CENÍK PRO REGISTROVANÉ PACIENTY SAMOPLÁTCE
Základní vyšetření a ošetření pacienta:
•
vyšetření a ošetření pacienta od 700,- Kč
•
opakované vyšetření a ošetření v ramci preventivni péče od 600,- Kč
•
stomatologické ošetření dítě do 6 let
•
stomatologické ošetření ditě od 6 - 15 let
•
konzultace, porada od 300,- Kč

RTG Vyšetření:							
•
intraoralní RTG 300 ,- Kč					
•
ortopantomogram od 400,- Kč				
•
vyhodnocení ortopantomogramu od 300,- Kč			

Anestezie
•
povrchová anestezie od 100,- Kč
•
injekční anestezie - infiltrační od 300,- Kč

Profylaxe:
•
dentální hygiena od 1200,- Kč
•
odstranění pigmentací 300,- Kč
•
první a druhá opakovaná instruktáž
ustní hygieny 300,- Kč
•
odstranění zubního kamene a piskování 500,- Kč
•
lokalní fluoridace 1 zub

Chirurgie:
•
extrakce dočasného zubu 500,- Kč
•
extrakce staleho zubu od 950,- Kč
•
Komplikovana extrakce od 1850,- Kč
•
šití extrakční rány 350,- Kč

Bilé estetické vyplně:
•
fotokompozit - jedna ploška od 1300,- Kč
•
fotokompozit - dvě plošky od 1700,- Kč
•
fotokompozit - tři pložky, rekonstrukce růžku od 1900,- Kč - 2500,- Kč
•
estetická dostavba zubu od 1700,- Kč
•
jeden kořenový čep + dostavba zůbu od 2500,- Kč
•
sklovinoměr od 700,- Kč

Endodontické ošetření:
•
dočasné ošetření kanálku - přední zuby
( léčební vložka) 800,- Kč
•
dočasné ošetření kořenového kanálku - stoličky
( léčební vložka) 1300,- Kč
•
defenitivní plnění jedného kořenového kanálku 1000,- Kč - 1300,- Kč

Ordinační bělení:
•
jedna čelist 3000,- Kč

Implantologie:
•
zavedení implantátu od 25 000,- Kč

Protetika:
•
korunka kovopryskiřičná od 2900,- Kč
•
metalokeramická korunka od 5200,- Kč
•
provizorní korunka od 800,- Kč
•
celokeramická korunka od 8800,- Kč
•
estetická fazeta kompozit od 5000,- Kč
•
estetická fazeta keramika od 8800,- Kč

Ošetření dětí a mladistvých:
•
výplň dočasného zubu - sklovinoměr 600,- Kč
•
výplň stály zub fotokompozit od 1000,- Kč
•
konzervativní lečba komplikací zubního kazu
dočasný zub 500,- Kč
•
Plnění jedného kořenového kanálku - stalý zub od 1000,- Kč
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