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CENNIK 
BADADANIA I KONSULTACJE 
101 Pierwsze badanie pacjenta lub badanie po 9-ciu miesiącach od ostatniej wizyty  150 zł 

102 Badanie okresowe i kontrolne 50 zł 

104 Konsultacja specjalistyczna (endodontyczna, protetyczna, chirurgiczna, 
periodontologiczna, implantologiczna) 

250 zł 

104B Konsultacja specjalistyczna u dr Emilii Bartczak 350 zł 

105 Konsultacja ortodontyczna 250 zł 

106 Konsultacja protetyczna z omówieniem wariantów leczenia 300 zł 

107 Konsultacja w sprawie leczenia w narkozie 300 zł 

108 Przygotowanie planu leczenia. Modele orientacyjne, zdjęcia łuków zębowych 300 zł 

ZNIECZULENIA 
230 Znieczulenie miejscowe bezpł. 

231 Sedacja farmakologiczna. Podanie środka uspokajającego dormicum 140 zł 

232 Sedacja – uspokojenie – podtlenkiem azotu - gazem rozweselającym  240 zł 

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA   
201 Wypełnienie zęba – mikroubytek 250 zł 

202 Wypełnienie zęba na 1 powierzchni 350 zł 

203 Wypełnienie zęba na 2 powierzchniach 450 zł 

204 Wypełnienie zęba na 3 powierzchniach 500 zł 

205 Anatomiczna odbudowa zęba w odcinku przednim 550 zł 

206 Wypełnienie chemoutwardzalne glassjonomer 300 zł 

207 Odbudowa tymczasowa zęba glassjonomerem. Opatrunek 220 zł 

208 Niestandardowa odbudowa zęba. Licówka kompozytowa. 800 zł 

209 Niestandardowa odbudowa zęba wzmocniona wkładem z włókna szklanego 900 zł 

211 Bioceramiczny podkład dla głębokich ubytków 130 zł 

212 Leczenie próchnicy, przebarwień preparatem Icon 350 zł 

213 Polerowanie licówek, koron, wypełnień 500-1000 zł 

Procedury zapewniające maksymalną szczelność i trwałość wypełnienia 

221 Piaskowanie zęba przed wypełnieniem 50 zł 

222 Odizolowanie zębów ślinochronem podczas leczenia zachowawczego 50 zł 

223 Rozwieracz jamy ustnej Optragate 50 zł 

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA 
240 Badanie pacjenta 100 zł 

241 Koszt pracy lekarza i asysty przy braku współpracy dziecka 200 zł 

242 Wizyta adaptacyjna dziecka. Bez prób leczenia 100 zł 

251 Oczyszczanie wszystkich zębów mlecznych (pasta, szczotka) 100 zł 

252 Wypełnienie zęba mlecznego – jedna powierzchnia 250 zł 

252A Wypełnienie zęba mlecznego – dwie powierzchnie 300 zł 

252B Wypełnienie zęba mlecznego – trzy powierzchnie 350 zł 

258 Odbudowa tymczasowa zęba glassjonomerem. Opatrunek. 180 zł 

259 Przygotowanie zębów do lapisowania (impregnacji)  80 zł 

260 Lapisowanie azotanem srebra  – za wizytę 150 zł 

264 Amputacja przyżyciowa - biodentyna 135 zł 

265 Leczenie próchnicy, przebarwień preparatem Icon 350 zł 
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PROFILAKTYKA 
300 Instruktaż higieny jamy ustnej z doborem narzędzi higienizacyjnych 

Wraz z pakietem szczoteczek i nici dentystycznych 
200 zł 

301 Lakowanie jednego zęba  130  zł 

302 Poszerzone lakowanie jednego zęba 180 zł 

303 Fluoryzacja uzębienia mlecznego 85 zł 

304 Fluoryzacja uzębienia mieszanego (zęby stałe i mleczne) 110 zł 

305 Fluoryzacja pojedynczego zęba 20 zł 

306 Fluoryzacja – uzębienie stałe 130 zł 

307 Usunięcie kamienia nazębnego – wszystkie zęby 320 zł 

308 Usunięcie kamienia nazębnego – obfite złogi +40 zł 

309 Usuniecie kamienia nazębnego – pojedynczy ząb  15 zł 

310 Usuwanie kamienia nazębnego u osób z aparatem ortodontycznym +40 zł 

311 Piaskowanie 320 zł 

312 Piaskowanie z fluoryzacją 340 zł 

313 PAKIET: Usuwanie kamienia + fluoryzacja 380 zł 

314 PAKIET: Usunięcie kamienia nazębnego z piaskowaniem 400 zł 

315 PAKIET: Usuwanie kamienia + piaskowanie + fluoryzacja 440 zł 

316 PAKIET: Usuwanie kamienia + piaskowanie + fluoryzacja + instruktaż 480 zł 

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA 
401 Wybielanie zębów lampą MeToo 1000 zł 

