
Ceny umowne usług stomatologicznych PLN  

 

 
 

 

BADANIE RADIOLOGICZNE 

 
1. Zdjęcie wewnątrzustne, punktowe (udostępnienie e-mail)    40,-  

2. Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe (2 szt.) (udostępnienie e-mail)   70,-         

3. Zdjęcie pantomograficzne (zapis cyfrowy na płycie CD, udostępnienie e-mail)       100,-        

4. Tomografia komputerowa 3D  (zapis cyfrowy na płycie DVD, udostępnienie e-mail)  

 małe pole obrazowania, diagnostyka endodontyczna  - 1 ząb   150,- 

 jeden łuk  250,- 

 całość   350,- 

 

 

LECZENIE  ZACHOWAWCZE 

 
1. Przegląd jamy ustnej       100,- 

2. Kompleksowa diagnostyka - badanie stanu zdrowia jamy ustnej, błony śluzowej, węzłów chłonnych, badanie 

ruchomości zębów pod kątem paradontozy, screening SSŻ, zdjęcia fotograficzne/scan jamy ustnej, wybarwienie, 

instruktaż, wstępne omówienie potrzeb leczniczych             150,- 

3. Konsultacja stomatologiczna    100,-   

4. Plan  leczenia      150,-    

5. Znieczulenie  

- tradycyjne    30,- 

- komputerowe Sleeper One/ Quick Sleeper         50,- 

- podtlenek azotu ( gaz rozweselający )  170,- każda rozpoczęta godzina 

6. Wypełnienie chemoutwardzalne        

 tymczasowe typu "fleczer"    80,- 

 glassjonomerowe   150,- 

7. Wypełnienie światłoutwardzalne 

- na jednej powierzchni                

 małe  170,- 

 średnie  220,- 

 duże  270,- 

 - na dwóch powierzchniach      

 małe   220,- 

 średnie   270,- 

 duże   320,- 

- na trzech powierzchniach          

 małe    270,- 

 średnie   320,- 

 duże     370,- 

    

     - Odbudowa kompozytowa zębów techniką Flow Injection 

 szyna transferowa   150,- 

 czasowa odbudowa Flow Injection, długoczasowa do podniesienia zwarcia, 1 punkt       350,- 

 ostateczna odbudowa Flow Injection (w cenie modele/scan, wax-up, odbudowa), 1 punkt      550,- 

 

LECZENIE ZACHOWAWCZE DZIECI 

 
1. Wizyta adaptacyjna, badanie jamy ustnej, konsultacja                 100,- 

2.  Znieczulenie  

- tradycyjne    30,- 

- komputerowe Sleeper One/ Quick Sleeper         50,- 

      - podtlenek azotu (gaz rozweselający)  170,- każda rozpoczęta godzina 

3. Usunięcie złogów nazębnych    

 niewielkie złogi   100,- 



 średnia ilość złogów   150,- 

 duża ilość złogów     200,- 

4. Fluoryzacja kontaktowa zębów mlecznych 

       - z użyciem pianki ( 2 łuki )               100,- 

       - z użyciem lakierów  

 1 ząb    30,- 

 1 łuk     100,- 

 całość 180,- 

5. Impregnacja / lapisowanie ( 1 ząb)       60,- 

6. Lakowanie bruzd                 120,- 

7. Poszerzone lakowanie     170,- 

8. Częściowe opracowanie ubytku w zębie mlecznym /niedokończone z winy pacjenta/     150,- 

9. Usunięcie próchnicy abrazją ( bez wypełnienia )               +300,- 

10. Wypełnienie zęba mlecznego   

     tymczasowe - typu "fleczer" 80,- 

 mały ubytek       150,- 

 średni ubytek     170,- 

 duży ubytek       200, 

11. Leczenie endodontyczne zęba mlecznego ( bez wypełnienia ostatecznego korony zęba ) 

      - trepanacja komory, odbarczenie, opatrunek endodontyczny, tymczasowe wypełnienie korony zęba     150,- 

      - dewitalizacja, tymczasowe wypełnienie korony zęba  150,- 

      - amputacja (założenie pasty amputacyjnej) – nie obejmuje kosztów odbudowy korony zęba         100,- 

      - opatrunek endodontyczny w trakcie leczenia, tymczasowe wypełnienie korony zęba        100,- 

12. Usunięcie zęba mlecznego w znieczuleniu miejscowym        

 ekstrakcja standardowa zęba mlecznego    150,- 

 ekstrakcja chirurgiczna zęba mlecznego   200-300,- 

13. Nacięcie ropnia (znieczulenie, nacięcie, płukanie, lasza)      150,- 

 

