Ceny umowne usług stomatologicznych PLN obowiązujące od 29.10.2018r.

BADANIE RADIOLOGICZNE
1. Zdjęcie wewnątrzustne, punktowe (wydruk na papierze fotogragicznym) 20,2. Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe (2 szt.) (wydruk na papierze fotograficznym) 50,3. Zdjęcie pantomograficzne (zapis cyfrowy na płycie CD)
100,4. Tomografia komputerowa 3D
300,-

LECZENIE ZACHOWAWCZE
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
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14.

15.

Badanie jamy ustnej
50,Konsultacja, plan leczenia 50-100,Znieczulenie
- powierzchniowe 10,- nasiękowe 20,- przewodowe 30,- komputerowe Sleeper One
40,- komputerowe Quick Sleeper
50,Wypełnienie chemoutwardzalne
50-150,Wypełnienie światłoutwardzalne
- na jednej powierzchni
od 150,- na dwóch powierzchniach
od 200,- na trzech powierzchniach
od 250,Likwidacja diastemy materiałem kompozytowym (1 ząb)
200-400,Odbudowa zniszczonego zęba, kosmetyka powierzchni wargowej
200-400,Usunięcie próchnicy abrazją (bez wypełnienia)
200,Pośrednie pokrycie miazgi
50-100,Bezpośrednie pokrycie miazgi
50-100,Pokrycie perforacji i komorze materiałem MTA
100-300,Zastosowanie koferdamu
40,Unieruchomienie zęba/grupy zębów (szynowanie) bez gwarancji!
250/+50,-każdy następny
Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej laserem
- biostymulacja (1 punkt)
20,- sterylizacja patologicznych kieszonek laserem Yag:Nd (1kieszonka)
50,Ozonoterapia (1 punkt)
30-50,-

LECZENIE ZACHOWAWCZE DZIECI
1. Wizyta adaptacyjna, badanie jamy ustnej, konsultacja
2. Znieczulenie
- powierzchniowe
10,- nasiękowe
20,- przewodowe
30,- komputerowe Sleeper One
40,- komputerowe Quick Sleeper 50,3. Usunięcie złogów nazębnych
100-200,4. Fluoryzacja kontaktowa zębów mlecznych
- z użyciem pianki ( 1 łuk )
50,- z użyciem lakierów ( 1 ząb/każdy następny )
30/10,
5. Impregnacja ( 1 ząb/każdy następny)
30/10,6. Lakowanie bruz
90,-

50,-

7. Poszerzone lakowanie 100-150,8. Częściowe opracowanie ubytku w zębie mlecznym /niedokończone z winy pacjenta/
9.Usunięcie próchnicy abrazją ( bez wypełnienia )
200,10.Wypełnienie zęba mlecznego
50-150,
11. Leczenie endodontyczne zęba mlecznego ( bez wypełnienia ostatecznego )
- dewitalizacja
80,- amputacja (założenie pasty amputacyjnej)
80,- opatrunek w trakcie leczenia
50,13. Usunięcie zęba mlecznego w znieczuleniu miejscowym
50-150,14. Nacięcie ropnia
50,-

50,-

LECZENIE ENDODONTYCZNE
1. Leczenie endodontyczne bez powikłań - (opracowanie i wypełnienie kanałów)
 ząb jednokanałowy
250-350, ząb dwukanałowy
350-450, ząb wielokanałowy
500-650,2. Leczenie endodontyczne z użyciem mikroskopu (opracowanie i wypełnienie kanałów)
 ząb jednokanałowy
600, ząb dwukanałowy
800,
ząb trzykanałowy
1000, ząb wielokanałowy
1200,3. Powtórne leczenie endodontyczne
+200-400,4. Weryfikacja zęba/kanałów pod mikroskopem
150-200,5. Usunięcie złamanego narzędzia z kanału
400-600,6. Pokrycie perforacji w kanale materiałem MTA
100-300,7. Sterylizacja kanału laserem Yag:Nd (1 kanał )
80,-

