CENNIK 2022
GABINET EURODENT
•

KONSULTACJE/BADANIA WSTĘPNE/
DIAGNOSTYKA

pierwsze badanie pacjenta
badanie okresowe / kontrolne
wizyta adaptacyjna dziecka
konsultacja z diagnostyką
(endodoncja, protetyka, implantologia,chirurgia,
periodontologia)
konsultacja z diagnostyką
(ortodoncja)
indywidualny plan leczenia - warianty
diagnostyka do konsultacji (pantomografia/
cefalometria/RTG/CT)
wizyta kontrolna co 3 – 6 miesięcy (protetyka/
ortodoncja/leczenie zachowawcze/implanty)
•

reendodoncja (ponowne leczenie kanałowe)

200 zł
100- 350 zł
150 zł-200 zł

250 zł – 450 zł
250 zł
200 zł
150 zł – 300 zł
350 zł – 700 zł
75 zł
w cenie wizyty
w cenie wizyty
100 zł

250 zł – 400 zł
350 zł – 400 zł
700 zł
900 zł
1100 zł
250 zł – 500 zł
+350 zł
do leczenia endo

PROFILAKTYKA / HIGIENIZACJA

PAKIET 1 / usuwanie kamienia + fluoryzacja
PAKIET 2 / piaskowanie + fluoryzacja
PAKIET 3 / usuwanie kamienia + piaskowanie
PAKIET 4/ usuwanie kamienia + piaskowanie +
fluoryzacja
dotyczy także zabiegów pod aparaty
ortodontyczne
PAKIET 5/ usuwanie kamienia + piaskowanie
+fluoryzacja +instruktaż
dotyczy także zabiegów pod aparaty
ortodontyczne
lakierowanie zębów lakierem fluorkowym
lakowanie zęba
szyna relaksacyjna
•

350 zł

LECZENIE ENDODONTYCZNE (tzw.
leczenie kanałowe)

otwarcie zęba/ekstyrpacja/dewitalizacja
wypełnienie 1 kanału
wypełnienie 2 kanałów
wypełnienie 3 kanałów
wypełnienie 4 kanałów
wypełnienie światłoutwardzalne po leczeniu
kanałowym

•

350 zł

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA:

wypełnienie światłoutwardzalne (od mikroubytku do
pełnej odbudowy)
wypełnienie chemoutwardzalne
wypełnienie tymczasowe (opatrunek)
wypełnienie w zębie mlecznym (od mikroubytek do
pełnej odbudowy)
poszerzenie siekaczy
odizolowanie zębów slinochronem ( koferdam )
zdjęcie punktowe zęba
znieczulenie do leczenia zachowawczego
dodatkowe znieczulenie do leczenia podstawowego
•

90 zł - 150 zł
40 zł - 60 zł
100 zł

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA /
IMPLANTOLOGIA

250 zł
250 zł
280 zł
290 zł

350 zł
100 zł / szt
120 zł / szt
350-450 zł

PAKIET 1 / usuwanie kamienia + fluoryzacja
PAKIET 2 / piaskowanie + fluoryzacja
PAKIET 3 / usuwanie kamienia + piaskowanie
PAKIET 4/ usuwanie kamienia + piaskowanie +
fluoryzacja
dotyczy także zabiegów pod aparaty
ortodontyczne
PAKIET 5/ usuwanie kamienia + piaskowanie
+fluoryzacja +instruktaż
dotyczy także zabiegów pod aparaty
ortodontyczne
lakierowanie zębów lakierem fluorkowym
lakowanie zęba
szyna relaksacyjna
•

opatrunek do kieszonki zębodołowej

usunięcie odłamu zęba
implant pojedynczy / założenie - zdjęcie szycia
odsłonięcie implantu / założenie śruby gojącej
odbudowa zęba na implancie (korona protetyczna)
podniesienie dna zatoki szczękowej

350 zł
100 zł / szt
120 zł / szt
350-450 zł

250 zł – 400 zł
150 zł
200 zł
300 zł
350 zł – 600 zł
400 zł – 550 zł
250 zł – 350 zł
450 zł – 650 zł
250 zł – 400 zł
300 zł - 450 zł
500 zł
250 zł
250 zł – 500 zł
bez opłaty jeżeli ekstrakcja wykonana w Naszym
gabinecie /
po ekstrakcji w innym gabinecie 150 - 250 zł
150 zł – 200 zł
2500 zł
350 zł
2500 -3000 zł
1900 – 2900 zł

