Lecznice Citomed Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, budynek B
tel. 56 658 44 87, 723 186 202 pon-pt. 7:00-18:00
e-mail: stomatologrejestracja@citomed.pl

CENNIK STOMATOLOGIA
Podane ceny usług medycznych są publikowane tylko w celach informacyjnych
i nie stanowią oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

cena

Badanie jamy ustnej, porada, instruktaż higieny jamy ustnej

100 zł

Konsultacja stomatologiczna z opisem panto

150 zł

Lakowanie zęba

60 zł

Lakierowanie zębów

100 zł

Wypełnienie światłoutwardzalne – ubytki przyszyjkowe

200 zł

Wypełnienie światłoutwardzalne 1-powierzchniowe

250 zł

Wypełnienie światłoutwardzalne 2-powierzchniowe

300 zł

Wypełnienie światłoutwardzalne 3-powierzchniowe

400 zł

Wypełnienie światłoutwardzalne + wzmocnienie

450 zł

Wypełnienie glasjonomerowe

100 zł

Kosmetyczne pokrycie zęba przedniego (licówka kompozytowa)

450 zł

Dewitalizacja miazgi

100 zł

Ekstrypacja przeżyciowa w znieczuleniu

200 zł

Opatrunek (do obserwacji na 2 tygodnie)

150 zł

Otwarcie zęba mlecznego

60 zł

Wkład standardowy

100 zł

Ćwiek okołomiazgowy (wzmocnienie do dużego wypełnienia)

30 zł

Znieczulenie powierzchniowe

30 zł

Fluoryzacja – 1 ząb

20 zł

Fluoryzacja – 1/2 łuku

50 zł

Fluoryzacja – 1 łuk

80 zł

Fluoryzacja – cała jama ustna

120 zł

ENDODONCJA leczenie kanałowe pod mikroskopem bez plomby/wypełnienia

cena

Wypełnienie czasowe kanału – biopulp lub opatrunek do kanału

100 zł

1 kanał

650 zł

2 kanały

700 zł

3 kanały

1 000 zł

4 kanały

1 200 zł

Zamknięcie perforacji

200 zł

Usunięcie złamanego narzędzia

150 zł
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udrożnienie kanału pod mikroskopem
REENDODONCJA ponowne
bez plomby/wypełnienia)

cena

1 kanał

750 zł

2 kanały

800 zł

3 kanały

1 100 zł

4 kanały

1 300 zł

Częściowe opracowanie kanału – leczenie otwarte
(pozycja w cenniku prywatnym dotyczy tylko dzieci)

80 zł

Leczenie otwarte u dorosłych w ramach pierwszej pomocy (z badaniem i RTG)

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

150 zł

cena

Konsultacja chirurgiczna

150 zł

Ekstrakcja zęba 1-7 (chirurg)

300 zł

Usunięcie zęba mądrości

400 zł

Usunięcie zęba drogą dłutowania

450 zł

Usunięcie zęba z nacięciem

550 zł

Odsłonięcie zęba zatrzymanego

600 zł

Ekstrakcja zęba mlecznego

150 zł

Ekstrakcja zęba paradontalnego

150 zł

Ekstrakcja zęba

280 zł

Chirurgiczna ekstrakcja zęba

350 zł

Usunięcie zęba mądrości

280 - 600 zł

Resekcja korzenia zęba

600 zł

Hemisekcja

500 zł

Wycięcie wędzidełka wargi górnej, języka

300 zł

Wyłuszczenie torbieli z żuchwy, szczęki z badaniem hist-pat małe

500 zł

Wyłuszczenie torbieli z żuchwy, szczęki z badaniem hist-pat średnie

700 zł

Wyłuszczenie torbieli z żuchwy, szczęki z badaniem hist-pat duże

1 000 zł

Wyłuszczenie torbieli zastoinowej w obrębie jamy ustnej

400 zł

Plastyka połączenia ustno-zatokowego

400 zł

Gingivoplastyka

500 zł

Wydłużenie chirurgiczne korony zęba

1 000 zł

Płukanie zębodołu

25 zł

Wycinek guza z badaniem hist-pat

200 zł
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Wycięcie guzka błony śluzowej z badaniem hist-pat

