
 
 
 
 

Poglądowy wykaz cen procedur stomatologicznych 
 

Konsultacje i diagnostyka 

Procedura Cena  

Konsultacja pierwszorazowa ogólna 200 zł 

Konsultacja specjalistyczna 250 zł 

Wizyta bólowa - diagnostyka i leki 300 zł 

Projekt DSD (Digital Smile Design) 1500 zł 

Przygotowanie i przedstawienie planu leczenia 300 zł 

RTG cefalometryczne 150 zł 

RTG panoramiczne 150 zł 

RTG punktowe 50 zł 

Tomografia stawów skroniowo żuchwowych 450 zł 

Tomografia komputerowa od 250 zł 

 

Profilaktyka i wybielanie 

Procedura Cena  

Higienizacja w protokole Guided Biofilm Therapy 350 zł 

Oczyszczanie locatorów / belki + oczyszczanie protezy z osadów 380 zł 

Instruktaż higieny 250 zł 

Fluoryzacja 150 zł 

Wybarwienie płytki bakteryjnej 100 zł 

ICON - leczenie przebarwień szkliwa bez borowania - 1 ząb 300 zł 

 

Periodontologia 

Procedura Cena 

Czyszczenie kieszonki 250 zł 

Eliminacja bakterii okołozębowych 1000 zł 

Szablon do wydłużania koron - cały łuk 500 zł 

Korekta uśmiechu dziąsłowego (gingiwoplastyka wraz z osteotomią) 800 zł 

Korekta uśmiechu dziąsłowego (gingiwoplastyka) 400 zł 

Mucograft 1500 zł 

Poddziąsłowa dezynfekcja kieszonki 20 zł 

Pokrycie recesji dziąsła 800 zł 

Przesunięcie/przeszczep dziąsła nieruchomego przy zębie 2 500 zł 

Skaling podziąsłowy ustalane indywidualnie 

Unieruchomienie zęba 200 zł 

Wydłużenie korony klinicznej ze względów protetycznych - 1 ząb 600 zł 

Zabieg regeneracyjny 1500 zł 

Emdogain 0,15 + Prefgel (materiał) 600 zł 

 

  



 
 
 
 

Poglądowy wykaz cen procedur stomatologicznych 
 

Chirurgia 

Procedura  Cena  

Usunięcie zęba od 500 zł 

Usunięcie zęba zatrzymanego od 800 zł 

Zamknięcie połączenia ustno-zatokowego 500 zł 

Chirurgiczne odsłonięcie zęba (ortodoncja) 800 zł 

Kortykotomia odcinkowa otwarta  1500 zł 

Leczenie ropnia przyzębnego (nacięcie) 300 zł 

Pobranie wycinka tkanek miękkich + badanie histopatologiczne (dodatkowo 
płatne) 

500 zł 

Usunięcie zmiany na tkankach miękkich + badanie histopatologiczne 
(dodatkowo płatne) 

500 zł 

Usunięcie torbieli 1500 zł 

Wycięcie kaptura dziąsłowego 350 zł 

 

Stomatologia zachowawcza 

Procedura  Cena  

Wypełnienie tymczasowe od 200 zł 

Wypełnienie kompozytowe od 300 zł 

Licówka kompozytowa wykonana w gabinecie 600 zł 

Odbudowa adhezyjna od 450 zł 

 

Leczenie endodontyczne 

Procedura  Cena  

Przygotowanie zęba do leczenia endodontycznego (kanałowego) 300 zł 

Leczenie endodontyczne pierwotne (kanałowe) od 900 zł 

Leczenie endodontyczne wtórne (kanałowe) od 1600 zł 

Odbudowa korony zęba przy użyciu wkładów z włókien szklanych 700 zł 

Deep Margin Elevation 350 zł 

Zamknięcie perforacji MTA 500 zł 

Resekcja chirurgiczna korzenia od 1500 zł 

 

