CENNIK GABINETU DEN-MED

DIAGNOSTYKA
Przegląd, ustalenie planu leczenia
Porada, wypisanie recepty
Rtg pojedynczego zęba
Konsultacja specjalistyczna

gratis
30,00
10,00
50,00

PROFILAKTYKA
Usunięcie kamienia i osadu z piaskowaniem (łuk)
Instruktaż higieny
Fluoryzacja / leczenie nadwrażliwości
Lakierowanie zębów (łuk)
Usunięcie kamienia poddziąsłowego (ząb)

40,00 – 100,00
20,00
50,00
50,00
20,00

LECZENIE DZIECI
Wizyta adaptacyjna
Usunięcie kamienia poddziąsłowego (ząb)
Fluoryzacja
Lakowanie (ząb)
Impregnacja
Opracowanie ubytku i wypełnienie zęba mlecznego
Dewitalizacja / opatrunek w zębie mlecznym
Leczenie otwarte / nacięcie ropnia
Ekstrakcja zęba mlecznego

40,00
20,00
50,00
40,00-70,00
30,00-50,00
60,00-100,00
50,00
50,00
50,00

LECZENIE ZACHOWAWCZE DOROSŁYCH
Znieczulenie
Opracowanie ubytku i wypełnienie materiałem
światłoutwardzalnym
Opracowanie ubytku i wypełnienie cementem tymczasowym
Odbudowa materiałem światłoutwardzalnym
Odbudowa na wkładzie z włókna szklanego
Dostawienie brakującego zęba

20,00
100,00-160,00
70,00-110,00
150,00-230,00
200,00-400,00
600,00

LECZENIE ENDODONTYCZNE (kanałowe)*
Dewitalizacja / leczenie otwarte
Leczenie kanałowe ( z. jednokanałowy )
Leczenie kanałowe ( z. dwukanałowy )
Leczenie kanałowe ( z. trzykanałowy )
Leczenie kanałowe ( z. czterokanałowy )
Usunięcie ciała obcego z kanału
Zamknięcie perforacji

50,00
200,00-500,00
300,00-800,00
400,00-1000,00
500,00-1200,00
100,00-300,00
100,00-300,00

*UWAGA! Leczenie endodontyczne, czyli inaczej kanałowe to leczenie niezwykle skomplikowane. Cena leczenia
uzależniona jest między innymi od ilości kanałów do opracowania. Przed otworzeniem zęba lekarz zdany jest na
ocenę ilości kanałów na podstawie zdjęcia rtg, jednak na zdjęciu nie zawsze widać wszystkie kanały. Cena za
zabieg podana jest więc w ‘widełkach’ – na bieżąco, w czasie zabiegu lekarz prowadzący poinformuje pacjenta
o tym, jeśli napotka kolejne kanały i cena ulegnie zmianie. W trakcie opracowywania kanałów może się także
okazać, że w zębie postępuje proces zapalny lub utworzył się zgorzel co również może (ale nie musi) mieć wpływ
na cenę końcowa wizyty.

LECZENIE ESTETYCZNE
Wybielanie zębów ( łuk)
Wybielanie zęba martwego
Kosmetyczne olicowanie materiałem światłoutwardzalnym
Licówka porcelanowa

400,00-600,00
150,00-200,00
200,00-300,00
1000,00-1500,00

ORTODONCJA
Analiza / plan leczenia ortodontycznego
Separacja
Montaż aparatu stałego
Aparat ruchomy
Kontrola aparatu stałego / ruchomego
Wymiana łuku w aparacie stałym
Łuk podniebienny
Demontaż aparatu stałego
Szyna stabilizacyjna

60,00
60,00
1500,00
500,00-800,00
60,00/50,00
90,00
350,00
200,00
200,00

PROTETYKA
Wkład / inlay porcelanowy
Wkład koronowo-korzeniowy lany ( metal nieszlachetny )
Wkład koronowo-korzeniowy lany ( metal szlachetny )
Szlifowanie pod koronę wraz z koroną ochronną
Korona licowana porcelaną ( metal nieszlachetny )
Korona licowana porcelaną ( metal szlachetny )

500,00-1000,00
200,00-250,00
200,00-250,00 + koszt
złota
100,00-150,00
600,00-750,00
600,00-750,00 + koszt
złota

Korona pełnoceramiczna
Frezowanie korony
Korona teleskopowa
Proteza teleskopowa
Frezowanie korony
Korona teleskopowa
Proteza teleskopowa
Proteza akrylowa (łuk)a
Proteza nylonowa (łuk)
Zatrzask / zasuwa
Proteza szkieletowa
Naprawa protezy
Dostawienie zęba / klamry do protezy
Siatka metalowa wzmacniająca
Dostawienie zęba / klamry do protezy
Podścielenie protezy
Szyna relaksacyjna

1200,00-1700,00
100,00
2000,00-2500,00
2000,00
100,00
2000,00-2500,00
2000,00
600,00-900,00
1000,00-1200,00
Od 400,00
1000,00-1400,00
100,00-150,00
25,00
25,00
150,00
200,00-300,00
150,00-300,00

CHIRURGIA
Usunięcie zęba
Usunięcie zęba z trudnościami
Drobny zabieg chirurgiczny
Usunięcie zęba mądrości
Resekcja korzenia
Wydłużenie korony

100,00-150,00
150,00-200,00
50,00
180,00-250,00
300,00-500,00
300,00

UWAGA! Wszystkie ceny ustalane są z klientem. Na początku wizyty lekarz omawia zapotrzebowanie i
ustala z klientem cenę. W przypadku nieprzewidzianych wypadków związanych z dodatkowymi
pracami które wynikną „w trakcie” zabiegu, lekarz również wszystkie dodatkowe opłaty ustala z
pacjentem.

