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Cennik usług 

Badania  
Konsultacja Profesorska + RTG panoramicze 300 zł 

Konsultacja lekarza specjalisty  200 zł – 250 zł 

Implantologia  

Implant MIS od 3500 zł 

Implant B&B od 3500 zł 

Implant Straumann od 4500 zł 

Augementacja kości   2000 zł - 4000 zł 

Podniesienie zatoki szczękowej 2000 zł - 4500 zł 

Odsłonięcie implantu, śruba kształtująca dziąsło 300 zł 

Eksplantacja implantu 1500 zł 

Szablon implantologiczny od 500 zł 

Protetyka  

Analiza estetyczna- wax - up/ mock - up (za jeden ząb) 150 zł 

Analiza estetyczna- wax - up / mock - up (za pełny łuk zębowy) 1500 zł 

Analiza estetyczna z wykonaniem komputerowego projektu uśmiechu DSD,  
wax – up, mock – up ( za jeden łuk zębowy) 2000 zł 
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Korona metalowo-porcelanowa na zębie własnym 2000 zł 

Korona pełnoceramiczna na zębie własnym  2700 zł 

Korona na implancie  3500 zł 

Korona na implancie wykonywanym poza Candeo od 5000 zł 
 

Korona tymczasowa  200 zł 

Korona tymczasowa na implancie  700 zł -1000 zł 

Licówka ceramiczna 3200 zł 

Onlay / Inlay porcelanowy 1500 zł 

Onlay / Inlay kompozytowy 1200 zł 

Proteza akrylowa całkowita od 3500 zł 

Proteza akrylowa częściowa od 2500 zł 

Proteza szkieletowa  od 4000 zł 

Proteza overdenture na zębach własnych 10000 zł 

Proteza overdenture na implantach 25000 zł – 30000 zł 

Proteza tymczasowa (w trakcie leczenia implantoprotetycznego) 1500 zł 

Mikroproteza 1-2 braki 400 zł 

Naprawa protezy od 300 zł  

Łącznik indywidualny  500 zł – 1000 zł 
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Ortodoncja 

Modele diagnostyczne  250 zł 

Aparat stały metalowy 3000 zł 

Aparat stały ceramiczny 4000 zł 

Aparat stały krystaliczny 4000 zł 

Kontrola jednego łuku aparatu stałego  180 zł 

Kontrola dwóch łuków aparatu stałego   250 zł 
Naprawa aparatu  100 zł - 150 zł 

Pozycjoner 650 zł 

Reteiner 650 zł 

Aparat Nuvola  od  11000 zł 

Aparat Invisalign  od 12000 zł 

 
Endodoncja    

 

Leczenie pod mikroskopem ząb 1 kanałowy  1000 zł – 1200 zł 

Leczenie pod mikroskopem ząb 2 kanałowy  1200 zł – 1400 zł 

Leczenie pod mikroskopem ząb 3 kanałowy  1600 zł - 2000 zł 

Leczenie pod mikroskopem ząb 4 kanałowy 1800 zł - 2200 zł 

Ponowne leczenie pod mikroskopem ząb 1 kanałowy 1400 zł – 1600 zł 
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Ponowne leczenie pod mikroskopem ząb 2 kanałowy 1400 zł - 1600 zł 

Ponowne leczenie pod mikroskopem ząb 3 kanałowy  1600 zł – 2200 zł 

Ponowne leczenie pod mikroskopem ząb 4 kanałowy  2200 zł - 4000 zł 

Wkład koronowo – korzeniowy z włókna szklanego  600 zł 

Dodatkowy wkład koronowo – korzeniowy z włókna szklanego 100 zł 

Wypełnienie zęba po leczeniu endodontycznym                                 od 500 zł 

Wypełnienia 
 

Wypełnienie kompozytowe małe  od 250 zł 

Wypełnienie kompozytowe średnie  od 350 zł 

Wypełnienie kompozytowe duże  od 450 zł  

Wypełnienie zęba pod mikroskopem w koferdamie 400-600 zł 

Wypełnienie kompozytowe w zębach przednich  od 450 zł 

Estetyczna  

Wybielanie gabinetowe metodą laserową  1500 zł 

Wybielanie metodą nakładkową  1500 zł 

Wybielanie metodą PHILIPS Zoom 2000 zł 
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Periodontologia 