400 zł

Nacięcie i drenaż ropnia

200 zł

Szycie jako samodzielny zabieg

100 zł

Zdjęcie szwów

60 zł

Wycięcie kaptura dziąsłowego nad wyrzynającym się zębem

150 zł

Leczenie powikłań poekstrakcyjnych (np. suchy zębodół)

50 zł

PROTETYKA

cena

Wizyty kontrolne protetyczne

50 zł

Korona porcelanowa na podbudowie metalowej / punkt w przęśle mostu

1 450 zł

Korona porcelanowa, e.max

1 650 zł

Korona pełnoceramiczna na podbudowie z tlenku cyrkonu

2 500 zł

Odbudowa ceramiczna gingiwa – cena za ząb

200 zł

Licówka pełnoceramiczna, e. max

1 650 zł

Korona lana metalowa

300 zł

Korona akrylowa

400 zł

Korona kompozytowa

550 zł

Korona wykonana w gabinecie przez lekarza

300 zł

Korona wykonana przez technika

100 zł

Korona kompozytowa wykonana przez technika

200 zł

Wkład koronowo-korzeniowy odlewany ze stopu (robiony przez technika)

450 zł

Wkład z włókna szklanego wraz z odbudową kikuta zębowego

300 zł

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

200 zł

Onlay inlay ceramiczny e.max

1 500 zł

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

600 zł

Most AET kompozytowy – traktujemy to jako rozwiązanie tymczasowe

700 zł

Most Maryland Alumina – traktujemy to jako rozwiązanie tymczasowe

1 200 zł

Proteza szkieletowa

2 400 zł

Proteza szkieletowa szynoproteza

2 600 zł

Proteza szkieletowa – overdenture

3 500 zł

Klamra acetalowa

300 zł
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Proteza akrylowa całkowita

1500 zł

Siatka wzmacniająca srebrna

150 zł

Siatka wzmacniająca złota

200 zł

Bezbarwna płyta protezy

100 zł

Zęby akrylowe Ivostar, Gnatostar/proteza

300 zł

Zęby kompozytowe Antaris, Postaris /proteza

700 zł

Proteza akrylowa całkowita wykonana w systemie wtrysku akrylu
(zęby Ivostar, Gnatostar w standardzie)

1200 zł

Proteza częściowa akrylowa powyżej 8 zębów – cała reszta

1500 zł

Proteza częściowa akrylowa do 8 zębów

1200 zł

Mikroproteza do 4 zębów

600 - 900 zł

Proteza elastyczna szkieletowa Acetal-Dental

2500 zł

Wax up (za punkt)

50 zł
1700 zł

Korona teleskopowa galwano

indywidualna wycena

Szyna relaksacyjna tłoczona

450 zł

Szyna relaksacyjna polimeryzowana na gorąco

600 zł

Szyna do wybielania zębów

250 zł

Szyna ochronna sportowa

500 zł

Płytka podjęzykowa

500 zł

Szyna AET

270 zł

Podścielenie płyty protezy

350 zł

Podścielenie z wymianą płyty

400 zł

Naprawa protezy

200 zł

Naprawa protezy – każdy następny punkt (ząb, klamra, pękniecie)

80 zł

Pokrycie estetyczne klamry w protezie szkieletowej

120 zł

Mechaniczne czyszczenie protezy (rewitalizacja)

100 zł

Korekta starej protezy

50 zł

Zdjęcie korony lub mostu (cena za punkt)

100 zł

Zacementowanie korony, wkładu

100 zł
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PEDODONCJA

cena

Wizyta nieefektywna (kiedy mały pacjent nie współpracuje)

150 zł

Badanie + impregnacja

150 - 200 zł

Badanie + wybarwianie płytki nazębnej + instruktaż

150 zł

Badanie jamy ustnej; wizyta kontrolna po urazie; obejrzenie jakiejś zmiany

150 zł

Impregnacja – samodzielny zabieg

80 zł

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

150 - 200 zł

Badanie kontrolne + lakierowanie

150 - 200 zł

Lakierowanie – samodzielny zabieg

100 zł

Wypełnienie – ząb stały

250 - 450 zł

Opatrunek – ząb stały

150 zł

Opatrunek – ząb stały – dewitalizacja

150 zł

Opatrunek – ząb stały – dewitalizacja – odbudowa do klasy pierwszej

150 zł

Ząb stały – glasjonomer

200 - 250 zł

Ząb mleczny – opatrunek (dewitalizacja + inny opatrunek endodontyczny)

