
Ceník vybraných výkonů stomatologické ordinace Dentavia

Výplně z materiálů nehrazených pojišťovnou

kompozitní výplně - bílé plomby

jednoplošková výplň 1 050 Kč

dvojplošková výplň 1 550 Kč

tříplošková výplň 2 050 Kč

čtyři plošky - rekonstrukce 2 290 Kč

GIC - skloionomerní výplně GC  Equia + coat - bílá alternativa amalgámu

jednoplošková výplň 760 Kč

dvojplošková výplň 950 Kč

tříplošková výplň 1 120 Kč

amalgámové výplně - nadstandardní kapslovaný amalgám

jednoplošková výplň 650 Kč

dvojplošková výplň 880 Kč

tříplošková výplň 1 030 Kč

více než tři plošky 1 350 Kč

ostatní výplně

ošetření citlivého krčku adhesivním materiálem 200 Kč

ošetření citlivého krčku adhesivním materiálem - další zub 150 Kč

provizorní výplň 350 Kč

podložka z nadstandardního materiálu GIC GC 410 Kč

Endodoncie a postendodoncie

strojní opracování jednoho kořenového kanálku - systém VDW 1 580 Kč

strojní opracování jednoho kořenového kanálku - REENDODONCIE - systém VDW 2 050 Kč

práce v kofferdamu 650 Kč

FRC čep - dostavba pahýlu (sklovláknový čep) 1 850 Kč

léčebné plnění kořenového kanálku CA(OH)2 - samostatná fáze - 1 zub 200 Kč

apexlocator - měření délky kořenového kanálku - 1 zub 200 Kč

bělení vnitřní - Opalescence 410 Kč

překrytí dřeně MTA 880 Kč

amputace dřeně 870 Kč

ceny jsou smluvní, změna cen vyhrazena, platnost od 1.1.2018



Ceník vybraných výkonů stomatologické ordinace Dentavia

Protetika (C+N kódy)

