Tatra-Med - cennik
Usługa

Cena (w zł)

Stomatologia zachowawcza
Wypełnienie kompozytowe, światłoutwardzalne w zębach stałych

od 220

Wypełnienie glassjonomerowe w zębach stałych

160zł

Wypełnienie tymczasowe - lecznicze w zębach stałych

120zł

Odbudowa zęba za pomocą wkładu z włókien szklanych
Szynowanie zębów (punkt)
ICON infliltrat próchnicy

od 600
70
od 250

Diagnostyka i konsultacje
Cyfrowe zdjęcie punktowe RTG

30

Zdjęcie patnomograficzne - OPG

100

Tomografia komputerowa 3D - CBCT - pole małe

120

Tomografia komputerowa 3D - CBCT - pole średnie

200

Tomografia komputerowa 3D - CBCT - pole duże (żuchwa, szczęka, część zatok)

300

Tomografia zatok

300

Elektroniczne badanie żywotności zęba

20

Diagnostyka próchnicy kamerą fluorescencyjną

50

Pobranie wycisków i wykonanie modeli diagnostycznych (2 łuki)

100

Konsultacja lekarska (w tym implantologiczna)

150

Chirurgia stomatologiczna
Ekstrakcja chirurgiczna zęba stałego (wypełnienie zębodołu fibryną bogatopłytkową - PRF, lub opatrunkiem kolagenowym RESORBA, szycie chirurgiczne)

od 450 do 550

Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego

od 650

Resekcja wierzchołka korzenia zęba

od 500

Resekcja wierzchołka korzenia zęba z opracowaniem wstecznym i wypełnieniem kanału MTA

od 800

Wycięcie, podcięcie lub plastyka wędzidełka wargi lub języka

300

Wycięcie zmiany w obrębie tkanek miękkich

300

Badanie histopatologiczne

100

Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej
Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej z natychmiastową rekonstrukcją kości

od 500
od 1200

Fibryna bogatopłytkowa PRF (frakcja A+)
Ekstrakcja zęba mlecznego
Przeszczep dziąsła (tkanki łącznej CTG)
Nacięcie i drenaż ropnia, wszycie sączka jałowego

od 300
150
od 1600
120

Odsłonięcie zęba zatrzymanego dla celów ortodontycznych

od 600

Wydłużenie korony klinicznej zęba

od 250

Protetyka
Korona lub punkt w moście (podbudowa metalowa licowana ceramiką)

1200

Korona pełnoceramiczna cyrkonowa

1800

Licówka pełnoceramiczna

1700

Nakład kompozytowy- laboratorium( Inlay, Onlay)

900

Korona pełnoceramiczna CAD CAM CEREC

1800

Licówka pełnoceramiczna CAD CAM CEREC

1800

Nakład kompozytowy CAD CAM CEREC
Proteza całkowita akrylowa

1200
od 1500

Proteza szkieletowa

2200

Proteza elastyczna ARCON

2000

Naprawa, dostawienie zęba do protezy akrylowej
Korona na implancie przykręcana

od 150
od 2600

Korona pełnoceramiczna (cyrkonowa) na implancie

3000

Korona pełnoceramiczna (cyrkonowa) na implancie (łącznik implantologiczny indywidualny)

3500

Implanty
Wszczepienie implantu Superline (część chirurgiczna)

3000

Wszczepienie implantu Astra Tech EV (część chirurgiczna)

3500

Odbudowa kości metodą GBR (sterowana regeneracja kości)

od 2000

Przeszczep bloku kości autogennej

od 4000

Odsłonięcie implantu z założeniem śruby gojącej

od 400

Usunięcie zintegrowanego wszczepu (bez odbudowy kości)

od 1000

Podniesienie dna zatoki szczękowej metoda otwartą (sinus lift)

od 4000

Podniesienie dna zatoki szczękowej metoda zamkniętą (sinus lift)

od 2500

Endodoncja
Leczenie kanałowe pierwotne (ząb 1 kanałowy)

