
BADANIA / KONSULTACJE

Konsultacja specjalistyczna 150 pln

Przegląd stomatologiczny 100 pln

Przygotowanie planu leczenia/Heil und Kostenplan 120 pln

Pantomogram 100 pln

Zdjęcie cefalometryczne 100 pln

Badanie 3D- tomografia pełna 400 pln

Badanie 3D- tomografia przy leczeniu endodontycznym 200 pln

Punktowe zdjęcie RTG 50 pln

Modele diagnostyczne 120 pln

Modele ortodontyczne 120 pln

Badanie T-scan (rozkład sił żucia) 300 pln

Badanie T-scan i korekta zwarcia 500 – 800 pln

Wizualizacja planu leczenia DSD (Digital Smile Design) z 
komputerowym projektem uśmiechu (wax-up, mock-up); 
wykonywana w systemie CAD/CAM- przy użyciu skanera cyfrowego 
Trios 3Shape oraz drukarki cyfrowej.

2000 pln

Komputerowe znieczulenie miejscowe 50 pln

Leczenie w znieczuleniu ogólnym(narkoza)- perwsza godzina 1000 pln

Leczenie w znieczuleniu ogólnym(narkoza)- każda kolejna godzina 200 pln

IMPLANTOLOGIA

Wszczepienie implantu Nobel Biocare™ ,Ankylos, Straumann (w cenie
zdjęcie szwów, wskazania po-zabiegowe, opieka po-zabiegowa).

3300 pln

Korona na implancie 1500 – 2000 pln

Odsłonięcie implantu, śruba gojącą, kształtowanie dziąsła 200 pln

Odbudowa kostna (augumentacja) 1500 – 4000 pln

Podniesienie dna zatoki szczękowej – Sinus lift 3000 pln

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Usunięcie zęba 300 - 400 pln 

Usunięcie zęba z dłutowaniem 600-700 pln

Usunięcie ósemki nie zatrzymanej 500 pln

Usunięcie zatrzymanej ósemki 600-700 pln

Usunięcie zęba mlecznego 100 - 300 pln

Nacięcie ropnia z drenażem 150 pln

Resekcja wierzchołka korzenia (Mikrochirurgia endodontyczna ) 1000- 1500 pln

Resekcja wierzchołka korzenia ze wspomaganiem gojenia A-PRF 1000-1200 pln

Laserowe podcięcie wędzidełka 400 pln

https://nobelbiocare.pl/


Gingivektomia – laserowa korekta brzegu dziąsła (1 ząb) 300 pln

Wydłużenie korony klinicznej – laser (1 ząb) 500 pln

PROTETYKA

Licówka pełnoceramiczna
*Indywidualizowana licówka ceramiczna ,wykonywana w systemie 
CAD/CAM przy użyciu skanera cyfrowego- Trios 3Shape oraz drukarki 
cyfrowej.

2000-3000 pln

Korona pełnoceramiczna EMAX
*Indywidualizowana korona pełnoceramiczna, wykonywana w 
systemie CAD/CAM przy użyciu skanera cyfrowego Trios 3Shape oraz 
drukarki cyfrowej.

2000–2500 pln

Korona pełnoceramiczna Cerkon 
*Indywidualizowana korona pełnoceramiczna, wykonywana w 
systemie CAD/CAM przy użyciu skanera cyfrowego Trios 3Shape oraz 
drukarki cyfrowej.

1800 pln

Korona na metalu licowana ceramiką 
*Indywidualizowana korona ceramiczna, wykonywana w systemie 
CAD/CAM przy użyciu skanera cyfrowego Trios 3Shape oraz drukarki 
cyfrowej.

1000 pln

Korona na implancie
*Indywidualizowana korona, wykonywana w systemie CAD/CAM przy 
użyciu skanera cyfrowego Trios 3Shape oraz drukarki cyfrowej.