LECZENIE ENDODONTYCZNE 

 
1. Wizyta endodontyczna w ostrych stanach zapalnych - zniesienie bólu              250,-  

(trepanacja, wstępne oczyszczenie kanałów, nacięcie ropnia, ew. recepta, rtg punktowe,  nie obejmuje kosztów leczenia 

kanałowego)    

2. Leczenie endodontyczne metoda klasyczną bez powikłań -  (opracowanie i wypełnienie kanałów,  nie łączy się z 

kosztem pkt.1 - "Wizyty endodontycznej w ostrych stanach zapalnych")            

 ząb jednokanałowy            500,- 

 ząb dwukanałowy              600,- 

 ząb trzykanałowy               750,- 

 każdy następny kanał       +150,- 

 leczenie przez koronę protetyczną (nie obejmuje kosztów odbudowy)   +100,- 

3. Leczenie endodontyczne z użyciem mikroskopu (opracowanie i wypełnienie kanałów, nie łączy się z kosztem pkt.1  - 

"Wizyty endodontycznej w ostrych stanach zapalnych")            

 ząb jednokanałowy      750,- 

 ząb dwukanałowy      950,- 

  ząb trzykanałowy              1200,- 

 ząb czterokanałowy            1400,- 

 każdy następny kanał         +200,- 

 leczenie przez koronę protetyczną (nie obejmuje kosztów odbudowy)  +100,- 

4. Powtórne leczenie endodontyczne                            + 30% 

5. Tymczasowa odbudowa ścian do leczenia kanałowego  150,- 

6. Konsultacja z weryfikacją zęba/kanałów pod mikroskopem             250,- 

7. Usunięcie starego wkładu koronowo-korzeniowego     300-500,- 

8. Usunięcie złamanego narzędzia z kanału                    400-600,- 

 

ZABIEGI HIGIENIZACYJNE 

 
1. Usunięcie złogów nazębnych - skaling, 1 łuk                  100,- 

2. Usunięcie złogów nazębnych - piaskowanie, 1 łuk             100,- 

3. Usuniecie złogów nazębnych - PAKIET - skaling, piaskowanie, fluoryzacja - całość uzębienia   300,- 

4. Fluoryzacja kontaktowa  

     - z użyciem pianki (2 łuki jednocześnie)      100,- 

     - z użyciem lakierów  

 1 ząb          50,- 

 1 łuk         150,- 



 całość       250.- 

5. Instruktaż higieny jamy ustnej   50,- 

6. Higienizacja ruchomego uzupełnienia protetycznego    150,- 

  

 

WYBIELANIE ZĘBÓW 

 
1. Wybielanie zęba martwego - kilkukrotna aplikacja, bez kosztów odbudowy kompozytowej 

 pierwsza wizyta        250,-          

 kolejna wizyta          150,-                                                   

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                        300,- 

5. Wybielanie jednowizytowe (laser, lampa lub aktywacja chemiczna)           1400,- 

6. Wybielanie jednowizytowe + nakładkowe              2000,-  

 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE 

 
1. Wydanie zaświadczenia lekarskiego      100,-   

 

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            100,- 

2. Konsultacja implantologiczna         100,- 

3. Ekstrakcja zęba stałego  w znieczuleniu miejscowym        

 ząb jednokorzeniowy    300,- 

 ząb wielokorzeniowy    400,- 

 ząb wielokorzeniowy, ekstrakcja z wykonaniem separacji korzeni    500,- 

 chirurgiczne usunięcie zęba częściowo zatrzymanego/złamanego/zrośniętego/zagiętego      800,- 

 operacyjne usunięcie zęba całkowicie zatrzymanego    1000,- 

 usunięcie zęba przy użyciu piezosurgery   +30% 

4. Leczenie utrudnionego wyrzynania ósemek dolnych (znieczulenie, oczyszczenie, płukanie, ew.korekta ósemki górnej,  

    opatrunek)      200,- 

5. Zabiegi laserowe 

 laserowe wycięcie brodawki dziąsłowej          250,- 

 laserowe wycięcie kaptura dziąsłowego           250,- 

 laserowe podcięcie wędzidełka          400,- 

6. Implant      

 cyfrowy szablon chirurgiczny  500-1500,- 

 etap chirurgiczny - wszczepienie implantu    3000,- 

 korona tymczasowa na implancie       800,- 

 odsłonięcie implantu           200,- 

 odbudowa protetyczna na implancie - cennik "Leczenie protetyczne" 

7. Podniesienie dna zatoki szczękowej 

 jednostronne         4000,- 

 obustronne            7000,- 

8. Rozszczepienie wyrostka zębodołowego           2500,- 

 

