
 

KONSULTACJE 
1. Porada stomatologiczna 100,00 zł 

2. Konsultacja protetyczna 150,00 zł 

3. Konsultacja chirurgiczna 150,00 zł 

4. Konsultacja implantologiczna 150,00 zł 

5. Konsultacja ortodontyczna 150,00 zł 

6. Konsultacja z medycyny estetycznej  150,00 zł 

             

DIAGNOSTYKA 

1. Zdjęcie RVG zęba 30,00 zł 

2. Zdjęcie pantomograficzne 80,00 zł 

3. Zdjęcie cefalometryczne 70,00 zł 

4. Zdjęcie stawów skroniowo- żuchwowych 70,00 zł 

5. Zdjęcie zatok szczękowych 70,00 zł 

 

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA 

1. Przegląd i badanie jamy ustnej 50,00 zł 

2. Wypełnienie światłoutwardzalne w zębie 

stałym: 

- I,V klasa 

- II, III,IV klasa 

- MOD 

 

 

230,00 zł 

250,00 zł 

270,00 zł  

3. Wypełnienie światłoutwardzalne w zębie 

stałym z ćwiekiem okołomiazgowym 

300,00 zł 

4. Wypełnienie światłoutwardzalne w zębie 

stałym po leczeniu endodontycznym 

(kanałowym) 

270,00 zł 

5. Wydłużenie korony klinicznej 200,00 zł - 300,00 zł 

6. Odbudowa zęba na wkładzie standardowym 

(ankerze) 

350,00 zł - 400,00 zł 

7. Opatrunek lecznicy (Tlenek cynku) 150,00 zł 

8. Leczenie nadwrażliwości zęba 70,00 zł 

9. Licówka kompozytowa (Gradia) 400,00 zł 

 

ZNIECZULENIE 

1. Znieczulenie przewodowe, nasiękowe 30,00 zł 

2. Znieczulenie komputerowe 40,00 zł  

3. Sedacja wziewna- gaz rozweselający 120,00 zł - 150,00 zł 

4. Zapachowa maseczka do sedacji wziewnej ( 

wielorazowego użytku przez jednego pacjenta) 

30,00 zł 

 

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA 

1. Wizyta adaptacyjna  100,00 zł 

2. Wizyta nieefektywna/ dziecko 

niewspółpracujące 

100,00 zł 



3. Wypełnienie światłoutwardzalne w zębie 

mlecznym: 

- białe, kolorowe 

- Ketac Molar   

 

 

170,00 zł 

150,00 zł 

4. Zatrucie zęba mlecznego: 

- ze znieczuleniem 

- bez znieczulenia 

 

130,00 zł 

100,00 zł 

5. Opatrunek w zębie mlecznym 130,00 zł 

6. Otwarcie zęba mlecznego  100,00 zł 

7. Ekstrakcja zęba mlecznego: 

- bez znieczulenia 

- ze znieczuleniem 

 

70,00 zł - 100,00 zł 

130,00 zł 

8. Lapisowanie zębów (każda wizyta) 100,00 zł 

9. Lakierowanie zębów mlecznych (Duraphat) 100,00 zł 

10. Lakowanie bruzd (1 ząb) 130,00 zł 

11. Poszerzone lakowanie (1 ząb) 150,00 zł 
 

ENDODONCJA 

1. Zatrucie zęba stałego: 

- ze znieczuleniem 

- bez znieczulenia 

 

200,00 zł 

170,00 zł 

2. Wizyta pośrednia w leczeniu kanałowym: 

-  siekacza 

- zęba przedtrzonowego 

- zębów trzonowego 

 

170,00 zł 

190,00 zł 

200,00 zł 

3. Wypełnienie: 

- 1 kanału 

 

- 2 kanałów 

 

- 3 kanałów 

 

250,00 zł + 

znieczulenie 

280,00 zł + 

znieczulenie 

300,00 zł + 

znieczulenie 
 

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA 

1. Ekstrakcja zęba stałego w znieczuleniu: 

- jednokorzeniowego 

- wielokorzeniowego 

 

