
PROCEDURY NIEZABIEGOWE
Badanie stomatologiczne - zbadanie pacjenta i określenie czy istnieją potrzeby 

lecznicze dotyczące patologii jamy ustnej i SSŻ (bez metodyki leczenia)  100,00 zł                                 
Badanie kontrolne u pacjenta po przeprowadzonej procedurze leczniczej (zabiegu, 
operacji) bezpłatnie 
Konsultacja lekarska - dotycząca przedstawienia metodyki wykonania leczenia 150,00 – 250,00 zł
Kosztorys leczenia (pisemny) 200,00 zł                                 
PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA
Lakier fluorowy/serum n-HAP Prevdent (łuk zębowy) 70,00 zł                                   
Uszczelnianie bruzd (lakowanie) 156,00 zł                                 
Scaling (usunięcie kamienia - wszystkie zęby) 168,00 zł                                 
Air - polishing (polerowanie i czyszczenie zębów z osadu) 168,00 zł                                 
Instruktaż higieny 120,00 zł                                 
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
Znieczulenie miejscowe 35 – 45 zł
Wypełnienie małe (kl I,III, V) 160 – 190 zł
Wypełnienie średnie (kl II, III, V) 190 – 220 zł

ENDODONCJA
Opracowanie kanału korzeniowego systemem narzędzi rotacyjnych NiTi lub ręcznych 160 – 240 zł
Wypełnienie kanału korzeniowego mat. gutaperkowym - termoplastyczne 130 – 180 zł
Rewizja leczenia endodontycznego 240 – 300 zł
- próba ponownego przeleczenia kanału zęba (narzędzia NiTi , ultradźwiekowe)
Leczenie mikroendodontyczne (mikroskop) za 1 godz. dodatkowo  100,00 zł                                 
RADIOLOGIA
RTG - zdjęcie zębowe (radiowizjografia - komputerowe Kodak) 35,00 zł                                   
RTG zgryzowe (radiowizjografia – komputerowe Kodak) 35,00 zł                                   
OPT,PA,AP,Tele,Boczne Głowy: cyfrowe 95,00 zł                                   
Wolumetryczna tomografia komputerowa            250,00 – 300,00 zł 
Opis badania kości skroniowej, ucha środkowego 95,00 zł
Opis badania stawu skroniowo – żuchwowego 115,00 zł
PERIODONTOLOGIA 
Korekta zgryzu urazowego i prowadzenie zęba 600,00 zł                                 
Kiretaż zamknięty (za kieszonkę) 100,00 zł                                 
Gingiwektomia – Gingiwoplastyka (laserem diodowym: za ząb) 600,00 zł                                 
Operacja płatowa (za kieszonkę)                                        500,00 zł                                 
Kiretaż otwarty (za kieszonkę)                                                                                    500,00 zł                                 
Sterylizacja kieszonek dziąsłowych laserem diodowym (za kieszonkę) 50,00 zł                                   
PROTETYKA
Korona porcelanowa pojedyncza lub punkt w moście (lana licowana porcelaną) 1420 zł + cena stopu
Korona jednolicie porcelanowa na podbudowie z aluminy 1800 – 2520 zł 
Punkt mostu/Korona: pełnoceramicznego na podbudowie z cyrkonu 2200 – 2520 zł
Korona teleskopowa: stal/złoto/galwanoforming /cerkon/teflon: za 2 korony 1900 – 2520 zł + cena stopu
Licówka porcelanowa 1520 – 2520 zł
Korona tymczasowa na włóknie szklanym licowana kompozytem 580 – 680 zł
Korona tymczasowa 170 – 260 zł
Wkład koronowo – korzeniowy (w tym składany) metalowy lany 430 – 580 zł + cena stopu
Wkład koronowo – korzeniowy pełnoceramiczny cyrkonowy/włókno szklane 790 – 900 zł
Proteza osiadająca częściowa lub całkowita 1 punkt 140,00 zł                                 
Proteza szkieletowa oraz szynoproteza 1520 – 2500 zł
Podścielenie protezy 400,00 zł                                 
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA 
Ekstrakcja zęba typowa 300,00 zł                                 
Chirurgiczne usunięcie zęba zatrzymanego /dłutowanie/ od 800,00 zł
Resekcja wierzchołka korzenia od 800,00 zł
IMPLANTOLOGIA
Implanty w systemach: Branemark Nobel Biocare, Replace Select NB 3 800,00 zł                              
Dentsply Implants (Astra, Xive, Ankylos), MIS (C1,V3), Straumann ITI
Cena protetyki ustalana w zależności od rodzaju pracy i użytych komponentów  - informacja podczas 

SKRÓCONY CENNIK LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO
KLINIKA STOMATOLOGICZNA TRIO-DENT

Wypełnienie duże (kl II MOD, kl IV), odbudowa zęba (wypełnienie wielkopowierzchniowe – 3 
i więcej powierzchni) 

250 – 450 zł



ORTODONCJA
Aparat stały metalowy  1850 – 2000 zł
Aparat stały estetyczny 2500 – 3500 zł
Kontrola aparatu stałego/zdejmowanego 100 – 350 zł
Zdejmowanie aparatu 200 – 250 zł 
Płytka retencyjna 400 – 600 zł 
Retencja stała 400 – 450 zł 
WYBIELANIE
Wybielanie zębów metodą nakładkową (2 szyny zgryzowe bez ceny żelu do wybielania) 890,00 zł                                 
Wybielanie zębów laserowe wraz z preparatem 1 800,00 zł                              
wybielanie lampą Beyond Polus (cena z preparatem) za łuk zębowy                                  

Wybielanie lampą Plasma Sapphire Plus 770,00 zł                                 
Wybielanie Prevdent z odwrażliwianiem (za łuk zębowy) 770,00 zł                                 
Preparat do wybielania Prevdent 600,00 zł                                 

Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany w celach informacyjnych.
Podane ceny mogą ulec zmianie.

 * w przypadku konieczności użycia dodatkowego preparatu – plus 200,00 zł

800,00 zł




