
CENNIK 
 

Cennik zawiera ceny najważniejszych usług i ma charakter informacyjny. 
Ceny usług uzależnione są od szeregu czynników i mogą podlegać 

indywidualnym negocjacjom. 

 
Profilaktyka, higiena i wybielanie 

 
Przegląd stomatologiczny                20 zł.. 
Usunięcie kamienia (scaling ultradźwiękowy)        120 zł 
Piaskowanie zębów           120 zł 
Usunięcie kamienia z piaskowaniem         180 zł 
Lakierowanie zębów stałych (Fluor-Protector)         80 zł.. 
Wybielanie – w gabinecie           600 zł 
Wybielanie – w domu (nakładkowe – zawiera nakładki + materiał)      700 zł 
Nakładki do wybielania           400 zł 
Materiał do wybielania nakładkowego         400 zł 
Wybielanie zęba martwego (za całkowitą terapię)        200 zł 
Leczenie zmian na błonie luzowej jamy ustnej        40 zł.. 
Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku        40 zł.. 
Konsultacja stomatologiczna – plan leczenia          50 zł.. 
 

Stomatologia zachowawcza 
 
Wypełnienie wiatłoutwardzalne                              130-150 zł 
Odbudowa korony zęba           200 zł 
Odbudowa korony zęba z ćwiekiem standardowym        250 zł 
Odbudowa korony zęba z ćwiekiem z włókna szklanego       350 zł 
Znieczulenie            20 zł.. 
Opatrunek leczniczy – tlenek cynku                 80-100 zł 
Recepta (pacjent w trakcie leczenia w gabinecie)        20 zł.. 
Za wiadczenie o stanie zdrowia          30 zł . 
 

Endodoncja 
 
Dewitalizacja miazgi           100 zł 
Ekstyrpacja miazgi jednego kanału + opracowanie         100 zł 
                                - dwóch kanałów                                  150 zł 
                                 -trzech kanałów                                  150 zł 
Opracowanie mechaniczno-chemiczne trzech kanałów       200 zł 
Po rednia wizyta przy leczeniu kanałowym (w zależno ci od zęba)              70-100 zł 
Ostateczne wypełnienie jednego kanału (tylko wypełnienie)                    150 zł 
Ostateczne wypełnienie  dwóch kanałów                                                                          170 zł 
Ostateczne wypełnienie   trzech kanałw                                                                          250 zł 
Po rednia wizyta w leczeniu zgorzeli – płukanie         50 zł.. 
Rewizja kanału (ponowne leczenie) – do ceny opracowania kanałów doliczamy                     50-100 zł 
Diagnostyka RTG: 
 - 1 zdjęcie diagnostyczne np. do ekstrakcji        30 zł.. 
 - przy endodoncji           20 zł.. 
 

Stomatologia dziecięca 
 
Wypełnienie w zębie mlecznym           70 zł. 
Opatrunek w zębie mlecznym np. tlenek cynku, fleczer       60 zł. 
Dewitalizacja miazgi zęba mlecznego         50 zł. 
Amputacja mortalna zęba mlecznego + ostateczne wypełnienie      90 zł. 
Trepanacja komory zęba mlecznego – leczenie otwarte       50 zł. 



Ekstrakcja zęba mlecznego w znieczuleniu miejscowym       80 zł. 
Lakierowanie zębów mlecznych          50 zł. 
Lakowanie za 1 ząb           50 zł. 
Lapisowanie – 1-3 zębów           30 zł. 
         - każdy następny ząb          10 zł. 
Wizyta dziecka nie współpracującego lub wizyta adaptacyjna        30 zł. 
 

Chirurgia 
 
Spongostan            20 zł. 
Założenie szwów             40 zł. 
Szynowanie zębów (jedna przestrzeń)        100 zł 
Suchy zębodół – aplikacja leku po zabiegu w innym gabinecie od      40 zł. 
Ekstrakcja zęba            130 zł 

Ekstracja ósemek                              150-200 zł 
Nacięcie ropnia              60 zł. 
Dłutowanie ósemek (zębów mądro ci)               400-500 zł 
Usunięcie szwów (po ekstrakcji zęba w innym gabinecie) od                     20 zł. 
 

Ortodoncja 
 
Konsultacja            70 zł. 
Modele diagnostyczne           100 zł 
Plan leczenia dzieci (aparat ruchomy)         100 zł 
Aparat ruchomy                               600-650 zł 
Wizyta kontrolna przy leczeniu aparatem ruchomym – dzieci                           80-100 zł 
Plan leczenia aparatem stałym          200 zł 
Aparat stały metalowy – PROMOCJA!           1500 zł / 1 łuk 
Aparat estetyczny - porcelana            2000 zł / 1 łuk 
Aparat estetyczny - kryształ            2800 zł / 1 łuk 
Wizyta kontrolna przy leczeniu aparatem stałym            150 zł / 1 łuk 
Wizyta kontrolna przy leczeniu aparatem stałym           200 zł / 2 łuki 
Zdjęcie aparatu stałego ( dla pacjentów Profi-Dental)                                                                200 zł / 1 łuk 
Retencja stała               300 zł / 1 łuk 
Retencja ruchoma                     350-400 zł / 1 łuk 
Łuk podniebienny           300 zł 
 

Protetyka 
 
Korona porcelanowa                 600-800 zł 
Wkład koronowo-korzeniowy          400 zł 
Proteza czę ciowa osiadająca          500 zł 
Proteza całkowita           700 zł 
Proteza szkieletowa             1250-1300 zł 
Proteza acetalowa                       1300 zł 
Proteza nylonowa                       1300 zł 
Naprawa protezy (złamanie)                  80-120 zł 
Naprawa protezy (pęknięcie)                  80-120 zł 
Dostawienie 1 punktu w protezie (ząb, klamra)                80-120 zł 

- każdy następny punkt w protezie         40 zł. 
Siatka wzmacniająca w protezie          150 zł 
Zacementowanie korony protetycznej, mostu (wykonanego w innym gabinecie)                          50-70 zł 
Szyna relaksacyjna           400 zł 
Korekta protezy z innego gabinetu od         20 zł. 
Korona ceramiczna na złocie jak porcelanowa + koszt stopu                             wg wagi. 
Korona pełnoceramiczna                                   1000 zł 
Przecięcie korony (1 korona) od                        50 zł. 
 

Implanty 
 
Konsultacja            100 zł 
Wszczepienie implantu                                  2500 zł 

ruba gojąca                         500 zł 
Łącznik implantologiczny                                   1000 zł 
Korona protetyczna na implancie               2000-1500 zł 
Podniesienie dna zatoki                                   3000 zł 

150-200zł

2500 zł