Stomatologia dziecięca 

Procedura  Cena  

Wizyta adaptacyjna dzieci (do 30 min) 150 zł 

Lakowanie zębów stałych (1 ząb) od 150 zł 

Wypełnienie stałe zęba mlecznego  200 zł 

Leczenie endodontyczne zęba mlecznego (kanałowe - amputacja lub 
ekstyrpacja + wypełnienie zęba) 

400 zł 

Usunięcie zęba mlecznego 200 zł 

Podcięcie wędzidełka 500 zł 
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Ortodoncja 

Procedura Cena   

Wizyta konsultacyjna z przedstawieniem wstępnego planu leczenie i 
kosztorysu 

200 zł 

Leczenie ortodontyczne wyceniane jest każdorazowo podczas wizyty 
konsultacyjnej w zależności od wybranych metod, narzędzi i stanu uzębienia 
oraz podawane pacjentom indywidualnie. 

 

 

Implantologia 

Procedura Cena  

Wizyta konsultacyjna z przedstawieniem wstępnego planu leczenie i 
kosztorysu 

250 zł 

Szablon chirurgiczny 1000 zł 

Implantacja 2 500 zł 

Podniesienie dna zatoki 2 500 zł 

 

Protetyka 

Procedura  Cena  

Zdjęcie korony / mostu 400 zł 

Korona tymczasowa wykonana w gabinecie 150 zł 

Korona tymczasowa długoczasowa 300 zł 

Proteza tymczasowa 1 000 zł 

Szyna tymczasowa przezroczysta 450 zł 

Inlay/Onlay/Overlay 600 zł 

Korona / Punkt mostu od 1500 zł 

Licówka 1 900 zł 

Endokorona 700 zł 

Proteza akrylowa  od 2000 zł 

Proteza elastyczna od 3500 zł 

Proteza szkieletowa od 3500 zł 

Proteza szkieletowa z elementami retencyjnymi od 5000 zł 

Element retencyjny (teleskop, zasuwa, zatrzask) - cena za każdy element 1 500 zł 

Naprawa protezy (dostawienie zęba, naprawa złamania) - cena za 1 pkt 300 zł 

Podścielenie protezy na miękko w gabinecie 300 zł 

Podścielenie protezy w pracowni 600 zł 

Zacementowanie mostu / korony - naprawa 300 zł 
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Implantoprotetyka 

Procedura  Cena  

Korona tymczasowa na implancie 300 zł 

Korona stała na implancie 2500 zł 

Sztuczne dziąsło do każdego rodzaju korony - 1 ząb 250 zł 

Proteza overdenture na implantach do indywidualnej wyceny 

Uzupełnienie protetyczne bezzębia stałe na implantach do indywidualnej wyceny 

Belka implantologiczna - dopłata do ceny Overdenture 2200 zł 

Zdjęcie i założenie mostu implantologicznego w celach higienizacyjnych 3000 zł 

Wymiana gumek w zatrzaskach/locatorach 300 zł 

 

Leczenie stawu skroniowo-żuchwowego 

Procedura  Cena  

Ekwilibracja - 1 sesja 800 zł 

Szyna rehabilitacyjna 1200 zł 

 

Wizyty kontrolne 

Procedura Cena   

Wizyta kontrolna (różne specjalności) za 15 minut 150 zł 

Wizyta kontrolna - co 6/12 miesiecy za 15 minut 150 zł 

 

Laseroterapia 

Procedura  Cena  

Biomodulacja laserowa 100 zł 

Fotoaktywna Dezynfekcja laserowa PAD za ząb 50 zł 

Leczenie opryszczki 150 zł 

 

Podane ceny są jedynie cenami poglądowymi. Każdorazowo podczas wizyty o ostatecznej cenie decyduje 

lekarz prowadzący na podstawie wszystkich zaistniałych zmiennych klinicznych oraz wykorzystanych metod  

i narzędzi. 