fixní protetika

solokorunka metalokeramická 5 500 Kč

solokorunka keramická 6 550 Kč

korunka v mostu metalokeramická 5 040 Kč

korunka v mostu keramická 6 200 Kč

mezičlen metalokeramický 3 160 Kč

mezičlen keramický 4 100 Kč

metalokeramika PREMIUM QUALITY - 1 člen 440 Kč

zirkonová konstrukce - příplatek 1 člen 1 050 Kč

presovaná keramika - příplatek 1 člen 1 400 Kč

CAD - CAM frézování - pilířová konstrukce - 1 člen 650 Kč

onlay kompozitní 2 700 Kč

overlay kompozitní 4 570 Kč

onlay keramická 4 800 Kč

overlay keramická 6 210 Kč

inlay kořenová, jeden kanálek, nepřímá litá 1 350 Kč

inlay kořenová, dva kanálky, nepřímá litá 1 400 Kč

adhesivní můstek - jeden mezičlen 5 390 Kč

adhesivní můstek - další mezičlen 3 980 Kč

provizorní ochranná korunka - plast 730 Kč

provizorní ochranný můstek - plast do 6 zubů 2 160 Kč

provizorní ochranný můstek - plast 7 a více zubů 3 160 Kč

otisk A silikon - nadstandardní otiskovací hmota - jedna čelist 550 Kč

retrakční technika před otiskem ( Expasyl, 3M) - 1 zub 220 Kč

refixace protetické práce - materiál GIC 1 kompule 360 Kč

snímatelná protetika

částečná snímatelná náhrada s litými kotevními prvky - do 6 zubů 6 030 Kč

částečná snímatelná náhrada s litými kotevními prvky - 7 a více zubů 6 790 Kč

částečná imediátní náhrada do 4 zubů 5 340 Kč

částečná imediátní náhrada do 9 zubů 6 030 Kč

částečná imediátní náhrada 10 a více zubů 6 320 Kč

mezerník - provizorní náhrada 1 zub 2 800 Kč

horní skeletová náhrada - 2 kotevní prvky 7 200 Kč

horní skeletová náhrada - 3 a více kotevních prvků 7 960 Kč

horní skeletová náhrada - nesponové kotevní prvky 8 950 Kč

dolní skeletová náhrada - 2 kotevní prvky 6 500 Kč

dolní skeletová náhrada - 3 a více kotevních prvků 7 260 Kč

dolní skeletová náhrada - nesponové kotevní prvky 8 540 Kč

celková náhrada horní - imediátní 6 970 Kč

celková náhrada dolní - imediátní 6 560 Kč

oprava zubu vypadlého z náhrady 770 Kč

oprava na modelu - prasklá, zlomená náhrada 1 820 Kč

oprava nebo úprava retenčních prvků náhrady 1 030 Kč

úprava - rozšíření baze náhrady - do 4 zubů 1 990 Kč

úprava - rozšíření baze náhrady - 5 a více zubů 2 460 Kč

ceny jsou smluvní, změna cen vyhrazena, platnost od 1.1.2018
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úprava - rebaze částečné snímatelné náhrady bez otisku 1 520 Kč

úprava - rebaze částečné snímatelné náhrady  s otiskem 2 110 Kč

úprava - rebaze celkové náhrady bez otisku 1 760 Kč

úprava - rebaze celkové náhrady  s otiskem 2 520 Kč

bílá spona - plast 920 Kč

Deflex - nekovová technologie snímatelných náhrad 3 980 Kč

kovová litá výztuha hybridní snímatelné náhrady kotvené implantáty 4 450 Kč

jednotlivý pilíř BRAENEMARK 2 520 Kč

Kerator - kotvení hybridní náhrady - 1 člen 5 140 Kč

prefabrikovaná matrice Kerator 530 Kč

Implantáty

implantáty Dentis - záruka 10 let*

implantát vč. protetického řešení - kompletní práce ( implantát a MTK korunka) 21 800 Kč

zavedení implantátu Dentis ( Submerged, Straight, Save, OneQ) 13 900 Kč

abutment Dentis 2 400 Kč

provizorní abutment 2 400 Kč

korunka na implantátu - viz. korunky *

implantáty Straumann - záruka 10 let*

implantát vč. protetického řešení - kompletní práce 30 410 Kč

zavedení implantátu Straumann STL SLA, TAPERED EFFECT 20 480 Kč

zavedení implantátu Straumann SLA ACTIVE 22 230 Kč

zavedení implantátu Straumann SLA ACTIVE TAPERED EFFECT 22 820 Kč

abutment Straumann 4 800 Kč

korunka na implantátu - viz. korunky *

fixace snímatelných náhrad - systém Locator - 1 člen 8 080 Kč

* za dodržení podmínek následné péče

ostatní implantáty

zavedení dentálního implantátu Luna 13 900 Kč

abutment Luna - platform switch 2 400 Kč

RN SYN OCTA - sekundární díl pro cementování 2 050 Kč

zavedení čepelkového implantátu 12 290 Kč

zavedení ortodontického miniimplantátu do 4 ks 1 820 Kč

zavedení ortodontického miniimplantátu 5 ks a více 1 520 Kč

doplňující zákroky v implantologii

sinus lift uzavřený - bez augmentátu 2 500 Kč

sinus lift otevřený - laterální přístup - bez augmentátu 3 700 Kč

odběr kostního štěpu 3 900 Kč

fixace kostního štěpu - minišroub Ti 880 Kč

ceny jsou smluvní, změna cen vyhrazena, platnost od 1.1.2018
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implantologie - materiály (augmentace)

