Rentgenodiagnostyka
Wykorzystujemy innowacyjny tomograf GXDP-800 amerykańskiej marki Gendex z technologią DRT-redukcji
dawki promieniowania rentgenowskiego
Tomograficzne 3d 5x5 cm - 130 zł
Tomograficzne 3d 6x8 cm - 170 zł
Tomograficzne 3d 8x8 cm - 190 zł
Tomograficzne 3d 8x15 cm - 210 zł
Badanie pantomograficzne - 80 zł
Badanie cefalometryczne LL - 80 zł
Badanie cefalometryczne PA - 80 zł
Komplet 2 zdjęć ortodontycznych (panto. + cefalo.) - 130 zł
Komplet 3 zdjęć ortodontycznych (panto. + cefalo. LL i PA) - 190 zł
Zdjęcie stawów skroniowo – żuchwowych boczne - 80 zł
Zdjęcie stawów skroniowo – żuchwowych przednie - 80 zł
Wszystkie pozostałe zdjęcia 2d na urządzeniu Gendex - 80 zł
Zdjęcie RTG punktowe - 30 zł
Konsultacje, badanie stomatologiczne
Przegląd/ badanie stomatologiczne / konsultacja ogólnostomatologiczna - 70 zł
Konsultacja specjalistyczna endodontyczna - 120 zł
Konsultacja specjalistyczna implantologiczna - 120 zł
Konsultacja specjalistyczna chirurgiczna - 120 zł
Konsultacja specjalistyczna protetyczna - 120 zł
Konsultacja specjalistyczna periodontologiczna - 120 zł
Wyciski i wykonanie modeli diagnostycznych - 70 zł

Opracowanie kompleksowego planu leczenia - 170 zł ( odejmowane od kosztu leczenia w przypadku jego
podjęcia przy ostatniej wizycie)

Stomatologia zachowawcza (ogólna)
Leczenie biomimetyczne (naśladujące naturalną anatomię i tkanki zęba) z wykorzystaniem wysokiej
jakości kompozytów klasy premium japońskiej firmy GC: Geanial oraz Essentia
Znieczulenie standardowe - 40 zł
Znieczulenie komputerowe The Wand - 70 zł
Estetyczna odbudowa kompozytowa na 1 powierzchni – 260 zł
Estetyczna odbudowa kompozytowa na 2 powierzchniach – 290 zł
Estetyczna odbudowa kompozytowa na 3 powierzchniach - 320 zł
Wypełnienie glassjonomerowe małe - 190 zł
Wypełnienie glassjonomerowe duże - 220 zł
Estetyczna rekonstrukcja kompozytowa zęba (powyżej 3 powierzchni) - 350 zł
Leczenie zachowawcze z wykorzystaniem mikroskopu - + 30 zł do standardowej ceny leczenia
Deep margin elevation,- od 100 zł
Infiltracja próchnicy powierzchownej (ICON) – 400 zł
Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego lub standardowy - 280 zł
Odbudowa kompozytowa zęba na wkładzie koronowo-korzeniowym - 240 zł
Wkład koronowo-korzeniowy lany, indywidualny - 450 zł
Szynowanie zębów paradontalnych włóknem szklanym - 160 zł za ząb
Opatrunek tymczasowy - 70 zł
Gingiwektomia - 70 zł
Funkcjonalny onlay, overlay kompozytowy bezpośredni – od 450 zł do 540 zł
Ekstyrpacja miazgi - 120 zł
Wkładka lecznicza dokomorowa lub dewitalizacja - 70 zł

Implantologia
Zabieg planujemy na podstawie tomografii komputerowej 3d. Do zaplanowanego, precyzyjnego
wprowadzenia implantów używamy szablonów wytwarzanych w technologii druku 3d
Implant standard (ETK,Francja),
część chirurgiczna (zabieg wszczepienia implantu) - 2600 zł

