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Usługa Cena 

Dorośli   

Wizyta kontrolna, przegląd 40,00 zł 

Opracowanie ubytku, opatrunek  60,00 zł 

Wypełnienie chemoutwardzalne  80zł -120 zł 

Wypełnienie światłoutwardzalne  100zł -200 zł 

Licówka kompozytów a  350,00 zł 

Odbudowa na włóknie szklanym  280zł -360 zł 

Szynowanie zębów rozchwianych(3 zęby) 300 zł 

Zamknięcie diastemy, tremy  300zł -500 zł 

Dzieci   

Wizyta adaptacyjna , przegląd  40 zł 

Lakowanie bruzd  50 zł 

Opracowanie zęba ,opatrunek  60 zł 

Wypełnienie chemoutwardzalne  60-100 zł 

Wypełnienie światłoutwardzalne białe/kolor 80 -100 zł 

Ekstrakcja zęba mlecznego  40-80 zł 

Leczenie kanałowe  

Ząb 1-kanałowy  
(:znieczulenie, RTG, opracowanie kanału , wypełnienie) 

300 zł 

Ząb 2-kanałowy 390 zł 

Ząb 3-kanałowy 480 zł 

Opatrunek dokanałowy 50-80 zł 

Powtórne leczenie kanałowe  
dodatkowo 

50-150 zł 

Leczenie kanałowe nie obejmuje wypełnienia ubytku  lub odbudowy zęba 

 
 
 

 Nasi pacjenci wysoko cenią leczenie 
stomatologiczne w naszych gabinetach. 
Pracujemy na tę opinię poświęcając 
każdemu pacjentowi odpowiednią ilość 
czasu, zdobytą wiedzę i dokładną pracę. 
Do każdego pacjenta podchodzimy 
indywidualnie w zależności od potrzeb i 
możliwości finansowych. 
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Usługa Cena 

Profilaktyka, kosmetyka  

Ultradźwiękowe usuwanie kamienia  180,00 zł 

Piaskowanie  120,00 zł 

Fluoryzacja  80,00 zł 

Wybielanie systemem Beyond  700,00 zł 

Wybielanie nakładkowe  600,00 zł 

Wybielanie zęba martwego  150-250 zł 

Chirurgia   

Ekstrakcja zęba 1-korzeniowego  100,00 zł 

Ekstrakcja zęba wielokorzeniowego  150,00 zł 

Ekstrakcja korzeni 150,00 zł 

Ekstrakcja ósemki  200,00 zł 

Ekstrakcja chirurgiczna (dłutowanie, separacja) 150 – 300 zł 

Implanty  

Umieszczenie implantu w kości  3 000 zł 

Korona porcelanowa na implancie  1 500 zł 

RTG   

Rtg punktowe  30 zł 

Rtg panoramiczne  50 zł 
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Usługa Cena 

Protetyka  

Wkład koronowo-korzeniowy  200-300 zł 

Korona tymczasowa  60 zł 

Korona porcelanowa na stali  700 zł 

Korona pełnoceramiczna  1 200 zł 

Proteza akrylowa całkowita  800 zł 

Proteza akrylowa częściowa 700 zł 

Proteza szkieletowa  1 500 zł 

Proteza acetalowa  1 500 zł 

Proteza z elementami precyzyjnymi – zasuwy , zatrzaski , teleskopy
 Cena ustalana jest po konsultacji 

Ortodoncja  

Konsultacja ortodontyczna 60 zł 

Diagnostyka ortodontyczna 200 zł 
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