402 Wybielanie zębów lampą MeToo – kolejna wizyta 400 zł 

403 Wybielanie zębów w gabinecie metodą tradycyjną – pierwsza wizyta 700 zł 

404 Wybielanie zębów w gabinecie metodą tradycyjną – każda następna wizyta 350 zł 

405 Szyna do wybielania nakładkowego – 1 szt. 400 zł 

406 Komplet szyn do wybielania nakładkowego 600 zł 

407 Strzykawka z żelem wybielającym 150 zł 

408 Wybielanie zęba po leczeniu endodontycznym – pierwsza wizyta 150 zł 

409 Wybielanie zęba po leczeniu endodontycznym – każda następna wizyta 100 zł 

410 Opatrunek leczniczy po wybielaniu 200 zł 

CHIRURGIA 

Usuwanie zębów – ekstrakcje 

503 Usunięcie zęba mlecznego 180 zł 

504 Ekstrakcja prosta zęba przedniego (1-3) 350 zł  

505 Ekstrakcja prosta zęba w odcinku bocznym (4-7) 400 zł 

506 Ekstrakcja skomplikowana lub chirurgiczna  550 zł 

507 Ekstrakcja zęba ósmego. W zależności od stopnia trudności 600- 750 zł  

508 Ekstrakcja zęba zatrzymanego 950 zł 

509 Podsypanie kości wraz z ekstrakcją 1600 zł 

510 Zamknięcie (szycie) połączenia ustno-zatokowego po ekstrakcji  500 zł 

511 Toaleta zębodołu przy ekstrakcji wykonanej w innym gabinecie 100 zł 

Pozostałe zabiegi chirurgiczne 

520 Nacięcie ropnia 250 zł 

521 Toaleta ropnia 100 zł 

523 Wycięcie tkanek miękkich/wycięcie kaptura dziąsłowego 250 zł 

524 Podcięcie wędzidełka 500 zł 

525 Resekcja. Zęby przednie – od 1 do 3 1600 zł 

526 Resekcja – pozostałe zęby. W zależności od przypadku. od 2000 zł 

527 Badanie histopatologiczne 100 zł 
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ENDODONCJA Z UŻYCIEM MIKROSKOPU 
 

Leczenie kanałowe 

651   Odbudowa ścian zniszczonego zęba do leczenia endodontycznego 250 zł

652   Ząb jednokanałowy 800 zł

653   Ząb dwukanałowy 1200 zł

654   Ząb trójkanałowy  1600 zł

655   Ząb czterokanałowy 1900 zł

Procedury dodatkowe 

661 Reendo – ponowne leczenie kanałowe. Usunięcie starego wypełnienia z jednego 

kanału 
200 zł

662 Opatrunek endodontyczny. W leczeniu przewlekłych stanów zapalnych 

uniemożliwiających wypełnienie kanałów 
200 zł

663   Zamknięcie perforacji na dnie komory 350 zł

664   Zamknięcie perforacji w korzeniu 450 zł

665   Usunięcie złamanego narzędzia z kanału – do 30 minut pracy endodonty 350 zł

665A   Usunięcie złamanego narzędzia z kanału – za każdą rozpoczętą  godzinę powyżej 30 

minut pracy endodonty 
400 zł

666   Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego 450 zł

667   Usunięcie zębiniaka 300 zł

668   Pomoc pacjentowi bólowemu – w przypadku kontynuacji wliczane w koszt leczenia 400 zł

669   Godzina pracy lekarza endododonty z użyciem mikroskopu. 400 zł

670   Użycie materiału bioceramicznego do wypełnienia kanału – za każdy kanał +150 zł

Leczenie w przypadku zlecenia zewnętrznego – tzn. kontynuacji leczenia w innym gabinecie. 
Koszt danej procedury x 150 % 

 

1. Całkowity koszt leczenia danego zęba składa się z: 

 Odbudowy ścian zniszczonego zęba – o ile jest to konieczne (poz. 651). 

 Właściwego leczenia endodontycznego tzn.: 

o Opracowania kanałów 

o Wypełnienia kanałów 

o Ewentualnych procedur dodatkowych (Procedury dodatkowe powyżej). 