PROTETYKA odbudowa zębów

wkład koronowo - korzeniowy odlany / bez odbudowy
zęba / 1 szt
wkład z włókna szklanego / bez odbudowy zęba / 1 szt
punkt mostu/korony porcelana na metalu 1 szt
licówka porcelanowa 1 szt (wykonywana w pracowni
protetycznej )
punkt mostu/korony cerkon 1 szt
punkt mostu/korona tymczasowe PPMA
most AET /wykonany w gabinecie/
most AET /wykonany w pracowni protetycznej
etruska (do 3 zębów obok siebie)
zatrzask (zasuwa)
proteza akrylowa (1 łuk)
protezy akrylowe komplet (góra i dół)
proteza elastyczna
proteza szkieletowa
podparcie szklane
endokorona
usunięcie mostu/protezy/korony wykonanych przez
euroDent
usunięcie mostu/protezy/korony wykonanych poza
gabinetem euroDent
szyna /podniesienie zwarcia , relaksacyjna,
repozycyjna/
•

290 zł

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA /
IMPLANTOLOGIA

usunięcie korzenia zęba
usunięcie zęba mlecznego
ekstrakcja prosta zęba 1-3
ekstrakcja prosta zęba 4-7
ekstrakcja zęba zatrzymanego
ekstrakcja "ósemki"
ekstrakcja prosta zęba
ekstrakcja skomplikowana zęba (1-7)
wycięcie kaptura dziąsłowego
podcięcie wędzidełka
resekcja wierzchołka
zamknięcie zatoki po ekstrakcji
nacięcie i drenaż ropnia okołozębowego

•

250 zł
250 zł
280 zł

350 zł – 500 zł
400 zł
1200 zł
1500 zł
1750 zł
200 zł
750 zł
1300 zł
750 zł
750 zł / 1 szt
1350 zł - 1500 zł
2250 zł -2500 zł
2000 zł
2250 zł
1500 zł
500 zł – 750 zł
250 zł
300 zł -450 zł
550 zł - 750 zł

ORTODONCJA

aparat stały Mini Master metalowy ligaturowy (dwa
łuki)
aparat stały Empower2 metalowy bezligaturowy (dwa

4200 zł
4800 zł

proteza szkieletowa
podparcie szklane
endokorona
usunięcie mostu/protezy/korony wykonanych przez
euroDent
usunięcie mostu/protezy/korony wykonanych poza
gabinetem euroDent
szyna /podniesienie zwarcia , relaksacyjna,
repozycyjna/
•

300 zł -450 zł
550 zł - 750 zł

4200 zł
4800 zł
4800 zł
5800 zł
7000 zł
14900 zł
800 zł – 1 300 zł
1 200 zł
350 – 500 zł
200 zł
200 zł
50 zł
80 zł
120 zł
1 500 zł – 2 000 zł

PERIODONTOLOGIA - leczenie chorób
przyzębia

skaling / kiretaż poddziąsłowy jednego zęba
skaling / kiretaż poddziąsłowy jedna ćwiartka jamy
ustnej
wydłużenie korony klinicznej / chirurgia
przeszczep dziąsła / chirurgia
ukrycie recesji dziąsłowych - pojedyncze / chirurgia
ukrycie recesji dziąsłowych - jedna ćwiartka jamy
ustnej
szynowania zębów - 3 szt obok siebie
szynowania zębów - każdy kolejny ząb ponad 3 (za 1
szt)
płukanie kieszonki i założenie leku 1 szt
naświetlanie laserem biostymulującym
•

250 zł

ORTODONCJA

aparat stały Mini Master metalowy ligaturowy (dwa
łuki)
aparat stały Empower2 metalowy bezligaturowy (dwa
łuki)
aparat stały Iconix (szampańskie zamki)
aparat stały Radiance estetyczny ligaturowy
aparat stały Empower Clear estetyczny
bezligaturowy
aparat nakładkowy SPARK dwa łuki ( z kosztami
wszystkich wizyt / diagnostyki przed / w trakcie / po
leczeniu)
aparat ruchomy
aparat ruchomy blokowy
równia pochyła
wizyta kontrolna aparat stały
wizyta kontrolna aparat ruchomy
doklejenie zamka Minimaster (po trzech m-cach od
założenia)
doklejenie zamka Empower2/Radiance/Iconix (po
trzech m-cach od założenia)
doklejenie zamka EmpowerClear(po trzech m-cach
od założenia)
demontaż aparatu (w tym "retainer" korekcyjny
góra i dół)
•

2250 zł
1500 zł
500 zł – 750 zł

200 zł
400 zł
550 zł
750 zł
1000 zł
1250 zł
500 zł
100 zł
100 zł - 150 zł
50 zł -100 zł

KOSMETYKA ESTETYCZNA - jamy
ustnej

wybielanie na fotelu
wybielanie nakładkowe
wybielanie pojedynczego zęba
nakładki do wybielania domowego
strzykawka żelu do wybielania domowego
licówka wykonana w gabinecie (odbudowa
estetyczna) tzw. BONDING

1 200 zł
1 500 zł
500 zł (całość zabiegu max. dwie dawki)
650 zł
100 zł
650 zł – 1 000 zł

