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1.
CENNIK ZNIECZULEŃ
usługa:

cena w PLN:

znieczulenie nasiękowe

30

znieczulenie przewodowe

30

znieczulenie komputerowe - THE WAND

60

sedacja

100

sedacja - próba gazu

80

maska do sedacji

30

2.
CENNIK STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ
usługa:
indywidualne zamknięcie diastemy kompozytem (za ząb)

cena w PLN:
450

odbudowa tymczasowa po leczeniu kanałowym (Fuji IX)

100

odbudowa zęba kompozytem powyżej trzech powierzchni

400

opatrunek czasowy typu Cavit

50

opatrunek tymczasowy, leczniczy (Fuji VII)

100

włókno szklane do 1 kanału

300

wypełnienie kompozytowe na dwóch powierzchniach (kl. II)

300

wypełnienie kompozytowe na jednej powierzchni (kl. I, V)

250

wypełnienie kompozytowe na trzech powierzchniach (kl. MOD, II, IV)

350

3.
CENNIK ENDODONTYCZNY
usługa:

cena w PLN

konsultacja endodontyczna

150

leczenie kanałowe zęba jednokanałowego

700

leczenie kanałowe zęba dwukanałowego

900

leczenie kanałowe zęba trzykanałowego

1.200

leczenie każdego kolejnego kanału

200

opatrunek glass-jonomer

100

powtórne leczenie kanałowe (cena podstawowa za leczenie kanałowe
+ za każdy kanał)

150

próba podjęcia leczenia kanałowego z użyciem instrumentarium
endodontycznego

250

tymczasowa odbudowa ścian zęba do leczenia kanałowego

150

udrożnienie kanału (przy skierowaniu tylko na ten zabieg)

300

usunięcie złamanego narzędzia

od 450

użycie cementu MTA

250

wybielanie martwego zęba

200

4.
CENNIK PROTETYCZNY
usługa:

cena w PLN:

dobór koloru w laboratorium

200

dostawienie zęba do protezy

150

Inlay/Onlay kompozytowy

850

Inlay/Onlay porcelanowy

1.000

korona kosmetyczna (porcelana na cerkonie)

2.000 – 2.500

korona kosmetyczna pełnoceramiczna

2.000 – 2.500

korona pod protezę szkieletową z frezowaniem (porcelana na
metalu)

1.400

korona porcelanowa na stopie Cr-Co

1.300

korona tymczasowa BIANCO

150

korona tymczasowa laboratorium

250

modele orientacyjne

150

most (porcelana na metalu) za 1 ząb (pkt)

1.300

most adhezyjny kompozytowy 1 ząb (pkt)

300

most kosmetyczny1 pkt (porcelana na cerkonie)

2.000 – 2.500

Shoulder

250

podścielenie protezy

300

proteza akrylowa całkowita

1.300

proteza akrylowa tymczasowa

1.300

proteza szkieletowa

1.850

proteza szkieletowa - szynoproteza

4.000

stopień porcelanowy

300

szyna relaksacyjna

400

wkład koronowo-korzeniowy bezmetalowy

560

wkład koronowo-korzeniowy metalowy prosty Cr-Co

600

wkład koronowo-korzeniowy metalowy złożony Cr-Co

750

zdjęcie korony

150

5.

CENIK ORTODONTYCZNY
usługa:
konsultacja ortodontyczna (bez planu leczenia)

cena w PLN:
150

Profilaktyka wad zgryzu dzieci od 0-8 lat
plan leczenia (modele diagnostyczne, fotografie, analiza zdjęć RTG,
prezentacja planu leczenia)

250

łuk podniebienny/językowy

300

utrzymywacz przestrzeni

250

aparat Nancy/płytka Nancy

500

trainer/płytka przedsionkowa

600

zapora języka

450

wizyta kontrolna

100

wyciski pod aparat ruchomy

100

Leczenie wczesne wad zgryzu dzieci od 5-10 lat
plan leczenia (modele diagnostyczne, fotografie, analiza zdjęć RTG,
prezentacja planu leczenia)

300

aparat ruchomy czynnościowy Myofuncional, Binator, Klammt

600

aparat ruchomy czynnościowy Twin-Block, Frankle

1.000

expander Hy-Rax, HAAS

850

expander Hy-Rax, HAAS (gdy jest połączony z maską twarzową) lub
Headgear

650

maska twarzowa Headgear

600

zamki na 4 zęby sieczne + łuk podniebienny

900

naprawa aparatu (do ustalenia z laboratorium)

od 100

usunięcie aparatu (expander, 4 zamki)

200

usunięcie aparatu 1 łuk (higienista)

400

Leczenie wad zgryzu dzieci-młodzieży do 16 roku życia
plan leczenia (modele diagnostyczne, fotografie, analiza zdjęć RTG,
prezentacja planu leczenia)

350

aparat stały - 1 łuk

1.800

korekta zgryzu Twin-force (wymaga założenia aparatu stałego)

1.200

wizyta kontrolna aparat stały - 1 łuk/płytka vacuum

150

wizyta kontrolna aparat stały - 2 łuki

300

kontrola wyciągów

100

usunięcie aparatu - 1 łuk (higienista)

400

expander (Hy-rax, HAAS, Quad-helix, Bi-helix)

850

dystalizator Pendulum

800

płytki indywidualne vacuum (z laboratorium w Hiszpanii)