1500-2000 pln

Łącznik implantologiczny do korony 1500 pln

Korona teleskopowa metalowa 1800 pln

Cyfrowy inlay, onlay, overlay EMAX
*wykonywany w systemie CAD/CAM przy użyciu skanera cyfrowego 
Trios 3Shape oraz drukarki cyfrowej 

1800-2000 pln

Inlay/ onlay ceramiczny 
*wykonywany w systemie CAD/CAM przy użyciu skanera cyfrowego 
Trios 3Shape oraz drukarki cyfrowej 

1500 pln

Inlay/ onlay kompozytowy 1000 pln

Proteza  oparta na 4 lokatorach

Proteza  oparta na 2 lokatorach

Proteza tymczasowa osiadająca 600-900 pln

Proteza szkieletowa klamrowa 1500-2500 pln

Proteza szkieletowa na elementach precyzyjnych 3500 pln

Proteza całkowita 1700-2000 pln

Naprawa protezy 200 – 700 pln

Dostawienie zęba w protezie 200 pln

Ściągnięcie pojedynczej korony 120 pln

Ściągnięcie mostu (cena za punkt) Od 100 pln



Odbudowa zrębu zęba na włóknie szklanym 600-800 pln 

Zacementowanie korony/mostu/licówki wykonanych poza kliniką 150 pln

NOWOCZESNA ORTODONCJA

Konsultacja ortodontyczna 150 pln

Aparat Invisalign
*niewidoczny aparat, bez pobierania wycisku, wykonywany w 
systemie CAD/CAM przy użyciu skanera cyfrowego Trios 3Shape oraz 
drukarki cyfrowej. 

13 000-18 000 pln

Komputerowa symulacja 3D INVISALIGN 2000 pln

Szyna retencyjna Invisalign (3szt.) 1000 pln

Aparat ortodontyczny ruchomy 600-1200 pln

Homeoblok 1700 pln

Trainer do leczenia przedortodontycznego dzieci 300-600 pln

ENDODONCJA / LECZENIE KANAŁOWE

Leczenie kanałowe pod  mikroskopem (ząb 1-kanałowy) 900 pln

Leczenie kanałowe pod  mikroskopem (ząb 2-kanałowy) 1000 pln

Leczenie kanałowe pod  mikroskopem (ząb 3-kanałowy) 1200 pln

Leczenie kanałowe pod  mikroskopem (ząb 4-kanałowy) 1300 pln

Dodatkowy kanał 300 pln

Re-endo (ponowne leczenie kanałowe w zębach, które mają 
niedopełniony kanał lub zostały wyleczone nieprawidłowo w innych 
gabinetach) 

+200 pln do ceny
za  leczenie

kanałowe

Usunięcie z kanału złamanego w innym gabinecie narzędzia 600 pln

Usunięcie z kanału wkładu koronowo-korzeniowego 500 pln

Zaopatrzenie ubytku opatrunkiem (wraz z lekami) 150 pln

Zamknięcie perforacji kanału 300 pln

Endokorona cyfrowa 
*bez pobierania wycisku wykonywana w systemie CAD/CAM przy 
użyciu skanera cyfrowego Trios 3Shape oraz drukarki cyfrowej

1900 pln

LECZENIE ZACHOWAWCZE

Znieczulenie miejscowe 50 pln

Wypełnienie w zębie- światłoutwardzalne 200-300 pln

Kompozytowa odbudowa zrębu zęba 300-400 pln

Odbudowa estetyczna zęba przedniego

Flow injection - 1 ząb 1 000 pln

LECZENIE NARZĄDU ŻUCIA/ BRUKSIZM

Badanie T-scan (rozkład sił żucia) 300 pln

Badanie manualne stawów skroniowo-żuchwowych 300 pln

Szyna dla osób chrapiących 1500 pln



Szyna ochronna dla sportowców Wycena
indywidualna

Szyna deprogramacyjna 500-700 pln

Szyna relaksacyjna 1200 pln

Toksyna botulinowa mięśni żwaczy 1500 pln

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

Wizyta adaptacyjna/pierwsza wizyta/przegląd 100 pln

Lakowanie (1 ząb) 150 pln

Lakierowanie zębów mlecznych (2 łuki) 100 pln

Wypełnienie w zębie mlecznym- światłoutwardzalne 200 pln

Wypełnienie w zębie stałym- światłoutwardzalne 200-300 pln

Kompozytowa odbudowa zrębu zęba 300-400 pln

Dewitalizacja zęba mlecznego 100 pln

Opatrunek ząb mleczny 150 pln

Ekstrakcja (usunięcie) zęba mlecznego 100-300 pln

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA

Analiza estetyczna DSD: Digital Smile Design
 *wykonywana w systemie CAD/CAM przy użyciu skanera cyfrowego 
Trios 3Shape oraz drukarki cyfrowej 