150 zł

Ząb mleczny – wypełnienie – glasjonomer

200 - 250 zł

Ząb mleczny – wypełnienie – twinky star

250 - 300 zł

Ząb mleczny – wypełnienie światłoutwardzalne

250 - 300 zł

Poszerzone lakowanie (ząb stały)

200 - 250 zł

Otwarcie zęba mlecznego

100 - 150 zł

Ekstrakcja – 1 ząb mleczny

180 - 250 zł

Ekstrakcja – 2 zęby mleczne

200 - 280 zł

Ekstrakcja – 3 zęby mleczne

250 - 300 zł

Szynowanie zębów po urazie z drutem ortodontycznym

150 - 200 zł

Lakowanie – jeden ząb

100 - 150 zł

Ekstrakcja - stały ząb

150 - 300 zł

Leczenie zmian na błonie śluzowej

50 zł

Scaling – oba łuki

150 zł

Scaling – jeden łuk

110 zł

Piaskowanie – oba łuki

150 zł

Piaskowanie – jeden łuk

110 zł
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Scaling + piaskowanie

250 zł

Zabezpieczenie zęba po urazie

110 - 150 zł

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

100 zł

Sedacja nieefektywna

150 zł

Maseczka do sedacji

30 zł

Podcięcie wędzidełka języka lub wargi górnej

250 zł

PERIODONTOLOGIA

cena

Badanie periodontologiczne z konsultacją

200 zł

Wizyta kontrolna periodontologiczna pozabiegowa

100 zł

scaling poddziaśłowy 1/2 łuku

300 zł

scaling poddziaśłowy 1/2 łuku przy brakach zębowych powyżej 3 zębów

200 zł

scaling poddziąsłowy 1 złąb

150 zł

HIGIENA

cena

Usunięcie złogów nazębnych – scaling ultradźwiękowy (paski ścierne) – oba łuki

150 zł

Usunięcie złogów nazębnych – scaling ultradźwiękowy (paski ścierne) – 1 łuk

110 zł

Piaskowanie zębów – 1 łuk

90 zł

Piaskowanie zębów – oba łuki

130 zł

Scaling, piaskowanie, lakierowanie (oba łuki)

240 zł

Scaling, piaskowanie, lakierowanie (jeden łuk)

150 zł

Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku

50 zł

Leczenie zmian błony śluzowej jamy ustnej

50 zł

Korekta zgryzu – szlifowanie wybiórcze zębów

50 zł

Szynowanie zębów – unieruchomienie zębów kompozytem
(za każdą przestrzeń międzyzębową)

50 zł

Wybarwienie płytki nazębnej (tabletka do rozgryzienia)

10 zł

Pokrycie recesji – cena za 1 ząb

150 zł

WYBIELANIE

cena

Wybielanie wewnątrzzębowe (1 wizyta) –wybielanie martwego zęba

70 zł

Wkładka z wodorotlenkiem wapnia

70 zł

Wkładka nakładkowe oba łuki

800 zł

Wybielanie lampą Beyond

900 zł
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IMPLANTOLOGIA

cena

Konsultacja implantologiczna

150 zł

Implant – system ICX

2 500 zł

Korona na implancie podbudowa metalowa

2 700 zł

Korona na implancie podbudowa cyrkonowa

3 200 zł

Podniesienie dna zatoki metoda otwartą

3 000 - 4 500 zł

Podniesienie dna zatoki metodą zamkniętą

1 500 zł

Przeszczep tkanki z podniebienia

1 200 zł

Uwaga: ostateczna cena ustalana jest indywiduanie na konsultacji implantologicznej
i uzależniona jest od zakresu leczenia i materiału.

RENTGENODIAGNOSTYKA

cena

RTG punktowe zęba

35 zł

RTG pantomograficzne wewnętrzne

60 zł

RTG pantomograficzne zewnętrzne

80 zł
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