CENNIK
Stomatologia
nr

usługa
Przegląd stanu uzębienia przy wykonaniu innych procedur
1
(leczenie, higienizacja)
Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem
2 panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem
do wykrywania próchnicy międzyzębowej)
3 Konsultacja z ustaleniem planu leczenia
4 Wizyta adaptacyjna dla dzieci + lakierowanie zębów
5 Wypełnienie światłoutwardzalne
6 Wypełnienie światłoutwardzalne w zębie mlecznym
7 Wypełnienie chemoutwardzalne w zębie mlecznym
8 Znieczulenie
9 Znieczulenie komputerowe
10 Sedacja (gaz rozweselający )
11 Sedacja - w przypadku braku współpracy (koszt gazu)
12 Maseczka do sedacji

cena
bezpłatnie
60 zł
50 zł
70 zł
140 - 180 zł
100 - 130 zł
90 - 120 zł
30 zł
40 zł
150 - 200 zł
100 zł
50 zł
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13 Obudowa zęba na formówce, odbudowa kąta zęba
Odbudowa złamanego zęba bez wkładu koronowo– korzeniowego
14
(na starym wkładzie)
15 Usunięcie wkładu koronowo–korzeniowego z korzenia
Odbudowa z wkładem koronowo-korzeniowym( w zależności od
16
rodzaju wkładu i istniejących warunków)
17 Odbudowa zęba z ćwiekami okołomiazgowymi
18 Licowanie zęba materiałem światłoutwardzalnym

200 zł
250 zł
80 - 150 zł
260 - 320 zł
180 - 200 zł
180 - 240 zł

19 Kosmetyczna warstwowa odbudowa zęba - korekta kształtu zęba

180 - 260 zł

Leczenie kanałowe – koszt jest stały, niezależny od ilości wizyt.
20 Obejmuje profesjonalne, maszynowe opracowanie kanałów,
wypełnienie kanałów gutaperką, cyfrowe zdjęcie rtg

330 - 550 zł

21 Leczenie kanałowe pod mikroskopem

400 - 900 zł

22 Usunięcie złamanego narzędzia z kanału (pod mikroskopem)

320 - 500 zł

23
24
25
26
27

Leczenie amputacyjne zęba mlecznego
Bezpośrednie pokrycie miazgi
Leczenie biologiczne
Dewitalizacja zęba
Wybielanie zębów - lampa Beyond
Wybielanie zębów – metoda nakładkowa (nakładki + 6 strzykawek
28
materiału wybielającego)
Wybielanie pakietowe (lampa Beyond + nakładki + 3 strzykawki
29
materiału wybielającego)
30 Szynowanie zębów paradontalnych

70 zł
60 zł
70 zł
80 zł
550 zł
600 zł
850 zł
450 - 550 zł

Diagnostyka radiologiczna
nr
1
2
3
4

usługa

cena

Rtg cyfrowe wewnątrzustne
Rtg cyfrowe panoramiczne
Rtg cyfrowe cefalometryczne
Rtg tomograficzne
- 1 zęba- dużej rozdzielczości (endodontyczne)
- skan fragmentaryczny (1/3 szczęki lub żuchwy)
- skan łączony żuchwy lub szczęki
- skan łączony żuchwy i szczęki
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30 zł
60 zł
80 zł
100 zł
140 zł
200 zł
300 zł

Profilaktyka
nr
usługa
1 Ultradźwiękowe usunięcie kamienia nazębnego
Ultradźwiękowe usunięcie kamienia nazębnego wraz z
2
lakierowaniem
Pełny pakiet higienizacyjny – ultradźwiękowe usuniecie kamienia
3
+piaskowanie + lakierowanie
4 Lakierowanie zębów (Fluor−protector)
5 Lakowanie zęba mlecznego i stałego
6 Pokrycie zębów płynnym szkliwem
7 Instruktaż higieny + dobór środków do codziennej profilaktyki
8 Leczenie nadwrażliwości

