CENNIK
ZABIEGÓW
STOMATOLOGICZNYCH
GABINETU
an-kaDent

BADANIE
Przegląd uzębienia z ustaleniem planu leczenia (pierwsza wizyta w gabinecie)
Przegląd uzębienia - kolejna, regularna wizyta kontrolna (co 6 miesięcy)
po zakończonym leczeniu w naszym gabinecie

50 zł
bezpłatnie

Konsultacja stomatologiczna

50 zł

Wykonanie zdjęcia rentgenowskiego na potrzeby gabinetu

30 zł

Wypisanie recepty

50 zł

Wypisanie zaświadczenia

50 zł

Pantomogram

80 zł

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA
Wizyta adaptacyjna/brak współpracy z pacjentem

50 zł

Przegląd uzębienia z ustaleniem planu leczenia (pierwsza wizyta w gabinecie)

50 zł

Fluoryzacja zębów mlecznych i stałych

70 zł

Lakowanie bruzd w zębie stałym

80 zł

Impregnacja zębów mlecznych (lapisowanie) - cykl 3 wizyt

150 zł

Wypełnienie chemoutwardzalne - ketac

100 zł

Wypełnienie chemoutwardzalne- ketac (trudna współpraca z pacjentem)
Wypełnienie światło utwardzalne w zębie mlecznym kolorowe
Wypełnienie światło utwardzalne w zębie mlecznym kolorowe
(trudna współpraca z pacjentem)

100 zł + 50 zł
za trudną współpracę
100-120 zł
100-120 zł + 50 zł
za trudną współpracę

Opatrunek

60 zł

Leczenie amputacyjne

80 zł

Usunięcie zęba mlecznego

60-100 zł

Usunięcie zęba mlecznego rozchwianego

50 zł

Maseczka do sedacji wziewnej

40 zł

Podtlenek (gaz)

100 zł

LECZENIE ZACHOWAWCZE
Znieczulenie

20 zł

Wypełnienie ubytku przyszyjkowego

140 zł

Wypełnienie małego ubytku - 1 powierzchnia

140 zł

Wypełnienie ubytku średniej wielkości - 2 powierzchnie

150 zł

Wypełnienie dużego ubytku - 3 powierzchnie

180 zł

Rozległa odbudowa zęba - więcej niż 3 powierzchnie

200 zł

Wypełnienie w odcinku przednim materiałem wysokoestetycznym

200-400 zł

Odbudowa zęba na bazie wkładu z włókna szklanego

350 zł

Odbudowa zęba z wkładem standardowym (Anker)

250 zł

Licówka kompozytowa

200 zł

LECZENIE CHIRURGICZNE
Konsultacja

50 zł

Usunięcie zęba stałego

100-150 zł

Usunięcie zęba przez dłutowanie

200-300 zł

Usunięcie zęba zatrzymanego

250-450 zł

Usunięcie zęba mlecznego

80-100 zł

Resekcja wierzchołka zęba

450 zł

Wyłuszczenie torbieli

250-450 zł

Zamknięcie połączenia z zatoką szczękową
• powstałego po usunięciu zęba w naszym gabinecie
• powstałego po usunięciu zęba w innym gabinecie

150 zł
300 zł

Usunięcie torbieli zastoinowej wargi

200 zł

Usunięcie zmiany w obrębie jamy ustnej
Badanie histopatologiczne
Nacięcie ropnia
Plastyka wyrostka zębodołowego
Podcięcie wędzidełka

150-350 zł
100 zł
50 zł
150-300 zł
150 zł

Wycięcie kieszonki dziąsłowej

150 zł

Radektomia

300 zł

Hemisekcja

350 zł

Odsłonięcie zęba ze wskazań ortodontycznych

300-400 zł

Kortykotomia - 1 ząb

150 zł

Replantacja

400 zł

Wydłużenie korony klinicznej

200 zł

Pogłębienie przedsionka jamy ustnej

300 zł

Kiretaż otwarty - 1 ząb

150 zł

Opatrunek, zmiana sączków, płukanie po zabiegu w naszym gabinecie

bezpłatnie

Zdjęcie szwów po zabiegu w naszym gabinecie

bezpłatnie

Przedziały cenowe zależą od rozległości i trudności zabiegu

IMPLANTOLOGIA
100 zł

Konsultacja implantologiczna

2500 zł

Wszczepienie implantu (firma OSSTEM)
Śruba gojąca

bezpłatnie

Podniesienie zatoki szczękowej

1500-2500 zł

Augmentacja kości (odbudowa kości)

1000-2500 zł

Korona na implancie

2000 zł

WYBIELANIE ZĘBÓW
Wybielanie nakładkowe- wykonanie indywidualnych szyn do wielokrotnego
wybielania zębów w domu z zastosowaniem specjalistycznego żelu wybielającego

700 zł

CHOROBY DZIĄSEŁ - PERIODONTOLOGIA
Płukanie kieszonek dziąsłowych z aplikacją leku
Ultradźwiękowe usuwanie kamienia (scaling)

