CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH
GABINET ALFA DENT DZIUNKO Sp.J
Przegląd, porada
Znieczulenie

50 zł
bezpłatne

Wypełnienie światłoutwardzalne
- jedna powierzchnia

120 zł

- dwie pow.

150 zł

- trzy pow.

180 zł

- odbudowa zęba po leczeniu kanałowym

200-250 zł

- wzmocnienie zęba wkładem „anker”

100zł

- wzmocnienie zęba włóknem szklanym

150zł

- Wkład koronowy porcelanowy

800zł

- Wkład koronowy kompozytowy

500zł

- Skaling + piaskowanie + fluoryzacja

200zł

- Skaling ( 1 łuk )

70zł

- opatrunek leczniczy

70zł

ENDODONCJA
Leczenie kanałowe (endodontyczne)

Zęby przednie (1-3)

200 zł

Zęby przednie leczenie kanałowe + odbudowa zęba

350zł

Zęby przednie + odbudowa zęba + wzmocnienie wkładem

450zł

Zęby przedtrzonowe (4-5) leczenie kanałowe

400zł

Zęby przedtrzonowe leczenie kanałowe + odbudowa zęba

550zł

Zęby przedtrzonowe leczenie kanałowe + odbudowa zęba + wzmocnienie

650zł

Zęby trzonowe (6-8)

500 zł

leczenie kanałowe

Zęby trzonowe leczenie kanałowe + odbudowa zęba

650zł

Zęby trzonowe leczenie kanałowe + odbudowa zęba + wzmocnienie

750zł

Powtórne leczenie kanałowe ( reendodontyczne)

cena ustalana indywidualnie

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA



Ekstrakcja zęba

100-200zł



Ekstrakcje zębów poprzez dłutowanie wewnątrz zębodołowe

250-300zł



Ekstrakcje zębów poprzez dłutowanie zewnątrz zębodołowe

300-400zł



Ekstarkcje zębów ósmych

200-300zł



Ekstrakcje operacyjne zatrzymanych zębów ósmych

400-600zł



Zamknięcie połączenia ustno-zatokowego



Rewizja zatoki szczękowej



Resekcje korzeni zębów przednich

500zł



Resekcje korzeni zębów bocznych

700zł



Nacięcie ropni

100zł



Wyłuszczenie torbieli zębopochodnych



Szycie rany

wliczone w cenię zabiegu



Zdjęcie szwów

wliczone w cenę zabiegu

500zł
1500zł

400-1000zł

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA :



Piaskowanie zębów

200zł



Wybielanie zębów : Lampa Beyond

500zł



Wybielanie zębów : metoda nakładkowa

500zł



Licówka kompozytowa

300zł



Licówki porcelanowe



Korony porcelanowe na podbudowie z metalu



Korony porcelanowe na podbudowie z tlenku cyrkonu

1200zł
750zł
1300zł

PROTETYKA STOMATOLOGICZNA :



Wkład koronowo-korzeniowy

250zł



Korona : porcelanowa na podbudowie metalowej

750zł



Korona porcelanowa na podbudowie cyrkonowej

1300zł



Licówka porcelanowa

1200zł



kompozytowa



Zdjęcie /zacementowanie korony

300zł
wliczonę w cenę nowej korony / 50zł



Protezy :



Akrylowe całkowite



częściowe

850zł



szkieletowe

1400zł



szkieletowe z zatrzaskami lub zasuwami



szkieletowe na bioacetalu(kosmetyczne,elastyczne,niepękające)

1700zł



Szynoproteza szkieletowa

1500zł



Podścielenie protezy akrylowej



Naprawy protez akrylowych szkieletowych

1000zł

cena ustalana indywidualnie

350zł
cena ustalana indywidualnie

IMPLANTOPROTETYKA :



Wprowadzenie implantu + łącznik + korona



Augmentacja kości wyrostka zębodołowego materiałem kościozastępczym (sterowana regeneracja kości)

3500zł

cena indywidualnie



Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamknietą

indywidualnie



Korony i mosty na implantach, protezy na implantach

indywidualnie

PERIODONTOLOGIA :



Skaling (1łuk)

70zł



Piaskowanie + skaling + fluoryzacja

200zł



Kiretaż metodą zamnkniętą (leczenie parodontozy) kwadrant

150zł



Leczenie zespołu Endo-Perio

cena ustalana indywidualnie

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA ( PEDODONCJA)



Lapisowanie zębów mlecznych (5wizyt)

100zł



Lakowanie zębów stałych

100zł



Wypełnienie w zębach stałych



Wizyty adaptacyjne



Ekstrakcje zębów mlecznych

80-100zł



Instruktaż higieny jamy ustnej

bezpłatnie



Fluoryzacja zębów (3wizyty)

RTG ZĘBÓW PUNKTOWY (radiowizjografia)

120-150-180zł
50zł

100zł
20zł