ZABIEGI HIGIENIZACYJNE
1. Usunięcie złogów nazębnych - skaling, 1 łuk
100,2. Usunięcie złogów nazębnych - piaskowanie, 1 łuk
100,3. Usuniecie złogów nazębnych - skaling i piaskowanie, 1 łuk
4. Fluoryzacja kontaktowa
- z użyciem pianki (2 łuki jednocześnie)
100,- z użyciem lakierów ( 1 ząb/każdy następny )
30/10,-

150,-

WYBIELANIE ZĘBÓW
1. Wybielanie zęba martwego ( 2-3 krotna aplikacja, bez kosztów odbudowy kompozytowej )
2. Wybielanie zębów nakładkowe ( 1 łuk ) - płytka + 2 żele
400,3. Żel do wybielania zębów ( 1 szt., bez płytki )
50,4. Płytka do wybielanie zębów, bez żelu
250,5. Wybielanie jednowizytowe (laser, lampa lub aktywacja chemiczna)
1400,6. Wybielanie jednowizytowe + nakładkowe
2000,-

400,-

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE
1. Wydanie zaświadczenia lekarskiego

50,-

WYDANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
Zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Leczniczego EVADENT 2 s.c.
Centrum Stomatologii Laserowej i Protetyki.

ZABIEGI CHIRURGICZNE
1. Konsultacja chirurgiczna
50-100,2. Konsultacja implantologiczna
100,3. Ekstrakcja zęba w znieczuleniu miejscowym
- stałego
100-300,- chirurgiczne usunięcie zęba zatrzymanego / złamanego
300-600,4. Przepłukanie i aplikacja leku w ranie poekstrakcyjnej
50,5. Założenie szwów
50,6. Chirurgiczne zamknięcie przetoki ustno – zatokowej
300-500,7. Resekcja wierzchołka korzenia zęba z wypełnieniem wstecznym kanału
600-800,8. Resekcja z zastosowaniem materiału kościozastępczego 800-1200,9. Hemisekcja
400-800,10. Odbudowa kości
- koszt materiału
250-1000,- koszt aplikacji w miejscu po usunięciu zęba
200,- koszt aplikacji po kiretażu (1ząb/każdy następny)
200/50,11. Nacięcie ropnia (drenaż, opatrunek )
100,12. Laserowe wycięcie brodawki dziąsłowej
150-300,13. Laserowe wycięcie kaptura dziąsłowego
200,14. Laserowe podcięcie wędzidełka
200,15. Podcięcie wędzidełka kauterem/skalpelem
150,16. Implant Dentium SuperLine, MIS Seven, MIS M4 ( 1 implant )
 etap chirurgiczny
2500, odsłonięcie implantu
200, odbudowa protetyczna na implancie
2000-3500,-.
17. Implant klasy premium MIS C1 ( 1 implant )
 etap chirurgiczny
3000, korona tymczasowa na implancie
500, odsłonięcie implantu
200, odbudowa protetyczna na implancie 2000-3500,-.
18. Podniesienie dna zatoki szczękowej jednostronne
4000,19. Podniesienie dna zatoki szczękowej obustronne
7000,20. Rozszczepienie wyrostka zębodołowego
2500,21. Kiretaż
- zamknięty (w obrębie jednego zęba) 200,- otwarty (w obrębie 1-2 zębów)
350,22. Badanie histopatologiczne - 1 wycinek
35,-

LECZENIE PROTETYCZNE
1. Korona / mosty ( 1 punkt )
- porcelanowa na podbudowie metalowej CAD/CAM
720,- porcelanowa na podbudowie metalowej CAD/CAM z frezowaniem do protezy szkieletowej
- tymczasowa wykonane przez lekarza
- tymczasowa wykonana w laboratorium
- tymczasowa z tymczasowym wkładem

