CENNIK USŁUG

Komplet zdjęć zgryzowo-skrzydłowych
Zdjęcie zęba RVG
Wydanie dokumentacji radiologicznej na prośbę pacjenta
Wizyty kontrolne co 24 miesięce z kompletem zdjęć rvg
Konsultacja ortodontyczna
Znieczulenie

80,00 zł
30,00 zł
70,00 zł
80,00 zł
80,00 zł`
20,00 zł

Profilaktyka

zabiegi wykonywane przez higienistkę stomatologiczną

Instruktaż higieny dla pacjentów „CENTRUM U ŚMIECHU” (raz na rok)
Lakowanie bruzd – za pierwszy ząb
Powlekanie lakierem (całość)
Jonoforeza fluorowa / cykl 3 wizyt
Usunięcie złogów i osadów naddziąsłowych / wizyta (skaling ultradźwiękowy)
Skaling + piaskowanie + fluoryzacja
Badanie śliny i kariogenności płytki

bezpłatnie
90,00 zł
90,00 zł
150,00 zł
150,00 zł
200,00 zł
120,00 zł

Stomatologia zachowawcza
Opatrunek
Wypełnienie
ćwiek dokanałowy
Licowanie zęba kompozytem / licówka kompozytowa
Wybielanie zęba martwego - pierwsza wizyta (w tym rvg)
Wybielanie zęba martwego - następna wizyta
Wybielanie nakładkowe / jeden łuk

100,00 zł
od 160,00 zł
180,00 zł
250,00 zł
80 zł
60,00 zł
500,00 zł

Leczenie endodontyczne

(rvg, koferdam i znieczulenie w cenie usługi)

Otwarcie zęba z założeniem opatrunku
Czasowa odbudowa zęba do leczenia endodontycznego
Leczenie endodontyczne siekacza, kła
Leczenie endodontyczne przedtrzonowca
Leczenie endodontyczne trzonowca
Ponowne leczenie endodontyczne - dopłata do leczenia endodontycznego za każdy kanał
Wypełnienie po leczeniu endodontycznym
Endokorona

90,00 zł
od 80zł
380,00 zł
od 500,00 zł
od 700,00 zł
100,00 zł
180-270 zł
600,00 zł

Parodontologia

Badanie periodontologiczne, plan postępowania profilaktyczno-

180,00 zł

leczniczego

Konsultacja: błony śluzowe / wizyta

Skaling poddziąsłowy / wizyta
Kiretaż zamknięty / wizyta. Root planning / wizyta
Wizyta kontrolna (pomiar głębokości kieszonek, polerowanie, fluoryzacja)
Unieruchomienie zębów czasowe
Unieruchomienie stałe zębów- jedna przestrzeń międzyzębowa
Gingiwektomia, wydłużanie koron zębów, plastyka wędzidełka wargi, języka

Zabiegi z zakresu chirurgii periodontologicznej

100,00 zł
250,00 zł
400,00 zł
Od 160 zł
180,00 zł
120-150 zł
od 350 zł
wycena
indywidualna

Protetyka
Korona, punkt licowany porcelaną (praca na podbudowie metalowej bezniklowej)
korona porcelanowa na cyrkonie
Korona, onlay, licówka porcelanowa – praca bezmetalowa
Licówka, onlay kompozytowy
Korona, punkt lany
Proteza częściowa – w zależności od ilości zębów
Proteza całkowita
Proteza szkieletowa
Proteza szkieletowa bezklamrowa

od 800 zł
od 1500 zł
od 1400 zł
od 550,00 zł
450,00 zł
od 450 zł
od 1000,00 zł
od 1900 zł
od 2500 zł

Proteza szkieletowa bezmetalowa
Podścielenie protezy
Naprawa protezy + za każdy następny punkt
Odbudowa pojedynczego zęba na włóknie szklanym metodą pośrednią
Zdjęcie korony, mostu / punkt

Wycena pracy protetycznej jest wykonywana indywidualnie dla
pacjenta
Wizyty kontrolne po oddaniu pracy protetycznej przez 6 tygodni

Stomatologia dziecięca

Każda wizyta adaptacyjna
Badanie pacjenta, fluoryzacja
Trepanacja zęba mlecznego
Leczenie amputacyjne jednoseansowe zęba mlecznego (wizyta zakończona wypełnieniem)
Opatrunek
Wypełnienie w zębie mlecznym
Usunięcie zęba mlecznego (w znieczuleniu powierzchownym, żelem)
Usunięcie zęba mlecznego (w znieczuleniu nasiękowym / przewodowym)

od 1850 zł
250,00 zł
250 zł+50 zł
od 300 zł
Od 150 zł
w cenie wizyty
bezpłatnie
80,00 zł
80,00 zł
80,00 zł
130,00 zł
80,00 zł
100 - 140 zł
90,00 zł
130,00 zł

Chirurgia

(rvg, znieczulenie i wizyta po zabiegu w cenie usługi)

Usunięcie zęba parodontalnego
Usunięcie zęba jednokorzeniowego
Usunięcie zęba wielokorzeniowego
Usunięcie zęba z seperacją korzeni i z szyciem
Nacięcie ropnia
Wizyta kontrolna po zabiegu, usunięcie szwów (jeżeli zabieg wykonano poza NZOZ „CU”)
Szycie po ekstrakcji
Hemisekcja, radektomia, premolaryzacja
Usunięcie zęba zatrzymanego

150. zł
200. zł
od 200. zł
200 – 300 zł
100,00 zł
50,00 zł
40-60 zł
od 400 zł
400,00 zł

Leczenie zaburzeń czynnościowych narządu żucia,
dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych i i zaburzenia zwarcia

Konsultacja specjalistyczna
Konsultacja specjalistyczna z pobraniem wycisków diagnostycznych
Pobranie wycisków diagnostycznych
Wizyta z rejestracją zwarcia i przedstawieniem planu leczenia
Szyna Michigan i kontrola po tygodniu
Kontrola szyny Michigan po miesiącu i co 3 miesiące
Korekta zwarcia (wizyta)
Odbudowa wysokości zwarcia materiałem kompozycyjnym (1 do 4 zębów)
Odbudowa wysokości zwarcia materiałem kompozycyjnym (5 i więcej zębów)

130,00 zł
180,00 zł
80,00 zł
100,00 zł
580,00 zł
70,00 zł
od 100,00 zł
110,00 zł za ząb
Od 90 zł za ząb

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu
Cywilnego i jest publikowany w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec
zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.
PRAWA I OBOWI ĄZKI PACJENTA
1. Pacjentowi przysługuje prawo do reklamacji. Warunkiem są wizyty kontrolne co 6
miesięcy po zakończeniu leczenia lub wykonania wypełnienia b ądź pracy protetycznej oraz
prawidłowa higiena jamy ustnej.
2. Pacjentowi stawiającemu się na wizytę kontroln ą (co 6 miesi ęcy lub w czasie
wyznaczonym) przysługuje ona bezpłatnie.
3. Dwukrotna nie zgłoszona nieobecność powoduje przesuni ęcie pacjenta na koniec kolejki
oczekujących na wizyty, trzykrotna niezgłoszona nieobecność - skreślenie z listy pacjentów.