Implant premium (Thommen, Szwajcaria),
część chirurgiczna (zabieg wszczepienia implantu) - 3500 zł
Zabieg odsłonięcia implantu, założenia śruby gojącej - 600 zł
Korona tymczasowa na implancie - 600 zł
Kształtowanie korony tymczasowej w celu kształtowania
profilu wyłaniania - 60 zł za wizytę
Korona metalowo-ceramiczna z łącznikiem na implancie - 2100 zł
Korona cyrkonowa pełnokonturowa z łącznikiem na implancie - 3100 zł
Korona pełnoceramiczna lub cyrkonowo-ceramiczna z łącznikiem
na implancie - 3600 zł
Szablon implantologiczny na jeden łuk zębowy - 600 zł
Proteza ALL-on-4 – wycena indywidualna po konsultacji
Proteza ALL-on-6 – wycena indywidualna po konsultacji
zabieg sinus lift zamknięty – 1100 zł + koszt biomateriału
Zabieg sinus lift otwarty – od 2100 zł + koszt biomateriału
Augmentacja kości (rekonstrukcja kości) - wycena indywidualna po konsultacji
Augmentacja tkanek miękkich - wycena indywidualna po konsultacji

Endodoncja mikroskopowa (leczenie kanałowe)
Leczenie endodontyczne wykonywane jest w zaawansowanym technologicznie mikroskopie, z użyciem
koferdamu i laserową dezynfekcją kanałów laserem SMART-M
Leczenie endodontyczne (kanałowe) zęba jednokanałowego w mikroskopie zabiegowym - 590 zł
Leczenie endodontyczne (kanałowe) zęba dwukanałowego w mikroskopie zabiegowym - 740 zł
Leczenie endodontyczne (kanałowe) zęba trzykanałowego w mikroskopie zabiegowym - 990 zł
Leczenie każdego dodatkowego kanału - 330 zł
Ponowne leczenie endodontyczne (kanałowe) zęba - cena leczenia pierwotnego +110 zł za każdy kanał
korzeniowy
Udrożnienie zobliterowanego kanału - 160 do 260 zł
Laserowa dezynfekcja kanałów korzeniowych laserem SMART-M - 60 zł (jeden kanał), 110 zł (dwa i więcej
kanałów)
Nietypowe leczenie endodontyczne skomplikowanego anatomicznie zęba - wycena indywidualna

Pre-endo build-up (odbudowa zęba przed leczeniem kanałowym w przypadku braku możliwości izolacji
koferdamem) - od 120 zł
Usunięcie złamanego narzędzia z kanału - od 210 zł
Usunięcie starego wkładu z korzenia zęba - od 160 do 260zł

Higienizacja, wybielanie
Instruktaż higieny jamy ustnej - 60 zł
Scaling głęboki przy zapaleniu dziąseł - 290 zł
Higienizacja standard (skaling, piaskowanie, polerowanie, fluoryzacja) - 290 zł
Higienizacja premium (skaling, piaskowanie delikatnym piaskiem premium, polerowanie, fluoryzacja) - 380 zł
Higienizacja bez fluoryzacji - 240 zł
Wybielanie zębów lampą Zoom! - 750 zł
Wybielanie zębów laserem SMART-M - 950 zł
Wybielanie zębów nakładkowe, domowe - 750 zł (w cenie zestaw preparatów do wybielania)
Wybielanie zęba martwego metodą „walking bleach“ - pierwsza wizyta 290 zł,
każda następna 100 zł

