
Chirurgické zákroky   

Extrakcia jednokoreňového zuba – jednoduchá 25,00 € 

Extrakcia viackoreňového zuba – jednoduchá 35,00 € 

Chirurgická extrakcia zuba – komplikovaná (zastavenie poextrakčného krvácania) 49,00 € 

Lokálne ošetrenie gingívy alebo sliznice  20,00 € 

Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti 10,00 € 

Intraorálna incízia 10,00 € 

Výmena drénu 15,00 € 

Denticio Difficilis 15,00 € 

    

Stomatologická protetika   

Ošetrenie frakturovaného zuba provizórnou ochrannou korunkou 100,00 € 

(rekonštrukcia zuba, dočasná korunka)   

Zubný odtlačok horných a dolných zubov                          29,00 € 

Skúšobný odtlačok (sádrový model) 29,00 € 

Kovokeramická korunka 180,00 € 

Celokeramická korunka     279,90 € 

Živicová korunka 120,00 € 

Provizórna korunka (zhotovená v ambulancii) 17,00 € 

Stiahnutie fixnej korunky (1 zub) 20,00 € 

Opätovné nasadenie fixnej korunky 25,00 € 



Zásuvný spoj 150,00 € 

Skeletová náhrada 290,00 € 

Celková snímateľná horná alebo dolná náhrada 250,00 € 

    

Cenník stomatologických výkonov   

Stomatologická konzultácia do 30 min. grátis 

Preventívna stomatologická prehliadka 15,00 € 

Vyžiadané akútne ošetrenie v pracovných hodinách bez príplatku 

Vyžiadané akútne ošetrenie mimo pracovných hodín dohodou 

    

Záchovná stomatológia   

Fotokompozit výplň - jedna plôška 25,00 € 

Fotokompozit výplň - dve plôšky     35,00 € 

Fotokompozit výplň - tri plôšky     45,00 € 

Rekonštrukcia zuba    - priama 55,00 € 

Rekonštrukcia zuba (+ štift)     80,00 € 

Provizórne ošetrenie jednoduchého zubného kazu     15,00 € 

Liečivá podložka 10,00 € 

Provizórna výplň (cavit) 10,00 € 

Výplň bielostriebro (1 ploška)  15,00 € 

Výplň bielostriebro (2 ploška)  25,00 € 

Výplň bielostriebro (3 ploška)  35,00 € 

Výplň bielostriebro (dostavba)  40,00 € 

Výplň na mliečnom zube 15,00 € 

Pečatenie (mliečny) 8,00 € 

Pečatenie (trvalý) 11,00 € 

    



Vyšetrenia, dentálna hygiena, profylaxia   

RTG snímka zubov intraorálna 10,00 € 

Dokumentačná fotografia 6,00 € 

Povrchová slizničná anestézia 5,00 € 

Injekčná anestézia 10,00 € 

OPG snímok 29,00 € 

Dentálna Hygiena (1 kvadrant)           7,00 € 

Depurácia 8,00 €  

Hĺbková kyretáž (1 zub) 10,00 €  

Gingivektómia (s anestézou) 25,00 €  

Bielenie zubov (pieskovaním AIR FLOW) 30,00 €  

Bielenie zubov (ZOOM systém) 250,00 €  

Ochranná dlaha (proti bruxizmu) 80,00 €  

    

Endononcia   

Otvorenie a rozšírenie 1 kanálika s liečivou a dočastnou výplňou   30,00 € 

Definitívne zaplnenie 1 koreňového kanálika 60,00 € 

Sklenený čap 40,00 € 

Titánový čáp, pri zlomenej inciziválnej ploche zubu 40,00 € 

 


