
dentysta

Higiena i Pro�laktyka

badanie diagnostyczne 
konsultacja
badanie kontrolne
skalling
piaskowanie
lakierowanie zębów
higienizacja w pakiecie (skalling, piaskowanie, �uoryzacja)
�uoryzacja

Stomatologia Zachowawcza

wypełnienie zęba stałego
odbudowa korony zęba 
opatrunek leczniczy

Stomatologia Dziecięca

wizyta adaptacyjna
�uoryzacja
lakowanie
opatrunek leczniczy
wypełnienie zęba mlecznego
usunięcie zęba mlecznego

Stomatologia Estetyczna

wybielanie zęba martwego
przyklejenie biżuterii nazębnej
wybielanie w gabinecie
kosmetyczne zamykania diastem 

Endodoncja

opracowanie i wypełnienie kanału: 
tymczasowe wypełnienie kanału
powtórne leczenie kanałowe

Chirurgia

Ekstrakcja prosta 
Ekstrakcja chirurgiczna z wytworzeniem płata (wydłutowanie) 
Operacyjne usunięcie zeba zatrzymanego 
Resekcja wierzchołka 
Plastyka połączenia ustno-zatokowego po ekstrakcji zęba

Protetyka

wkład koronowo - korzeniowy prosty
wkład koronowo korzeniowy złożony 
korona metal - porcelana
korona porcelanowa
korona kompozytowa
most AET 
proteza szkieletowa
proteza akrylowa
szyna relaksacyjna
podścielenie protezy
zdjęcie mostu, korony (cena za punkt)
korona tymczasowa
zacementowanie korony

0 zł
50 zł
50 zł

 od120 -150 zł
od 150 zł

150 zł
250 zł

50 - 100 zł

160 - 250zł
od 250zł

100zł

100 zł
100 zł + koszt biżuterii

800 - 1000 zł
300 zł

50 zł
100 zł
100 zł

80 - 100 zł
100 - 120 zł

100zł
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100 zł

od 400 zł
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600 zł
500 zł
200 zł
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100 zł
100 zł

od 200 zł
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od 350 zł
od 200 zł