Chirurgia
Wszystkie zabiegi chirurgii stomatologicznej wykonywane są przez doświadczony zespół lekarski przy
użyciu nowoczesnych technik diagnostycznych i zabiegowych. Zabiegi planowane są na podstawie
trójwymiarowych badań tomograficznych wykonywanych na miejscu. Dzięki diagnostyce 3d nic nie jest w
stanie nas zaskoczyć w trakcie zabiegu. Po zabiegu wykorzystujemy laser biostymulacyjny redukujący
dolegliwości bólowe w czasie gojenia i przyspieszający rekonwalescencję.
Ekstrakcja zęba mlecznego - od 150 zł
Standardowa ekstrakcja zęba stałego - od 250 zł
Skomplikowana ekstrakcja zęba stałego – od 300 zł do 400 zł
Skomplikowana ekstrakcja zęba stałego z separacją korzeni - od 400 zł
Szycie po ekstrakcji - 60 zł
Operacyjne usunięcie zęba - 830 zł
Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego (proste położenie zęba) - od 830 zł
Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego (skomplikowane położenie zęba) - od 930zł
Zastrzyk przeciwobrzękowy po zabiegu chirurgicznym - 30 zł
Opatrunek kolagenowy dozębodołowy po ekstrakcji - 70 zł

Laserowa plastyka wędzidełka - 320 zł
Resekcja wierzchołków korzeni zęba z wypełnieniem wstecznym MTA zęba jednokorzeniowego - od 830 zł
Resekcja wierzchołków korzeni zęba z wypełnieniem wstecznym MTA zęba wielokorzeniowego - od 1030 zł
Zabieg zamknięcia połączenia ustno-zatokowego - od 620 zł
CGF (Concentrated Growth Factors) pozyskiwane z krwi pacjenta w separatorze komórkowym – 600 zł
Odsłonięcie zatrzymanego zęba - wycena indywidualna
Inne zabiegi chirurgiczne - wycena indywidualna

Protetyka
Prace protetyczne wykonywane dla Państwa tworzone są z największą precyzją. Współpraca z
profesjonalnymi laboratoriami umożliwia uzyskanie wysokiej jakości prac protetycznych, które do
złudzenia przypominają zęby naturalne, lecz nie są podatne na próchnicę.
Proteza szkieletowa - 2630 zł
Proteza szkieletowa z elementami precyzyjnymi (zasuwy, zatrzaski) - 2530 zł
+ koszt el. precyzyjnych (od 600 zł koszt jednego elementu precyzyjnego)
Proteza szkieletowa acetalowa - 2630 zł
Proteza FJP - 2630 zł
Proteza całkowita, zęby standardowe - 1020 zł
Proteza całkowita, zęby premium - 1520 zł
Proteza całkowita ze zbrojeniem - 2020 zł
Mikroproteza - 420 zł
Proteza osiadająca akrylowa – od 720zł
Szyna relaksacyjna - 620 zł
Zaawansowana procedura ratowania zęba skazanego na usunięcie – od 3600 zł
Korona metalowo-ceramiczna lub punkt w moście - 1030 zł
Korona cyrkonowa pełnokonturowa lub punkt w moście - 1300 zł
Korona cyrkonowa pełnokonturowa lub punkt w moście, premium - 1500 zł
Korona ceramiczna na podbudowie z tlenku cyrkonu lub punkt w moście, standard - 1600 zł
Korona ceramiczna na podbudowie z tlenku cyrkonu lub punkt w moście, premium (indywidualna
charakteryzacja) - 1600 zł do 1800zł
Korona pełnoceramiczna E-max lub punkt w moście, standard - 1600 zł

