Cenník stomatologických výkonov BB Dental Clinic
Cenník platný od 1.12.2021

Vstupné vyšetrenie a preventívna prehliadka

Cena

Čas ošetrenia

Konzultácia

Zadarmo

15 min

Komplexná vstupná prehliadka

Zadarmo

30 min

Preventívna prehliadka

80 €

30 min

Dentálna hygiena vstupná s pomôckami a inštruktážou

80 €

60 min

Dentálna hygiena dočistenie

60 €

45 min

Dentálna hygiena recall s pomôckami a inštruktážou

80 €

60 min

Parodontologická liečba parodontu

120 €

75 min

Bielenie zubov domáce

350 €

Bielenie zubov ordinačné

350 €

Doplnkové balenie bielenia

150 €

Desenzitizácia / neinvazívne ošetrenie citlivého zuba

50 €

Remineralizačná dlaha

250 €

Dentálna hygiena a bielenie

60 min

15 min

Pohotovostné výkony
Akútne vyšetrenie pacienta

80 €

30 min

Akútne ošetrenie so zachovaním zuba

180 €

45 - 60 min

Akútne vytiahnutie zuba podľa náročnosti

od 100 €

20 - 60 min

Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti

80 €

30 min

Intraorálna incízia dentogénneho abscesu

100 €

30 min

Konzervačné ošetrenie
Lokálna anestézia

20 €

Intraorálny RTG snímok

10 €

Bite-wing RTG snímky

60 €

Dočasná výplň jednoduchá

50 €

Dočasná výplň komplikovaná

70 €

Fotokompozitná výplň zuba jednoduchá

110 €

45 - 60 min

Fotokompozitná výplň zuba komplikovaná

140 €

60 - 90 min

Fotokompozitná rekonštrukcia zuba

170 €

60 - 90 min

Fotokompozitná rekonštrukcia zuba komplikovaná

200 €

60 - 90 min

Liečivá podložka na záchranu zubnej drene

30 €

Endodontické ošetrenie - liečba koreňového systému pomocou mikroskopu
Paliatívne endodontické ošetrenie zuba

150 €

45 - 60 min

Mikroskopické endodontické ošetrenie zuba

270 €

90 - 120 min

Mikroskopické reendodontické ošetrenie zuba

320 €

120-150 min

Komplikované endodontické ošetrenie zuba

350 €

120-150 min

Komplikované reendodontické ošetrenie zuba

370 €

120-150 min

Aplikácia biokompatibilného MTA cementu

80 €

Aplikácia sklovláknového FRC čapu

100 €

Príprava zuba na korunku

100 €

Vnútorné bielenie zuba

120 €

Stomatochirurgické a dentoalveolárne výkony
Extrakcia jednokoreňového zuba alebo koreňa

80 €

20 – 40 min

Extrakcia viackoreňového zuba alebo koreňov

100 €

20 – 40 min

Extrakcia zuba komplikovaná/so separáciou koreňov

120 €

40 – 60 min

Chirurgická extrakcia zuba alebo koreňa

180 €

60 min

Dekapsulácia zuba

80 €

Vestibuloplastika čeluste

250 €

Frenulektómia – odstránenie uzdičky

150 €

Intraorálna incízia dentogénneho abscesu

100 €

30 min

Primárna plastika oroantrálnej komunikácie

150 €

30 min

Sutúra rany (stehy)

50 €

20 min

Resekcia koreňového hrotu zuba

250 €

60 min

Laboratórne vyšetrenie biologického materiálu

od 50 €

Implantačné a autotransplantačné výkony a regeneratívne úkony
Zavedenie implantátu Ankylos

800 €

60 min

Korunka na implantát s nadstavbou

500 €

30 min

Autotransplantácia zuba

300 €

Aplikácia PRF plazmy

50 €

Aplikácia PRF membrány

100 €

Chirurgická extrúzia zuba

100 €

Protetické ošetrenie
CEREC keramická korunka

400 €

90 min

Celokeramická korunka e.max high esthetics

450 €

60 min

Celokeramická korunka zirkon high esthetics

450 €

60 min

Celokeramická fazeta - veneer high esthetics

450 €

60 min

Celokeramická laboratórne individualizovaná korunka

od 500 €

60 min

Protetická práca väčšieho rozsahu

po konzultácii

Dlahy proti škrípaniu zubami - bruxismu/clenchingu

250 €

Celková snímateľná protéza

od 700 €

Čiastočná snímateľná protéza

od 750 €

Medzerník

300 €

Rebazácia protézy

150 €

Opätovné nasadenie protetickej náhrady

100 €

Dlahovanie zubov

300 €

Provizórna korunka podla digital smile design

50 €

Provizórna korunka razidlová

30 €

Provizórna korunka frézovaná

80 €

Stiahnutie / rozpílenie korunky

50 €

Rozpílenie mostíka

80 €

Pedostomatológia - ošetrenie mliečneho chrupu v závislosti od náročnosti na čas a
spoluprácu dieťaťa (N1 – N3)
Ošetrenie detského pacienta 30 min

60 €

Lokálna anestézia

20 €

Preventívna prehliadka - dieťa do 18 rokov

40 €

Intraorálny RTG snímok

10 €

Dentálna hygiena detská s pomôckami a inštruktážou

50 €

45 min

Preventívna výplň

50 €

30 min

Výplň mliečneho zuba - biela alebo farebná N1

60 €

Výplň mliečneho zuba - biela alebo farebná N2

80 €

Výplň mliečneho zuba - biela alebo farebná N3

90 €

Pulpotómia mliečneho zuba s MTA / Biodentine

70 €

Endodontické ošetrenie mliečneho zuba

90 €

Vytiahnutie mliečneho zuba N1

40 €

Vytiahnutie mliečneho zuba N2

60 €

Vytiahnutie mliečneho zuba N3

80 €

Pečatenie - za jeden zub

40 €

Neviditeľný strojček - Estelio
Estelio v závislosti od dĺžky a náročnosti liečby

od 1500 € do 4000 €

Finálna cena sa určí až po konzultácii a analýze stavu chrupu.

Nemáme zmluvy so zdravotnými poisťovňami
Cenník je platný od 1.12. 2021 a bol odovzdaný na VÚC.

30 min

20 min

