
 

Cenník výkonov platný od 1.1.2023 

 

       Ambulantný výkon                                                                                                                     Cena 

  

    Konzultácia pred komplexnou liečbou                                                                     15min/ 30,00€ 

 

     Anestézia - infiltračná                                                                                                               15,00€ 

                     - zvodová                                                                                                                  15,00€ 

                     - pri chirurgických zákrokoch                                                                                20,00€   

 

     Profesionálna dentálna hygiena (odstránenie zubného kameňa, pieskovanie 

     polishing zubov, fluoridácia, inštruktáž)-dospelí                                                                  55,00€ 

     Bielenie zubov - 18dní domáceho + 2x20min ordinačného bielenia                               320,00€                                                                                             

 

     Nedodržanie termínu bez telefon. dohovoru 24 hod vopred za každých 30min            50,00€ 

   

      RTG snímka                                                                                                                                 10,00€ 

       

Mliečne zuby 

    Pečatenie zuba                                                                                                                             30,00€ 

    Jednoplôšková výplň mliečneho zuba                                                                                      40,00€        

    Viacplôšková výplň mliečneho zuba                                                                                         45,00€     

    Ošetrenie rany po extrakcii jednokoreňového mliečneho zuba                                          40,00€ 

    Ošetrenie rany po extrakcii viackoreňového mliečneho zuba                                             45,00€ 

      

Výplne 

     Jednoplôšková výplň zuba – fotokompozit                                                                             60,00€ 

     Dvojplôšková výplň zuba – fotokompozit                                                                               65,00€ 

     Trojplôšková výplň zuba – fotokompozit                                                                                70,00€ 

     Priame prekrytie zubnej drene                                                                                                 20,00€ 

 

Endodoncia 

     Opracovanie1 koreňového kanálika                                                                                        30,00€ 

     Opracovanie každého ďalšieho koreňového kanálika                                                          15,00€ 

     Reendodoncia- spriechodnenie 1 koreňového kanálika                                                      40,00€ 

     Reendodoncia- spriechodnenie každého ďalšieho kanálika                                                20,00€ 

     Plnenie 1 koreňového kanálika                                                                                                 60,00€ 

     Plnenie 2 koreňových kanálikov                                                                                               75,00€ 

     Plnenie 3 koreňových kanálikov                                                                                               90,00€ 

     Plnenie 4 koreňových kanálikov                                                                                             105,00€ 

 

Protetika 

     Návrh a zhotovenie totálnej snímateľnej náhrady                                                             320,00€ 

     Návrh a zhotovenie čiastočnej snímateľnej náhrady                                             320,00€+prvky    



     Korunka kovokeramická                                                                                                           290,00€ 

     Korunka celokeramická emax – vrstvená                                                                              420,00€ 

     Korunka celokeramická na zirkónovej konštrukcii celoanatomická                                 380,00€ 

     Korunka celokeramická na zirkónovej konštrukcii + cutback                                            400,00€ 

     Keramická fazeta                                                                                                                       490,00€   

 

Chirurgia 

    Ošetrenie rany po extrakcii jednokoreňového zuba (hydrosorb, surgispon)                   40,00€ 

    Ošetrenie rany po extrakcii viackoreňového zuba (hydrosorb, surgispon)                       50,00€ 

    Ošetrenie rany po neplánovanej chirurgickej extrakcii viackoreňového zuba  

    (hydrosorb, surgispon)                                                                                                               70,00€ 

    Chirurgická extrakcia retinovaného tretieho molára                 220,00€ 

   Wassmundova plastika                120,00€       

    Frenulektómia                  90,00€ 

    Vestibuloplastika                                                                                                     120,00€/1 sextant 

     Zavedenie implantátu                                                                                                               840,00€ 

     Odkrytie implantátu a zavedenie vhojovacieho valčeka                                                     50,00€ 

     Sinus lift laterálny                                                                                                                     900,00€ 

     Sinus lift krestálny                                                                                                                    450,00€ 

  Sinus lift layering technika                                                                                                      950,00€   

     Socket preservation                                                                                                                   90,00€ 

     Sausage augmentačná technika                                                                                  550-1000,00€ 

     Bone split augmentačná technika                                                                                       1000,00€ 

     Bone block augmentačná technika                                                                                       800,00€ 

     Carott augmentačná technika                                                                                                400,00€ 

     Kovokeramická korunka na implantát + prefabrikovaná nadstavba                               560,00€ 

     Kovokeramický medzičlen mostíka na implatátoch                                                            450,00€ 

    Zirkónová korunka na implantát + individuálna nadstavba                                                590,00€                                              

    Zirkónový medzičlen mostíka na implatátoch                                                                       480,00€ 

    Branemarkov mostík so zirkónovými zubami a kompozitnou gingívou                         5500,00€ 

    Hybridná protéza kotvená na implantátoch                                            500,00€+retenčné prvky 

    Provizórna korunka na implantát                                                                                          200,00€ 

 

 

 

  