cena
100 - 110 zł
130 - 150 zł
170 - 210 zł
90 zł
50 zł
90 zł
100 zł
70 zł

Protetyka
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

usługa
Korona porcelanowa na metalu
Korona porcelanowa pełnoceramiczna, na tlenku cyrkonu
Proteza akrylowa
Dopłata do zębów firmy Ivoclar
Proteza akrylowa – wykonana metodą wtrysku – dla alergików
Proteza szkieletowa
Szynoproteza szkieletowa
Proteza nylonowa, acronowa
Proteza hybrydowa (dno płyty wykonane z akrylu z pamięcią
miękkości sterowaną temperaturą)
Klamra obejmująca przezroczysta, biała lub różowa (do protez
szkieletowych, metalowych lub akrylowych)
Klamra obejmująca przezroczysta, biała lub różowa (każda
następna)
Siatka wzmacniająca do protez akrylowych
Przezroczysta płyta na podniebieniu
Naprawa protezy – 1 element (bez wysicku)
Naprawa protezy – 1 element (z wyciskiem)
Naprawa protezy - każdy następny element
Podścielenie protezy
Szyna relaksacyjna
Korona metalowa
Wkład koronowo–korzeniowy – cyrkon

cena
700 - 750 zł
1200 - 1250 zł
700 - 750 zł
10 zł / 1 ząb
1 300 zł
1 300 zł
1 300 zł
1 300 zł
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900 zł
150 zł
100 zł
150 zł
150 zł
90 zł
100 zł
40 zł
350 zł
300 zł
650 zł
750 zł

21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Wkład koronowo-korzeniowy pojedynczy - stal
Wkład koronowo-korzeniowy składany - stal
Proteza na implantach
Korona na implancie (zawiera łącznik)
Odbudowa dziąsła porcelaną różową
Licówka porcelanowa
Most adhezyjny
Zacementowanie mostu
Ściągnięcie korony
Korona tymczasowa (wykonywana w gabinecie)
Korona tymczasowa akrylowa
Elementy retencyjne protez bezklamrowych:
- zatrzask, zasuwa, overdenture
- korona teleskopowa
34 Konsultacja protetyczna

350 zł
400 zł
od 9000 zł
2 000 zł
150 zł
1200 - 1250 zł
1100 - 1200 zł
150 - 200 zł
50 zł
50 zł
100 zł
700 - 900 zł
1200 - 1500 zł
50 - 100 zł

Chirurgia z implantologią
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

usługa
Badanie i konsultacja chirurgiczna - specjalista chirurgii szczękowo twarzowej
Implanty (firmy Bego) część chirurgiczna - wszczepienie
Korona na implancie
Ekstrakcja zęba
Ekstrakcja zęba z dłutowaniem
Ekstrakcja zęba mlecznego
Chirurgiczna ekstrakcja zęba
Ekstrakcja zęba częściowo zatrzymanego
Ekstrakcja zęba zatrzymanego
Resekcja wierzchołka korzenia
Resekcja zęba z użyciem biomateriału
Nacięcie i drenaż ropnia
Podcięcie wędzidełka
Wycięcie zmiany na błonie śluzowej z badaniem
histopatologicznym
Plastyka połączenia ustno−zatokowego
Wycięcie przerostu błony śluzowej (za ½ łuku)
Zszycie rany poekstrakcyjnej
Chirurgiczne zaopatrzenie rany po ekstrakcji w innym gabinecie
Leczenie zachowawcze suchego zębodołu
Leczenie chirurgiczne suchego zębodołu

cena
50 - 100 zł
2 000 zł
2 000 zł
120 - 150 zł
150 - 180 zł
90 - 140 zł
200 - 300 zł
300 - 400 zł
400 - 500 zł
300 - 450 zł
1000 - 1200 zł
150 - 200 zł
250 - 300 zł
300 - 350 zł
200 - 250 zł
300 - 350 zł
50 - 100 zł
100 - 150 zł
50 zł
100 zł

+48 32 211-90-37 | kontakt@damdent.pl 43225 Wola Osiedle Pod Sosnami 36 www.damdent.pl

21
22
23
24

Przedłużenie korony klinicznej zęba
Podnoszenie dna zatoki
Odbudowa kości z użyciem biomateriału
Odbudowa kości z przeszczepem autologicznym
Konsultacja specjalisty chirurgii szczękowo - twarzowej,
25
implantologii

