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OPŁATY DODATKOWE: 
Wizyta zaplanowana i nieodwołana -                                                                     100 zł  
RENTGENODIAGNOSTYKA

RTG punktowe 30 zł

RTG pantomograficzne 80 zł

Tomografia CBCT 1 łuk 200 zł

Tomografia CBCT 2 łuki 350 zł

Tomografia CBCT mikro 150 zł

PROFILAKTYKA

Przegląd stomatologiczny 70 zł

Instruktaż higieny jamy ustnej bezpłatnie

Usunięcie kamienia nazębnego, polerowanie zębów, fluoryzacja       
(scaling)

240 zł

Piaskowanie zębów 100 zł

Scaling + piaskowanie zębów 280 zł

Fluoryzacja 100 zł

Lakowanie  (1 ząb) 90 zł

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

Wizyta adaptacyjna 100 zł

Wizyta dziecka 100 zł

Wypełnienie w zębie mlecznym 200 zł

Leczenie kanałowe (endodontyczne) zęba mlecznego 450 zł
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STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Ustalenie planu leczenia bezpłatnie

Znieczulenie bezpłatnie

Porada lekarska, recepta 50 zł

Wypełnienie (jedno-wizytowe) 250/300 
zł

Leczenie biologiczne (dwu-wizytowe) 500 zł

Odbudowa korony znacznie zniszczonego zęba z zastosowaniem wkładu 
z włókna szklanego

700 zł

LECZENIE KANAŁOWE (ENDODONTYCZNE)

Konsultacja (w przypadku podjęcia decyzji o leczeniu koszt tej wizyty 
jest odejmowany od ceny leczenia)

100 zł

Użycie koferdamu bezpłatnie

Użycie mikroskopu bezpłatnie

Leczenie pierwotne (po raz pierwszy) z odbudową 900- 
1400zł

Leczenie powtórne z odbudową 1000- 
1600 zł

Zastosowanie wkładu koronowo-korzeniowego z włókna szklanego/ 
metalowego

200 zł

Usunięcie wkładu metalowego lub z włókna szklanego z kanału korze-
niowego pod mikroskopem

300-500  
zł

Usunięcie złamanego narzędzia endodontycznego z kanału korzeniowe-
go pod mikroskopem

300-500 
zł

Zamknięcie perforacji dna komory zęba lub ściany kanału korzeniowego 
(materiałem MTA) pod mikroskopem

300 zł
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WYBIELANIE

Wybielanie zębów żywych (w gabinecie) 1000/ 
1300 zł

Wybielanie zębów żywych (w domu, metoda nakładkowa) 800 zł

Wybielanie zęba martwego (ewentualnie konieczne leczenie  
endodontyczne zęba i/lub odbudowa na wkładzie z włókna szklanego)

500 zł

PERIODONTOLOGIA

Kiretaż zamknięty (1 łuk zębowy) 250 zł

Kiretaż otwarty (1 łuk zębowy) od 500 zł

Szyna stabilizacyjna z zastosowaniem włókna szklanego 700 zł

PROTETYKA

Konsultacja (w przypadku podjęcia decyzji o leczeniu koszt tej wizyty 
jest odejmowany od ceny leczenia)

100zł

Cyfrowe projektowanie uśmiechu/Analiza estetyczna twarzy + komplet 
zdjęć foto

od 250 zł

Diagnostyka z zastosowanie łuku twarzowego/DFA i deprogramatora     
(2 wizyty)

300 zł

PROTEZY RUCHOME 

Proteza szkieletowa od 2000 
zł

Proteza akrylowa częściowa lub całkowita (górna lub dolna) 1200 zł



Komplet protez akrylowych (góra i dół) 2100 zł

Mikroproteza 800 zł

Podścielenie protezy 300/400 
zł

Naprawa protezy od 250 zł

Dostawienie zębów do protezy od 200 zł

PROTEZY STAŁE

Korona metalowa 800 zł

Korona kompozytowa 900 zł

Korona metalowo-porcelanowa 1100 zł

Korona całoceramiczna 1700 zł

Licówka kompozytowa wykonana w gabinecie 500 zł

Licówka kompozytowa wykonana w laboratorium protetycznym 1000/ 
1200 zł

Licówka ceramiczna 1600 zł

Most tymczasowy 300/ 
400 zł

Wax Up (1 punkt) 70 zł

Mock Up (1 punkt) 210 zł

Most adhezyjny z wykorzystaniem wkładu z włókna szklanego od 900 zł

Nakład kompozytowy (inlay, onlay, overlay) 800 zł

Nakład ceramiczny (inlay, onlay, overlay) 1200 zł

Deprogramator KOISa 600 zł

Proteza deprogracyjna KOISa 1000 zł
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SZYNY

szyna relaksacyjna (bruksizm) 450 zł

szyna ochronna (dla sportowców) 400 zł

CHIRURGIA

Usunięcie zęba mlecznego lub korzenia (w zależności od stopnia 
trudności)