 Odbudowy zęba. Wypełnienia lub odbudowy protetycznej – zależnie od przypadku. 

2. Na pierwszej wizycie pacjent ma przedstawiony całkowity koszt leczenia endodontycznego oraz 

warianty odbudowy zęba. W przypadku wizyty pacjenta bólowego przedstawiane jest to na drugiej 

wizycie tak aby pacjent świadomie mógł zaakceptować koszty leczenia przed jego rozpoczęciem. 

3. Koszt danej wizyty zależy od postępu leczenia.  

a. Koszt pierwszej wizyty minimum 400 zł. 

b. Opracowanie kanałów jest najtrudniejszym etapem leczenia kanałowego. Przy opracowaniu 

kanałów pacjent pokrywa większość kosztów leczenia kanałowego. Dokładnie kwotę z pozycji 

652-655 minus 100 zł.  

4. Dla szczególnie trudnych przypadków z niskim prawdopodobieństwem powodzenia leczenia lekarz  

w porozumieniu z pacjentem podejmuje próbę leczenia wg pozycji „Godzina pracy endodonty  

z użyciem mikroskopu”. Pacjent potwierdza podpisem w karcie, iż zgadza się na próbę leczenia. 

5. W przypadku konieczności zastosowania materiałów bioceramicznych Bioroot/MTA/Biodentyna  

do ceny ostatecznej należy dodać 150 zł x liczba kanałów, gdzie leczenie takie zostało zastosowane. 
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LECZENIE CHORÓB PRZYZĘBIA – PERIODONTOLOGIA 
 

352 Skaling/kieretaż poddziąsłowy – jeden ząb 120 zł 

353 Skaling/kieretaż poddziąsłwy – jedna ćwiartka 500 zł 

354 Wydłużenie korony klinicznej 700 zł 

355 Gingivoplastyka. Zabieg ograniczony do tkanek miękkich – jeden ząb 200 zł 

358 Wolny przeszczep dziąsła w celu zwiększenia ilości dziąsła brzeżnego 800 zł 

359 Pokrycie recesji dziąsłowych – pojedyncze  1200 zł  

360 Pokrycie recesji dziąsłowych – mnogie (więcej niż jeden ząb w jednej ćwiartce) od 1500 zł  

361 Kirertaż z użyciem preparatu Ligosan – każda rozpoczęta piątka zębów 2000 zł  

362 Regeneracja ubytków kostnych z użyciem materiału Emdogain 1200 zł plus 

materiał  

363 Szynowanie trzech zębów 800 zł 

364 Szynowanie więcej niż trzech zębów – za każdy następny ząb 150 zł  

 

IMPLANTY 
 

551 Konsultacja implantologiczna Uwaga: konieczne zdjęcie pantomograficzne 250 zł 

552 Coroczna kontrola implantów ze zdjęciem RTG  100 zł 

553 Wszczep implantu Osstem  3000 zł 

554 Odsłonięcie implantu 200 zł 

Uwaga: ceny wykonania koron 850-855 i mostów na implantach mogą ulec zwiększeniu  

o koszt dodatkowych elementów protetycznych, np.: łączników indywidualnych, kątowych itp.  

 – patrz  pozycja 854. 

852 Korona na implancie na podbudowie z tlenku cyrkonu  3000 zł 

853 Most na podbudowie z tlenku cyrkonu – 1 punkt 2800 zł 

854 Dodatkowe elementy protetyczne cena elementów 

855 Korona tymczasowa na łączniku tymczasowym 600 zł 

555 Sterowana regeneracja kości 2400-3200 zł 

556 Uzupełnienie tkanki kostnej podczas implantacji natychmiastowej  900 zł 

558 Sinus lift (podnoszenie dna zatoki) 2500 zł  

plus koszt materiału  

559 Sinus lift – zamknięty 1500 zł 

560 Ponowny wszczep implantu po braku osteointegracji 800 zł 
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PROTETYKA 

Uzupełnienia stałe 

801 Wkład koronowo-korzeniowy – bez odbudowy zęba 500 zł 

802 Wkład koronowo-korzeniowy złożony 550 zł 

803 Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego wykonany w laboratorium 600 zł 

804 Pojedynczy punkt kompozytowy (korona, licówka, onley, inley, endokorona)  1450 zł 

805 Punkt pełnoceramiczny (korona, punkt mostu, licówka, endokorona, inlay, 

onlay)  

