Cennik usług
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA, ENDODONCJA, PROFILAKTYKA

Przegląd uzębienia ( konsultacja, recepta)
Wypełnienie materiałem światłoutwardzalnym
Wypełnienie materiałem światło utwardzalnym zęba mlecznego
Wypełnienie materiałem chemoutwardzalnym
Odbudowa zęba materiałem światłoutwardzalnym
Odbudowa kąta zęba materiałem światłoutwardzalnym
Licowanie korony materiałem światłoutwardzalnym
Ćwiek okołomiazgowy
Ćwiek standardowy
Opatrunek leczniczy
Dewitalizacja miazgi
Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 1 kanału
(bez wypełnienia ubytku zęba)
Udrożnienie i opracowanie elektro-mechaniczne 1 kanału
Wybielanie zęba martwego – za każdą wizytę
Wybielanie zębów szczęki lub żuchwy metodą nakładkową
w domu (szyna)
Wybielanie wszystkich zębów metodą profesjonalną
przy użyciu lampy SDI
Leczenie nadwrażliwości zębów – cena za 1 ząb
Impregnacja zębów mlecznych – cena zależna od ilości zębów
Lakowanie bruzd bez poszerzenia - 1 ząb
Lakowanie bruzd z poszerzeniem - 1 ząb
Fluoryzacja metodą kontaktową – góra i dół
Profesjonalne oczyszczanie zębów - piaskowanie
Usuwanie kamienia - skaling
Rtg zęba
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CHIRURGIA

Ekstrakcja zęba mlecznego (bez znieczulenia)
Ekstrakcja zęba stałego jednokorzeniowego (bez znieczulenia)
Ekstrakcja zęba stałego wielokorzeniowego (bez znieczulenia)
Ekstrakcja zęba stałego z dłutowaniem , separacją korzeni
(bez znieczulenia)
Znieczulenie miejscowe
Szycie rany po ekstrakcji
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PROTETYKA

Korona pełnoceramiczna
Korona pełnoceramiczna na cyrkonie
Korona lana licowana porcelaną
Korona lana licowana porcelaną z brzegiem ceramicznym
Korona metalowa lana
Proteza całkowita
Proteza częściowa osiadająca powyżej 8 zębów
Proteza częściowa osiadająca 5-8 zębów
Proteza częściowa osiadająca 1-4 zęby
Proteza szkieletowa
Proteza szkieletowa z acetalu („biała”)
Proteza na zatrzaskach, zasuwach, teleskopach
Podścielenie protezy
Naprawa protezy
Dostawienie klamry lub zęba
Szyna (Bruksizm), szyna do wybielania
Szyna sportowa (ochraniacz)
Wkład koronowo-korzeniowy lany / składany
Korona tymczasowa
Zacementowanie korony
Ekspresowe wykonanie protezy ( do 7 dni roboczych)
Ekspresowe wykonanie naprawy protezy (1 dzień)
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