
W przedstawionym cenniku prezentujemy tylko część naszej oferty.

LECZENIE ZACHOWAWCZE

Oczyszczenie ubytku + opatrunek na 1 ząb (fleczer  lub tlenek cynku) 50 zł. 100 zł.

250 zł.

150 zł.

170 zł.

180 zł.

170 zł.

190 zł.

200 zł.

Tymczasowa odbudowa kąta zęba siecznego (bez gwarancji) 250 zł.

Wybielanie metodą fotochemiczną (lampa) 1000 zł.

Wybielanie na indywidualnych szynach nazębnych 600 zł.

100 zł.

150 zł.

RENTGENODIAGNOSTYKA DENTYSTYCZNA 

Zdjęcie rtg przylegające 

40 zł.

50 zł.

Zdjęcie rtg panoramiczne  (całe uzębienie) 

60 zł.

100 zł.

Opis zdjęcia rtg  * 30 zł.

W gabinetach Dental Service wykonujemy zabiegi z wielu dziedzin stomatologii. Aby uzyskać więcej 
informacji na temat usług jakie możemy Państwu zaoferować zapraszamy do kontaktu telefonicznego 
(32 256 29 85, 698 586 536) lub osobistego.

W dni powszednie 
(8:00-20:00)

W dni powszednie 
(20:00-22:00) oraz w 

soboty, niedziele i 
święta (09:00-21:00) 

Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba (bez znieczulenia lub ze 
znieczuleniem)

Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni      /bez 
znieczulenia/

Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 2 powierzchniach    
/bez znieczulenia/

Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 3 powierzchniach    
/bez znieczulenia/

Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni        /ze 
znieczuleniem/

Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 2 powierzchniach        
/ze znieczuleniem/

Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 3 powierzchniach        
/ze znieczuleniem/

Usunięcie kamienia nazębnego – ultradźwięki  
- 1 łuk

Usunięcie kamienia nazębnego i osadu metodą piaskowania - 1 łuk (fluor-
protector, duraphat)

W dni powszednie 
(8:00-20:00)

W dni powszednie 
(20:00-22:00) oraz w 

soboty, niedziele i 
święta (09:00-21:00) 



LECZENIE KANAŁOWE

Wypełnienie 1 kanału zęba metodą kondensacji bocznej 100 zł.

Otwarcie zęba w znieczuleniu

150 zł.

250 zł.

Otwarcie zęba bez znieczulenia

100 zł.

150 zł.

300 zł.

400 zł.

500 zł.

550 zł.

LECZENIE KANAŁOWE POD MIKROSKOPEM

Leczenie zęba 1 – kanałowego 400 zł.

Leczenie zęba 2 – kanałowego 650 zł.

Leczenie zęba 3 – kanałowego  900 zł.

Leczenie zęba 4 – kanałowego 1150 zł.

Powtórne leczenie zęba 1 – kanałowego 500 zł.

Powtórne leczenie zęba 2 – kanałowego 750 zł.

Powtórne leczenie zęba 3 – kanałowego 1000 zł.

Powtórne leczenie zęba 4 – kanałowego 1250 zł.

Usunięcie ciała obcego z kanału 500 zł.

Ponowne udrożnienie kanału zęba 200 zł.

Zamknięcie perforacji 200 zł.

Wyjęcie wkładu standardowego/lanego/metalowego 200 zł.

W dni powszednie 
(8:00-20:00)

W dni powszednie 
(20:00-22:00) oraz w 

soboty, niedziele i 
święta (09:00-21:00) 

Leczenie endodontyczne zęba 1- kanałowego (bez otwarcia zęba i bez 
odbudowy)

Leczenie endodontyczne zęba 2-kanałowego (bez otwarcia zęba i bez 
odbudowy)

Leczenie endodontyczne zęba 3-kanałowego (bez otwarcia zęba i bez 
odbudowy)

Leczenie endodontyczne zeba 4-kanałowego (bez otwarcia zęba i bez 
odbudowy)

W dni powszednie 
(8:00-20:00)



ZABIEGI CHIRURGICZNE

Konsultacja  

50 zł.

100 zł.

Usunięcie  zęba  w  znieczuleniu

200 zł.

300 zł.

Usunięcie szwów założonych poza dental service

50 zł.

100 zł.

Usunięcie zęba częściowo zatrzymanego + znieczulenie + zszycie rany

550 zł.

Usunięcie zęba całkowicie zatrzymanego + znieczulenie + zszycie rany

800 zł.

Zszycie zębodołu (krwawienie) + znieczulenie (do 3 zębodołów)

150 zł.

250 zł.

Plastyka  zatoki + znieczulenie + szycie

350 zł.

450 zł.

Resekcja  1  zęba od 3 do 3 450 zł.

Resekcja 1 zęba od 4 do 5

500 zł.

600 zł.

Resekcja 1 zęba od 6 do 7 600 zł.

ZNIECZULENIE OGÓLNE – NARKOZA       

Znieczulenie ogólne 900 zł.

Usunięcie  zęba

200 zł.

300 zł.

Leczenie zęba (plomba)

150 zł.

200 zł.

Usunięcie zęba zatrzymanego

300 zł.

450 zł.

W dni powszednie 
(8:00-20:00)

W dni powszednie 
(20:00-22:00) oraz w 

soboty, niedziele i 
święta (09:00-21:00) 

 450 zł.

 700 zł.

W dni powszednie 
(8:00-20:00)

W dni powszednie 
(20:00-22:00) oraz w 

soboty, niedziele i 
święta (09:00-21:00) 



PROTETYKA

Proteza  całkowita 800 zł.

Proteza  nylonowa                              1200 zł.

Proteza acron 1200 zł.

Szyna relaksacyjna erkodur 300 zł.

Mikroproteza 500 zł.

Proteza  natychmiastowa                     900 zł.

Proteza  częściowa 800 zł.

Proteza szkieletowa 1500 zł.

Zasuwa w protezie szkieletowej 500 zł.

Wkład  koronowo – korzeniowy (lany) - metal 280 zł.

Wkład koronowo – korzeniowy z włókna szklanego 200 zł.

Korona  metalowa  lana 250 zł.

Korona  porcelanowa 680 zł.

1 ząb w moście 680 zł.

Korona porcelanowa na stopach metali szlachetnych + cena złota 650 zł. +c.złota

Korona  porcelanowa  (pełnoceramiczna) 1000 zł.

Korona  na cyrkonie (1-2 korony) 1250 zł.

Korona  na cyrkonie (od 3 koron) 1100 zł.

Korona tymczasowa

50 zł.

100 zł.

Korona tymczasowa (dla pacjentów spoza dental-service) 100 zł.

Zdjęcie korony (usługa samodzielna) 100 zł.

Zacementowanie  korony 100 zł.

Podścielenie  protezy 150 zł.

Naprawa  protezy  w 1 dzień

100 zł.

200 zł.

Dostawienie 1 zęba  (za każdy kolejny ząb: 40,00 zł.) 100 zł.

Szablon implantologiczny  700 zł.

Implant jednofazowy (1szt.) 3000 zł.

Implant dwufazowy (1szt.) + korona 4500 zł.

Łącznik do implantu (1 szt.) + korona 2500 zł.

W dni powszednie 
(8:00-20:00)

W dni powszednie 
(20:00-22:00) oraz w 

soboty, niedziele i 
święta (09:00-21:00) 