550

Leczenie kanałowe pierwotne (ząb 2 kanałowy)

850

Leczenie kanałowe pierwotne (ząb 3 kanałowy)

1100

Leczenie kanałowe pierwotne (ząb 4 kanałowy)

1350

Opracowanie kanału mechaniczne system SAF – dopłata do kanału

80

Odkażenie kanału laserem – dopłata do kanału

80

Usunięcie złamanego narzędzia pod mikroskopem

od 300

Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego pod mikroskopem

od 300

Zamknięcie perforacji dna komory lub kanału pod mikroskopem

od 250

Leczenie kanałowe powtórne - reendo (ząb 1 kanałowy)

od 800

Leczenie kanałowe powtórne - reendo (ząb 2 kanałowy)

od 1100

Leczenie kanałowe powtórne - reendo (ząb 3 kanałowy)

od 1400

Leczenie kanałowe powtórne - reendo (ząb 4 kanałowy

od 1600

Profesjonalna higienizacja i profilaktyka
Pełny pakiet zabiegów higienizacyjnych: usuwanie kamienia nad i poddziąsłowego, czyszczenie, polerowanie, piaskowanie, fluoryzacja, instruktaż higieny
Kontrola utrzymania higieny jamy ustnej diagnostyczną kamerą fluorescencyjną
Niechirurgiczne leczenie przyzębia

270
50
od 300

Stomatologia estetyczna
Wypełnienie wysokoestetyczne w zębach stałych (kompozyt Enamel)

od 350

Licówka kompozytowa bezpośrednia

od 600

Wybielanie indywidualne nakładkowe (szczęka i żuchwa)
Wybielanie laserem w gabinecie +wybielanie indywidualne nakładkowe (szczęka i żuchwa)

800
1700

Wybielanie wewnętrzne zęba martwego I wizyta

200

Wybielanie wewnętrzne zęba martwego - wymiana preparatu

100

Ortodoncja
Konsultacja ortodontyczna

150

Pełna diagnostyka ortodontyczna - (analiza cefalometryczna, pobranie wycisków na modele diagnostyczne, badanie OPG,CBCT, rejestracja modeli z artkulatorze, zdjecia fotograficzne,
600
analiza
Leczenie niewidocznym aparatem INVISALIGN

14000

Leczenie niewidocznym aparatem INVISALIGN Teen

12000

Aparat stały metalowy - 1 łuk

1800

Aparat stały estetyczny (ceramiczny, szafirowy) - 1 łuk

2500

Wizyta kontrolna z czyszczeniem aparatu

250

Zdjęcie aparatu stałego oraz aparat retencyjny

800

Periodontologia
Przeszczep łącznotkankowy CTG
Mikrochirurgiczne wydłużenie klinicznej korony zęba
Mikrochirurgiczne leczenie furkacji lub kieszonek dziąsłowych

od 1600
800
1000

Znieczulenia
Znieczulenie miejscowe lub przewodowe

30

Znieczulenie komputerowe Quicksleeper 5

50

Znieczulenie ogólne (anestezjolog) - pierwsza godzina

700

Znieczulenie ogólne (anestezjolog) - kolejna godzina

400

Stomatologia dziecięca
Wizyta adaptacyjna (15 min)

80

Fluoryzacja (oba łuki)

100

Lakowanie 1 zęba

100

Lakierownie/lapisowanie

od 20 do 150

Wypełnienie tymczasowe - lecznicze w zębach mlecznych

120

Wypełnienie kompozytowe - światłoutwardzalne w zębie mlecznym (kolorowe)

150

Wypełnienie glassjonomerowe - światłoutwardzalne w zębie mlecznym

150

Usunięcie (ekstrakcja) zęba mlecznego

150

Diagnostyka próchnicy,kontrola higieny fluorescencyjną kamerą diagnostyczną
Ceny zawierają podatek VAT. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

50