100-200,150-200,200,-

- kompozytowa z bloczku CAD/CAM
900,- kompozytowa Signum, Ceramage
550,- kompozytowa łapka w moście Signum, Ceramage
- kompozytowe przęsło w moście Signum,Ceramage

300,550,-

- metalowa pełnokonturowa CAD/CAM
600,- metalowa pełnokonturowa CAD/CAM z frezowaniem do protezy szkieletowej
- pełnoceramiczna napalane
1500,- pełnoceramiczna pełnokonturowa CAD/CAM

1500,-

800,-

900,-

- korona porcelanowa na podbudowie z tl.cyrkonu CAD/CAM
- korona cyrkonowa pełnokonturowa CAD/CAM
1600,-

1600,-

- porcelanowa na podbudowie metalowej na implancie
2000,- porcelanowa na podbudowie metalowej w przęśle mostu opartego na implantach
- pełnoceramiczna na implancie
3000,- pełnoceramiczna w przęśle mostu opartego na implantach
1500,- porcelanowa na podbudowie z tl. cyrkonu na implancie
2500,- porcelanowa na podbudowie z tl. cyrkonu w przęśle mostu opartego na implantach

1000,-

2000,-

2. Licówka
- porcelanowa
1400,- kompozytowa Signum, Ceramage
550,- tymczasowa wykonana w gabinecie 100,3. Nakład / Endokorona
- pełnoceramiczny napalany
1200,- pełnoceramiczny pełnokonturowy CAD/CAM
- cyrkonowy pełnokonurowy CAD/CAM
- kompozytowy pełnokonturowy CAD/CAM
- kompozytowy Signum, Ceramage
650,-

1200,1100,900,-

4. Porcelanowa imitacja dziąsła przy koronie porcelanowej
200,5. Stopień ceramiczny od strony wargowej w koronach na podbudowie metalowej
150,6. Podparcie szklane ZX-27
1200,7. Dodatkowe podparcie mostu – łapka
200,8. Zespolenie kładkowe – cena belki ( + cena koron, ew. wkładu korzeniowego, zatrzasku )

500,-

9. Zatrzask ( należy doliczyć koszt korony lub wkładu )
- osiowy Bredent, Rhein, Ceka Preci-Clix, Ceka Preci-Ball (elastyczna martyca)
550,- osiowy Ceka Reverse (główka retencyjna)
650,- boczny Ceka Preci-Sagix (elastyczna matryca)
550,- boczny Ceka Revax zewnątrzkoronowy (główka retencyjna)
650,10. Wymiana teflonowej matrycy zatrzasku lub zasuwy w protezie (1szt.)
150-200,11. Wymiana części retencyjnej - tytanowej główki zatrzasku M2/M3 Ceka Revax
250,12. Aktywacja zatrzasku Ceka Revax
50,13. Wkład korzeniowy z zatrzaskiem - cena wkładu + cena zatrzasku
14. Wkład koronowo – korzeniowy
- standardowy -wkręcany
150,- standardowy- szklany z kompozytową odbudową zrębu zęba
350,- indywidualny (lany)

pojedynczy
300,

podwójny
350,
potrójny lub składany
460,- cyrkonowy pojedynczy
1000,15. Usunięcie starego wkładu koronowo-korzeniowego
200-300,17. Cementowanie korony / mostu ( 1 punkt )
50,18. Zdjęcie korony / mostu ( 1 punkt )
100,19. Odcięcie zęba od mostu
200,20. Proteza akrylowa
- tłoczona ciśnieniowo Vitaplex
1400,- mikroproteza ( do 3 zębów )
400,- częściowa od 4 do 6 zębów
450-700,- częściowa od 7 zębów /całkowita 750-900,- z płytą podniebienną przezroczystą
dodatkowo 100,- dolna – ekstens
1000,- z siatką metalową standardową
dodatkowo 100,-