200,00 zł 

200,00 zł - 250,00 zł 

2. Ekstrakcja zęba parodontalnego 100,00 zł - 150,00 zł 

3. Ekstrakcja zęba mądrości 250,00 zł - 350,00 zł 

4. Chirurgiczna ekstrakcja zęba stałego w 

znieczuleniu: 

- jednokorzeniowego 

- wielokorzeniowego 

 

 

250,00 zł - 300,00 zł 

300,00 - 400,00 zł 

5. Chirurgiczne usunięcie zęba mądrości w 

znieczuleniu 

350,00 zł - 450,00 zł 

6. Chirurgiczne usunięcie zęba mądrości w 

znieczuleniu częściowo zatrzymanego 

500,00 zł 

7. Chirurgiczne usunięcie zęba mądrości w 500,00 zł - 600,00 zł 



znieczuleniu całkowicie zatrzymanego 

8. Ekstrakcja zęba/ korzeni rozpoczęta w innym 

gabinecie 

350,00 zł - 500,00 zł 

9. Nacięcie ropnia 200,00 zł 

10. Plastyka wędzidełka wargi górnej lub dolnej 350,00 zł 

11. Plastyka wędzidełka języka 350,00 zł 

12. Plastyka wyrostka zębodołowego 300,00 zł - 400,00 zł 

13. Resekcja 400,00 zł - 600,00 zł 

14. Resekcja z podsypaniem kości 1400,00 zł 

15. Resekcja z podsypaniem kości i membraną 1900,00 zł 

16. Hemisekcja 400,00 zł 

17. Wycięcie zmiany w obrębie jamy ustnej z 

badaniem histopatologicznym 

300,00 zł - 400,00 zł 

18. Wyłuszczenie torbieli 400,00 zł - 500,00 zł 

19. Odsłonięcie zęba do celów ortodontycznych 

z naklejeniem zamka 

400,00 zł - 500,00 zł 

20. Mikroimplant 700,00 zł 

21. Leczenie suchego zębodołu po ekstrakcji w 

innym gabinecie 

100,00 zł 

22. Przepłukanie kieszeni dziąsłowej i aplikacja 

leku 

100,00 zł 

23. Szynowanie zębów (włóknem szklanym) - 

1 punkt 

150,00 zł 

 

PROFILAKTYKA 

1. Usunięcie kamienia nazębnego + polishing 180,00 zł 

2. Piaskowanie zębów + polishing  180,00 zł 

3. Usunięcie kamienia nazębnego + piaskowanie 

+ polishing 

200,00 zł 

4. Lakierowanie zębów (Fluorodose, Duraphat, 

Fluor Protector) 

100,00 zł 

5. Usunięcie kamienia nazębnego + piaskowanie 

+ polishing+ lakierowanie (pakiet) 

250,00 zł 

 

WYBIELANIE 

1. Metoda nakładkowa 800,00 zł 

2. Szyny do wybielania 400,00 zł 

3. Metoda gabinetowa 900,00 zł 

4. Wybielanie zęba martwego (każda wizyta) 150,00 zł 

 

PROTETYKA 

1. Wkład koronowo-korzeniowy: 

- pojedynczy, złożony 

- ze złota 

 

500,00 zł 

500,00 zł + cena złota 

2. Wkład z włókna szklanego 500,00 zł 

3. Wkład z zaczepem Rhein 800,00 zł 



4. Korona porcelanowa na metalu 1200,00 zł 

5. Korona porcelanowa na złocie 1200,00 zł + cena złota 

6. Korona pełnoceramiczna (cyrkonowa) 1700,00 zł 

7.Odbudowa filaru pod koronę 300,00 zł 

8. Naprawa korony czasowej- każdorazowo 100,00 zł 

9. Korona tymczasowa: 

- laboratoryjna 

- gabinetowa 

 

