CENNIK - Gabinet Stomatologiczny Ogrody Uśmiechu, ul. Siewna 4, 31-231 Kraków
(wszystkie ceny podane w są w polskich złotych)
Diagnostyka
Badanie stomatologiczne
Konsultacja ogólnostomatologiczna
Wizyta kontrolna
Zdjęcie RTG punktowe (radiowizjografia)
Znieczulenie
Znieczulenie komputerowe
Higienizacja i Profilaktyka
Instruktaż higieny
Piaskowanie
Usuwanie kamienia nazębnego (skaling) - małe
Usuwanie kamienia nazębnego (skaling) - duże
Fluoryzacja zębów
Pakiet higienizacyjny
(skaling, piaskowanie, fluoryzacja)
Stomatologia zachowawcza
Wypełnienie glasjonomerowe
Wypełnienie kompozytowe - małe
Wypełnienie kompozytowe - średnie
Wypełnienie kompozytowe - duże
Odbudowa zęba
Odbudowa zęba z włóknem szklanym (siekacze, kły,
przedtrzonowce)
Odbudowa zęba z włóknem szklanym (trzonowce)
Opatrunek do zęba przy leczeniu próchnicy
Opatrunek do zęba przy leczeniu miazgi
Użycie materiału MTA przy obnażeniu miazgi
Szynowanie zębów - jeden punkt
Stomatologia dziecięca
Badanie stomatologiczne dziecka
Konsultacja ogólnostomatologiczna dziecka
Wizyta kontrolna dziecka
Wizyta adaptacyjna dziecka
Wizyta bezzabiegowa przy braku współpracy
dziecka z lekarzem
Fluoryzacja zębów mlecznych - mała
Fluoryzacja zębów mlecznych - duża
Higienizacja zębów mlecznych
Lakowanie - 1 ząb
Wypełnienie zęba mlecznego - glasjonomer
Wypełnienie zęba mlecznego - kompozytowe
Wypełnienie zęba mlecznego - kolorowe
Opatrunek do zęba mlecznego
Amputacja miazgi w zębie mlecznym
Amputacja miazgi w zębie mlecznym + opatrunek
do zęba
Usunięcie zęba mlecznego (znieczulenie
komputerowe gratis)
Endodoncja Mikroskopowa
Konsultacja endodontyczna
Znieczulenie do zabiegu endodontycznego
Zdjęcie RTG punktowe (radiowizjografia) w ramach
leczenia endodontycznego
Pierwotne leczenie kanałowe pod mikroskopem:
- ząb 1-kanałowy
- ząb 2-kanałowy
- ząb 3-kanałowy
- ząb 4-kanałowy

bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie

25
25
bezpłatnie

150
150
200
150
290

160
170
195
230
350
450
500
100
150
150
80
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie

50
50
100
150
190
90
130
130
150
100
100
150
150

120
bezpłatnie
bezpłatnie

590
790
990
1190

Powtórne leczenie kanałowe (re-endo) pod mikroskopem:
- ząb 1-kanałowy
690
- ząb 2-kanałowy
990
- ząb 3-kanałowy
1290
- ząb 4-kanałowy
1590
Usunięcie złamanego narzędzia kanałowego
590
Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego
590
Zamknięcie perforacji kanału
300
Zamknięcie perforacji korony
300
Odbudowa zęba pod koferdam w leczeniu
150
endodontycznym
bezpłatnie
Wizyta pośrednia endodontyczna
Wizyta pośrednia z opatrunkiem do kanałów
150
Protetyka
Konsultacja protetyczna
120
Modele diagnostyczne
100
Modele diagnostyczne z wzornikami i planem
150
leczenia
Wax-up (cena za 1 punkt)
100
bezpłatnie
Wizyta pośrednia protetyczna
Korona tymczasowa
70
Korona akrylowa - czasowa
300
Korona metalowa
500
Korona kompozytowa
700
Korona na metalu licowana ceramiką (porcelaną)
900
Korona na złocie licowana ceramiką (do podanej
900
ceny należy doliczyć koszt złota)
Korona pełnoceramiczna - porcelanowa
1600
Korona pełnoceramiczna - na cyrkonie
1800
Korona pełnoceramiczna - E-max
1800
Korona pod szkielet (dopłata do ceny korony)
120
Korona dorabiana do istniejącego szkieletu
120
(dopłata do ceny korony)
Licówka kompozytowa
550
Licówka pełnoceramiczna
1600
Licówka E-max
1800
Inlay / Onlay kompozytowy
600
Inlay / Onlay ceramiczny
900
Most adhezyjny kompozytowy (cena za 1 punkt)
500
Most adhezyjny z wykorzystaniem utraconego zęba
300
pacjenta
Wkład z włókna szklanego
250
Wkład koronowo-korzeniowy indywidualny
400
Proteza akrylowa mikro (do 2 zębów)
600
Proteza akrylowa częściowa (3-9 zębów)
1000
Proteza akrylowa całkowita - pojedyncza
1400
Protezy akrylowe całkowite - komplet (góra i dół)
2200
Łyżka indywidualna do protezy akrylowej
250
częściowej
Akryl bezbarwny (dopłata)
120
Mikroszkielet (jednostronnie bez przerzutu)
600
Proteza szkieletowa
2000
Frezowane podparcie pod szkielet
150
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CENNIK - Gabinet Stomatologiczny Ogrody Uśmiechu, ul. Siewna 4, 31-231 Kraków
(wszystkie ceny podane w są w polskich złotych)
Dostawienie zęba do szkieletu
- każdy kolejny punkt
Dostawienie zęba do protezy akrylowej
- każdy kolejny punkt
Szynoproteza
Osadzenie korony/mostu (cena za 1 punkt)
Rozcięcie korony/mostu (cena za 1 punkt)
Wzmocnienie protezy - odlew metalowy
Podścielenie protezy
Naprawa protezy (cena za 1 punkt)
Szyna relaksacyjna
Szyna relaksacyjna z prowadzeniem kłowym
Szyna do wybielania
Zatrzaski, zasuwy, prace kombinowane

