
Cennik
Stomatologia Żakowski

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
Usługa Cena

RTG Punktowe 50 zł
RTG Panoramiczne  pacjent gabinetu 120 zł
RTG Panoramiczne + CD  pacjent zewn trznyę 130 zł
          Tomografia CBCT    pełne pole obrazowania                                        
200 zł                             

          Tomografia do leczenia endodontycznego     pole 5 x 5 cm              
150 zł

          Tomografia pediatryczna pole 5 x 5 cm                                             
150 zł

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
Usługa Cena

Wizyta diagnostyczna 150 zł
Konsultacja z wystawieniem recepty 180 zł
Wystawienie zwolnienia L4 50 zł
Wypełnienie ubytku 1-powierzchniowe ze znieczuleniem 290 zł
Wypełnienie ubytku 2-powierzchniowe ze znieczuleniem 330 zł
Wypełnienie ubytku 3-powierzchniowe ze znieczuleniem 370 zł

Odbudowa z ba przedniego materiałem estetycznym ę 370 zł
Odbudowa materiałem BulkFill 300 zł
Odbudowa materiałem SDR 300 zł
Odbudowa kompozytowa po leczeniu endodontyczym 
materiałem z włókna szklanego

450 zł

Licówka kompozytowa 600 zł
Odbudowa na włóknie szklanym 1 włókno 500 zł
Odbudowa na włóknie szklanym 2 włókna 550 zł
Wypełnienie glassjonomerowe tymczasowe 180 zł
Wypełnienie tymczasowe Coltosol 100 zł



Leczenie nadwra liwo ci z binyż ś ę 100 zł
Leczenie biologiczne 50 zł
Inlay/Onlay kompozytowy 600 zł
\

LECZENIE ENDODONTYCZNE
Usługa Cena

Dewitalizacja z ba w znieczuleniu z opatrunkiemę 200 zł
Ekstyrpacja miazgi w znieczuleniu z opatrunkiem 250 zł
Pierwotne leczenie kanałowe 1-etapowe 1 kanał 700 zł
Pierwotne leczenie kanałowe 1-etapowe 2 kanały 1000 zł
Pierwotne leczenie kanałowe 1-etapowe 3 kanały 1300 zł
Dodatkowy kanał 100 zł
Powtórne leczenie kanałowe 1 kanał 800 zł
Powtórne leczenie kanałowe 2 kanały 1100 zł
Powtórne leczenie kanałowe 3 kanały 1300 zł
Leczenie perforacji 200 zł
Leczenie perforacji dna komory 200 zł
Udro nienie zobliterowanego kanałuż 300 zł
Usuni cie wkładu koronowo-korzeniowegoę 400 zł
Usuni cie wkładu z włókna szklanegoę 350 zł
Usuni cie złamanego narz dzia z kanałuę ę 450 zł
Dopłata do zabiegu w mikroskopie                                     100 zł

STOMATOLOGIA DZIECI CAĘ
Usługa Cena

Wizyta adaptacyjna 
oswojenie dziecka gabinetem, przegl d jamy ustneją
zaplanowanie leczenia, kwalifikacja do sedacji.

150 zł

Wypełnienie w z bie mlecznym materiałem Twinky Starę
(wypełnienie kolorowe)

150 zł

Wypełnienie w z bie mlecznym glassjonomeroweę 200 zł
Amputacja przy yciowa z ba mlecznegoż ę 150 zł
Dewitalizacja z ba mlecznegoę 150 zł
Ekstyrpacja miazgi w z bie mlecznym + wypełnienie ę
tymczasowe 150 zł

Wypełnienie kanałów z ba mlecznegoę 150 zł
Korona na z b mleczny stalowa 3Mą 250 zł
Usuni cie z ba mlecznegoę ę 100 zł
Fluoryzacja z bów mlecznychę 150 zł
Sedacja wziewna N2O/O2 do 30 minut 100 zł
Sedacja farmakologiczna  150 zł



PROFILAKTYKA
Usługa Cena

Instrukta  higieny jamy ustnejż 100 zł
Fluoryzacja z bów stałychę 180 zł
Fluoryzacja z bów mlecznychę 150 zł
Fluoryzacja kontaktowa 1 z bą 50 zł
Skaling (usuwanie kamienia) 240 zł
Piaskowanie (usuwanie osadu) 220 zł
Skaling + piaskowanie 250 zł
Skaling + piaskowanie + fluoryzacja 300 zł