2300 zł 

806a Korona pełnoceramiczna E-max, punkt mostu E-max 2300 zł 

807 Punkt z tlenku cyrkonu (korona, punkt mostu) 2300 zł 

809 Licówka kompozytowa wykonana całkowicie w gabinecie 800 zł 

824 Flow Injection - za każdy ząb 600 zł 

812 Usunięcie  punktu protetycznego wykonanego w innym gabinecie  400 zł 

813 Zacementowanie pracy protetycznej wykonanej w innym gabinecie 300 zł 

814 Korona tymczasowa, punkt mostu tymczasowego PPMA 220 zł 

815 Wax up 75 zł od zęba 

816 Most AET wykonany w laboratorium 2000 zł 

817 Tymczasowy most AET wykonany w gabinecie  1000  zł 

Uzupełnienia ruchome 

820 Proteza akrylanowa. 2500 zł 

821 Komplet protez akrylanowych – góra-dół  3700 zł 

822 Etruska akrylanowa lub elastyczna. Proteza do 3-ech zębów obok siebie 1500  zł 

823 Proteza szkieletowa  3000 zł 

825 Proteza szkieletowa z precyzyjnymi elementami 

zakotwiczającymi 

cena zależna od ilości  

i rodzaju użytych zamków 

Pozostałe 

830 Dodatkowe elementy protetyczne cena elementów 

831 Szyny: podnosząca wysokość zwarcia, repozycyjna, deprogramator Koisa, równia 

pochyła. 

1200 zł 

832 Wizyta kontrolna z szyną 200 zł 

824 Odświeżenie korekta zgryzu polerowanie wypełnień kompozytowych i odbudów 

protetycznych 

500 - 1000 

zł 

 

OPŁATY ADMINISTRACYJNE 
 

701 Utrzymanie zespołu lekarskiego w gotowości - za każdą rozpoczętą godzinę 
Opłata naliczana jest w przypadku niepowiadomienia przychodni o nieobecności pacjenta 

250 zł  

702 Zaliczka na poczet przyszłej wizyty za każdą godzinę planowanej wizyty powyżej  

1 godziny. Zaliczka odliczana jest od kosztu wizyty przy jej rozliczeniu. Stosowana jest dla wizyt 

dłuższych niż 1h oraz w przypadku pacjentów odwołujących wizyty w ostatniej chwili zgodnie  

z „Warunkami współpracy i gwarancji”. 

250 zł 

703 Zaliczka na leczenie w znieczuleniu ogólnym 500 zł 

704 Wizyta z wypisaniem recepty 150 zł 

705 SMS z przypomnieniem o płatności  5 zł 

706 Wystawienie wezwania do zapłaty 100 zł 
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ORTODONCJA 
 

Konsultacje i planowanie leczenia 

901 Konsultacja ortodontyczna 250 zł 

902 Wykonanie symulacji leczenia nakładkowego 300 zł 

903 Wizyta diagnostyczna (wyciski, zdjęcia fotograficzne), modele końcowe 280 zł 

904 Wizyta z przedstawieniem planu leczenia 250 zł 

Aparaty – stałe - Uwaga: Zniżka rodzinna nie dotyczy kosztów oddania/założenia aparatu ortodontycznego 

910 Nakładki ClearSplint – za jeden zestaw 1500 zł 

911 Nakładki Spark – leczenie z wizytami kontrolnymi 11000-15000 zł 

921 Aparat stały bezligaturowy metalowy (jeden łuk) 2900 zł 

921A Aparat stały bezligaturowy – Damon - metalowy (jeden łuk) 3100 zł 

922 Aparat stały ligaturujący metalowy (jeden łuk) 2700zł 

923 Aparat stały kosmetyczny (jeden łuk) 3200 zł 

927 Aparat stały D-Gainer 2x4 1900 zł 

928 Łuk podniebienny, podjęzykowy 300 zł 

930 Aparaty typu ekspader np.: Hyrax, Marco Rosa 1800 zł 

931 Płytka podniebienna cementowana lub ruchoma 1200 zł 

932 Wizyta kontrolna z aparatem stałym – dwa łuki 280 zł 

933 Wizyta kontrolna z aparatem stałym – jeden łuk 220 zł 

933A Wizyty awaryjne: 

