Protetyka
( dla stałych pacjentów oraz przy realizacji dużych rekonstrukcji 10-15 % rabat na leczenie zachowawcze i
protetykę )
( w cenę uzupełnienia wliczono znieczulenie, uzupełnienia tymczasowe,cementowanie )
Wstępna konsultacja protetyka,estetyka
Plan i wycena leczenia protetycznego ( odliczana przy realizacji )
Prace ekspresowe / natychmiastowe
Korona pełnocereamiczna ( CAD/CAM ,e-max )
-1-2 pkt
Korona/ most pełnoceramiczny 3-5 pkt
Korona /most pełnoceramiczny 6 pkt i więcej
Licówka pełnoceramiczna na folii platynowej - 1-2 pkt
Licówka pełnoceramiczna na folii platynowej 3-5 pkt
Licówka pełnoceramiczna na folii platynowej 6 i więcej
Korona / most metalowo-porcelanowy 1-2 pkt
Korona /most metalowo-porcelanowy 3-5 pkt
Korona/most metalowo-porcelanowy 6 i więcej pkt
Most AET wykonany w laboratorium
Korona na implancie
Zacementowanie pracy protetycznej ( poza gwarancją )
Podparcie szklane ZX -27
Onlay/Inlay kompozytowy
Onlay/Inlay pełnoceramiczny
Endokorona
Wkład z włókna szklanego
Proteza szkieletowa prosta konstrukcja
Proteza na zatrzaskach
Proteza akrylowa całkowita
Proteza akrylowa częściowa
Wzmocnienie protezy siatką
Indywidualizacja uzupełnienia protetycznego
Proteza na implantach
Proteza acetalowa
Proteza acron - całkowita
Mini proteza ( do 3 zębów )

bezpłatna
120 zł
plus 20 % dopłata
950 zł
920 zł
900 zł
950 zł
920 zł
900 zł
550 zł
520 zł
500 zł
1 000 zł
1 700 zł
70 zł
800 zł
450 zł
950 zł
900 zł
150 zł
1 400 zł
wycena indywidualna
700 zł
600-700 zł
plus 200 zł
100-500 zł
1500-2000 zł
1 400 zł
1 400 zł
300 zł

Mini proteza acetalowa
Proteza na belce ,zatrzaskach
Proteza overdenture
Naprawa protezy bez wycisku
Naprawa protezy z wyciskiem
Podścielenie protezy
Podścielenie protezy i wymiana gumek silikonowych
Wymiana gumek
Szyna podnosząca wysokość zwarcia
Szyna przeciw bruksizmowi
Proteza tymczasowa

600 zł
wycena indywidualna
wycena indywidualna
80 zł
100 zł
200 zł
300 zł plus koszt materiału
100 zł plus koszt materiału
350 zł
350 zł
700 zł

Stomatoloia estetyczna
Konsultacja przed wybielaniem
Licówka Componeer
Licówka pełnoceramiczna
Licówka kompozytowa ( Synergy )
Wybielanie nakładkowe ( 2 łuki )
( 1 łuk )
Wybielanie lampą Radii Plus
kolejny raz
Wybielanie zęba leczonego endodontycznie ( pierwsza wizyta )
Kolejne wizyty

bezpłatna
500 zł
od 900 zł
250 zł
600 zł
500 zł
750 zł
600 zł
120 zł
70 zł

