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CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH 

od stycznia 2022r. 

 

Wszystkie zabiegi wykonywane są przy użyciu mikroskopu stomatologicznego oraz materiałów najwyższej jakości. 

Znieczulenie miejscowe do każdego zabiegu jest bezpłatne na życzenie Pacjenta. Warunkiem rozpoczęcia leczenia                          

w Fi Clinic jest wykonanie lub dostarczenie zdjęcia RTG panoramicznego wykonanego nie później niż 12 miesięcy przed 

rozpoczęciem badania.   

 

Badanie stomatologiczne wraz z przeglądem pod mikroskopem  

 

200 zł 

Konsultacja specjalistyczna (implantologiczna, protetyczna, ortodontyczna) 

 

250 zł 

Wykonanie specjalistycznego indywidualnego planu leczenia z kosztorysem 

(zawiera badanie, zdjęcia fotograficzne wewnątrz i zewnątrzustne ,prześwietlenie 

pantomograficzne. tomografię komputerową szczęki i żuchwy do zaplanowania leczenia, 

wykonanie kosztorysów oraz konsultację z omówieniem planu leczenia) 

 

 

 

 

800 zł 

 

DIAGNOSTYKA 

Zdjęcie pantomograficzne (panoramiczne) cyfrowe OPG  100 zł 

Zdjęcie cefalometryczne   100 zł 

Zdjęcie zębowe (punktowe) RVG cyfrowe  50 zł 

Badanie 3D CBCT(TK) jednego zęba  200 zł 

Badanie 3D CBCT(TK) szczęki lub żuchwy  250 zł 

Badanie 3D CBCT(TK) szczęki i żuchwy  350 zł 

 

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA 

Wypełnienie kompozytowe małe (w bruzdach/przyszyjkowe/jedna powierzchnia) 

o małe (w bruzdach/przyszyjkowe/jedna powierzchnia) 300 zł 

 

300 zł 

Wypełnienie kompozytowe średnie (dwie powierzchnie) 350 - 400 zł 

Wypełnienie kompozytowe duże (odbudowa zęba rozległym wypełnieniem, trzy 

powierzchnie i więcej) 

400 - 500 zł 

Estetyczne wypełnienie w zębie przednim 400 – 500 zł 

Odbudowa korony zęba wzmocniona włóknem szklanym EverX 500 zł 

Rozjaśnienie zęba martwego (walking bleach- wypełnienie wewnętrzne) 300 zł 

Każda kolejna wizyta walking bleach 100 zł 

Bezbolesne znieczulenie komputerowe 50 zł 
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CHIRURGIA 

Usunięcie zęba 250  - 400 zł 

Dłutowanie korzenia 350 - 500 zł 

Usunięcie z augumentacją (regeneracją kości) do 2 m-cy po usunięciu zęba, przeciwdziała 

zanikowi tkanek  

od 1500 zł 

Zabieg augmentacyjny kości z wykorzystaniem narzędzi piezoelektrycznych 2500 zł 

Chirurgiczne usunięcie zęba ósmego górnego 500 – 700 zł 

Chirurgiczne usunięcie zęba ósmego dolnego 600 – 900 zł 

Chirurgiczne dłutowanie zęba ósmego za pomocą narzędzi piezoelektrycznych 2500 zł 

Podniesienie dna zatoki 3000 – 4000 zł  

Resekcja wierzchołka korzenia 600 – 900 zł 

Pokrycie recesji 1500 zł 

Zamknięcie połączenia ustno-zatokowego 250 – 350 zł 

Badanie histopatologiczne wycinka 150 zł  

PRF (odwirowanie fibryny pobranej od pacjenta, która wspomaga i przyspiesza proces gojenia kości 

i tkanek miękkich) 

500 zł  

 

ENDODONCJA  

Wszystkie zabiegi z zakresu leczenia kanałowego wykonywane są standardowo przy użyciu mikroskopu oraz komputera do 

pomiaru długości kanału z wykorzystaniem cementów nanobioceramicznych. Ostateczna całkowita cena leczenia zależy 

od stopnia jego skomplikowania, ilości kanałów i powikłań zapalnych i jest ustalana przed rozpoczęciem leczenia na 

podstawie zdjęcia RTG lub CBCT.  W cenę wliczone są wszystkie niezbędne znieczulenia i zdjęcia RVG zębowe. Koszt 

leczenia kanałowego nie obejmuje kosztu odbudowy zęba po leczeniu kanałowym.  

