
dentysta

Higiena i Pro�laktyka

badanie diagnostyczne
ustalenie planu leczenia
wizyta kontrolna
lakierowanie zębów stałych (1-2 łuki)
lakowanie zębów stałych
usunięcie kamienia nazębnego
kiretaż 
piaskowanie
�uoryzacja
higienizacja w pakiecie (skaling, piaskowanie, �uoryzacja)
wybielanie zębów 

Stomatologia Zachowawcza

wypełnienie światłoutwardzalne
wypełnienie chemautwardzalne
duża odbudowa zęba
odbudowa zęba z wkładem z włókna szklanego
opatrunek leczniczy
znieczulenie
leczenie próchnicy powierzchownej na powierzchni przedsionkowej

Stomatologia Dziecięca

wizyta adaptacyjna
wypełnienie zęba mlecznego
amputacja formokrezolowa
ekstrakcja zęba mlecznego
opatrunek leczniczy

Stomatologia Estetyczna

wybielanie zęba martwego, pierwsza wizyta
każda kolejna
biżuteria nazębna
wybielanie zębów

Chirurgia

znieczulenie
ekstrakcja zęba stałego
usunięcie zęba zatrzymanego
ekstrakcja zęba mądrości
wycięcie kaptura
leczenie suchego zębodołu
nacięcie ropnia z zaopatrzeniem rany
leczenie trudnego wyrzynania

Endodoncja

opracowanie i wypełnienie: 
1 kanał
2 kanały
3 kanały
lek do kanału
re- endo za kanał

Protetyka

wkład koronowo - korzeniowy 
prosty metalowy
złożony metalowy
kompozytowy (wzmocniony włóknem szklanym)

most AET na taśmie z włókna szklanego
odcinek przedni
odcinek boczny
korona metal-porcelanowa
korona porcelanowa
korona cyrkonowa
korona kompozytowa
licówka porcelanowa
most AET
proteza szkieletowa
proteza szkieletowa i szynoproteza
zatrzask do szkieletu
proteza całkowita/częściowa
szyna nagryzowa
szyna wybielająca
siatka wzmacniająca protezę
dostawienie zęba do protezy
podścielenie protezy
zdjęcie mostu, korony, cena za punkt
korona tymczasowa
zacementowanie korony 
na cement tymczasowy
na cement ostateczny
nakład
endokorona 
wkład z włókna szklanego C&B
jeden kanał
powyżej jednego kanału

50 zł
50 zł
50 zł

50-100 zł
80 zł

120 - 150 zł
300 zł

150 - 200 zł
50 - 100 zł

250 zł
600 - 1000 zł

160 - 220 zł
100 zł

200 - 250 zł
200 - 400 zł

100 zł
0 zł

120 zł / ząb

50 zł
100 - 140 zł

80 zł
100 zł

80 zł
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60 zł
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1500 zł
1500 zł
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500 zł / 2 sztuki
100 zł
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