
  
  

 Cennik usług  stomatologicznych  - Styczeń  2019  

  

Procedura  Cena  

 1. Stomatologia zachowawcza  

Badanie jamy ustnej,  porada, instruktaż higieny jamy ustnej  60zł  

Lakowanie zęba  60zł  

Lakierowanie zębów  100zł  

Konsultacje stomatologiczne z planem leczenia i opisem 

pantomogafu 120zł  

Wypełnienie światłoutwardzalne małe  150zł  

Wypełnienie światłoutwardzalne średnie 180zł  

Wypełnienie światłoutwardzalne duże 200 – 400zł  

Wypełnienie światłoutwardzalne  + wzmocnienie  250zł  

Wypełnienie glasjonomerowe   100zł  

Kosmetyczne pokrycie  zęba przedniego (licówka kompozytowa)  250 - 350zł  

Dewitalizacja miazgi   100zł  

Ekstrypacja przeżyciowa  w znieczuleniu  80zł  

OPATRUNEK (do obserwacji  na 2 tygodnie) (dawniej nazwa:   
Leczenie próchnicy  głębokiej  - tlenek cynku lub założenie leku)   100zł  

Otwarcie zęba  mlecznego  60zł  

Wkład standardowy  100zł  

Ćwiek okołomiazgowy  (wzmocnienie do dużego wypełnienia)  30zł  

ZNIECZULENIE  20zł  



Znieczulenie powierzchniowe   0zł  

 

Fluoryzacja - 1 ząb  20zł  

 Fluoryzacja - 1/2 łuku  50zł  

Fluoryzacja - 1 łuk  80zł  

Fluoryzacja - cała jama  ustna  120zł  

 2. Endodoncja  (leczenie kanałowe)  

Wypełnienie czasowe  kanału - Biopulp lub opatrunek  do kanału  100zł  

1 kanał   300zł  

 2 kanały  400zł  

 3 kanały  600zł  

 4 kanały  800zł  

1 kanał pod mikroskopem   400zł  

 2 kanały pod mikroskopem  500zł  

 3 kanały pod mikroskopem  700zł  

 4 kanały pod mikroskopem  900zł  

 Zamknięcie perforacji   200zł  

Usunięcie złamanego  narzędzia   150zł  

Ponowne udrożnienie  jednego  kanału  wypełnionego  przez  

innego  lekarza - reendodoncja     

1 kanał   380zł  

 2 kanały  480zł  

 3 kanały  680zł  

 4 kanały  880zł  



1 kanał pod mikroskopem   500zł  

 2 kanały pod mikroskopem  600zł  

 3 kanały pod mikroskopem  800zł  

 

 4 kanały pod mikroskopem  1000zł  

Częściowe opracowanie  kanału  - leczenie  otwarte  ( 

pozycja  w cenniku prywatnym  dotyczy  tylko  

dzieci)   
80zł  

Leczenie otwarte  u dorosłych  w ramach  pierwszej  

pomocy  (z badaniem i rtg)  100zł  

 3. Higiena  

 Usunięcie złogów nazębnych -scaling ultradźwiękowy  (paski ścierne)

   
- oba łuki  

150zł  

 Usunięcie złogów nazębnych -scaling ultradźwiękowy  (paski ścierne)

   
- 1 łuk  

110zł  

Piaskowanie zębów - 1 łuk  90zł  

Piaskowanie zębów  - oba łuki  130zł  

 Scaling, piaskowanie,  lakierowanie (oba łuki)  240zł  

 Scaling, piaskowanie,  lakierowanie (jeden łuk)  170zł  

 Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku  50zł  

 Leczenie zmian błony  śluzowej jamy ustnej   50zł  

 Korekta zgryzu - szlifowanie wybiórcze zębów   50zł  

Szynowanie zębów paradontalnych  350 - 500zł  

Wybarwienie płytki nazębnej  (tabletka do rozgryzienia)  10zł  

 Pokrycie recesji - cena za 1 ząb  150zł  



 4. Chirurgia stomatologiczn a  

We wszystkich  procedurach chirurgicznych znieczulenie jest w cenie.    
 Jeśli jest konieczność założenia szwów,  to również jest w cenie.    
 Kontrole zdjęcia szwów również  w cenie.    
Jeśli usuwamy  ząb zdrowy,  musimy  mieć  skierowanie  od lekarza  kierująceg

 o, na wszystkie  ekstrakcje musi  być podpisana  zgoda  pacjenta.  (zdjęcie 

do wykonania  od ra zu po ekstrakcji).   

