
USŁUGI PODSTAWOWE

100 zł
200 zł
200 zł
350 zł

wizyta adaptacyjna dla dzieci 100 zł

LECZENIE ZACHOWAWCZE

wypełnienie w zębie stałym małe   300 zł

wypełnienie w zębie stałym średnie  350 zł

wypełnienie w zębie stałym duże  400 zł

odbudowa zęba                                                                          

wypełnienie tymczasowe  150 zł 

leczenie amputacyjne w zębie mlecznym  250 zł

wypełnienie tymczasowe u dzieci
 

150 zł 

wypełnienie w zębie mlecznym światłoutwardzalne 200 zł

PROFILAKTYKA

usunięcie złogów nazębnych   100 - 200 zł

100 - 200 zł
 100 zł

lakierowanie zębów ( 1 łuk ) 100 zł

lakowanie zębów ( 1 ząb ) 200 zł

WYBIELANIE

wybielanie lampą LED w gabinecie 1 200 zł

metoda nakładkowa  1 000 zł
wybielanie zębów martwych  (za 1 ząb)  500 zł

LECZENIE KANAŁOWE

leczenie kanałowe siekaczy i kłów 950 zł

leczenie kanałowe zębów przedtrzonowych 1 300 zł

leczenie kanałowe zębów trzonowych 1 800 zł

powtórne leczenie kanałowe siekaczy i kłów 1 200 zł

powtórne leczenie kanałowe zębów przedtrzonowych

powtórne leczenie kanałowe zębów trzonowych

trudne przypadki endodontyczne (ratowanie zębów przed ekstrakcją):

2 100 zł 

siekacze i kły od 1 500 zł 

przedtrzonowce 

trzonowce od 2 500 zł 

zamknięcie perforacji 500 zł 

usunięcie złamanego narzędzia, wkładu 400 - 800 zł 

 *Leczenie kanałowe wykonywane jest z użyciem mikroskopu Zeiss 
*Cennik podany powyżej jest ramowy, dokładną cenę ustala lekarz po ocenie stopnia trudności leczenia. 

PROTETYKA

1 500 zł
od 2 500 zł
2 500 zł
3 000 zł

licówka porcelanowa 2 500 zł
licówka kompozytowa 600 zł

licówka porcelanowa premium   3 000 zł
licówka ultra cienka typu chips          3 000 zł
wizualizacja Mock-up (1 punkt)         150 zł

   
150-300 zł

przecięcie mostu  (1 punkt) 300 zł

most adhezyjny tymczasowy 
   

1 000 zł
wkład/nakład porcelanowy (inlay/onlay) 2 000 zł
wkład/nakład kompozytowy  

   
700 - 1 000 zł

wkład koronowo-korzeniowy na stali 800 zł

 
2 000 zł 

  
1 200 zł
od 500 zł

szyna relaksacyjna  
    

400 zł
2 000 - 2 600 zł

proteza szkieletowa   2 500 - 3 000 zł

 
2 000 - 2 600 zł

wymiana gumek w matrycach  w protezie na lokatorach           500 zł
naprawa protezy od 200 zł

CHIRURGIA

usunięcie zęba mlecznego  200 zł
250 zł

usunięcie zęba wielokorzeniowego  350 zł
usunięcie pozostawionych korzeni zęba                      600 - 1 000 zł
chirurgiczne usunięcie zęba (dłutowanie) 600 - 1 000 zł
chirurgiczne usunięcie zęba zatrzymanego 800 - 1 500 zł
chirurgiczne usunięcie zęba mądrości (8) 800 - 1 500 zł
usunięcie zęba po leczeniu kanałowym                                   600 - 1 000 zł
zamknięcie przetoki ustno-zatokowej 1 000 zł
resekcja wierzchołka korzenia z. jednokorzeniowego  1 000 zł
resekcja wierzchołka korzenia z. wielokorzeniowego  1 500 zł
resekcja zęba z użyciem biomateriału  2 000 - 3 000 zł
szycie chirurgiczne  200 zł
podcięcie wędzidełka  500 zł
nacięcie i drenaż ropnia  300 zł
hemisekcja / radektomia 1 000 zł
chirurgiczne odsłonięcie zęba zatrzymanego 1 500 zł
usunięcie torbieli korzeniowej z resekcją korzenia 2 000 zł

tomografia komputerowa (TK) punktowa (jeden ząb) 120 zł

Higienizacja w powiększeniu - lupy

konsultacja specjalistyczna 150 zł

zacementowanie korony 150 zł

dewitalizacja 200 zł

rewizja 500 zł 

Cennik ważny od 1.01.2023 r.

pobranie przeszczepu dziąsła 1000 zł

nagły ból zęba 300 zł 

1 700 zł

od 2 000 zł 

imitacja porcelanowa dziąsła w kolorze różowym (1 punkt) 700 zł

(plus ewentualny koszt przeszczepu)
pokrycie recesji dziąsła za 1 ząb od 500 zł

od 500 zł

korona porcelanowa na stali
korona porcelanowa na złocie
korona pełnoceramiczna
korona pełnoceramiczna premium

korona tymczasowa         

wkład koronowo-korzeniowy na złocie
wkład koronowo-korzeniowy cyrkon
wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego

proteza akrylowa

proteza acetalowa 

usunięcie zęba jednokorzeniowego  

rtg pantomograficzne
tomografia komputerowa (TK) szczęka
tomografia komputerowa (TK) żuchwa
tomografia komputerowa (TK) szczęka i żuchwa

fluoryzacja
piaskowanie

poszerzone lakowanie 250 zł

skanowanie modeli diagnostycznych 150 zł



PERIODONTOLOGIA
       
Konsultacja periodontologiczna, szczegółowe
badanie periodontologiczne (status), plan leczenia 
oraz zdjęcie pantomograficzne 
Wizyta kontrola periodontologiczna  po zabiegu
od 3 do 6 miesięcy w zależności od stanu chorobowego
*wizyta kontrolna nie pokrywa kosztów profilaktyki