50-60 zł
120 zł

Usuwanie osadu i przebarwień - piaskowanie (2 łuki)
Lakierowanie zębów - fluoryzacja

120 zł
70 zł

Pakiet czyszczenia zębów (scaling, piaskowanie, fluoryzacja)

220 zł

Szynowanie rozchwianych (6) zębów

600 zł

Leczenie nadwrażliwości - 1 ząb

20 zł

Plan leczenia + badanie periodontologiczne
Kiretaż otwarty

50-100 zł
150 zł za 1 ząb

Periodontologiczne wydłużenie korony klinicznej

300-400 zł

Pokrywanie recesji

600-800 zł
400 zł

Gingiwektomia/gingiwoplastyka
Leczenie przewlekłego zapalenia przyzębia + aplikacja leku

100-200 zł

LECZENIE KANAŁOWE - ENDODONCJA
Opatrunek

60 zł

Użycie koferdamu do leczenia endodontycznego

50 zł

Korona tymczasowa w trakcie leczenia endodontycznego

50 zł

Dewitalizacja miazgi (znieczulenie+opatrunek)
Pierwotne leczenie kanałowe (bez użycia mikroskopu)
• ząb jednokanałowy
270 zł
• ząb dwukanałowy
370 zł
• ząb trzykanałowy
470 zł
• ząb czterokanałowy
500 zł
Leczenie kanałowe pod mikroskopem
• ząb jednokanałowy
• ząb dwukanałowy
• ząb trzykanałowy
• ząb czterokanałowy

300 zł
470 zł
670 zł
800 zł

Znalezienie dodatkowego kanału

100-200 zł

Leczenie kanałowe powtórne pod mikroskopem (reendo)
• ząb jednokanałowy
400 zł
• ząb dwukanałowy
570 zł
• ząb trzykanałowy
670 zł
• ząb czterokanałowy
850 zł

100 zł

Wypełnienie ubytku po leczeniu kanałowym

200 zł

Wypełnienie ubytku po leczeniu kanałowym wzmocnione włóknem szklanym

300 zł

Wkład w włókna szklanego jako wzmocnienie po leczeniu endodontycznym
• pojedynczy
100 zł
• podwójny
200 zł
Usunięcie narzędzia z kanału

250-350 zł

Usunięcie zębiniaka z komory

100 zł

Zamknięcie perforacji MTA

150 zł

PROTETYKA STOMATOLOGICZNA
Konsultacja protetyczna
Wyciski i modele diagnostyczne

50 zł
100 zł

Proteza całkowita zz Ivoclar

1000 zł

Komplet (szczęka i żuchwa) zz Ivoclar

1800 zł

Punkt w protezie częściowej

80 zł

Proteza szkieletowa

1300 zł

Proteza acetalowa

1500 zł

Proteza szkieletowa z klamrami bezbarwnymi lub acetalowymi na zęby przednie

1500 zł

Szynoproteza

1500 zł

Naprawa protezy (pęknięcie, odłamanie zęba, odłamanie klamry)

100 zł

Podścielenie protezy

300 zł

Korona tymczasowa wykonana w gabinecie
Korona tymczasowa wykonana w laboratorium

50 zł
150 zł

Wkład koronowo-korzeniowy
• pojedynczy CrCo
300 zł
• składany CrCo
350 zł
Wkład koronowo-korzeniowy włókno szklane
Zdjęcie korony
Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego
Zdjęcie mostu - za 1 punkt

350 zł
50 zł
50-100 zł
50 zł

Korona metalowa lana

350 zł

Korona porcelanowa na podbudowie matalowej CrCo

700 zł

Korona porcelanowa na podbudowie metalowej złoto

700 zł + cena złota

Korona pełnoceramiczna

1200 zł

Zatrzask, zasuwa Rhein

500 zł

Licówka porcelanowa

1500 zł

Wkład koronowy: inlay, olany - kompozyt

600 zł

Wkład koronowy: inlay, olany - porcelana

900 zł
50 zł

Zacementowanie korony wykonanej poza naszym gabinetem
Most adhezyjny (kompozyt wzmocniony włóknem szklanym) - za 1 punkt
Prace składane (bezklamrowe)

1000 zł

wycena indywidualna
(zasuwy, zatrzaski: 500-800 zł; frezy: 150 zł; interlock: 150 zł)

OKLUZJA
Konsultacja

100 zł

Wyciski, deprogramacja (metoda listkowa)

200 zł

Modele diagnostyczne WAX-UP (wykonane w pracowni protetycznej)
Omówienie z pacjentem planu leczenia

