
Cenník doplatkov. 
Zubná ambulancia vo Vrábľoch má zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.

   Ambulantný výkon                                                                                                                            Cena
Komplexné vstupné vyšetrenie - dospelí (rtg status, fotodokumentácia, návrh (terapie)               30,00€          

   Komplexné vstupné vyšetrenie - deti (rtg status, fotodokumentácia, návrh terapie)                      20,00€          
   Konzultácia pred komplexnou liečbou                                                                                         15min/20,00€
   Vyžiadané akútne ošetrenie mimo ordinačného času                                                                           50,00€
   Anestézia - infiltračná                                                                                                                                    7,00€
                     - zvodová                                                                                                                                      10,00€
   Lokálne ošetrenie gingívy                                                                                                                            10,00€ 

Profesionálna dentálna hygiena (odstránenie zubného kameňa, pieskovanie polishing zubov, fluoridácia,    
inštruktáž)                                                                                                                                                       45,00€

   Bielenie zubov - 18dní domáceho + 2x20min ordinačného bielenia                                                  250,00€         
   Vnútorné bielenie devitálnych zubov                                                                                                         25,00€
   Nedodržanie termínu bez telefon. dohovoru 24 hod vopred                                                                30,00€
   Pacientom vyžiadané lekárske potvrdenie                                                                                                  5,00€
   RTG snímka                                                                                                                                                       7,00€
   Lekárska správa pre iného špecialistu/poisťovne                                                                                    10,00€

Mliečne zuby
   Pečatenie zuba                                                                                                                                              15,00€
   Jednoplôšková výplň mliečneho zuba                                                                                                       15,00€
   Viacplôšková výplň mliečneho zuba                                                                                                          20,00€    
   MTA pulpotómia mliečneho zuba                                                                                                              25,00€
   Extrakcia kývavého mliečneho zuba                                                                                                          10,00€

Extrakcia jednokoreňového mliečneho zuba                                                                                            15,00€          
Extrakcia viackoreňového mliečneho zuba                                                                                               20,00€

   Ošetrenie nespolupracujúceho detského pacienta (doplatok k výkonu)                                            20,00€  
Výplne

   Dočasná výplň - zinkoxidový dočasný výplňový materiál                                                                                   12,00€          
   Dočasná výplň -  skloionomérny dočasný výplňový materiál                                                                15,00€
   Biodentine                                                                                                                                                      20,00€
   Jednoplôšková výplň zuba – amalgám                                                                                                      17,00€
   Dvojplôšková výplň zuba – amalgám                                                                                                        22,00€
   Trojplôšková výplň zuba – amalgám                                                                                                         25,00€
   Jednoplôšková výplň zuba – fotokompozit                                                                                              35,00€
   Dvojplôšková výplň zuba – fotokompozit                                                                                                40,00€
   Trojplôšková výplň zuba – fotokompozit                                                                                                  45,00€
   Jednoplôšková výplň zuba – fotokompozit -  v mikroskop. ošetrení                                                   55,00€
  Dvojplôšková výplň zuba – fotokompozit - v mikroskop. ošetrení                                                        60,00€          
   Trojplôšková výplň zuba – fotokompozit - v mikroskop. ošetrení                                                        65,00€   

Endodoncia
   Plnenie 1 koreňového kanálika                                                                                                                  38,00€
   Plnenie 2 koreňových kanálikov                                                                                                                 51,00€
   Plnenie 3 koreňových kanálikov                                                                                                                 62,00€



   Plnenie 4 koreňových kanálikov                                                                                                                 75,00€
   Trepanácia 1 koreňového kanálika                                                                                                            15,00€
   Trepanácia každého ďalšieho kanálika                                                                                                       7,00€
   Reendodoncia- spriechodnenie 1 koreňového kanálika                                                                        20,00€

Reendodoncia- spriechodnenie každého ďalšieho kanálika                                                                        10,00€          
Preendodontická dostavba                                                                                                                          15,00€   
Protetika

   Návrh a zhotovenie totálnej snímateľnej náhrady                                                                               100,00€
   Návrh a zhotovenie čiastočne snímateľnej náhrady                                                                            100,00€   
   Flexitte snímateľná náhrada                                                                                                                     250,00€
   Medzerník                                                                                                                                                      40,00€ 
   Sklenená čapová dostavba                                                                                                                          45,00€

Korunka celoliata plášťová                                                                                                                          50,00€          
Korunka živicová – dočasná, zhotovená zubným technikom                                                               45,00€

   Korunka fazetovaná živicou                                                                                                                        70,00€
   Korunka fazetovaná keramikou                                                                                                               100,00€

Korunka kovokeramická                                                                                                                           150,00€           
Korunka celokeramická                                                                                                                             200,00€

   Korunka celokeramická na zirkónovej konštrukcii                                                                                220,00€
   Keramická fazeta                                                                                                                                        200,00€
   Chirurgia 
   Extrakcia jednokoreňového zuba                                                                                                              15,00€  
   Extrakcia viackoreňového zuba                                                                                                                 20,00€
   Komplikovaná extrakcia                                                                                                                              50,00€
   Sutura                                                                                                                                                             10,00€
   Zavedenie implantátu                                                                                                                               350,00€
   Odkrytie implantátu a zavedenie vhojovacieho valčeka                                                                       20,00€

 Kovokeramická korunka na implantát                                                                                                   350,00€    
Zirkónkeramická korunka na implantát                                                                                                 400,00€

   Kovokeramický medzičlen mostíka na implatátoch                                                                            250,00€
   Provizórna korunka na implantát                                                                                                            100,00€
   Chirurgické extrakcie retinovaných tretích molárov                               130,00€

Wassmundova plastika                                90,00€         
Resekcia koreňového hrotu a retrográdna výplň koreňa MTA                           90,00€ 
Frenulektómia                              70,00€

   Vestibuloplastika                                                                                                                                          70,00€
  Odstraňovanie crista volans, granuloma fissuratum                                                                              70,00€  
 
Cena ošetrenia pacienta v celkovej anestézii závisí od konkrétnych výkonov počas ošetrenia pacienta a dĺžky 
trvania celkovej anestézie, preto Vám bude vypočítaná pri konzultácii.
 



                                                                              
            