Leczenie nadwrażliwości szyjek zębowych (1 wizyta)
Szycie specjalistyczne 
Unieruchomienie rozchwianych zębów z zastosowaniem 
włókna  szklanego (1 ząb)
Zabiegi regeneracyjne z zastosowaniem biomateriałów                              
Gingiwoplastyka/ korekta konturu dziąsła (1 ząb) 
Profesjonalne usunięcie złogów nazębnych
przez specjalistę periodontologa
*W ciężkich przypadkach klinicznych cena ustalana indywidualnie

Kiretaż punktowy zlokalizowany 
Kiretaż zamknięty (1 ćwiartka) 
Kiretaż otwarty bez użycia biomateriałów (1 ćwiartka)
                            Pokrycie recesji dziąsła (1 ząb) 

Zastosowanie Emdogain (1-3 zęby 1 500zł, 6 zębów 2 000zł) 

Zastosowanie preparatu Chlosite (3 wizyty) 
*Cennik podany powyżej jest ramowy, dokładną cenę ustala  

 

       
wszczepienie implantu w zależności od systemu 3 500 - 4 000 zł
założenie śruby gojącej 

 

300 zł

podniesienie dna zatoki szczękowej 

  

3 000 - 5 000 zł
rozszczepienie wyrostka zębodołowego

  

1 500 - 2 000 zł

odbudowa kości: 
augumentacja z użyciem biometeriału                    1 000 - 3 000 zł
augumentacja z użyciem kości własnej      

  

proteza wsparta na 3 implantach Nobel                                                                       21 400 zł

odbudowa protetyczna tymczasowa na implancie               1 000 - 1 500 zł

ORTODONCJA

konsultacja ortodontyczna 150 zł
modele diagnostyczne 100 zł

ZNIECZULENIA      

the Wand                                                      
znieczulenie ogólne-narkoza                               

plan leczenia 200 zł

wizyty kontrolne 1 łuk 200 zł

aparat stały - zamki metalowe standardowe 2 500 zł

aparat stały - zamki ceramiczne 3 600 zł
1 500 złaparat stały częściowy 

aparat stały podniebienny ze śrubą Hyrax 1 500 zł

aparat wyjmowany jednoszczękowy 950 zł
aparat wyjmowany dwuszczękowy 1 900 zł

dystalizator Carriere Motion                 2 100 zł

maska twarzowa 550 zł

Retainer stały za 1 pkt 100 zł

łuk Orthorama, Bihelix

  

400 zł

  

  

implant ortodontyczny

   

1 200 zł

płytka retencyjna 500 zł

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. 
Szczegółowa wycena zostanie przedstawiona po przygotowaniu planu leczenia.

Leczenie metodą All-on-4 zęby w jeden dzień 

24 000 zł

wymiana łuku w aparacie stałym 100 zł

Cennik ważny od 1.01.2023 r.

(płatne dodatkowo do wizyty)

IMPLANTY ALL-on-4

IMPLANTY       

i belce Doldera                                                                         
proteza wsparta na 4 implantach Nobel                                                                       25 200 zł

  i belce Doldera                                                                       

usunięcie implantu wszczepionego 2 000 zł
w innym gabinecie

  
most stały akrylowo-tytanowy

 Konsultacja ALL-on-4 150 zł
Planowanie leczenia NobelGuide w programie NobelClinician  0 zł

(wszczepienie 4 implantów, most tymczasowy) 
- Wariant Standard (w przypadku braku konieczności 

wykonywania dodatkowych zabiegów regeneracyjnych na kości)
30 000 zł- Wariant Poszerzony (w przypadku konieczności  

wykonywania dodatkowych zabiegów regeneracyjnych na kości)
 Most ostateczny akrylowo-tytanowy 12 000 zł

(wykonany w laboratorium NobelProcera w USA) 
 Opcjonalny most cyrkonowy od 24 000 zł

(wykonany w laboratorium NobelProcera w USA) 

Szablon implantologiczny 1 500 zł

odbudowa protetyczna ostateczna na implancie               3 000 - 3 500 zł

3 000 - 5 000 zł

27 200 zł

modele diagnostyczne 3D 150 zł

aparat nakładkowy Orthero 7 000 - 15 000 zł

aparat stały - zamki iconix 3 100 zł

                               2 łuki 250 zł

aparat Pendex ze śrubą 1 100 zł

aparat TFBC do wysuwania żuchwy 750 zł

płytka Nance`a 500 zł

zdjęcie aparatu stałego (1 łuk) 180 zł

250 zł

0 zł

100 zł
100 - 200 zł
200 zł

1 500 - 3 000 zł
od 500 zł
500 - 800 zł

300 - 500 zł

od 1 000 zł
1 000 - 1 600 zł
od 500 zł

1 500 - 2 000 zł
500 zł

lekarz po konsultacji

60 zł
od 1 500 zł

przykręcany do 4 implantów Nobel

Podścielenie mostu tymczasowego All-on-4  600 zł
Wzmocnienie mostu tymczasowego All-on-4  600 zł
Odkręcenie mostu tymczasowego All-on-4 wraz z higienizacją  500 zł
Naprawa pękniętego mostu tymczasowego All-on-4  600 zł
Dostawienie zęba do mostu tymczasowego All-on-4  400 zł

aparat nakładkowy Invisalign 9 000 - 18 000 zł

Maskownica ortodontyczna 1 500 zł
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