Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa
Otwartego Warszawa-Ochota

STOMATOLOGIA
Stomatologia dla pacjetów do 18 r. ż.
RODZAJ USŁUGI

CENA [zł]

Porada lekarska (badanie, konsultacja, wypisanie recepty, skierowania)

30,00 zł

Lakowanie zębów mlecznych (jeden ząb)

50,00 zł

Lakowanie zębów stałych po 7 roku życia

50,00 zł

Znieczulenie

30,00 zł

Wypełnienie chemoutwardzalne w zębach przedtrzonowych i trzonowych na 1 powierzchni

50,00 zł

Wypełnienie chemoutwardzalne w zębach przedtrzonowych i trzonowych na 2 powierzchniach

60,00 zł

Wypełnienie chemoutwardzalne w zębach przedtrzonowych i trzonowych na 3 powierzchniach

70,00 zł

Wypełnienie światłoutwardzalne w zębach przedtrzonowych i trzonowych na 1 powierzchni

100,00 zł

Wypełnienie światłoutwardzalne w zębach przedtrzonowych i trzonowych na 2 powierzchniach

120,00 zł

Wypełnienie światłoutwardzalne w zębach przedtrzonowych i trzonowych na 3 powierzchniach

150,00 zł

Odbudowa zęba materiałem światłoutwardzalnym bez sztyftu

150,00 zł

Wkład (sztyft) standardowy metalowy

50,00 zł

Usuwanie zębów mlecznych

80,00 zł

Usuwanie zębów stałych 1 korzeniowy

100,00 zł

Usuwanie zębów stałych wielokorzeniowych

150,00 zł

Stomatologia dla pacjetów powyżej 18 r. ż.
RODZAJ USŁUGI

CENA [zł]

Porada lekarska (badanie, konsultacja, wypisanie recepty, skierowania)

20,00 zł

Lakierowanie pojedynczy ząb

15,00 zł

Lakierowanie 1- łuk zębowy

50,00 zł

Znieczulenie

20,00 zł

Wypełnienie chemoutwardzalne obejmujące 1 powierzchnię

50,00 zł

Wypełnienie światłoutwardzalne obejmujące 1 powierzchnię

100,00 zł

Wypełnienie chemoutwardzalne obejmujące 2 powierzchnie

60,00 zł

Wypełnienie światłoutwardzalne obejmujące 2 powierzchnie

130,00 zł

Wypełnienie chemoutwardzalne obejmujące 3 powierzchnie

70,00 zł

Wypełnienie światłoutwardzalne obejmujące 3 powierzchnie

150,00 zł

Odbudowa materiałem światłoutwardzalnym bez sztyftu

200,00 zł

Wkład (sztyft) standardowy metal

50,00 zł

Wypełnienie tymczasowe (fleczer, tlenek cynku)

40,00 zł
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Założenie leku dewitaliz. z wypełnieniem tymczasowym

50,00 zł

Trepanacja zęba (bez znieczulenia i opatrunku)

30,00 zł

Leczenie endodontyczne - ekstyrpacja, opracowanie 1 przewodu i opatrunek

40,00 zł

Leczenie endodontyczne - ekstyrpacja, opracowanie 2 przewodów i opatrunek

50,00 zł

Leczenie endodontyczne - ekstyrpacja, opracowanie 3 przewodów i opatrunek

60,00 zł

Założenie leku na sączku do przewodów wraz z płukaniem i opatrunkiem - 1 przewód

40,00 zł

Założenie leku na sączku do przewodów wraz z płukaniem i opatrunkiem - 2 przewody

50,00 zł

Założenie leku na sączku do przewodów wraz z płukaniem i opatrunkiem - 3 przewody

60,00 zł

Tymczasowe wypełnienie przewodów z opatrunkiem - 1 przewód

30,00 zł

Tymczasowe wypełnienie przewodów z opatrunkiem - 2 przewody

40,00 zł

Tymczasowe wypełnienie przewodów z opatrunkiem - 3 przewody

50,00 zł

Ostateczne wypełnienie przewodów - 1 przewód

50,00 zł

Ostateczne wypełnienie przewodów - 2 przewody

70,00 zł

Ostateczne wypełnienie przewodów - 3 przewody

100,00 zł

Usunięcie kamienia i złogów nazębnych - 1 łuk zębowy

50,00 zł

Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku (każda kieszonka)

10,00 zł

Leczenie zmian w błonie śluzowej (każda wizyta)

10,00 zł

Podcięcie wędzidełka, ze znieczuleniem i opatrunkiem

180,00 zł

Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą

50,00 zł

Unieruchomienie zębów kompozytem - 1 punkt

25,00 zł

Usunięcie zęba jednokorzeniowego bez znieczulenia

70,00 zł

Usunięcie zęba wielokorzeniowego bez znieczulenia

120,00 zł

Usunięcie zęba jednokorzeniowego z dłutowaniem bez znieczulenia

170,00 zł

Usunięcie zęba wielokorzeniowego z dłutowaniem bez znieczulenia

250,00 zł

Założenie szwu na jeden zębodół

30,00 zł

Usunięcie szwu - zabieg wykonywany poza gabinetem

15,00 zł

Założenie tamponów z lekiem przeciwkrwotocznym

20,00 zł

Leczenie powikłań poekstrakcyjnych każda wizyta

20,00 zł

Resekcja wierzchołka korzenia bez znieczulenia
Nacięcie ropnia bez znieczulenia

400,00 zł
20,00 zł

Plastyka wyrostka zębodołowego (za jeden zębodół)

100,00 zł

Plastyka otwartej zatoki szczękowej

350,00 zł
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