CENNIK Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Ewa Mazurek , ul. Malczewskiego 8b/1 , Szczecin
USŁUGA
CENA
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA:
Wypełnienie materiałem światłoutwardzalnym (w zależności od wielkości)
200-300 zł
Wypełnienie zęba po leczeniu endodontycznym
od 200 zł
Odbudowa zęba materiałem światloutwardzalnym ze wzmocnieniem z włókna szklanego:
- siekacze/kły
250 zł
- przedtrzonowe
300 zł
- trzonowe
400 zł
Odbudowa na włóknie szklanym w powiększeniu mikroskopu
+ 50zł do ceny odbudowy
Licówka kompozytowa
300 zł
Leczenie materiałem biologicznym z zastosowaniem MTA:
+ 150 zł do wypełnienia
Opatrunek prosty - fleczer
100 zł
Opatrunek ZnOE
130 zł
Podniesienie zwarcia (1punkt)
150 zł
Znieczulenie
40-50 zł
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA:
Wypełnienie glassjonomerowe w zębie mlecznym
od 100 zł
Wypełnienie materiałem światłoutwardzalnym w zębie mlecznym
od 130 zł
Wypełnienie zęba mlecznego po dewitalizacji
od 150 zł
Dewitalizacja zęba mlecznego
100 zł
Opatrunek w zębie mlecznym
80 zł
Ekstrakcja zęba mlecznego
120 zł
Ekstrakcja zęba mlecznego w znieczuleniu
150 zł
Lakowanie
od 80 zł
Lakowanie (kolejny ząb na jedej wizycie)
od 60 zł
Impregnacja zębiny
od 60 zł
ENDODONCJA
Dewitalizacja zęba w znieczuleniu
od 150 zł
Pierwsza wizyta ze wstępnym oczyszczeniem kanałów
od 250 zł
Kolejna wizyta z maszynowym opracowaniem kanałów i wypełnieniem kanałów metodą termiczną:
- ząb jednokanałowy
200 zł
- ząb dwukanałowy
300 zł
- ząb trzykanałowy
400 zł
- ząb czterokanałowy
450 zł
Ponowne leczenie kanałowe re-endo
+ 100 zł do całego leczenia
Leczenie kanałowe przez uzupełnienie protetyczne
+ 100 zł do całego leczenia
LECZENIE KANAŁOWE POD MIKROSKOPEM:
- jeden kanał
od 500 zł
- dwa kanały
od 700 zł
- trzy kanały
od 900 zł
- cztery kanały
od 1000 zł
Usunięcie narzędzia z kanału przy użyciu mikroskopu
250-500 zł
Usunięcie wkładu/włókna szklanego przy użyciu mikroskopu
od 200 zł
Udrożnienie kanału z użyciem mikroskopu
od 250 zł
Pokrycie perforacji materiałem MTA
150-200 zł
Ponowne leczenie endodontyczne
+ 100 zł do całego leczenia
CHIRURGIA
Ekstrakcja zęba prosta
od 200 zł
Ekstrakcja zęba skomplikowana
250-300 zł
Ekstrakcja zęba mądrości
od 300 zł
Chirurgiczne usuniecie zęba mądrości
600 zł
Szycie zębodołu
od 70 zł
Podcięcie wędzidełka
od 300 zł
Nacięcie ropnia z założeniem sączka
od 150 zł
Opatrunek chirurgiczny (ekstrakcja poza gabinetem)
od 100 zł
PERIODONTOLOGIA/HIGIENIZACJA
Płukanie kieszonki i założenie leku
od 100 zł
Skaling +polishing
150 zł
Lakierowanie zębów
100 zł
Piaskowanie zębów
150-200 zł
Skaling + piaskowanie
250 zł
Skaling+piaskowanie+lakierowanie zębów
300 zł
Szynowanie zębów rozchwianych (1ząb)
150 zł
PROTETYKA
Proteza akrylowa częściowa
1 000 zł
Proteza akrylowa całkowita
1 300 zł
Mikroproteza (1-3zęby)
800 zł
Proteza szkieletowa
1 800 zł
Proteza acetalowa
1 800 zł
Szynoproteza
1 800 zł
Proteza szkieletowa (klamry z acetalu w kolorze zęba)
+200 zł za klamrę
Proteza na zatrzaskach
3 200 zł

Podścielenie protezy
Dostawienie zęba (naprawa protezy)
Dostawienie zęba (każdy kolejny element)
Inlay/Onlay kompozytowy
Inlay/Onlay porcelanowy
Licówka pelnoceramiczna
Korona pełnoceramiczna
Korona akrylowa
Korona metalowa
Korona tymczasowa kompozytowa
Korona tymczasowa akrylowa
Korona porcelanowa na stopie bezniklowym
Wkład koronowo-korzeniowy lany:
- pojedynczy
- podwójny
- dzielony
Cementowanie korony wykonanej poza gabinetem
Cementowanie mostu wykonanego poza gabinetem
Zdemontowanie starej korony
WYBIELANIE
Wybielanie gabinetowe na jednej wizycie
Wybielanie domowe nakładkowe
Wybielanie martwego zęba:
- pierwsza wizyta
- kolejna wizyta
PROFIKAKTYKA/DIAGNOSTYKA
Przegląd jamy ustnej
Opracowanie i omówienie planu leczenia
Opracowanie i omówienie planu leczenia (po angielsku lub niemiecku)
Pobranie wycisków oraz wykonanie modeli diagnostycznych
Szyna relaksacyjna
Cyfrowe zdjęcie RTG pojedynczego zęba

300 zł
200 zł
50 zł
600 zł
900 zł
1 500 zł
1 600 zł
500 zł
600 zł
100 zł
150 zł
950 zł

Profesjonalizm i indywidualne podejście do każdego pacjenta

Bezpłatnie

400 zł
450 zł
500 zł
150 zł
od 200 zł
100-150 zł
1 000 zł
850 zł
200 zł
100 zł
*50 zł
100 zł
150 zł
100 zł
350 zł
40 zł

*.badanie jest bezpłatne w przypadku rozpoczęcia leczenia na tej samej wizycie
W przypadku usług i zabiegów nie zawartych w cenniku prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Dokładne informacje na temat planu i kosztów leczenia zostaną udzielone Państwu podczas pierwszej wizyty.
Płatność: gotówka, karta płatnicza.
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