 Ekstrakcja zęba mlecznego  100zł  

Chirurgiczna ekstrakcja zęba 300zł 

Ekstrakcja zęba paradontalnego 150zł 

 

 Ekstrakcja zęba   200zł  

Usunięcie zęba  drogą dłutowania  450zł  

Usunięcie zęba mądrości  200 - 600 zł  

Odsłonięcie zęba  zatrzymanego   500zł  

 Resekcja korzenia zęba   600zł  

Hemisekcja  500zł  

Wycięcie wędzidełka  wargi górnej, języka  300zł  

 Wyłuszczenie torbieli z żuchwy, szczęki z badaniem hist-pat   300 - 1000zł  

 Wyłuszczenie torbieli zastoinowej w obrębie  jamy ustnej   400zł  

 Plastyka połączenia ustno-zatokowego   400zł  

Gingivoplastyka  500zł  

 Wydłużenie chirurgiczne korony zęba   1000zł  

Płukanie zębodołu  25zł  

 Wycinek guza z badaniem hist-pat   200zł  

Wycięcie guzka  błony śluzowej  z badaniem hist-pat  400zł  

Nacięcie i drenaż ropnia   200zł  



 Szycie jako samodzielny  zabieg  100zł  

 Zdjęcie szwów  60zł  

Wycięcie kaptura dziąsłowego nad wyrzynającym się zębem  150zł  

Leczenie powikłań  poekstrakcyjnych (np. suchy zębodół)  50zł  

 5. Wybielanie   

 Wybielanie wewnątrzzębowe (1 wizyta)  -wybielanie martwego zęba   70zł  

 Wkładka z wodorotlenkiem wapnia  70zł  

 Wybielanie lampą - 2 łuki - zęby  od 5 do 5  800zł  

 

 6. Protetyka   

Wizyty kontrolne  protetyczne   50zł  

 Korona porcelanowa na podbudowie metalowej (samodzielna, most) 800zł  

Korona pełnoceramiczna  Press  Initial  GC / obecnie  korona

  pełnoceramiczna Press  e.max   1500zł  

 Korona pełnoceramiczna na podbudowie  z tlenku cyrkonu  1600zł  

Odbudowa ceramiczna  gingiwa - cena  za ząb  100zł  

LICÓWKA PEŁNOCERAMICZNA, e. max  1500zł  

Korona kompozytowa  500zł  

korona wykonana w gabinecie przez lekarza  60zł  

korona wykonana przez  technika   100zł  

korona kompozytowa wykonana  przez technika  200zł  

Wkład koronowo-korzeniowy  odlewany  ze stopu  (robiony 

przez  technika)  300zł  

Wkład z włókna szklanego  wraz z odbudową kikuta zębowego   300zł  



Wkład standardowy  tytanowy  wraz  z odbudową  kikuta  
zębowego  (kupujemy standardowy)   200zł  

Onlay inlay ceramiczny e.max   1100zł  

Onlay, inlay  kompozytowy  GC Gradia  zastępujemy  onlay,  
inlay  kompozytowy Signum   450zł  

 Proteza szkieletowa standard 1600zł  

 Proteza szkieletowa szynoproteza  1800zł  

Klamra acetalowa  300zł  

 

Proteza akrylowa całkowita   800zł  

 Siatka wzmacniająca srebrna   150zł  

 Siatka wzmacniająca złota  200zł  

Bezbarwna płyta protezy   100zł  

 Zęby akrylowe Ivostar, Gnatostar/proteza (dodatkowo) 150zł  

 Zęby kompozytowe Antaris, Postaris /proteza (dodatkowo) 350zł  
Proteza akrylowa  całkowita  wykonana  w systemie  

wtrysku  akrylu  (zęby Ivostar,  Gnatostar  w standardzie)

