
Cenník    platný od 12.6.2017        ( Platba je možná iba v hotovosti ) 
Cena dentálnej hygieny dospelý : 28 - 33 Eur 

Cena dentálnej hygieny do 18 rokov : 8 - 25 Eur  (podľa veku dieťaťa a stavu 

chrupu) 
 

                    Podrobný cenník a ponúkané služby: 
1. Prvá návšteva klienta, bez ošetrenia 
oboznamovanie s prostredím 

0€ 
2. Konzultácia parodontologická 
zhodnotenie stavu par.vačkov, ich aktivity, určenie liečebného plánu 

5€ 
3. Konzultácia a poradenská činnosť v oblasti životného štýlu 
informácie o možnosti zlepšiť stav svojho zdravia 

28€ 
4. Konzultácia a poradenská činnosť v oblasti životného štýlu, výživový 
doplnok 
informácie o možnosti zlepšiť stav svojho zdravia, zelené poraviny GW 

48€ 
5. Prednášková činnosť 
prednášková činnosť pre firmy, prezentácie na dohodnuté témy z oblasti dent. 
hygieny (fajčenie, svieži dych..) a zdravého život. štýlu 

30€ 
6. Motivácia a inštruktáž bez ošetrenia dieťaťa 
príčiny ochorení- detský atlas, nácvik práce so zubnou kefkou, prípadne inými 
pomôckami dent. hygieny, podľa potrieb dieťaťa 

8€ 
7. Detekcia plaku farbením 
zafarbenie zubných povlakov 

3€ 
8.Dentálna hygiena deti do 5 rokov 
vyšetrenie stavu chrupu a ďasien, určenie hygienických indexov, odstránenie 
bakt.plaku, motivácia a inštruktáž s pomôckami, leštenie zubov a profy pastou, 
floridácia, výživové poradenstvo, poučenie rodiča o dentálnej hygiene 

12€ 
9.Dentálna hygiena deti do 5 rokov + odstránenie zubného kameňa 
vyšetrenie stavu chrupu a ďsien, určenie hygienických indexov, odstránenie 
bakt.plaku, motivácia a inštruktáž s pomôckami, leštenie zubov pomôckami a 
profy pastou, floridácia, výživové poradenstvo, poučenie rodiča o dentálnej 
hygiene+ odstránenie zubného kameňa ručnými nástrojmi (bezbolestné :) 

14€ 
 
 
 



10. Dentálna hygiena deti deti 6-10rokov 
vyšetrenie stavu chrupu a ďasien, určenie hygienických indexov, odstránenie 
bakt.plaku, motivácia a inštruktáž s pomôckami, leštenie zubov profy pastou, 
floridácia, výživové poradenstvo, poučenie rodiča o dentálnej hygiene 

15€ 
11. Dentálna hygiena deti 6-10rokov+ odstránenie zubného kameňa 
vyšetrenie stavu chrupu a ďasien, určenie hygienických indexov, odstránenie 
bakt.plaku, motivácia a inštruktáž s pomôckami, leštenie zubov profy pastou, 
floridácia, výživové poradenstvo, poučenie rodiča o dentálnej hygiene+ 
odstránenie zubného kameňa ručnými nástrojmi (bezbolestné :) 

18€ 
12. Dentálnahygiena od 11-18 rokov 
vyšetrenie stavu chrupu a ďasien, určenie hygienických indexov, odstránenie 
bakt.plaku, motivácia a inštruktáž s pomôckami, leštenie zubov profy pastou, 
floridácia, výživové poradenstvo, poučenie o dentálnej hygiene 

20€ 
13. Dentálna hygiena od 11-18 rokov+odstránenie zubného kameňa 
vyšetrenie stavu chrupu a ďasien, určenie hygienických indexov, odstránenie 
bakt.plaku, motivácia a inštruktáž s pomôckami, leštenie zubov profy pastou, 
floridácia, výživové poradenstvo, poučenie o dentálnej hygiene+ odstránenie 
zubného kameňa ručnými nástrojmi  a v prípade potreby ultrazvukom 
(bezbolestné :) 

25€ 
14. Dentálna hygiena od 18 rokov+odstránenie zubného kameňa 
kompletná dentálna hygiena 

28€ 
15. AIR-FLOW 1 sextant 
odstránenie  zubných povlakov a leštenie zubov prístrojom AIR -FLOW Master 
Piezon 

5€ 
16. AIR-FLOW- celé zuboradia 
čistenie zubných povlakov a leštenie zubov prístrojom AIR - FLOW Master 
Piezon odstránenie pigmentácii z povrchov zubov mikročasticami prášku pod 
tlakom vzduchu a vody, navrátenie pôvodnej belosti zubov, floridácia 

25€ 
17. Odstránenie zubného kameňa 1 sextant do 18 rokov 

3€ 
18. Odstránenie zubného kameňa 1 sextant nad 18 rokov 

5€ 
19. Leštenie zubov profy pastou 1 sextant 

5€ 
20. Darčeková poukážka deti do 5rokov + darček 
vyšetrenie stavu chrupu a ďasien, určenie hygienických indexov, odstránenie 
bakt.plaku, motivácia a inštruktáž s pomôckami, leštenie zubov profy pastou, 
floridácia, výživové poradenstvo, poučenie rodiča o dentálnej hygiene+ darček 



15€ 
21. Darčeková poukážka deti 6-10 rokov+darček 
vyšetrenie stavu chrupu a ďasien, určenie hygienických indexov, odstránenie 
bakt.plaku, motivácia a inštruktáž s pomôckami, leštenie zubov profy pastou, 
floridácia, výživové poradenstvo, poučenie rodiča o dentálnej hygiene+ darček 

20€ 
22. Darčeková poukážka 11-18 rokov+ darček 
vyšetrenie stavu chrupu a ďasien, určenie hygienických indexov, odstránenie 
bakt.plaku, motivácia a inštruktáž s pomôckami, leštenie zubov / AIR FLOW-
podľa stavu chrupu a veku dieťaťa/profy pasta, floridácia, výživové 
poradenstvo, poučenie rodiča o dentálnej hygiene+ darček 

25€ 
23. Darčeková poukážka ženy, muži+ darček 
vyšetrenie stavu chrupu a ďasien, určenie hygienických indexov, odstránenie 
bakt.plaku, motivácia a inštruktáž s pomôckami, leštenie zubov / AIR FLOW-
podľa stavu chrupu /profy pasta, floridácia, výživové poradenstvo, darček 

33€ 
24. Ošetrenie parodontálneho vačku 

5€ 
25. Kontrola aktivity par.vačkov 

6€ 
26. Dentálna hygiena pri ťažkej par./gingivitíde 1.ošetrenie 

20€ 
27. Dentálna hygiena pri ťažkej par./gingivitíde 2.ošetrenie 

15€ 
28. Medikamentózne ošetrenie par.vačku 

3€ 
29. Parodontálne testy+ správa pre lekára 

70€ 
30. Lokálne ošetrenie sliznice 

1€ 
31.  Odstránenie lokálneho dráždenia 1 zub 

3€ 
32. Ošetrenie citlivých zubných krčkov 

2€ 
33. Floridácia celková do floridačných lyžíc 

15€ 
34. Čistenie zubnej náhrady hornej, alebo dolnej (1ks) 

5€ 
35. Skúška vitality zuba 

1€ 
36. Pečatenie zubov (jeden zub) 

11€ 

 


