
Zabiegi ogólnostomatologiczne
badanie / konsultacja / przegląd 100 zł
znieczulenie
znieczulenie komputerowe (Dentapen)
cyfrowe zdjęcie wewnątrzustne (RVG) 40 zł

Stomatologia zachowawcza
wypełnienie stałe ubytku - ząb stały (małe) 190 zł
wypełnienie stałe ubytku - ząb stały (duże) 220 zł
wypełnienie stałe ubytku - ząb mleczny 150 zł
wypełnienie tymczasowe ubytku / opatrunek leczniczy 90 zł
wzmocnienie wypełnienia ćwiekiem okołomiazgowym 70 zł
wzmocnienie wypełnienia ćwiekiem koronowo-korzeniowym 90 zł
odbudowa zęba wypełnieniem na ćwieku koronowo-korzeniowym / 
włóknie szklanym

500 zł

leczenie nadwrażliwości 40 zł
lapisowanie zębów mlecznych 60 zł

Endodoncja
dewitalizacja zęba / leczenie otwarte
opatrunek leczniczy do kanałów
usunięcie wypełnienia z kanałów i opatrunek leczniczy do kanałów 
(rewizja leczenia kanałowego)

200 zł

wypełnienie 1 kanału 200 zł
wypełnienie 2 kanałów 240 zł
wypełnienie 3 lub więcej kanałów 280 zł
zamknięcie perforacji 120 zł

Periodontologia
usunięcie kamienia nazębnego - skaling 160 zł
usunięcie osadu nazębnego - piaskowanie 160 zł
płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku 100 zł
szynowanie rozchwianych zębów włóknem szklanym 80 zł

Chirurgia
usunięcie zęba stałego w znieczuleniu 150 zł
usunięcie zęba stałego w znieczuleniu z dłutowaniem 250 zł
usunięcie zęba mlecznego w znieczuleniu 90 zł

leczenie powikłań po usunięciu zęba 120 zł

nacięcie ropnia 120 zł
plastyka dziąsła 200 zł

Protetyka
DSD - cyfrowe projektowanie uśmiechu 500 zł
korona / most porcelanowy na metalu 800 zł
korona / most porcelanowy na cyrkonie 1 100 zł
korona / most tymczasowy 150 zł
licówka kompozytowa 250 zł
licówka porcelanowa 1 100 zł
wkład koronowo-korzeniowy 450 zł
podparcie szklane 1 000 zł
naprawa porcelany wypełnieniem kompozytowym 200 zł
zdjęcie korony / mostu / wkładu k-k 150 zł
zacementowanie korony / mostu / wkładu k-k wykonanego w innym 
gabinecie

150 zł

proteza akrylowa całkowita 1 000 zł

Cennik świadczeń udzielanych komercyjnie obowiązujący w Poradni 
Stomatologicznej

SPG ZOZ w Nadarzynie od 01.09.2020 roku

150 zł

40 zł

Cena brutto



proteza akrylowa częściowa (mała) 800 zł
proteza akrylowa częściowa (duża) 1 000 zł
proteza szkieletowa 1 400 zł
proteza elastyczna 1 400 zł
proteza teleskopowa 2 500 zł

naprawa protezy 100 zł
podścielenie protezy 150 zł

Profilaktyka
lakierowanie 100 zł
lakowanie 60 zł

Pozostałe
wybielanie zęba martwego 80 zł
wybielanie zębów żywych 600 zł
szyna relaksacyjna 300 zł
instruktaż higieny jamy ustnej 50 zł

pakiet higienizacyjny (skaling, piaskowanie, lakierowanie, instruktaż) 390 zł

150 złwzmocnienie protezy - siatka / łuk