2000 pln

Pakiet Hieginizacyjny (skaling, air-flow, polishing,lakierowanie) 300 pln

Wybielanie gabinetowe metodą Prevdent 1900 pln

Domowy system wybielania nakładkowego Opalescence. 4 strzykawki
preparatu + szyny wybielające.

1500 pln 

Leczenie próchnicy powierzchniowej (odwapnienia) preparatem do 
infiltracji ICON (1 ząb)

150 pln

MEDYCYNA ESTETYCZNA -SONO QUEEN- LIFTING BEZ SKALPELA

Kolana 2000 pln

Pelikany 3000 - 5000 pln

Piersi 3000 - 5000 pln

Brzuch 3500 pln

Pośladki 3000 - 5000 pln

Uda 4000 pln

Dekolt 2000 pln

Cała twarz i podbródek 4000 pln

Cala twarz i okolica oczu 4000 pln

Cała twarz 2500 - 3000 pln



Szyja 2000 pln

Okolica oczu 1500 pln

Linia żuchwy ( chomiki) 2000 pln

MEDYCYNA ESTETYCZNA -TOKSYNA BOTULINOWA

Mezobotoks, poprawienie kondycji całej twarzy 4000 pln

Broda, tzw. Brukowana od 300 pln

Opadający kącik ust od 300 pln

Bruksizm (zaciskanie i zgrzytanie zębami) od 1500 pln

Nadpotliwość dłoni od 1400 pln

Nadpotliwość stóp od 1400 pln

Nadpotliwość pach od 1400 pln

Dekolt od 500 pln

Szyja od 700 pln

Korekta opadającego nosa 200 - 300 pln

Nos (zmarszczki królicze) 200 - 400 pln

Korekta brwi poprzez uniesienie 300 pln

Zmarszczki wokół ust 300 pln

Zmarszczki wokół oczu (kurze łapki) 400 - 500 pln

Zmarszczki całego czoła 800 - 900 pln

Zmarszczki między brwiami (lwia zmarszczka) 400 - 500 pln

Zmarszczki poprzeczne czoła 400 - 500 pln

MEDYCYNA ESTETYCZNA - KWAS HIALURONOWY

Dłonie od 800 pln

Nawilżenie ust od 700 pln

Usta – korekta konturu, kształtu i powiększenie od 900 pln

Korekta brwi, uniesienie od 800 pln

Korekta brody od 800 pln

Korekta nosa od 800 pln

Wolumetria okolicy żuchwy od 1500 pln

Wolumetria okolicy jarzmowej (kości policzkowe) od 1500 pln

Okolica skroniowa od 900 pln

Okolica dolnej powieki (dolina łez) od 800 pln

Zmarszczki między brwiami (lwie zmarszczki) od 800 pln

Bruzdy nosowo- wargowe od 800 pln

MEDYCYNA ESTETYCZNA - INNE

Plasma Complex- komórki macierzyste/ twarz/szyja/ dłonie 1300 pln

Plazma IQ – korekta powiek górnych (1 zabieg) 1000 pln



Plazma IQ – korekta powiek dolnych (1 zabieg) 1200 pln

Nici liftingujące BARB/APTOS Od 450 pln/ szt.

Nici rewitalizujące PDO od 80 pln za szt.

Sculptra (kwas polimlekowy) – 1 zabieg 1500 pln

Nucleofill strong 1,5 ml 900 pln

Nucleofill soft Eye 900 pln

Profhilo 2ml 1200 pln

Lipoliza iniekcyjna Wycena indyw.