40 zł za jeden ząb
bezpłatnie

Odbudowa startych zębów

200-250 zł za jeden ząb

Szyna relaksacyjna twarda

500 zł

ORTODONCJA
Konsultacja

70 zł

Fotografie diagnostyczne

50 zł

Modele kontrolne w trakcie leczenia

100zł

Diagnostyka bez deprogramacji

200 zł

Diagnostyka z deprogramacją, rejestracja CR

250 zł
70 zł

Plan leczenia
Aparat metalowy na 1 łuk

1500 zł

Aparat kosmetyczny (szafirowy) na 1 łuk

2500 zł

Aparat kosmetyczny (porcelanowy) na 1 łuk

2300 zł

Aparat samoligaturujący na 1 łuk

2400 zł

Clear aligner (I etap) + modele + plan

1200 zł
(każdy kolejny etap 900 zł)
70 zł

Kontrola aparatu zdejmowanego
Wizyta kontrolna z aparatem stałym metalowym
• z 1 łukiem
• z 2 łukami

180 zł
200 zł

Wizyta kontrolna z aparatem stałym kosmetycznym
•
•

z 1 łukiem
z 2 łukami

200 zł
250 zł
100 zł

Modele kontrolne w trakcie leczenia

50 zł

Przyklejenie zamka metalowego

100 zł

Przyklejenie zamka kosmetycznego

70 zł

Kontrola retencji
Wizyta z wyciskiem do naprawy aparatu zdejmowanego

100 zł

+ koszt naprawy aparatu w pracowni technicznej
Wymiana ligatur jako samodzielna wizyta

80 zł

Płytka Schwrza

650 zł

Aparat blokowy

800 zł

Aparat Stockfischa

900 zł

Kontrola aparatu ruchomego

70 zł

Separacja

50 zł

Maska twarzowa

600 zł

Head Gear

600 zł

Twin Force

1100 zł

Hyrax

800 zł

Wycisk z pierścieniami do Hyrax

100 zł

Quad Helix

600 zł

Dystalizator (Pendulum, Distal)

700-1200 zł

Aparat Nance’a

450 zł

Zdjęcie aparatu stałego (1 łuk)

300 zł

Retajner klejony na stałe (1 łuk)

300 zł

Retajner płytkowy

600 zł

Pakiet: zdjęcie aparatów góra+dół, retencja stała + retencja ruchoma

1200 zł

Płytka ponosząca zwarcie

600 zł

Retajner próżniowy

350 zł

Łuk podniebienny doginany w gabinecie

300 zł

Łuk podniebienny z pętlami lutowanymi

600 zł

Mikrośruby (sztuka)

500 zł

Pacjent niewspółpracujący (nie pozwolił założyć aparatu)

50zł

GWARANCJA
Wszystkie zabiegi wykonane w naszym gabinecie objęte są gwarancją.
STOMATOLOGIA:
• 6 miesięcy na wypełnienia w zębach mlecznych;
• 12 miesięcy na wypełnienia w zębach stałych;
• 12 miesięcy na leczenie endodontyczne (gwarancja nie obejmuje leczenia powtórnego).
IMPLATY I ELEMENTY IMPLANTÓW:
• Okres gwarancji na łączniki tytanowe wynosi 10 lat.
• Łączniki pełnoceramiczne objęte są 5 letnią gwarancją producenta.
PROTETYKA:
• prace protetyczne stałe (wkład koronowo - korzeniowy, inlay, onlay, korona, most,
licówka): 2 lata;
• protezy ruchome, śluzówkowo - osiadające (akrylowe, nylonowe): 1 rok;
• protezy ruchome, nieosiadające (np. protezy szkieletowe, teleskopowe): 1 rok.
Czas gwarancji liczony jest od dnia wykonania pracy. Warunkiem gwarancji jest badanie
kontrolne przeprowadzane w gabinecie co 6 miesięcy oraz wizyta profilaktyczna (usunięcie
kamienia, osadu itd.) przeprowadzana minimum co 6 miesięcy. Jeśli pacjent w momencie
oddawania pracy protetycznej będzie posiadał inne braki zębowe, gwarancja nie jest
wydawana. Warunkiem otrzymania gwarancji na prace protetyczne jest konieczność
uzupełnienia pozostałych braków zębowych w przeciągu 3 - 6 kolejnych miesięcy.
Gwarancja nie obejmuje:
• prac tymczasowych - korony, mosty tymczasowe, protezy natychmiastowe osadzone
bezpośrednio po usunięciu zębów, wymagające po pewnym czasie podścielenia;
• prac, przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji
lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta;
• samodzielnie naprawianych prac protetycznych;
• wszelkich napraw prac protetycznych z wyjątkiem napraw gwarancyjnych;
• uzupełnień protetycznych oddawanych do użytku Pacjentowi w momencie istnienia
innych braków zębowych nieuzupełnionych w przeciągu kolejnych maks. 6 miesięcy.
Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:
• niedostatecznej higieny jamy ustnej;
• nieprzestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem
protetycznym;
• nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych ( zazwyczaj co 6 miesięcy, o ile
lekarz nie zaleci inaczej);
• nieszczęśliwych wypadków (urazy mechaniczne);
• naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu;
• istniejącego schorzenia ogólnego, mającego niekorzystny wpływ na stan jamy ustnej
(np. osteoporoza, cukrzyca).

