Cennik
Szanowni Pacjenci
Miło nam poinformować, że zgodnie z naszą misją i w trosce o najwyższą
jakość świadczonych usług, nasi lekarze stosują materiały i sprzęt tylko
renomowanych i sprawdzonych producentów.
Wszystkie prace protetyczne wykonujemy we współpracy z najlepszymi
laboratoriami protetycznymi w Polsce, dzięki czemu jakość idzie w parze z estetyką.
W całym procesie leczenia otaczamy naszych Pacjentów troską i opieką, aby czuli
się maksymalnie komfortowo.
Oferujemy dogodne formy płatności: gotówka, karty płatnicze, przelew,
atrakcyjnie oprocentowane Mediraty.
Przedstawiamy skrócony cennik naszej kompleksowej oferty usług:

Stomatologia dziecięca
Wizyta adaptacyjna

200 zł

Wypełnienia

od 250 zł

Usunięcie zęba mlecznego

od 200 zł

(Dla wypełnień oferujemy duży wybór kolorów, stosujemy materiały tylko najwyższej jakości)

Stomatologia zachowawcza i endodoncja
Kontrola z badaniem wewnątrzustnym

150 zł

Wypełnienia

od 350 zł

Leczenie kanałowe

od 600 zł

(Do wypełnień stosujemy światłoutwardzalne materiały tylko najwyższej jakości, na które udzielamy
2 letniej rękojmi. Leczenie wykonywane jest pod mikroskopem, dzięki czemu jest maksymalnie
precyzyjne a efekty przewidywalne i trwałe.)

Profilaktyka
Pakiet usuwania kamienia
Wybielanie

350 zł
od 900 zł

(Usuwanie kamienia nazębnego: stosujemy najskuteczniejszą metodę z piaskowaniem,
polerowaniem, fluoryzacją i instruktażem higieny, dzięki czemu nasi Pacjenci mogą długo cieszyć się

efektami takiego zabiegu. Wybielanie: oferujemy kilka najnowocześniejszych systemów
wybielających.)

Ortodoncja
Konsultacja ortodontyczna

od 350 zł

Wizyty kontrolne

od 150 zł

Aparat ortodontyczny ruchomy

od 850 zł

Aparat ortodontyczny stały

od 2500 zł

Aparat nakładkowy Clear Aligner

od 700 zł

(Stosujemy aparaty ortodontyczne tylko renomowanych firm, najwyższej jakości, maksymalnie
skuteczne i estetyczne dobierane indywidualnie pod kątem możliwych efektów i oczekiwań naszych
Pacjentów.)

Chirurgia stomatologiczna
Usunięcie zęba
Implanty

od 250 zł
od 2800 zł

(Wszystkie zabiegi wykonujemy z użyciem najskuteczniejszych znieczuleń, stosujemy implanty tylko
renomowanych firm, tylko najwyższej jakości z dożywotnią lub 10 – letnią gwarancją)

Protetyka
Korony
Licówka kompozytowa bezpośrednia
Licówka porcelanowa

od 1300 zł
500 zł
1650 zł

(Nasze prace wykonujemy w najlepszych pracowniach protetycznych, na które udzielamy rękojmi)

