
CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH 
 

Przegląd z instruktażem higieny jamy ustnej                  50 - 100 zł 
Znieczulenie miejscowe                                                          20 zł  
Znieczulenie Wand                                                                 50 zł 

 
 

PROFILAKTYKA: 
 

Fluoryzacja (lakierowanie) metodą kontaktową zębów stałych              80 zł 
Fluoryzacja (lakierowanie) zębów mlecznych                                         70 zł 
Lakowanie bruzd zębów stałych                                                             90 zł  
Scaling                                                                                         110 - 150 zł 
Piaskowanie                                                                                          150 zł 
Kompleks scaling + piaskowanie                                                          230 zł 
Znoszenie nadwrażliwości                                               20 zł za ząb, 100 zł za łuk zębowy 

 
 

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA: 
 

Wypełnienie zęba stałego materiałem światłoutwardzalnym        od 200 zł  
Opatrunek tymczasowy              50 - 80 zł 
Rekonstrukcja korony zęba z włóknem szklanym               250 – 380 zł 
Tymczasowa korona kompozytowa                           150 zł 

 
 

WYBIELANIE ZĘBÓW: 
 

Żywych metodą beyond                    950 zł 
Żywych metodą nakładek wraz z żelem                                                        850 zł 
Martwy ząb (w zależności od liczby wizyt)                 400 - 500 zł 

         
 

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA: 
 

Wizyta adaptacyjna / wizyta nieefektywna       50 zł 
Druga i kolejna wizyta na NFZ, na której dziecko nie współpracuje    50 zł 
Wypełnienie światłoutwardzalne / kolorowe w zębie mlecznym   110 - 150 zł 
Wypełnienie glassjonomerowe w zębie mlecznym                            100 - 130 zł 
Dewitalizacja miazgi zęba mlecznego (+ znieczulenie 20 zł / 50 zł)             30 zł  
Leczenie kanałowe zęba mlecznego        50 zł  
Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym       50 zł  
Usunięcie zęba mlecznego (+ znieczulenie 20 zł / 50 zł)         do 150 zł 
 

Leczenie w syropie Dormicum: 
Syrop                     100 zł 

 Opatrunek w zębie                            50 zł 
 Wypełnienie stałe zęba mlecznego                 110 - 150 zł 
 Leczenie kanałowe zęba mlecznego                      50 zł 
 
 
 
 
 
 



 
ENDODONCJA: 

 
Opracowanie i wypełnienie kanału (+ znieczulenie + rvg) 

 Zęby przednie( siekacze, kły)             350 - 450 zł 
 Ząb przedtrzonowe               400 - 600 zł 
 Ząb trzonowe 3-kanałowe              450 - 650 zł 

+ każdy dodatkowy kanał             100 zł 
RVG                  30 zł 
Opatrunek leczniczy dokanałowy zakładany między wizytami 50 - 80 zł 

 
 

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA: 
 

Usunięcie zęba stałego                                               od 200 zł 
Usunięcie zęba mlecznego                                      do 150 zł 
Usunięcie zęba zatrzymanego                                                           od 300 zł 
Zamknięcie połączenia ustno-zatokowego                               500 zł 
Resekcja wierzchołka korzenia                                                        400-600 zł 
Opatrunek chirurgiczny / szycie                                                              100 zł 
Nacięcie ropnia                                                                                150-200 zł 
Opatrunek chirurgiczny                                                                           100 zł 
Postępowanie z suchym zębodołem                                            50 zł / wizyta 

 
 

PROTETYKA: 
 

Most porcelanowy na podbudowie metalowej               800 zł / punkt  
Most pełnoceramiczny                       1200 zł / punkt 
Most adhezyjny wzmocniony włóknem szklanym (1-2 zęby)           1000 zł 
Inlay/olany kompozytowy                  650 zł 
Licówka pełnoceramiczna                1200 zł 
Uzupełnienia ruchome: 

 Proteza akrylowa częściowa                 800 zł 
 Proteza akrylowa całkowita                 900 zł 
 Mikroproteza                   600 zł 

Podścielenie protezy                  250 zł 
Naprawa protezy / dostawienie zęba       150 - 200 zł 
Proteza szkieletowa                        1400 zł 
Szyna relaksacyjna          300 - 400 zł 
Termosens       1300 zł, 2200 zł (komplet góra - dół) 

 
 
 
  


