
Pedostomatologický cenník

vstupné komplexné vyšetrenie, konzultácia, plán liečby 40,00 €

preventívna pedostomatologická prehliadka 25,00 €

RVG kontrolný snímok 5,00 €

BTW snímok 9,00 €

pedostomatologické ošetrenie 20,00 €

vyčistenie zubu pred ošetrením 7,00 €

odborná pedostomatologická konzultácia 20,00 €

cielený stomatologický výkon 10,00 €

pohotovostný príplatok 20,00 €

sťažená spolupráca N1 zo strany dieťaťa 20,00 €

sťažená spolupráca N2 zo strany dieťaťa 30,00 €

sťažená spolupráca N3 zo strany dieťaťa 40,00 €

nedokončené ošetrenie zo strany dieťaťa 60,00 €

entonox 39,00 €

anestéza infiltračná, intragamentárna 10,00 €

anestéza zvodová 15,00 €

ústny retraktor 3,00 €

kofferdam 10,00 €

Ošetrenie mliečnych zubov

výplň mliečneho zuba N1 podľa náročnosti 50,00 €

 výplň mliečneho zuba N2 podľa náročnosti 65,00 €

 výplň mliečneho zuba N3 podľa náročnosti 80,00 €

dočasná výplň 15,00 €

pečatenie 19,00 €

preventívna výplň 30,00 €

ošetrenie zápalu zubnej drene trepanáciou 20,00 €

ošetrenie zápalu zubnej drene devitalizačnou vložkou 20,00 €

preendodontická dostavba zuba 40,00 €

endodontické ošetrenie N1 podľa časovej náročnosti 25,00 €

endodontické ošetrenie N2 podľa časovej náročnosti 50,00 €

endodontické ošetrenie N3 podľa časovej náročnosti 75,00 €

endodontické ošetrenie N4 podľa časovej náročnosti 100,00 €

endodontická dostavba zuba N1 30,00 €

endodontická dostavba zuba N2 50,00 €

gingivectómia 5,00 €

FRC medzerník po extrakcii mliečneho zuba 25,00 €

nekomplikované vytiahnutie jednokoreňového mliečneho zuba 15,00 €

vytiahnutie viackoreňového mliečneho zuba 30,00 €

komplikované vytiahnutie mliečneho zuba alebo jeho koreňa 40,00 €

incízia hnisavého ložiska 35,00 €

ošetrenie rany po vytrhnutí zuba 30,00 €

výplach 5,00 €



drenáž 10,00 €

lokálne ošetrenie ďasna alebo sliznice 10,00 €

Ošetrenie trvalých zubov

jednoplôšková výplň malého rozsahu 40,00 €

jednoplôšková výplň stredného rozsahu 50,00 €

jednoplôšková výplň veľkého rozsahu 60,00 €

dvojplôšková výplň v distálnom úseku 65,00 €

trojplôšková výplň stredného rozsahu 70,00 €

trojplôšková výplň veľkého rozsahu 85,00 €

domodelovanie incizálnej hrany 70,00 €

vymodelovanie celej korunky zuba 100,00 €

rekonštrukcia zuba vrstvovou metódou 120,00 €


