
1

Badanie lekarskie 

stomatologiczne z 

konsultacją stomatologa

                  50 zł 

2
Badanie lekarza 

specjalisty
                  80 zł 

3
Badanie żywotności 

zębów (3 sąsiednie zęby)
                  15 zł 

4
Znieczulenie miejscowe 

powierzchniowe 
                  10 zł 

5
Znieczulenie miejscowe 

nasiękowe
                  20 zł 

6

Znieczulenie 

przewodowe 

wewnątrzustne

                  30 zł 

7

Zdjęcie RTG 

wewnątrzustne ( 

radiowizjografia, 

nagranie na płytkę)

                  15 zł 

8 Opatrunek leczniczy                   50 zł 

9

Postępowanie przy 

obnażeniu i skaleczeniu 

miazgi - bezpośrednie 

pokrycie miazgi

                  40 zł 

10

Leczenie próchnicy 

powierzchownej - za 

każdy ząb

                  80 zł 

11

Całkowite opracowanie i 

odbudowa ubytku zęba 

na 1 powierzchni

 100 - 120 zł 

12

Całkowite opracowanie i 

odbudowa ubytku zęba 

na 2 powierzchniach

 120 - 150 zł 

13

Całkowite opracowanie i 

odbudowa rozległego 

ubytku zęba na 3 

powierzchniach (mod) 

 150 - 160 zł 



14

Trepanacja martwego 

zęba z zaopatrzeniem 

ubytku opatrunkiem

                  50 zł 

15

Dewitalizacja miazgi 

zęba z zaopatrzeniem 

ubytku opatrunkiem

                  50 zł 

16

Amputacja  miazgi zęba 

w uzasadnionych 

przypadkach

                  50 zł 

17

Leczenie endodontyczne 

zęba  - pierwsza wizyta 

(kwota odliczana od 

końcowej opłaty)

                  50 zł 

18
Ekstyrpacja przyżyciowa 

miazgi jednego kanału
                  60 zł 

19

Ekstyrpacja 

zdewitalizowanej miazgi 

zęba jednego kanału

                  50 zł 

20
Czasowe wypełnienie 

jednego kanału
                  50 zł 

21
Ostateczne wypełnienie 

jednego kanału
                  80 zł 

22

Leczenie endodontyczne 

zęba z wypełnieniem 1 

kanału  (nie obejmuje 

opracowania i 

wypełnienia ubytku 

korony zęba) w tym 2 

RTG

                150 zł 



23

Leczenie endodontyczne 

zęba z wypełnieniem 2 

kanałów (nie obejmuje 

opracowania i 

wypełnienia ubytku 

korony zęba) w tym 2 

RTG

                250 zł 

24

Leczenie endodontyczne 

zęba z wypełnieniem 3 

kanałów (nie obejmuje 

opracowania i 

wypełnienia ubytku 

korony zęba) w tym 2 

RTG

                350 zł 

25

Leczenie endodontyczne 

zęba z zakażonym 

kanałem z wypełnieniem 

1 kanału  (nie obejmuje 

opracowania i 

wypełnienia ubytku 

korony zęba)

                200 zł 

26

Leczenie endodontyczne 

zęba z zakażonymi 

kanałami z wypełnieniem 

2 kanałów zęba (nie 

obejmuje opracowania i 

wypełnienia ubytku 

korony zęba)

                300 zł 



27

Leczenie endodontyczne 

zęba z zakażonymi 

kanałami z wypełnieniem 

3 kanałów zęba (nie 

obejmuje opracowania i 

wypełnienia ubytku 

korony zęba)

                400 zł 

28

Ponowne udrożnienie 

wypełnionego 

nieprawidłowo kanału 

korzeniowego dodatkowa 

opłata

                100 zł 

29
Usunięcie złogów 

nazębnych 
 80 - 100 zł 

30

Płukanie kieszonki 

dziąsłowej i aplikacja 

leku (obejmuje każdą 

wizytę)

 20 zł - 30 zł. 

31

Leczenie zmian na błonie 

śluzowej jamy ustnej 

(obejmuje każdą wizytę)

                  30 zł 

32

Zabezpieczenie bruzd 

lakiem szczelinowym (za 

1 ząb)

                  30 zł 

33
Lakierowanie wszystkich 

zębów stałych 
                  50 zł 

34

Impregnacja zębiny 

zębów mlecznych - za 

każdy ząb

                  20 zł 

35

Zastosowanie ćwieka 

okołomiazgowego w 

rekonstrukcji korony zęba

                  50 zł 



36

Unieruchomienie zębów 

materiałem 

światłoutwardzalnym 

(każda przestrzeń 

międzyzębowa)

                  60 zł 

37

Unieruchomienie zębów 

taśmą Fiber-Splint (3 

zęby)                                                      

                200 zł 

38

Unieruchomienie zębów 

materiałem 

chemoutwardzalnym 

(3zęby)

 100 zł - 150 zł. 

39

Odbudowa zęba w 

koronie termoplastycznej 

standardowej na wkladzie 

z włókna szklanego

                250 zł 

40Usunięcie zęba jednokorzeniowego 60 zł - 100 zł 

41Usuniecie zęba wielokorzeniowego 80 zł - 150 zł 

42

Usunięcie zęba poprzez 

dłutowanie 

wewnątrzzębodołowe 

 100 zł - 150 zł 

43

Chirurgiczne 

zaopatrzenie małej rany 

obejmujące do trzech 

zębodołów łącznie ze 

szwem

                  50 zł 

44
Założenie opatrunku 

chirurgicznego
                  35 zł 

45

Nacięcie 

powierzchniowo, 

podśluzówkowo lub 

podskórnie leżącego 

ropnia, włącznie z 

drenażem i opatrunkiem

                  50 zł 