LECZENIE PERIODONTOLOGICZNE 
 

1. Badanie przyzębia, zdjęcia fotograficzne, konsultacja periodontologiczna, omówienie, wstępny plan leczenia, porada     

    dietetyczna, wybarwienie, instruktaż         150,- 

2. Periodontologiczne wydłużenie korony klinicznej z użyciem piezosurgery  450,- 

3. Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej laserem 

- biostymulacja (1 punkt)             50,- 

- sterylizacja patologicznych kieszonek laserem Yag:Nd (1kieszonka)            100,- 

4. Kiretaż zamknięty 



 w obrębie jednego zęba  300,-    

 każdy następny ząb jednokorzeniowy  +50,- 

 każdy następny ząb wielokorzeniowy  +100,- 

5. Kiretaż otwarty 

 w obrębie 1 zęba     400,-    

 każdy następny ząb jednokorzeniowy  +100,- 

 każdy następny ząb wielokorzeniowy  +150,- 

 

LECZENIE PROTETYCZNE 

 
1. Konsultacja protetyczna 100,- 

2. Modele diagnostyczne/scan jamy ustnej  100,- 

3. Badanie okluzji z kwestionariuszem wg Dawsona - 150,- 

4. Rejestracja centralnej relacji – 200,- 

5. Deprogramator     400,- 

6. Rejestracja płaszczyzny zgryzu łukiem twarzowym     150,- 

7. Analiza zgryzu w laboratorium w artykulatorze   300,- 

8. Plan leczenia, kosztorys, omówienie – 150,- 

9. Wizyta analiza zgryzu (okluzji) - obejmuje: fotografie wewn. i zewn., badanie jamy ustnej, badanie ruchomości zębów, 

badanie zgryzu, badanie mięśni, badanie i osłuchanie stawu SSŻ, kwestionariusz wg Dawsona, zdjęcie OPG, modele, łuk 

twarzowy, analiza, nawoskowanie do 10 zębów, plan, kosztorys. Cena obejmuje dwie wizyty    1500,- 

10. DSD (cyfrowe, indywidualne projektowanie uśmiechu, dopasowane do twarzy, 2 wizyty)  1500,- 

11. DSD  + analiza zgryzu (okluzji) 2500,- 

12. Ekwilibracja/korekta urazowego zgryzu – 50,- od pary zębów 

 

13. Korona / most ( 1 punkt ) 

 

 PEŁNOCERAMICZNA 

    - pełnoceramiczna napalana e.max           1700,- 

    - pełnoceramiczna pełnokonturowa CAD/CAM              1700,- 

    - porcelanowa imitacja dziąsła przy koronie porcelanowej          250,- 

 

 CYRKONOWA 

    - korona porcelanowa na podbudowie z tl. cyrkonu CAD/CAM        1800,- 

    - korona cyrkonowa pełnokonturowa CAD/CAM             1800,- 

    - porcelanowa imitacja dziąsła przy koronie porcelanowej          250,- 

 

 KOMPOZYTOWA 
    - kompozytowa Signum, Ceramage                                         900,- 

    - most kompozytowy czasowy na włóknie szklanym, odtwarzający jeden ząb, wykonany w gabinecie przez lekarza  

      (z wykorzystaniem  zęba po ekstrakcji lub odbudowany z przez lekarza ), na okres gojenia się zębodołu po usunięciu   

       zęba, cementowany do zębów sąsiednich         1200,- 

 

 PODBUDOWA METALOWA 

    - porcelanowa na podbudowie metalowej CAD/CAM          1000,- 

 

 METALOWA 
    - metalowa pełnokonturowa CAD/CAM              800,- 

 

 ODBUDOWA NA IMPLANTACH 

    - porcelanowa na podbudowie metalowej na implancie                2500,-                                                         

    - porcelanowa na podbudowie metalowej w przęśle mostu opartego na implantach               1000,- 

    - pełnoceramiczna na implancie                 3000,- 

    - pełnoceramiczna w przęśle mostu opartego na implantach            1500,- 

    - porcelanowa na podbudowie z tl. cyrkonu na implancie                 3500,- 

    - porcelanowa na podbudowie z tl. cyrkonu w przęśle mostu opartego na implantach        2000,- 

 

14. Licówka  

    - porcelanowa            1500,- 

    - kompozytowa Signum, Ceramage      1100,- 

 

15. Nakład / Endokorona 

    - pełnoceramiczny napalany e.max (licówka okluzyjna)             1500,- 

    - kompozytowy Signum, Ceramage                900,- 

                                            