Sinossgraft - kostní augmentát 0,5 g 3 150 Kč

Sinossgraft - kostní augmentát 1 g 5 500 Kč

Maxresorb Botiss - kostní augmentát 0,5 g 3 400 Kč

Maxresorb Botiss - kostní augmentát 1,0 g 5 950 Kč

Cerabone Botiss - kostní augmentát 0,5 g 3 700 Kč

Cerabone Botiss - kostní augmentát 1,0 g 6 300 Kč

Parasorb - Sombrero - kostní augmentát 4 300 Kč

Poresorb - kostní augmentát 0,5 g 2 900 Kč

Poresorb - kostní augmentát 1,0 g 4 680 Kč

Sinossmem membrána 15x20 mm 4 100 Kč

Sinossmem membrána 23x23 mm 5 300 Kč

Sinossfleece membrána 22x27 mm 1 330 Kč

membrána Jason  Botiss 20x20 mm 1 330 Kč

Socket preservation - Hyprosorb - sutura Resorba 630 Kč

Chirurgické výkony

téměř všechny terapeutické chirurgické výkony jsou hrazeny ZP

ostatní chirurgické výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou

odebrání a zajištění přenosu transplantátu (pojivový štěp) 3 000 Kč

chirurgie volných štěpů z měkkých tkání na zub - mimo úhradu ZP 2 000 Kč

autotransplantace zubu - ortodontická indikace 6 700 Kč

piezochirurgie - kortikotomie menšího rozsahu 3 200 Kč

piezochirurgie - kortikotomie většího rozsahu 5 300 Kč

lepení ortodontické kotvy - v chirurgickém výkonu 2 450 Kč

peroperační plnění kořenového kanálku zubu 1 820 Kč

Ostatní terapeutické zákroky

kyretáž - 1 sextant - mimo úhradu ZP 1 030 Kč

kyretář - jednokořenový zub - mimo úhradu ZP 340 Kč

kyretář - vícekořenový zub - mimo úhradu ZP 480 Kč

přechodná dlaha bez preparace - na zub 530 Kč

přechodná dlaha s preparací - na zub 710 Kč

artikulace chrupu - mimo úhradu ZP 1 120 Kč

Diagnostika a smluvní výkony

léčebný plán - mimo úhradu zdravotní pojišťovnou ( např. na vlastní žádost) 1 500 Kč

zhotovení CT snímku 390 Kč

zhotovení a vyhodnocení CT snímku 500 Kč

sanace v analgosedaci nebo CA - normominuta 35 Kč

diagnostická digitální fotografie + tisk 220 Kč

administrativní výkon - minutové náklady 35 Kč

ceny jsou smluvní, změna cen vyhrazena, platnost od 1.1.2018
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Dentální hygiena

dentální hygiena - 60 min 950 Kč

dentální hygiena - 45 min 660 Kč

dentální hygiena - 30 min 550 Kč

air polish - pískování zubů ( součástí je předchozí hygienická fáze) 1 150 Kč

plastový nosič bělení / flouridace 750 Kč

bělení domácí 1 čelist - Opalescence 2 570 Kč

bělení domácí obě čelisti - set - Opalescence 4 330 Kč

bělení domácí - refill 1 balení Opalescence všechny koncentrace 1 760 Kč

Pomůcky pro dentální hygienu

Curaprox zubní kartáček - super soft 3960, ultra soft 5460 95 Kč

Superfloss - Oral B 150 Kč

Te-Pe compact tuft -jednosvazkový kartáček 80 Kč

Te-Pe - kartáček implant care 90 Kč

Te-Pe compact x-soft - dětský zubní kartáček 80 Kč

Te-Pe MINI x-soft - dětský zubní kartáček 70 Kč

Te-Pe mezizubní kartáček 1 ks 30 Kč

Te-Pe mezizubní kartáček 8 ks - jedno balení všechny velikosti 180 Kč

Te-Pe Mini Flosser, 36 ks 100 Kč

Te-Pe Mini Flosser, 1 ks 10 Kč

Curasept gel 0,5 %, 5 ml 30 Kč

Corsodyl 0,1 % 200 ml 130 Kč

Corsodyl 0,2 % 300 ml 130 Kč

GC - tooth mousse - profylaxe/remineralizace zubních tkání 570 Kč

ceny jsou smluvní, změna cen vyhrazena, platnost od 1.1.2018