200
90
200
90
2200
80
100
200
280
150
350
450
200
indywidualnie

Prace protetyczne ekspresowe
+50%
Leczenie zaburzeń czynnościowych narządu żucia
Badanie zaburzeń czynnościowych narządu żucia
Wizyta kontrolna w trakcie leczenia zaburzeń
czynnościowych narządu żucia
Wizyta kontrolna w trakcie leczenia zaburzeń
czynnościowych narządu żucia wraz z modyfikacją
szyny
Szyna natychmiastowa silikonowa
Szyna relaksacyjna akrylowa w leczeniu zaburzeń
czynnościowych narządu żucia (cena obejmuje
również wizytę kontrolną po 2 tygodniach)
Wybielanie
Gabinetowe wybielanie zębów przy pomocy lampy
- jeden łuk zębowy
Gabinetowe wybielanie zębów przy pomocy lampy
- dwa łuki zębowe
Wybielanie zębów metodą nakładkową - góra i
dół (cena zawiera wykonanie szyn do wybielania)
Wybielanie zębów metodą nakładkową - góra i
dół (dla pacjentów, którzy posiadają już własne
szyny do wybielania)
Wybielanie zębów martwych (1 ząb) - każda wizyta
Znoszenie nadwrażliwości po wybielaniu - każda
wizyta
Chirurgia stomatologiczna
Konsultacja chirurgiczna
Znieczulenie do zabiegów chirurgicznych

120
100

Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej
Wycięcie zmiany błony śluzowej
Wykonanie badania histopatologicznego
Decapuchonnement (wycięcie błony śluzowej nad
koroną zęba w przypadku utrudnionego wyrzynania)

Nacięcie i drenaż ropnia
Rewizja zębodołu
Opatrunek do zębodołu
Opatrunek do kieszonki zębodołowej
Dezynfekcja lampą FotoSan
Usunięcie szwów założonych w innym gabinecie
Usunięcie szwów założonych w tym gabinecie
Chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa
Konsultacja chirurgiczna
Znieczulenie do zabiegów chirurgicznych
Wydłużenie korony klinicznej
Plastyka wędzidełka warg, języka
Pogłębienie przedsionka jamy ustnej
Unieruchomienie zębów ligaturą
Leczenie chirurgiczne recesji

120

120
690

750
900
900
600

100
100

120
bezpłatnie

Usunięcie zęba mlecznego

150

Usunięcie zęba stałego
Chirurgiczne usunięcie zęba stałego
Chirurgiczne usunięcie zęba zatrzymanego
Plastyka wyrostka zębodołowego
Plastyka połączenia ustno-zatokowego
Resekcja korzenia zęba w odcinku przednim (3-3)
Resekcja korzenia zęba przedtrzonowego
Resekcja korzenia zęba trzonowego
Hemisekcja
Radektomia
Wyłuszczenie torbieli zastoinowej

250
390
590
450
350
350
400
450
350
400
300

450
250
100
190
190
100
100
100
50
50
bezpłatnie

120
bezpłatnie

450
250
350
450
indywidualnie
indywidualnie

Augmentacja dziąsła własnopochodnym
przeszczepem błony śluzowej
Implantologia
Konsultacja implantologiczna
120
bezpłatnie
Znieczulenie do zabiegów implantologicznych
Wprowadzenie implantu klasy premium (Biomet 3i)
3200
Odsłonięcie implantu, śruba gojąca
50
Korona na implancie - licowana porcelaną
2500
Korona na implancie - pełnoceramiczna
3500
Odbudowa kości (do podanej ceny zabiegu należy
1700
doliczyć koszt materiału augmentacyjnego)
Sinus-lift (podniesienie dna zatoki) (do podanej
2800
ceny zabiegu należy doliczyć koszt materiału
augmentacyjnego)
Orientacyjny koszt materiału augmentacyjnego:
Biomateriał (cena za 0,5 g)
300
Membrana kolagenowa
500
Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot leczniczy
pobiera opłatę w następującej wysokości:
a) 9,00 zł za 1 stronę wyciągu lub odpisu,
b) 0,30 zł za 1 stronę kopii lub wydruku,
c) 1,80 zł za sporządzenie kopii na elektronicznym nośniku
danych.
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Gabinet Stomatologiczny Ogrody Uśmiechu, ul. Siewna 4, 31-231 Kraków

