa akryl
>Korona tymczasowa kompozytowa
>Korona metalowa
>Wkłady koronowo-korzeniowe
 wkład lany
 wkład z włókna szklanego
>Proteza całkowita na akrylu
(zęby Ivoclar +100zł)
>Proteza częściowa na akrylu
(zęby Ivoclar +100zł)
>Proteza częściowa na akrylu do 3 zębów
>Proteza częściowa na acetalu
>Proteza szkieletowa
>Proteza szkieletowa z nylonem
>Proteza nylonowa
>Naprawa protezy

650zł
1200zł
1250zł
80zł
80zł
300zł
250-300zł
200zł
650zł
500zł
300zł
1400zł
1300zł
1400zł
1200zł
80zł

>Dostawienie zęba do protezy
>Szyna relaksacyjna
7.Chirurgia
>Dokończenie ekstrakcji rozpoczętej w innym gabinecie
>Ekstrakcja zębów przednich w znieczuleniu
>Ekstrakcja zęba w znieczuleniu
>Ekstrakcja skomplikowana z dłutowaniem
>Nacięcie zewnątrzustne ropnia
>Podcięcie wędzidełka
>Resekcja wierzchołka korzenia zęba
>Zamknięcie połączenia ustno-zatokowego
>Szycie zębodołu

80zł(kolejny+40zł)
300zł

200,00zł
100,00zł
150,00zł
200-300zł
150,00zł
150,00zł
600,00zł
200,00zł
50,00zł

