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CENNIK KOMERCYJNYCH USŁUG STOMATOLOGICZNYCH 

 

  
Rodzaj usługi Typ usługi  Cena z jednostkowa za usługę  

Badanie porada, zaświadczenie                                                               50,00 zł  

Badanie badanie jamy ustnej                                                               30,00 zł  

Badanie konsultacja i ustalenie planu leczenia                                                               50,00 zł  

RTG zdjęcie wewnątrz jamy ustnej                                                               30,00 zł  

RTG zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe                                                               30,00 zł  

Leczenie leczenie kanałowe zęba na 1 wizycie (metoda Wave One) 

 1 kanał-160,00 zł-180,00 zł 

2 kanały-200,00 zł-220,00 zł 

3 kanały-260,00 zł-280,00 zł  

Leczenie wypełnienie w zębie mlecznym                                                             100,00 zł  

Leczenie wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne  120,00 zł - 200,00 zł  

Leczenie opatrunek tymczasowy                                                               30,00 zł  

Leczenie opatrunek lecznicy  50,00 zł - 120,00 zł  

Leczenie 

odbudowa zęba materiałem kompozytowym (w 

przypadku braku powyżej 1/2 częśco korony zęba)  200,00 zł - 280,00 zł  

Leczenie licówka kompozytowa   140,00 zł-180,00 zł  

Leczenie licówka pełnoceramiczna  900,00 zł-1000,00 zł  

Leczenie most na włóknie szklanym                                                             500,00 zł  

Leczenie szynowanie zębów  250,00 zł- 450,00 zł  

Leczenie mikroproteza                                                             400,00 zł  

Leczenie 

każda pośrednia wizyta stomatologiczna dotycząca 

leczenia kanałowego danego zęba z zaopatrzeniem korony 

zęba i systemu kanałowego opatrunkom tymczasowym i 
lekarstwem kanałowym                                                               50,00 zł  

Leczenie dewitalizacja miazgi zęba mlecznego                                                               80,00 zł  

Leczenie znieczulenie                                                               30,00 zł  

Leczenie ekstrakcja zęba 

 rozchwiany ząb- 60,00 zł-80,00 zł 

ząb jednokorzeniowy- 100,00 zł-120,00 zł 
ząb wielokorzeniowy- 120,00 zł-150,00 zł  

Leczenie dewitalizacja miazgi zęba stałego                                                             100,00 zł  

Leczenie 

ekstyrpacja przyżyciowa miazgi z jednego kanału ( w tym 

lekarstwo dokanałowe)                                                               50,00 zł  

Leczenie 

czasowe wypełnienie jednego kanału (lekarstwo 

dokanałowe)                                                               50,00 zł  

Leczenie 

całkowite chemo-mechaniczne opracowanie jedngo 

kanału ręcznymi narzędziami kanałowymi                                                               50,00 zł  

Leczenie 

wypełnienie/odbudowa korony zęba po leczeniu 

kanałowym materiałem kompozytowym 
światłoutwardzalnym                                                             200,00 zł  

Leczenie 

odbudowa korony zęba na standardowyn wkładzie 
koronowo-korzeniowym wzmocnionym włoknem 

szklanym metodą bezpośrednią (cena zawiera wkład 

wzmocniony włóknem szklanym k-k + wypełenienie 
kompozytowe światłoutwardzalne)                                                             300,00 zł  

Leczenie 

odbudowa korony zęba na wkładzie koronowo-

korzeniowym metalowym lanym indywidualnym (metodą 

pośrednią)                                                             400,00 zł  

Leczenie 
most adhezyjny kompozytowy uzupełniający brak 
ojedynczego zęba wzmocniony włóknem szklanym                                                             450,00 zł  

Leczenie korona pełnomicnicza na cyrkonie                                                              900,00 zł  

Leczenie endokorona                                                             500,00 zł  



Leczenie amputacja mortalna w zębie mlecznym                                                               50,00 zł  

