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Cennik usług stomatologicznych

Usługa Cena

Badanie stomatologiczne 50 zł
W przypadku rozpoczęcia 
leczenia na tej samej wizycie 
badanie stomatologiczne 
bezpłatne

1. Stomatologia zachowawcza

Leczenie proó chnicy wraz z wypełnieniem zęba 
materiałem sówiatłoutwardzalnym

130 zł – 200 zł

Wzmocnienie korony zęba cówiekiem okołomiazgowym z 
włoó kna szklanego

100 zł

Odbudowa zęba materiałem sówiatłoutwardzalnym na 
włoó knie szklanym

350 zł – 500 zł 

2. Skaling / piaskowanie / wybielanie

Skaling (usunięcie kamienia) 130 zł – 150 zł 

Skaling + piaskowanie 150 zł – 200 zł 

Wybielanie zęboó w metodą nakładkową jeden łuk – 500 zł
oba łuki – 850 zł 

Wybielanie lampą + nakładki 1400 zł

3. Leczenie endodontyczne

Trepanacja/dewitalizacja zęba 100 zł

Leczenie kanałowe niepowikłane z wykorzystaniem 
mikroskopu, z maszynowym opracowaniem kanałoó w 
(cena obejmuje dwa zdjęcia RVG)

ząb jednokanałowy (siekacze 
i kły) – 350 zł;
ząb przedtrzonowy – 550 zł;
ząb trzonowy – 750 zł

Powtoó rne leczenie endodontyczne z wykorzystaniem 
mikroskopu (cena obejmuje dwa zdjęcia RVG)

ząb jednokanałowy (siekacze 
i kły) – 450 zł;
ząb przedtrzonowy – 650 zł;
ząb trzonowy – 950  zł

Powikłane leczenie endodontyczne dodatkowo 50 zł do kwoty 
leczenia kanałowego 
niepowikłanego

Leczenie zmian okołowierzchołkowych / wymiana 
opatrunku kanałowego

50 zł

Usunięcie narzędzia pozostawionego w kanale / obejsócie 
narzędzia w kanale

250 zł

Proó ba usunięcia narzędzia 150 zł
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3. Chirurgia

Konsultacja chirurgiczna 100 zł – 150 zł 

Chirurgiczne usunięcie zęba 150 zł – 300 zł  

Usunięcie zęba oó smego goó rnego 150 zł – 400 zł 

Usunięcie zęba oó smego dolnego 300 zł – 500 zł 

Odsłonięcie chirurgiczne zęba (m.in. przy leczeniu 
ortodontycznym)

400 zł – 500 zł 

Plastyka wędzidełka wargi goó rnej 150 zł – 250 zł 

Resekcja korzenia zęba siekacze i kły 400 zł - 500 zł
ząb przedtrzonowy 500 zł - 
700zł
ząb trzonowy – 700 zł - 800 zł

Zamknięcie połączenia ustno-zatokowego 400 zł

Sinus lift Zamknięty - 1600 zł
Otwarty - 2500 zł

4. Implantologia

Wszczepienie implantu 2000 zł – 2500 zł 

Implant odsłonięcie + sóruba gojąca 150 zł – 200 zł 

5. Ortodoncja

Konsultacja ortodontyczna 100 zł

Plan leczenia + wykonanie modeli diagnostycznych 200 zł

Konsultacja + plan leczenie z wykonaniem modeli 
diagnostycznych

250 zł

Aparat stały metalowy (1 łuk) 1700 zł

Aparat stały mieszany estetyczny od kła do kła (1 łuk) 2300 zł

Aparat stały mieszany estetyczny od piątki do piątki 
(1 łuk)

2600 zł

Aparat typu Damon / Carriere Estetyczny – 3200 zł
Mieszany – 3000 zł
Metalowy – 2800 zł 

Wizyta kontrolna 1 łuk : 130 zł
2 łuki:  180 zł 

Rotator / ekspander podniebienny 500 zł – 600 zł 

Aparat Hyrax/Haasa 700 zł – 800 zł 

Inne aparaty grubołukowe              (wycena indywidualna) 750 zł

Retencja Stała – 450 zł - 600 zł
Ruchoma – 450 zł - 550 zł
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Aparat ruchomy 500 zł - 700 zł

6. Protetyka

Korona kompozytowa na podbudowie z włoó kna szklanego
(lub jeden punkt w mosócie)

500 zł

Korona porcelanowa na podbudowie metalowej (lub 
jeden punkt w mosócie)

600 zł

Korona na podbudowie z tlenku cyrkonu (lub jeden punkt
w mosócie)

1100 zł

Korona pełnoceramiczna 1200 zł

Licoó wka pełnoceramiczna 1200 zł

Wkład metalowy lany 300 zł – 550 zł 

Korona tymczasowa 80 zł – 100 zł 

Proteza akrylowa częsóciowa 800 zł

Proteza akrylowa całkowita 800 zł

Proteza acelatowa 1600 zł

Proteza szkieletowa 1550 zł

Proteza szkieletowa z klamrami estetycznymi 1700 zł

Korona na implpant od 1800 zł

7. Diagnostyka radiologiczna

Zdjęcie zębowe RVG 30 zł

Zdjęcie pantomograficzne 70 zł

Zdjęcie cefalometryczne boczne czaszki 70 zł

8. Stomatologia dziecięca

Trepanacja zęba 50 zł

Opatrunek tymczasowy 50 zł

Leczenie proó chnicy z odbudową zęba mlecznego Wypełnienie zwykłe 70
wypełnienie kolorowe (Twinki 
Star) 80 zł

Amputacja formokrezolowa 80 zł

Usunięcie zęba mlecznego 70 zł

Ceny ustalane są indywidualnie w zależności od przypadku i po porozumieniu z pacjentem (mogą
ulec zmianie).
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