Korona pełnoceramiczna E-max lub punkt w moście ,premium (indywidualna charakteryzacja) 1600zł-1800zł
Licówka pełnoceramiczna E-max, standard - 1600 zł
Licówka pełnoceramiczna E-max, premium (indywidualna charakteryzacja) - 1600 zł - 1800zł
Korona tymczasowa bezpośrednia - 180 zł
Korona tymczasowa laboratoryjna, PMMA - 240 zł
Korona tymczasowa laboratoryjna, kompozytowa - 540 zł
Bonding – 800 zł za ząb
Preparacja pod inlay, onlay, overlay, endokoronę - 160 zł
Inlay, onlay, overlay, endokorona: kompozyt standard - 860 zł
Inlay, onlay, overlay, endokorona: kompozyt premium - 1120 zł
Inlay, onlay, overlay, endokorona: ceramika E-max - 1500 zł
Usunięcie starej korony metalowo-ceramicznej - 120 zł
Usunięcie starej korony cyrkonowej lub pełnoceramicznej - 280 zł
Dostawienie zęba do protezy akrylowej - 290 zł
Dostawienie klamry do protezy- 290 zł
Wax-up - 70 zł za jeden ząb
Mock-up - 170 zł za jeden łuk zębowy
Rejestracja łukiem twarzowym Amann Girrbach (wyznaczenie przestrzennej pozycji szczęki względem
stawów skroniowo-żuchwowych w leczeniu protetycznym) - 60 zł
Deprogramacja – 60 zł
Deprogramator – 600 zł
DSD (cyfrowe projektowanie uśmiechu) - 620 zł

Stomatologia Laserowa
Wykorzystujemy innowacyjny laser diodowy SMART-M
Biostymulacja laserowa - 240 zł za 4 sesje (60 zł/sesja)
Fotoaktywna, laserowa dezynfekcja ubytku próchnicowego - 60 zł
Leczenie opryszczki/afty laserem - 240 zł za 4 sesje
Gingiwektomia laserowa przy leczeniu zachowawczym - 60 zł

Fotoaktywna, laserowa dezynfekcja kieszonki dziąsłowej - 80 zł
Relaksacja mięśni laserem biostymulacyjnym w bruksizmie - 160 zł

Periodontologia
Kiretaż zamknięty I ćwiartka – 220 zł
Kiretaż otwarty I ćwiartka – 350- 530 zł
Wydłużenie korony klinicznej w strefie estetycznej (1ząb) – 350 zł
Wydłużenie korony klinicznej zęba złamanego poddziąsłowo – 550 zł
Zabiegi regeneracyjne z zastosowaniem biomateriałów – wycena indywidualna po konsultacji
Pokrycie recesji z przeszczepem podniebiennej tkanki łącznej – 1540 zł
Pokrycie recesji z użyciem matrycy allogennej – 1540 zł (+300zł koszt matrycy)
Poekstrakcyjne zabezpieczenie zębodołu przeszczepem FGG + biomateriał – 1540 zł (+ koszt biomateriału)

Pedodoncja (stomatologia dziecięca)
Wizyta adaptacyjna dla dzieci - 70 zł
Wypełnienie tymczasowe w zębie mlecznym - 70 zł
Leczenie próchnicy i wypełnienie chemoutwardzalne lub światłoutwardzalne kolorowe w zębie mlecznym na
1 powierzchni - 190 zł
Leczenie próchnicy i wypełnienie chemoutwardzalne lub światłoutwardzalne kolorowe w zębie mlecznym na
2 powierzchniach - 210 zł
Leczenie próchnicy i wypełnienie chemoutwardzalne lub światłoutwardzalne kolorowe w zębie mlecznym na
3 powierzchniach - 230 zł
Leczenie próchnicy i wypełnienie światłoutwardzalne w zębie stałym zależnie od liczby powierzchni- Patrz
„Stomatologia zachowawcza (ogólna)”
Lakowanie zęba - 50 zł za jeden ząb
Dewitalizacja miazgi zęba mlecznego - 70 zł
Mumifikacja miazgi zęba mlecznego - 70 zł
Wizyta niezrealizowana ze względu na brak współpracy ze strony dziecka skutkujący brakiem możliwości
wykonania przez lekarza zaplanowanej procedury wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty za czas
zarezerwowany na fotelu w wysokości 60 zł.

Procedury spoza cennika są kalkulowane przez lekarza indywidualnie w zależności od skomplikowania
przypadku.

Cennik obowiązuje od dnia 1.06..2022r.