Leczenie amputacja przyżyciowa w żebie mlecznym                                                               50,00 zł  

Leczenie 

wypełnienie ostateczne jednego kanału ćwiekiem 

gutaperkowym z uszczelniaczem w zębie 
jednokanałowym                                                             150,00 zł  

Leczenie 

wypełnienie ostateczne jednego kanału ćwiekiem 

gutaperkowym z uszczelniaczem w zębie dwukanałowym                                                             100,00 zł  

Leczenie 
wypełnienie ostateczne jednego kanału ćwiekiem 
gutaperkowym z uszczelniaczem w zębie trzykanałowym                                                             100,00 zł  

Leczenie 

wypełnienie ostateczne jednego kanału ćwiekiem 

gutaperkowym z uszczelniaczem w zębie 

czterokanałowym                                                             100,00 zł  

Profilaktyka 
czyszczenie z osadu, instruktaż higieny oraz fluoryzacja 
(uzębienie mleczne)                                                             100,00 zł  

Profilaktyka 

czyszczenie z osadu, instruktaż higieny oraz fluoryzacja 

(uzębienie stałe)  120,00 zł - 200,00 zł  

Profilaktyka skaling (1/2 łuku)                                                               50,00 zł  

Profilaktyka skaling (całe uzębienie)                                                             100,00 zł  

Profilaktyka skaling oraz fluoryzacja (1/2 łuku)                                                             100,00 zł  

Profilaktyka skaling oraz fluoryzacja (całe uzębienie)  190,00 zł -200,00 zł  

Profilaktyka piaskownie (całe uzębienie)                                                             150,00 zł  

Profilaktyka lakierowanie (wszystkie zęby)                                                             100,00 zł  

Profilaktyka lakowanie stałego zęba                                                               50,00 zł  

Profilaktyka proteza akrylowa całkowita  600,00 zł -990,00 zł  

Profilaktyka proteza akrylowa częściowa  500,00 zł - 900,00 zł  

Profilaktyka naprawa protezy 
 1 punkt -150,00 zł 

kolejny - 80,00 zł  

Profilaktyka most  450,00 zł-650,00 zł  

Profilaktyka 
całkowite podścielenie jenej protezy w sposób pośredni 
wyłącznie z ukształtowaniem obrzeża-dla szczęki                                                             250,00 zł  

Profilaktyka 

całkowite podścielenie jenej protezy w sposób pośredni 

wyłącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża-dla 

żuchwy                                                             350,00 zł  

Profilaktyka Korona porcelanowa na metalu                                                             750,00 zł  

Profilaktyka 

Korona pełnoceramiczna z ceramiki tłoczonej IPS emax 

Press                                                           1 125,00 zł  

Profilaktyka Korona tymczasowa akrylowa                                                                99,00 zł  

Profilaktyka Wkład koronowo-korzeniowy prosty                                                              249,00 zł  

Profilaktyka Wkład koronowo-korzeniowy                                                              375,00 zł  

Profilaktyka Proteza szkieletowa 266 zł (za szkielet metalowy)   99 zł/ząb  

Profilaktyka Wax-up                                                                60,00 zł  

Profilaktyka Modele orientacyjne (komplet)                                                              123,00 zł  

Profilaktyka Deprogramator Koisa                                                              300,00 zł  

Profilaktyka Inlay/onlay/overlay pełnoceramiczny                                                              873,00 zł  

Profilaktyka Szyna relaksacyjna                                                              423,00 zł  

Profilaktyka Szyny wybielające (za komplet)                                                             249,00 zł  

Profilaktyka Licówka pełnoceramiczna                                                              873,00 zł  

Profilaktyka Most porcelanowy na podbudowie metalowej   750 zł/pkt  

Profilaktyka 
Most pełnoceramiczny z ceramiki tłoczonej IPS e.max 
Press   1125 zł/pkt  

 