UWAGA: Do 3-ech miesięcy po założeniu aparatu bezpłatnie 

20 zł plus koszt 

zamka 

934 Wizyta pacjenta w retencji. Wizyta pacjenta w obserwacji  140 zł 

935 Wizyta kontrolna pacjenta z aparatem podniebiennym, Hyrax, Lip Bumper  

oraz aparatem D-Gainer 
210 zł 

936 Wizyta pośrednia 80 zł 

940 Zdjęcie aparatu stałego (jeden łuk) 290 zł 

940A Zdjęcie aparaty typu ekspader np.: Hyrax 350 zł 

942 Retainer stały, płytka retencyjna 600 zł 

944 Przyklejenie retainera stałego u pacjenta z innego gabinetu za każdy ząb 170 zł 

946 Płytka – aparat retencyjny dla pacjenta z innego gabinetu 700 zł 

Aparaty ruchome - Uwaga: Zniżka rodzinna nie dotyczy kosztów oddania/założenia aparatu ortodontycznego 

961 Bioblok One 1800 zł 

962 Bioblok Two - retencyjny 600 zł 

966 Wizyta kontrolna pacjenta z aparatem zdejmowanym, równią pochyłą 200 zł 

967 Aparat trainer – płytka przedsionkowa. Wczesny aparat ortodontyczny 600-800 zł 

Pozostałe 

982 Maska twarzowa  1200 zł 

983 Mini-implant. Zakotwienie szkieletowe 900 zł 

983A Ponowne wkręcenie mini-implantu podczas leczenia 250 zł 

984 Utrzymywacz przestrzeni 460 zł 

984A Zdjęcie utrzymywacza przestrzeni  200 zł 

988 Odsłonięcie zatrzymanego zęba 900 zł 

989 Ponowne odsłonięcie zatrzymanego zęba 400 zł 

990 Doraźna pomoc dla pacjenta z innego gabinetu 200 zł 
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RTG I TOMOGRAFIA 3D 
 

120 Zdjęcie panoramiczne OPG 100 zł 

121 Zdjęcie cefalometryczne 100 zł 

122 Tomografia komputerowa CBCT 300 zł 

123 Tomografia komputerowa CBCT w ramach leczenia endodontycznego  150 zł 

124 Tomografia po implantacji w przypadku wykonania tomografii przed implantacją u 

nas 
80 zł 

125 Nagranie zdjęcia lub tomografii drugi raz 10 zł 

Leczenie w znieczuleniu ogólnym  

Dla leczenia w znieczuleniu ogólnym ceny zabiegów stomatologicznych są o 100% wyższe od cen 

regularnych z powyższego cennika. Do ceny leczenia należy dodać cenę znieczulenia. 

Płatności w ratach 

Istnieje możliwość rozłożenia płatności za droższe zabiegi na raty. Ortodoncja, protetyka, implanty. 

Zainteresowanych pacjentów zapraszamy do zapoznania się z  umową płatności w ratach (plik RTF) .  

Informacji o płatności w ratach udzielą Państwu recepcjonistki i lekarz. Wszystkie formalności załatwiane 

są od ręki na miejscu w przychodni. 

W przypadku płatności w ratach do ceny regularnej doliczamy 8% wartości zabiegu nie mniej niż 350 i 

nie więcej niż 700 PLN. 

Rabat rodzinny 

Warunkiem otrzymania rabatu jest leczenie się u nas min dwóch członków rodziny. Przez leczenie 

rozumiemy odbycie minimum 2 wizyt w ciągu ostatnich 12-u miesięcy. 

Rabat dotyczy najbliższej rodziny tj. krewnych pierwszego stopnia lub partnera pacjenta. 

Jeśli ww warunki spełnia 2 członków rodziny wówczas dostają Państwo 5% rabatu. Dla trzech członków 

rodziny rabat wzrasta do 10%.  

Uwaga: Rabat rodzinny nie łączy się z innymi zniżkami. Rabat rodzinny nie dotyczy: zabiegów z zakresu 

implantologii, zakładania/oddania aparatów ortodontycznych oraz prac protetycznych. 

Rabaty dla Pacjentów związanych z naszymi partnerami 

Na stronie Nasi partnerzy naszej witryny www.aestheticdental.pl znajdą Państwo informacje na temat 

rabatów udzielanych Pacjentom związanym z naszymi Partnerami (np.: Enel-Med). 

Zniżki przy realizacji kompleksowych planów leczenia. 

Przy realizacji planu leczenia pacjent uzyskuje zniżkę 5-10% w zależności od zakresu planu leczenia. 

Zniżki/rabaty dla zabiegów wykonywanych poza godzinami pracy 
przychodni nie obowiązują 

Zniżki/rabaty dla zabiegów wykonywanych po godzinie 20-ej w dni robocze oraz po 15-ej w soboty  

nie obowiązują. Związane jest to z większymi kosztami pracy. 

 