PROTETYKA – UZUPEŁNIENIA STAŁE
Usługa Cena

Planowanie leczenia protetycznego (modele+plan leczenia) 200 zł
Korona porcelanowa na stali 1200 zł
Korona pełnoceramiczna na tlenku cyrkonu 1700 zł
Korona ceramiczna pełnokonturowa 1000 zł
Inlay/Onlay porcelanowy 1300 zł
Licówka porcelanowa 1600 zł
Wkład koronowo-korzeniowy prosty 500 zł
Wkład koronowo-korzeniowy zło onyż 600 zł
Korona tymczasowa wykonana w gabinecie 150 zł
Korona tymczasowa laboratoryjna 220 zł
Korona tymczasowa PMMA 320 zł
Usuni cie starej korony/przeci cie mostuę ę 150 zł
Zacementowanie korony z innego gabinetu 150 zł
Wyciski pod prac  protetyczn  ę ą 200 zł



UZUPEŁNIENIA RUCHOME
Usługa Cena

Proteza całkowita z by Ivoclarę 1000 zł
Proteza całkowita z byę  MTF 1300 zł
Proteza całkowita z byę  Phisiodens 1800 zł
Bezbarwna płyta w protezie 180 zł
Proteza szkieletowa elastyczna 1800 zł
Proteza szkieletowa metalowa 2000zł
Naprawa protezy 280 zł
Pod cielenie protezyś 350 zł
Proteza kombinowana Wycena indywidualna
Proteza na teleskopach Wycena indywidualna
Szyna relaksacyjna 450 zł
Szyna dla sportowców 450 zł
Szyna podnosz ca zwarcieą 450 zł

KOSMETYKA
Usługa Cena

Wybielanie nakładkowe /góra , dół + 2 strzykawki 
preparatu? 900 zł

Wybielanie z ba martwego 1-wizyta ę 250 zł
Wybielanie z ba martwego kolejna wizytaę 100 zł
Preparat wybielaj cy strzykawka uzupełniaj caą ą 100 zł
Preparat łagodz cy nadwra liwo  po wybielaniu            ą ż ść 100 zł

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
Usługa Cena

Usuni cie z ba stałegoę ę 250 zł
Usuni cie z ba z separacj  korzenię ę ą        280 zł
Szycie do zabiegu chirurgicznego        150 zł
Usuni cie z ba zatrzymanego ę ę 700 zł
Usuni cie z ba mlecznegoę ę 100 zł
Zamkni cie poł czenia ustno-zatokowegoę ą 600 zł
Chirurgiczne wydłu enie korony z baż ę 300 zł
Resekcja wierzchołka korzenia 700 zł
Plastyka  w dzidełkaę 400 zł
Usuni cie z ba m dro ci w aparacie ę ę ą ś
ortodontycznym , po leczeniu ortodontycznym 800 zł

Leczenie suchego z bodołuę 100 zł
Naci cie i drena  ropniaę ż 200 zł
Wyci cie kaptura dzi słowegoę ą 200 zł



Przeci cie mostu ę 150 zł
Usuni cie szwówę Bezpłatnie
Zabiegi nietypowe cena ustalana indywidualnie 
po 
Zatwierdzeniu kosztorysu

IMPLANTOLOGIA
Usługa Cena

Konsultacja implantologiczna zaplanowanie 
leczenia, kosztorys. bez rtg lub cbct 150 zł

Implant standard. 3000 zł
Implant premium strefa estetyczna 3500 zł
Implant cyrkonowy bezmetalowy 4000 zł
Korona na implancie 2000 zł
Zabieg odsłoni cia implantu ę 200 zł
Wyciski na implancie 200 zł
Augmentacja /regeneracja ko ci /mały defektś 600 zł
Podanie  a PRF 300 zł
Podniesienie zatoki 2500 zl
Prace implantologiczne i zabiegi nietypowe cena 
ustalana indywidualnie po zatwierdzeniu 
kosztorysu
Wydanie odpisu dokumentacji medycznej  CD, lub 
wydruk.                                                                          

20 zł
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