Medycyna Estetyczna
KONSULTACJE I WIZYTY KONTROLNE:
Konsultacja do zabiegu estetycznego
100 zł
(w przypadku wykonania zabiegu do 30 dni kwota jest odejmowana od ceny zabiegu)
Kontrola pozabiegowa (około 2 tyg. po zabiegu)

bezpłatnie

Znieczulenie do zabiegu estetycznego

bezpłatnie

USUWANIE ZMARSZCZEK TOKSYNĄ BOTULINOWĄ










Zmarszczki pomiędzy brwiami (lwia zmarszczka)
Zmarszczki poprzeczne czoła
Zmarszczki wokół oczu (kurze łapki)
Lifting brwi
Otwarcie oka (powieki dolnej)
Zmarszczki nosa (królicze zmarszczki)
Zmarszczki wokół ust (zmarszczki palacza)
Uśmiech dziąsłowy (gummy smile)
Brukowana bródka (skórka pomarańczy)

400 – 600 zł
400 – 600 zł
400 – 600 zł
250 – 600 zł
100 – 150 zł
150 – 250 zł
100 – 200 zł
100 – 150 zł
100 – 300 zł

LECZENIE BRUKSIZMU TOKSYNĄ BOTULINOWĄ

700 - 1300 zł

LECZENIE NADPOTLIWOŚCI TOKSYNĄ BOTULINOWĄ (pachy, dłonie)

od 1600 zł

WYPEŁNIANIE KWASEM HIALURONOWYM
Usta, bruzdy nosowo-wargowe, linie marionetki, zmarszczki palacza, bródka, wolumetria policzków,
modelowanie nosa (FILORGA, NEAUVIA, JUVEDERM, na życzenie inne preparaty)


Kwas hialuronowy 0,55 ml
1,00 ml
2,00 ml

800 zł
1200 zł – 1600 zł
1900 zł – 2200 zł

LIPOLIZA INIEKCYJNA (INTRALIPOTERAPIA)


Usuwanie tkanki tłuszczowej – Aqualyx - 1 ampułka
3 ampułki lub więcej

350 zł
300 zł/ampułka



Likwidacja cellulitu - Dermaheal LL - 1 ampułka
3 ampułki lub więcej

350 zł
300 zł/ampułka

Wymagana jest seria zabiegów w celu osiągnięcia najlepszych efektów (zabiegi co około 6 tygodni)
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REDERMALIZACJA – Xela Rederm (twarz lub dłonie lub szyja i dekolt)





1 ml
2 ml
WOW mask
WOW mask nakładana zaraz po zabiegu

700 zł
1000 zł
80 zł
70 zł

Wymagana jest seria zabiegów w celu osiągnięcia najlepszych efektów (3x co 2 tygodnie)

KOLAGENOWA REGENERACJA SKÓRY - Linerase (twarz + szyja + dekolt + dłonie)



Twarz, szyja, dekolt, dłonie (5 ml) + Peel Off + maska
Pakiet 4 zabiegów (co 2 tygodnie)

1500 zł
5000 zł

Wymagana jest seria zabiegów w celu osiągnięcia najlepszych efektów (4x co 2 tygodnie)

MEZOTERAPIA POD OCZY



Light Eyes Ultra (1 ml)
350 zł
4x co 2 tygodnie, potem terapia utrzymująca efekt 1x co 2 miesiące
Teosyal Redensity (1 ml)
700 zł
3x co 3 tygodnie

Wymagana jest seria zabiegów w celu osiągnięcia najlepszych efektów.

MEZOTERAPIA NIEUSIECIOWANYM KWASEM HIALURONOWYM



Nouvia Hydro Deluxe (2,5 ml / 5 ml)
4x co 3 tygodnie
Filorga NCTF 135HA (3 ml)
4x co 1-2 tygodnie

800 zł / 1300 zł
400 zł

Wymagana jest seria zabiegów w celu osiągnięcia najlepszych efektów.

NEAUVIA STIMULATE & LIFT
Seria 3 zabiegów prowadząca do silnego ujędrnienia i regeneracji skóry twarzy, wygładzenia zmarszczek
oraz podkreślenia owalu twarzy. Na pierwszej wizycie podawany jest wypełniacz Neauvia Stimulate (2 ml),
aby stworzyć rusztowanie kości policzkowej unoszące opadające tkanki twarzy oraz preparat Nouvia Hydro
Deluxe w formie głębokiej mezoterapii. Na kolejnych dwóch wizytach powtarzana jest procedura głębokiej
mezoterapii.
Całość zabiegu (wszystkie 3 wizyty co 3 tygodnie)

3800 zł

MEZOTERAPIA PRZECIWKO WYPADANIU WŁOSÓW


Dermaheal HL (5ml)

350 zł

Wymagana jest seria zabiegów w celu osiągnięcia najlepszych efektów (4x co 7-10 dni, później 3-4 zabiegi
co ok 1 miesiąc, dla podtrzymania 1x na pół roku)
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