100 zł

Usunięcie zęba stałego lub korzenia (w zależności od stopnia trudności) 200-  
300 zł

Usunięcie chirurgiczne zęba lub korzenia (w zależności od stopnia     
trudności)

300- 400 
zł

Usunięcie chirurgiczne zęba zatrzymanego (w zależności od stopnia  
trudności)

400- 500 
zł

Usunięcie zęba stałego + natychmiastowa augmentacja zębodołu 1200 zł

Resekcja korzenia zęba od 500 zł

Wydłużenie chirurgiczne korony zęba od 400 zł

Przeszczep dziąsła od 500 zł

Pokrycie recesji dziąsła od 800 zł

Nacięcie ropnia 100 zł
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IMPLANTOPROTETYKA

Konsultacja (w przypadku podjęcia decyzji o leczeniu koszt tej wizyty 
jest odejmowany od ceny leczenia) 

100 zł

Wprowadzenia implantu Neobiotech 2000 zł

Wprowadzenia implantu Straumann (PREMIUM) 3000 zł

Zabieg z szablonem chirurgicznym od 800 zł

Korona metalowo-porcelanowa na implancie Neobiotech 2200 zł

Korona metalowo-porcelanowa na implancie Straumann 2600 zł

Korona metalowo-porcelanowa na implancie Neobiotech (punkt w      
moście protetycznym)

1100 zł

Korona metalowo-porcelanowa na implancie Straumann (punkt w moście 
protetycznym)

1100 zł

Korona całoceramiczna na implancie Neobiotech 2600- 
3000 zł

Korona całoceramiczna na implancie Straumann 3000- 
3500 zł

Korona całoceramiczna na implancie Neobiotech (punkt w moście      
protetycznym)

1700 zł

Korona całoceramiczna na implancie Straumann (punkt w moście 
protetycznym)

1700 zł

Korona kompozytowa na implancie Neobiotech 2000 zł

Korona kompozytowa na implancie Straumann 2400 zł

Korona kompozytowa na implancie Neobiotech (punkt w moście 
protetycznym)

1000 zł

Korona kompozytowa na implancie Straumann (punkt w moście 
protetycznym)

1000 zł



Korona tymczasowa na implancie Neobiotech 900 zł

Korona tymczasowa na implancie Straumann 1100 zł

Prace kombinowane/pełnołukowe wycena 
indywidu
alna

Augmentacja/regeneracja kości 1500/ 
3000 zł

Przeszczep bloczku kostnego 3500- 
4000 zł

Rozszczepienie wyrostka (splitting) 2000 zł

Podniesienie zatoki szczękowej metodą zamkniętą 1500 zł

Podniesienie zatoki szczękowej metodą otwartą 3000 zł

Zabiegi na dziąśle okołoimplantologiczne od 300 zł
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                      GWARANCJA
 
W trosce o dobro pacjenta pracownicy i współpracownicy Gabinetu wyko-
nują swoje usługi z należytą starannością na najwyższym poziomie. Udzie-
lamy dwuletniej gwarancji na wykonane w gabinecie wypełnienia 
(plomby) oraz dwu lub pięcioletniej na uzupełnienia protetyczne. Jeżeli 
w okresie gwarancyjnym wypełnienie w zębie lub uzupełnienie protetycz-
ne ulegnie deformacji, zmieni kolor lub wypadnie wówczas zostanie w 
możliwie szybkim terminie nieodpłatnie naprawione lub wymienione na 
nowe. Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku gdy pacjent: 
•  przerwał zaplanowane leczenie 
•  nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i pro-
tez stałych (korony, mosty protetyczne) lub ruchomych (akrylowe, szkiele-
towe) 
•  nie zgłasza się na wizyty kontrolne, obowiązkowe co 6 miesięcy (pod-
czas których wykonywane jest profesjonale oczyszczanie zębów ze złogów 
kamienia nazębnego) lub wg zaleceń lekarza po zakończeniu leczenia 
•  ma braki w uzębieniu lub starte uzębienie 
•  ma wady ortodontyczne 
•  użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza 
•  samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia prote-
tycznego 

•  uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień 
•  cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami) 
•  ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie protez 
•  uszkodził protezę poza jamą ustną 
•  posiada biżuterię w obrębie jamy ustnej (piercing) 

                                               www.facebook.com/materniakgabinet
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