270 - 350 zł
2000 - 3000 zł
1000 - 1500 zł
2500 - 3000 zł
50 - 100 zł

Ortodoncja
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

usługa
Konsultacja ortodontyczna
Modele diagnostyczne i fotografie
Plan leczenia + opracowanie badań
Aparat stały metalowy jeden łuk
Aparat stały ceramiczny (estetyczny) jeden łuk
Aparat od 1-3 estetyczny i boki metalowe
Aparat metalowy samoligaturujący (jeden łuk)
Aparat ruchomy (jeden łuk)
Aparat do poszerzania górnego łuku zębowego
Aparat Invisalign
Clear Aligner
- Set up jednego łuku zębowego
- Etap leczenia jednego łuku (3 nakładki)
Miniimplant ortodontyczny
Płaszczyzna nagryzowa przy aparacie stałym
Bite ramp’y przy aparacie stałym
Korektor klasy II
Wyciąg zewnątrzustny
Lip bumper
Trainer
Płytka Nance’a
Wizyta kontrolne z aparatem stałym metalowym (nie obejmuje
pakietu higienizacyjnego)
Wizyty kontrolne z aparatem stałym ceramicznym (nie obejmuje
pakietu higienizacyjnego)
Wizyta kontrolna przy aparacie ruchomym
Wizyta kontrolna przy aparacie ruchomym z pobraniem
dodatkowego wycisku
Powlekane łuki dodatkowo płatne

cena
80 zł
100 zł
100 - 150 zł
1500 - 1700 zł
3 000 zł
2 500 zł
2 500 zł
600 - 900 zł
600 - 100 zł
od 7000 zł
250 - 700 zł
750 zł
600 zł
250 zł
jedna sztuka 50 zł
1 100 zł
300 - 350 zł
350 zł
500 - 600 zł
300 - 350 zł
150 - 200 zł
150 -200 zł
70 zł
100 - 250 zł
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90 zł

25
26
27
28
29
30
31
32

Wizyta kontrolna z pakietem higienizacyjnym przy aparacie stałym
metalowym
Wizyta kontrolna z pakietem higienizacyjnym przy aparacie
ceramicznym
Retainer stały ( jeden łuk)
Retainer ruchomy jeden łuk
Wizyty kontrolne przy retainerze (co 6 miesięcy)
Szyna nagryzowa na bruksizm dla pacjentów z aparatem stałym
Ochraniacz sportowy dla pacjentów użytkujących aparat stały
Zdjęcie aparatu stałego założonego w naszym gabinecie
(dodatkowo płatny pakiet higienizacyjny) - za jeden łuk

300 - 350 zł
350 - 450 zł
250 zł
300 - 350 zł
60 zł
350 zł
350 zł
100 zł

Zdjęcie aparatu stałego, który nie był założony w naszym gabinecie
dodatkowo płatny pakiet higienizacyjny) - za jeden łuk

300 zł

34 Zdjęcie retainera stałego (dodatkowo płatny pakiet higienizacyjny)

250 zł

33

Periodontologia
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

usługa
Konsultacja ( pełne badanie pieriodontologiczne z pomiarem
głębokości kieszonek )
Wizytka kontrolna
Kiretaż zamknięty (jeden ząb)
Kiretaż otwarty (jeden ząb)
Zabieg płatowy
Pieriodontologiczne wydłużenie korony
Głęboko skaling podziąsłowy z rootplaningiem, aplikacja leku
Ponowny skaling podziąsłowy z rootplaningiem (cena za oba łuki
zębowe)
Pokrycie recesji dziąsłowej (pojedynczy ząb)
Pokrycie recesji dziąsłowej - każdy osobny w obrębie jednego
zabiegu
Resekcja wierzchołka w trakcie zabiegu kiretażu otwartego (wraz z
wypełnieniem wstecznym wierzchołka - dopłata)
Przeszczep nabłonkowy
Regeneracja ubytku kostnego materiałem kościozastępczym
(jeden ząb)
Plastyka dziąsła (jeden ząb)
Hemisekcja

cena
100 - 150 zł
100 - 120 zł
100 zł
150 - 200 zł
250 - 300 zł
300 - 400 zł
600 - 1200 zł
400 - 600 zł
1 000 zł
300 - 400 zł
200 - 300 zł
1 000 zł
1 500 zł
150 - 200 zł
350 zł
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16 Radektomia
17 Leczenie zmiany na błonie śluzowej
19 Test mikrobiologiczny Pet standard

350 zł
50 - 150 zł
300 zł
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