16. Wkład koronowo – korzeniowy   

    - usunięcie starego wkładu koronowo-korzeniowego            300-500,- 

    - standardowy- szklany z kompozytową odbudową zrębu zęba  (1wkład)          400,-          

                             - każdy kolejny wkład  szklany       150,-                                                                

    - indywidualny  (lany)                                                                           

 jednoczęściowy           350,- 

 dwu / trzyczęściowy             500,-           

 cyrkonowy pojedynczy            1000,- 

 

17. Proteza akrylowa 

     - tłoczona ciśnieniowo Vitaplex         1500,- 

     - mikroproteza ( do 3 zębów )              450,- 

     - częściowa od 4 do 6 zębów                850,- 

     - częściowa od 7 zębów /całkowita     1100,- 

 

18. Proteza szkieletowa 

     - standardowa metalowa      1800,- 

     - bez metalu - Biocetal         1900,- 

     - szynoproteza                      2000,- 

19. Proteza częściowa nylonowa Dentiflex             1600,- 

20. Proteza częściowa elastyczna Acron                 1600,- 

21. Mikroproteza elastyczna Acron                         1000,- 

 

22. Szyna nagryzowa  

     - z erkoduru  twarda ( 1 łuk )                   300,- 

     - z erko duru twarda z zębem ( 1 łuk )     450,- 

     - z erkoduru  miękka ( 1 łuk  )                 300,- 

     - z erkoduru Dreve twardo-miękka ( 1 łuk )     400,- 

- akrylowa rehabilitacyjna typu Michigan    500,-  (nie obejmuje kosztu  analizy zwarcia - należy doliczyć badanie 

okluzji, mięśni, SSŻ, rejstracja RC, łuk twarzowy, analiza modeli, ew.  deprogramator 

- kontrola i korekta szyny (1 obowiązkowa przy szynach Michigan) – 150,-  (czas wizyty 15 - 30min), co 6 miesięcy  
UWAGA!!!  W przypadku rezygnacji pacjenta z odbioru wykonanej pracy potrąca się z zadatku      

                          50% 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)   450,- 

2. Naprawa protezy akrylowej (jeden punkt np. złamanie, pęknięcie, dostawienie zęba lub klamry)        150,-     

3. Naprawa protezy akrylowej ze wzmocnieniem drutem/siatką (jeden punkt)           250,- 

4. Naprawa protezy z kapsuły - Acron, Dentiflex    500,-           

5. Uszczelnienie płyty protezy  

     - podścielenie metodą pośrednią         450,- 

     - po ekstrakcji zęba                             200,-  

6. Uszczelnienie korony teleskopowej 1 punkt   300,- 

7. Korekta pracy protetycznej   100,- 

8. Higienizacja ruchomego uzupełnienia protetycznego    150,- 

 

LECZENIE ORTODONTYCZNE 

 
1. Konsultacja ortodontyczna       150,- 

2. Wykonanie modeli diagnostycznych       100,- 

3. Przygotowanie i omówienie szczegółowego planu leczenia ortodontycznego     150,- 

4. Aparat stały metalowy (1 łuk)          2100,- 

5. Aparat stały ceramiczny (1 łuk zębowy)          3100,- 

6. Aparat stały: zamki mieszane (1 łuk zębowy)           2600,- 

7. Wizyta kontrolna z aparatem stałym          od 150,- 

8. Przyklejenie odklejonego zamka metalowego              50,- za zamek 

9. Przyklejenie odklejonego zamka ceramicznego i rurki policzkowej            120,- za zamek/rurkę 

10. Przyklejenie dodatkowego elementu do aparatu stałego (guzik, „poskramiacz języka”)          50,- 

11. Ściągnięcie aparatu stałego             300,-  

12. Aparat  retencyjny (w zależności od rodzaju aparatu)              od 1200,- 



13. Przyklejenie retainera (1 ząb )                150,-/ +50,- każdy następny 

14. Wizyta kontrolna z aparatem retencyjnym               100,- 

15. Aparat jednoszczękowy             od  750,- 

16. Aparat dwuszczękowy               od   800,- 

17. Aparat Twin Block           1200-1300,- 

18. Aparat pendulum    od  700,- 

19. Aparat Hyrax         od 1000,- 

20. Aparat d-max    1500,- 

21. Wizyta kontrolna z aparatem ruchomym           100,- 

22. Naprawa uszkodzonego aparatu ruchomego -  zależności od rodzaju uszkodzenia, od 200 ,- 

23. Modyfikacja aparatu ruchomego - koszt ustalany indywidualnie, od 300,- 

24. Stripping w zakresie od kła do kła (12 powierzchni)              300,- 

 

 

 