   
1200zł  

Proteza częściowa akrylowa powyżej  8 zębów - cała reszta   750zł  

Proteza częściowa akrylowa do 8 zębów  650zł  

 Mikroproteza do 4 zębów   450zł  

Proteza elastyczna szkieletowa Acetal-Dental  1900zł  

 Wax up (za punkt)  30zł  

Korona teleskopowa  galwano  
1700zł - 

indywidualna wycena

  po 

wykonaniu   

Szyna relaksacyjna  tłoczona   300zł  



Szyna relaksacyjna  polimeryzowana na gorąco   320zł  

Szyna do wybielania  zębów  200zł  

Szyna ochronna sportowa   500zł  

 Płytka podjęzykowa  350zł  

Szyna AET  270zł  

 Podścielenie płyty protezy  300zł  

Podścielenie z wymianą płyty   400zł  

 Naprawa protezy   80zł  

 Naprawa protezy - każdy następny punkt (ząb, klamra, pękniecie)  40zł  

 

 Mechaniczne czyszczenie protezy (rewitalizacja)  100zł  

Korekta starej protezy  50zł  

Zdjęcie korony  lub mostu (cena za punkt)  60zł  

Zacementowanie korony, wkładu   70zł  

 7. Stomatologia dziecięca 

Badanie + wybarwianie płytki nazębnej + instruktaż   120zł  

Badanie jamy  ustnej;  wizyta  kontrolna  po urazie;  

obejrzenie  jakiejś  zmiany  60-100zł  

 Impregnacja - samodzielny zabieg  60zł  

 Badanie + instruktaż (dieta, higiena, profilaktyka) + lakierowanie   120zł  

 Badanie kontrolne + lakierowanie   120zł  

Lakierowanie - samodzielny  zabieg  100zł  

Wypełnienie - ząb stały    150 -280 zł  

 Opatrunek - ząb stały  100zł  



 Opatrunek - ząb stały - dewitalizacja  100zł  

 Opatrunek - ząb stały - dewitalizacja - odbudowa do klasy pierwszej  150zł  

 Ząb stały - glasjonomer  100zł  

Ząb mleczny  - opatrunek  (dewitalizacja + inny  opatrunek  

endodontyczny)  100zł  

Ząb mleczny  - wypełnienie - glasjonomer   120zł  

Ząb mleczny  - wypełnienie  - twinky star  130-140zł  

Ząb mleczny  - wypełnienie  światłoutwardzalne  130-150zł  

 Poszerzone lakowanie (ząb stały)  150-180zł  

Wizyta nieefektywna  (kiedy mały pacjent nie współpracuje)  80zł  

Otwarcie zęba  mlecznego  80zł  

Ekstrakcja - 1 ząb mleczny   100 - 130 zł  

Ekstrakcja - 2 zęby mleczne  180zł  

Wybielanie - Ca(OH)2  80zł  

Szynowanie zębów  po urazie z drutem ortodontycznym  150-200zł  

Lakowanie - jeden ząb  60zł  

Ekstrakcja - stały  ząb  150-300zł  

Leczenie zmian  na błonie śluzowej  50zł  

Scaling - oba łuki  150zł  

Scaling - jeden łuk  110zł  

Piaskowanie - oba łuki  150zł  

Piaskowanie - jeden łuk  90zł  

Scaling + piaskowanie  220zł  

Zabezpieczenie zęba  po urazie  80zł  



Leczenie w sedacji  (dopłata do zabiegu) + dodatkowo koszt maseczki   1000zł  

Podcięcie wędzidełka  języka lub wargi górnej   120zł  
  

8. Implantologia 

Implant 1 szt. 2000-3000zł 

Podniesienie zatoki metodą otwartą 3000-4500zł 

Podniesienie zatoki metodą zamkniętą 1500zł 

Przeszczep tkanek podniebienia 1200zł 

Augmentacja kości 500-1500zł 

9. Dodatkowo 
 

Ekstrakcja w znieczuleniu ogólnym:  

1 ząb 2500zł 

2-7 zębów 3500zł 

8-14 zębów 4500zł 

Wyłuszczenie torbieli z histopatologią 
Wycena 

indywidualna 

Leczenie bruksizmu toksyną botulinową 800zł 

  