400,00 zł 

200,00 zł 

10. Zacementowanie wkładu lub korony 

wykonanej w innym gabinecie 

200,00 zł 

11. Zacementowanie wkładu lub korony w 

okresie gwarancji 

50,00 zł 

12. Most adhezyjny na włóknie szklanym do wyceny 

indywidualnej 

13.Inlay/ Onlay: 

- kompozytowy 

- porcelanowy 

 

1000,00 zł - 1200,00 zł 

1700,00 zł 

14. Licówka porcelanowa 1700,00 zł 

15. Proteza całkowita akrylowa ( w cenie 3 

korekty) 

- każda kolejna korekta 

1400,00 zł - 2000,00 zł 

 

50,00 zł 

16. Proteza akrylowa częściowa  od 1000,00 zł 

17. Mikroproteza  600,00 zł 

18. Proteza szkieletowa 2000,00 zł 

19. Proteza acetalowa 2200,00 zł 

20. Proteza acronowa 2200,00 zł 

21. Podścielenie protezy 400,00 zł 

22. Wzmocnienie płyty protezy: 

-  siatką 

-  lane 

 

200,00 zł 

300,00 zł 

23. Szyna relaksacyjna 500,00 zł 

24.Deprogramator według Koisa 800,00 zł 

25. Projekt leczenia DSD górny i dolny łuk 2000,00 zł 

26. Flow Injection/bonding 500,00 zł za ząb 

27. Szyna okluzyjna Michigan 1000,00 zł 

28.Wax-up (1 ząb) 80,00 zł 

29. Wymiana plastiku Rhein 150,00 zł 

 

ORTODONCJA 

1. Plan leczenia  150,00 zł 

2. Modele diagnostyczne 150,00 zł 

3. Aparat stały metalowy (1 łuk) 1800,00 zł - 2000,00 zł 

4. Aparat stały metalowy bezniklowy (1 łuk) 2000,00 zł 

5. Aparat stały metalowy samoligaturujący- 

Damon (1łuk) 

2800,00 zł - 3200,00 zł 

6. Aparat stały estetyczny (1 łuk) 

- porcelanowy 

- kryształowy 

 

2600,00 zł 

3000,00 zł 



7. Wizyta kontrolna z aparatem stałym: 

- metalowym, estetycznym 

- samoligaturujacym Damon 

 

50,00 zł -250,00 zł 

250,00 zł - 350,00 zł 

8. Aparat ruchomy: 

- płytka Szwarza z 1 śrubą 

- płytka Szwarza z 2 śrubami 

- aparat dwuszczękowy (aktywator, Twin-Block) 

 

700,00zł 

850,00 zł 

950,00 zł - 1200,00 zł 

9. Wizyta kontrolna z aparatem ruchomym 100,00 zł - 150,00 zł 

10. Naprawa aparatu ruchomego 150,00 zł 

11. Mikrośruba 350,00 zł- 500,00 zł 

12. Hyrax 1000,00 zł 

13. Lip-Bamper- zderzak wargowy 250,00 zł 

14. Zdjęcie górnego aparatu 250,00 zł 

15.Zdjęcie dolnego aparatu  250,00 zł 

16. Retainer (1łuk) 300,00 zł - 400,00 zł 

17. Płytka retencyjna  450,00 zł 

 

IMPLANTOLOGIA 

1.Wszczepienie implantu 3000,00 zł 

2. Odsłonięcie implantu i śruba gojąca bezpłatnie 

3. Korona porcelanowa na implancie 3000,00 zł 

4. Korona pełnoceramiczna na implancie 3200,00 zł 

 

    

Lecznica Stomatologiczna nie pobiera opłaty za wydawanie odpisów oraz kopii dokumentacji medycznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawiera tylko wybrane zabiegi i usługi które oferuje 

Lecznica. Z uwagi na specyfikację branży stomatologicznej plan i koszt leczenia można precyzyjnie określić dopiero na podstawie badania i 

konsultacji z lekarzem stomatologiem. Ceny podane w cenniku mogą ulec zmianie. 