850

retencja stała 3x3

450

retencja ruchoma

600

kontrola retencji raz w roku

150

Leczenie funkcjonale wad zgryzu dorośli
plan leczenia (modele diagnostyczne, fotografie, analiza zdjęć RTG,
prezentacja planu leczenia)

450

aparat metalowy - 1 łuk

1.800

kontrola aparatu - 1 łuk

200

kontrola aparatu - 2 łuki

350

aparat typu Vacuum - 1 łuk

2.500

aparat metalowo-porcelanowy

2.000

retencja stała 3x3

450

retencja stała Eksklusive 3x3

500

retencja ruchoma

600

kontrola retencji raz w roku

150

usunięcie aparatu 1 łuk (higienista)

400

wyciski do retencji (asysta)

100

Aparaty niestandardowe dorośli/leczenie przyśpieszone
plan leczenia (modele diagnostyczne, fotografie, analiza zdjęć RTG,
prezentacja planu leczenia)
aparat wyjmowany - 1 łuk
kontrola aparatu - 1 łuk

450

2.500
200

kontrola aparatu - 2 łuki

350

aparat częściowy

1.500

aparat samoligaturujący/SWLF metalowy - 1 łuk

2.700

aparat samoligaturujący/SWLF porcelanowy - 1 łuk

3.000

retencja stała 3x3

450

retencja stała Eksklusive 3x3

500

retencja ruchoma

600

kontrola retencji raz w roku

150

usunięcie aparatu 1 łuk (higienista)

400

Leczenie estetyczne
plan leczenia (modele diagnostyczne, fotografie, analiza zdjęć RTG,
prezentacja planu leczenia)

450

aparat porcelanowy - 1 łuk

3.000

aparat kryształowy/szafirowy - 1 łuk

2.700

aparat lingwalny częściowy + płytka - 1 łuk

3.500

kontrola aparatu - 1 łuk

200

kontrola aparatu - 2 łuki

400

indywidualny wyjmowany - 1 łuk
retencja stała 3x3

2.500
450

retencja stała Eksklusive 3x3

500

retencja ruchoma

600

kontrola retencji raz w roku

150

usunięcie aparatu - 1 łuk (higienista)

400

6.
CENNIK CHIRURGICZNY
usługa:

cena w PLN

chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej

400

hemisekcja

300

laserowe wycięcie kieszeni dziąsłowej

200

leczenie powikłań po usunięciu zęba poza BIANCO (suchy zębodół)

50

leczenie utrudnionego wyrzynania zęba ósmego

50

nacięcie i drenaż ropnia

100

operacyjne usunięcie zęba

350

plastyka wędzidełka (laser)

200

plastyka zatoki szczękowej

350

podniesienie
dna
zatoki
szczękowej
– każdorazowo ustalane indywidulanie

(+

koszt

materiału)

repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba za pomocą taśmy
z włókna szklanego (za każdy ząb)

od 3.000

200

resekcja wierzchołka korzenia (mikrochirurgia)
sterowana regeneracja kości

500
od 1.500

szycie chirurgiczne

50

usunięcie chirurgiczne zęba stałego

300

usunięcie rozchwianego zęba

150

usunięcie szwów (po zabiegu wykonanym poza kliniką BIANCO)

50

usunięcie zęba ósmego (z dłutowaniem wewnątrz zębodołu)

450

usunięcie zęba stałego

100

wsteczne wypełnienie kanału po resekcji MTA (mikrochirurgia)

300

wyłuszczenie torbieli

500

7.
CENNIK IMPLANTOLOGICZNY
usługa:
belka Doldera do utrzymania protezy całkowitej
cementowanie koron
dwa mini implanty z zatrzaskami kulkowymi
implant - wszczepienie jednego implantu (w zależności od systemu)
kolejne kontrole po zabiegu wszczepienia implantu

cena w PLN:
4.500
50
5.500
od 3.000
100

konsultacja implantologiczna

150

korona pełnoceramiczna na implancie

3.500

łącznik pełnoceramiczny na implancie

1.500

mini-komplet 4 implantów natychmiastowych

11.000

modele diagnostyczne

150

odsłonięcie implantu

170

osteodystrakcja

4.900

przygotowanie planu leczenia (na prośbę pacjenta)

150

wykonanie pomiaru grubości błony śluzowej

170

8.
CENNIK PEDODONTYCZNY
usługa:

cena w PLN:

amputacja mortalna

200

dewitalizacja zęba mlecznego

100

lakowanie zębów mlecznych

100

lakowanie zębów stałych

100

leczenie kanałowe z wypełnieniem (za kanał)

150

leczenie otwarte (warunkowo)

100

oczyszczanie zębów i fluoryzacja (Duraphat)

100

opatrunek leczniczy w zębie stałym (Fuji-Triage)

100

poszerzone lakowanie zęba stałego

130

usunięcie zęba mlecznego (skomplikowane ekstrakcje - cennik
chirurgiczny, chirurg)

100

wizyta - kompleksowe badanie jamy ustnej (na piśmie)

100

wizyta adaptacyjna

60

wypełnienie Fuji VII (kapsułki)

100

wypełnienie glass-jonomerowe

150

wypełnienie w zębie mlecznym klasa I i V

150

wypełnienie w zębie mlecznym klasa II

130

wypełnienie w zębie mlecznym Twinky-Star klasa I i V

100

wypełnienie w zębie mlecznym Twinky-Star klasa II

130

9.
CENNIK HIGIENY
usługa:

cena w PLN:

fluoryzacja

100

piaskowanie

100

skaling

100

usunięcie osadów

150