 

Odbudowa ścian zęba (przygotowanie do leczenia kanałowego)  300-400 zł 

Leczenie kanałowe zęba siecznego  800 zł 

Leczenie kanałowe kła i przedtrzonowego 1000 zł 

Leczenie kanałowe zęba trzonowego 1500 zł 

Ponowne leczenie kanałowe (reendo) zęba siecznego  1200 zł 

Ponowne leczenie kanałowe (reendo) zęba przedtrzonowego i kła  1500 zł 

Ponowne leczenie kanałowe (reendo) zęba trzonowego  1500 – 2250 zł 

Odbudowa wzmacniająca zęba po leczeniu kanałowym  400-600 zł 
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IMPANTOLOGIA 

Wszczepienie implantu Straumann 3100 zł 

Wszczepienie implantu Straumann za pomocą szablonu chirurgicznego 3500 zł  

Wszczepienie implantu ICX  2500 zł 

Odsłonięcie implantu i założenie śruby gojącej 350 zł  

Korona na implancie Straumann  3500 zł 

Korona na implancie ICX  2700 zł 

 
PROFILAKTYKA I WYBIELANIE 

Skaling, piaskowanie i fluoryzacja wraz z instruktażem higieny  300 zł 

Specjalistyczny pakiet higienizacyjny dla pacjentów ortodontycznych, protetycznych 
i implantologicznych 

350 zł 

Wybielanie nakładkowe, domowe (z 2 strzykawkami żelu) 900 zł 

Wybielanie gabinetowe z wykorzystaniem lampy wybielającej  1590 zł 

 
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA 

Badanie stomatologiczne z poradą dietetyczną i higienizacyjną 150 zł 

Wybarwienie płytki nazębnej 50 zł 

Wizyta adaptacyjna 150 zł 

Wypełnienie w zębie mlecznym od 150 zł 

Leczenie endodontyczne zęba mlecznego metodą amputacyjną 150 zł 

Ekstrakcja zęba mlecznego 150 - 200 zł 

Lakierowanie zębów 100 zł 

Lakowanie zęba od 150 zł 

Odbudowa zęba  siecznego mlecznego 200 zł 
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PROTETYKA 

Wszystkie korony oferowane Państwu w Fi Clinic wykonywane są techniką komputerowego projektowania                                             

i frezowania CAD/CAM 

Proteza całkowita overdenture oparta na 2 implantach (żuchwa)  9000 zł 

Proteza całkowita overdenture oparta na 4 implantach (szczęka)  13 000zł 

Korona licowana porcelaną na metalu od 1500 zł 

Korona licowana porcelaną na spiekach ceramicznych (bez metalu) od 2150 zł 

Korona pełnoceramiczna  2150 zł 

Korona tymczasowa CAD/CAM  300 zł 

Licówka porcelanowa od 2200 zł 

Onlay (nakład) kompozytowy od 1600 zł 

Onlay (nakład) porcelanowy od 2150 zł 

Wkład indywidualny koronowo-korzeniowy od 550 zł 

Proteza szkieletowa  od 3600 zł 

Proteza całkowita (wersja podstawowa, cena za łuk)  
Proteza całkowita modelowana wtryskowo z zębami Physiodent – od 3500 zł  
Protezy szkieletowe oparte na elementach precyzyjnych (teleskopy, zatrzaski, 
zasuwy)– wycena indywidualna                                                                                                                                       

3300 zł 

Proteza całkowita modelowana wtryskowo z zębami Physiodent 
Protezy szkieletowe oparte na elementach precyzyjnych (teleskopy, zatrzaski, 
zasuwy)– wycena indywidualna                                                                                                                                       

od 3500 zł 

Protezy szkieletowe oparte na elementach precyzyjnych (teleskopy, zatrzaski, 
zasuwy) 

wycena indywidualna                                                                                                                                       

Most protetyczny metalowo-porcelanowy (cena za punkt) od 1500 zł 

Most protetyczny pełnoceramiczny (cena za punkt)  od 2100 zł 

Szyna relaksacyjna  1200 zł 

 
 

ORTODONCJA 

Konsultacja specjalistyczna 250 zł 

Przygotowanie dokumentacji (wyciski pod modele, fotografia, analiza) 300 zł 

Ułożenie planu leczenia 300 zł 

Wizyty kontrolne aparatu stałego 200-250 zł 

Wizyty kontrolne aparatu grubołukowego i ruchomego   150 zł 
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APARATY STAŁE 

Aparat cienkołukowy, metalowy (na jeden łuk) 3300 zł 

Aparat częściowy metalowy 1800 zł 

Aparat cienkołukowy estetyczny 4500 zł 

Aparat grubołukowy ( Hyrax/Pendex) 1600 zł 

Aparat grubołukowy ( łuk językowy/ podniebienny) 800 zł 

Zdjęcie aparatu stałego (jeden łuk) 600 zł 

Naklejenie elementu metalowego 100 zł 

Naklejenie elementu estetycznego 150 zł 

Retainer stały 300 zł 

Awaria retainera 100 zł 

Zdjęcie retainera 200 zł 

 

 

APARATY RUCHOME 

Aparat jednoszczękowy (kolor do wyboru) 700 -800 zł 

Aparat obuszczękowy (kolor do wyboru) 1000 - 1200zł 

Aparat Twin Block 1200 -1400 zł 

Trainer 600 zł 

Kontrola retencji 120 zł 

Płytka retencyjna 500 zł 

Szyna retencyjna 500 zł 

Naprawa aparatu ruchomego 300 zł 

Modele fazowe 100 zł 

Separacja 60 zł 

 
 
 
 
 
 
 