Konsultacja periodontologiczna + periodontogram 250 zł - 350 zł 

Kontrola przebiegu leczenia periodontologicznego 200 zł - 300 zł 

Skaling nad/poddziąsłowy + polerowanie powierzchni koron zębów + aplikacja 
leku 450 zł - 550 zł 

Skaling poddziąsłowy z wygładzeniem powierzchni korzeni (SRP) (cena za jeden 
ząb) 200 zł 

Kiretaż otwarty (cena za jeden ząb)  500 zł 

Leczenie choroby przyzębia z zastosowaniem preparatu Chlosite/ Perisolv 200 zł – 250 zł 

Unieruchomienie zębów / założenie szyny 200 zł – 300 zł 

Wydłużenie korony klinicznej / Gingiwektomia 300 zł – 1000 zł 

Pogłębienie przedsionka  1200 zł – 2500 zł 

Chirurgiczne pokrycie recesji dziąsłowej  1200 zł – 3500 zł  

Biostymulacja 1 sesja   100 zł - 400 zł 

Korekta wędzidełka 400 zł – 600zł 

Usunięcie zmiany + badanie histopatologiczne  650 - 750 zł 

Leczenie zmian na błonie śluzowej 150 zł - 450 zł 

Regeneracja kości GBR od 2500 zł 

Rekonstrukcja brodawki dziąsłowej z użyciem kwasu hialuronowego  250 zł 

Płytka podniebienna 400 zł 

Laserowe leczenie nadwrażliwości 100 zł – 200 zł 
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Laserowa / fotoaktywna dezynfekcja (PDT) w leczeniu chorób przyzębia, błon 
śluzowych i periimplantitis od 200 zł 

Augumentacja dziąsła   od 2000 zł 

Chirurgia 
 

Usunięcie zęba siecznego 300 zł 

Usunięcie zęba przedtrzonowca 300 zł 

Usunięcie zęba trzonowego 500 zł 

Usunięcie dolnej ósemki  500 zł – 600 zł 

Usunięcie górnej ósemki  500 zł – 600 zł  

Usunięcie dolnej ósemki zatrzymanej  od 1200 zł  

Usunięcie górnej ósemki zatrzymanej  od 1000 zł  

Usunięcie zęba z dłutowaniem  500 – 750 zł 

Resekcja wierzchołka korzenia  1000 zł 

Augementacja kości  2000 zł - 4500 zł 

Przeszczep bloku kostnego  3000 zł 

Poekstrakcyjne zabezpieczenie zębodołu  biomateriałem  od 2000 zł 
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Leczenie dysfunkcji 
narządu żucia  

Pobranie wycisków i wykonanie modeli  400 zł 

Płytka relaksacyjna  600 zł 

Proteza podnosząca wysokość zwarcia  1000 zł -2000 zł 

Specjalistyczna analiza zwarcia  1500 zł 

Specjalistyczna analiza zwarcia i badanie okluzyjne  2500 zł 

Dzieci 
 

Usunięcie zęba mlecznego  200 zł – 300 zł 

Wypełnienie zęba mlecznego chemoutwardzalne / światłoutwradzalne 250 zł – 350 zł 

Sedacja wziewna do zabiegu 100 zł 

Profilaktyka 
 

Fluoryzacja kontaktowa jednego zęba Clinpro  50 zł – 100 zł 

Instruktaż higieny  150 zł 

Lakowanie jednego zęba 150 zł 

Skaling   250 zł 

Piaskowanie  250 zł 
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Zabieg higienizacyjny (skaling + piaskowanie)  350 zł 

Zabieg profilaktyczny (piaskowanie + skaling + fluoryzacja)  400 zł 

 
Znieczulenia 

 

Znieczulenie nasiękowe  50 zł 

Znieczulenie przewodowe  100 zł 

Znieczulenie -  sedacja wykonana przez anestezjologa od 1000 zł 

Rentgenodiagnostyka 
 

Zdjęcie punktowe cyfrowe  50 zł 

Zdjęcie panoramiczne cyfrowe  100 zł 

Zdjęcie CBCT odcinka 150 zł 

Zdjęcie CBCT jednego łuku  300 zł 

Zdjęcie CBCT dwóch łuków  500 zł 
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