- z siatką pozłacaną standardową
dodatkowo 150,- z siatką lub płytą metalową laną
dodatkowo 250,- z przerzutem lub łukiem lanym
dodatkowo 200,- z zatrzaskiem – cena protezy + cena zatrzasku ( poz.9 )
- całkowita na belce Doldera ( implanty )
wycena indywidualna
- całkowita na 3zatrzaskach kulowych (implanty)
3000,21. Proteza szkieletowa
- standardowa metalowa
1500,- bez metalu - Biocetal
1600,- szynoproteza
1700,22. Proteza częściowa nylonowa Dentiflex
23. Proteza częściowa elstyczna Acron
24. Mikroproteza elastyczna Acron
25. Wax-up (1punkt)
26. Mock-up (1 punkt)
27. Szyna nagryzowa z ercoduru
- twarda ( 1 łuk )
250,- miękka ( 1 łuk
250,- twardo-miękka ( 1 łuk ) 310,28. Szyna nagryzowa z akrylu ( 1 łuk )
29. Szyna rehabilitacyjna (wał akrylowy)

1400,1400,780,50,100,-

300,350,-

Koszt uzupełnienia protetycznego na implantach ustalany jest indywidualnie w zależności od zastosowanego systemu i aktualnego kursu
euro.
UWAGA!!! W przypadku rezygnacji pacjenta z odbioru wykonanej pracy potrąca się z zadatku
45% wartości całej usługi.
Wykonanie pracy protetycznej (po wcześniejszym ustaleniu terminu)
● do 3 dni roboczych – wzrost kosztu pracy o 50%
● w 1 dzień roboczy – wzrost kosztu pracy o 100%

NAPRAWA UZUPEŁNIENIA PROTETYCZNEGO
1. Odbudowa licówki w koronie porcelanowej za pomocą materiału kompozytowego (bez gwarancji) (1 punkt) 200,2. Naprawa protezy akrylowej (jeden punkt np. złamanie, pęknięcie, dostawienie zęba lub klamry)
100,3. Naprawa protezy akrylowej ze wzmocnieniem drutem/siatką (jeden punkt)
160,4. Naprawa protezy z kapsuły - Acron, Dentiflex 350,5. Wymiana zębów w protezie szkieletowej
550,6. Uszczelnienie płyty protezy
- podścielenie metodą pośrednią
250,- po ekstrakcji zęba
150,-

LECZENIE ORTODONTYCZNE
1. Konsultacja ortodontyczna
100,2. Wykonanie modeli diagnostycznych
100,3. Przygotowanie i omówienie szczegółowego planu leczenia ortodontycznego 100,4. Aparat stały metalowy (1 łuk)
1500,5. Aparat stały ceramiczny (1 łuk zębowy)
2500,6. Aparat stały: zamki mieszane (1 łuk zębowy)
2000,7. Wizyta kontrolna z aparatem stałym (1 łuk)
100,8. Wizyta kontrolna z aparatem stałym (2 łuki)
150- 180,9. Przyklejenie odklejonego zamka metalowego
50,- za zamek
10. Przyklejenie odklejonego zamka ceramicznego i rurki policzkowej
100,- za zamek/rurkę
11. Przyklejenie dodatkowego elementu do aparatu stałego (guzik, „poskramiacz języka”)
50,-

12. Ściągnięcie aparatu stałego
150,- za łuk
13. Aparat retencyjny (w zależności od rodzaju aparatu)
500-1200,14. Przyklejenie retainera (1 ząb )
50,15. Naprawa odklejonego retainera (1 ząb) od 50,15. Wizyta kontrolna z aparatem retencyjnym
80,16. Aparat jednoszczękowy
650,17. Aparat dwuszczękowy
750-1000,18. Wizyta kontrolna z aparatem ruchomym
80,19. Naprawa uszkodzonego aparatu ruchomego - zależności od rodzaju uszkodzenia, od 100 zł
20. Modyfikacja aparatu ruchomego - koszt ustalany indywidualnie
21. Stripping w zakresie od kła do kła (12 powierzchni)
300,-

