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Pohotovostné výkony

RTG snímka 15 €
Anestézia 10 €
Ošetrenie bolestivého trvalého zuba (trepanácia)  40 € 
Ošetrenie bolestivého mliečneho zuba (trepanácia) 30 €          
Ošetrenie zuba s otvorenými koreňovými kanálikmi 40 €    
Dočasná výplň                                                 30 € 
Dočasná výplň (skloionomérny cement – dlhodobé provizórium)       40 €
Extrakcia mliečneho zuba 30 €
Jednoduchá extrakcia mliečneho zuba 20 €
Extrakcia jednokoreňového zuba 40 €  
Extrakcia viackoreňového zuba 45 €
Komplikovaná extrakcia zuba, neplánovaná chirurgická extrakcia 70 €
Zašitie rany 10 €
Hemostatický materiál (zastavenie krvácania) 10 €
Intraorálna incízia 20 €
Drenáž rany/výmena drénu 20 €
Výplach rany 15 €
Ošetrenie zápalu po vytiahnutí zuba, exkochleácia 30 €
Zábrus zuba 20 €
Ošetrenie citlivých krčkov (1-3 zuby) 10 €
Konzultácia 10 €
Kontrolné vyšetrenie   5 € 
Nacementovanie korunky (jeden zub) 20 €
Nacementovanie mostíka (za každú korunku) 20 €
Stiahnutie korunky 20 €
Lokálne odstránenie zubného kameňa, ošetrenie parodontálneho vačku 20 €
Príplatok za nie akútne ošetrenie v rámci pohotovostných ordinačných hodín 40 €



Záchovná stomatológia

RTG – intraorálna snímka (1-3 zuby) 10 €
RTG – OPG panoramatická snímka 15 €
Anestézia 10 €
Vstupné vyšetrenie - dospelý pacient (vstupná prehliadka, RTG vyšetrenie, plán liečby) 25 €
Vstupné vyšetrenie - detský pacient (vstupná prehliadka, RTG vyšetrenie, plán liečby) 15 €
Preventívna prehliadka (bez RTG) 10 €
Krátky administratívny výkon   5 €
Nasadenie kofferdamu   5 €
Výplň malého rozsahu 40 €
Výplň stredného rozsahu 45 €
Výplň veľkého rozsahu 50 €
Výplň mliečneho zuba 20 €
Pečatenie zuba 25 €
Dočasná výplň (pred definitívnym ošetrením) 15 €
Remineralizačná podložka 10 €
Fazeta kompozitná priama 60 €
Ošetrenie citlivých krčkov (1-3 zuby) 10 €
Skloionómerná výplň (dlhodobé provizórium) 40 €
Dostavba korunky (everX posterior) 60 €
Sklenený čap 20 €
Ošetrenie nespolupracujúceho dieťaťa (každých 30min) 20 €
Nedostavenie sa na termín (bez ohlásenia 48h vopred) 20 €

Endodoncia

Opracovanie 1 koreňového kanálika (rozšírenie, dezinfekcia) 25 €
Opracovanie každého ďalšieho koreňového kanálika   5 €
Definitívne zaplnenie jedného koreňového kanálika 60 €
Definitívne zaplnenie každého ďalšieho koreňového kanálika 15 €
Dočasná medikamentózna vložka koreňového kanálika 10 €
Reendodontické ošetrenie (príplatok) 15 €
Preendodontická dostavba 20 €
Dočasná výplň (po dočasnom endodontickom ošetrení) 15 €
Použitie MTA 10 €
Bielenie mŕtveho zuba 30 €

Dentálna hygiena

Vstupná dentálna hygiena (odstránenie zubného kameňa, pieskovanie, fluoridácia) 50 €
Dentálna hygiena detí do 15 rokov, inštruktáž 30 €
Odstránenie zubného kameňa (malé nánosy) 15 €
Odstránenie zubného kameňa (veľké nánosy)    30 €
Ručné dočistenie kyretážou 10 €
Kyretáž 1-3 parodontálnych vačkov 10 €
Pieskovanie (airflow) (1-3 sextanty) 10 €
Fluoridácia (fluoridový lak – dlhodobá fluoridácia) 10 €
Inštruktáž ústnej hygieny   5 €
Bielenie zubov (kombinované ambulantné a domáce bielenie)             300 €



Protetika

Odtlačky   20 €
Stiahnutie korunky / mostíka   20 €
Korunka provizórna (ambulantne zhotovená)   25 €
Korunka provizórna (laboratórne zhotovená)   60 €
Kovová celoliata korunka   90 €
Korunka kovokeramická 200 €
Korunka zirkónová 300 €
Korunka porcelánová E-max 350 €
Fazeta E-max presovaná keramika, indiviuálne farbená 300 €
Fazeta frézovaná zirkónová 300 €
Fazeta kompozitná 200 €
Celková snímateľná náhrada 300 €
Čiastočná snímateľná náhrada (v závislosti od kotviacich prvkov)    300 – 350 €
Oprava snímateľnej náhrady   60 €
Doplnenie zuba do snímateľnej náhrady   60 €
Rebazácia snímateľnej náhrady   60 €
Adhezívny most na sklenom vlákne 250 €
Dlahovanie zubov skleným vláknom (jeden zub)   25 €

Stomatochirurgické výkony

Chirurgická extrakcia  zuba múdrosti  100 € 
Resekcia koreňového hrotu  100 € 
Vestibuloplastika v mandibule  100 € 
Vestibuloplastika v maxile       100 € 
Odstránenie cysty  100 €
Odstránenie fibrómu na mäkkých tkanivách    50 €
Uzatvorenie oroantrálnej komunikácie / Wasmundova plastika    50 € 
Odstránenie uzdičky na pere / jazyku           40 - 50 € 
Odber tkaniva na histológiu    20 € 


