Cenníkstomatologických výkonov
Stomatologické centrum Stonadent spol. s r.o.

I. Vyšetrenie, administratívne výkony

Cena EUR

Vstupné komplexné vyšetrenie - plán ošetrenia bez RTG snímkov

40

Anamnéza, vyšetrenie jednotlivých zubov, diagnostika parodontálnych tkanív, čelustnoortopedických vzťahov, návrh plánu ošetrenia,

Preventívna prehliadka
- v prípade dodržania 12 mesačného odstupu
- a absolvovania dentálnej hygieny aspoň raz ročne v našom centre
Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie
Preventívna pedostomatologická prehliadka
- v prípade dodržania 6 mesačného odstupu do 12 rokov

16
11
8
32
11
7

Cielené stomatologické vyšetrenie, konzultácia

55

Cielené vyšetrenie konkrétneho problému, u neregistrovaných pacientov alebo pacientov, ktorí neabsolvovali prehliadku, cena za výkony
sa účtuje zvlášť

Administratívna činnosť

25

II. RTG
RTG. snímka intraorálna
RTG snímky záhryzové (BW)
OPG snímka
3D CBCT snímka
Analýza IO, OPG snímky
Analýza 3D, CBCT snímky

12
25
18
60
20
40

III. Dentálna hygiena, profylaxia
Diagnostika stavu parodontu, inštruktáž a nácvik čistenie, odstránenie zubného kameňa, leštene zubov, kyretáž parodontálnych vačkov, lokálna
flouridácia, motivácia pacienta, recall, hygiena u dospelých (cca. 60min.), hygiena u detí (cca. 30min.)

Dentálna hygiena, vstupné vyšetrenie
Dentálna hygiena, kontrolné vyšetrenie
Dentálna hygiena parodontologický pacient, kontrolné vyšetrenie
Dentálna hygiena u detí

64
59
71
36

Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny u dospelých
Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny u detí
Odstránenie zubného kameňa, (jeden kvadrant)
Odstránenie škvŕn - pieskovanie (jedno zuboradie)
Lokálna fluoridácia (jedno zuboradie)
Odber parodontopatogénnych baktérií

26
19
17
17
13
90

IV. Záchovná stomatológia
Injekčná anestézia
Výplň mliečneho zuba
Výplň amalgám jedna plôška
Výplň amalgám dve plôšky
Výplň amalgám tri plôšky
Výplň fotokompozit jedna plôška
Výplň fotokompozit dve plôšky
Výplň fotokompozit tri plôšky
Labiálna fazeta fotokompozit
Rekonštrukcia frontálneho zuba fotokompozit
Rekonštrukcia korunky distálneho zuba fotokompozit
Výplň skloionomérny cement (dostavba zubu, dlhodobá dočasná výplň)
Provizórne ošetrenie zubného kazu (dočasná výplň/ bez dokončenej preparácie)
Provizórne ošetrenie hlbokého kazu (dočasná výplň/ bez dokončenej preparácie)
Podložka zo skloionomérneho cementu
Dostavba jadra vitálneho zuba hybridným fotokompozitom
Priame, nepriame prekrytie, dezinfekcia kavity

13
50
65
70
75
80
85
90
120
150
160
75
30
40
11
17
17

IV. Záchovná stomatológia

Cena EUR

Pečatenie – 1 zub
Ošetrenie citlivých zubných plôšok
Vyšetrenie na fokusy
Nasadenie kofferdamu (izolácia zubu, zubov gumovou blanou)
Bielenie zubov
Bielenie devitálneho/mŕtveho zuba
Dlahovanie zubov skleným vláknom - 1 zub

25
10
25
16
320
100
40

V. Endodoncia - ošetrenie koreňových kanálikov pod mikroskopom
Situačná RTG snímka, otvorenie prístupu k vchodom koreňových kanálikov, odstránenie kazového dentínu, mechanická a chemická preparácia
koreňového kanálika, RTG snímka s koreňovými nástrojmi, prípadná aplikácia kalciového preparátu a uzatvorenie zuba provizórnou výplňou. Konečné
opracovanie kanálika (ručne, strojovo), hermetická koreňová výplň teplou gutaperčou, kontrolná RTG snímka po skončení ošetrenia.n.)

Endodontické ošetrenie paušál každých začatých 30 min.
Paliatívne endodontické ošetrenie
Aplikácia MTA
Zavedenie kompozitného koreňového čapu
Nacementovanie čapu a dostavba zuba hybridným kompozitom
Trepanácia mliečneho zuba

120
40
45
50
35
20

VI. Chirurgická stomatológia
Postextrakčná starostlivosť je v cene chirurgického výkonu.

Extrakcia mliečneho zuba
Extrakcia jednokoreňového zuba jednoduchá
Extrakcia viackoreňového zuba jednoduchá
Komplikovaná extrakcia koreňov alebo zuba (separácia, odklopenie)
Sutura extrakčnej rany
Dekapsulácia zuba, gingivektómia
Intraorálna incízia
Ošetrenie sťaženého prerezávania osmičiek/výplach, drenáž

22
65
85
120
11
20
20
30

VII. Stomatologická protetika
Registrácia zhryzu, potrebné skúšky a úkony súvisiace s vyhotovením protetickej práce, definitívne odovzdanie protetickej práce, poučenie a inštruktáž
po definitívnom odovzdaní práce.

Fixné náhrady:
Inlay - koreňová nepriama metóda
Kovokeramická korunka, medzičlen
Kovokeramická korunka frézovaná
Celokeramická korunka, fazeta (Zirkón, E-max)
Kompozitná inlay, onlay,overlay
Korunka plášťová celoliata
Korunka živicová
Vláknom vystužený kompozitný mostík
Provizórna korunka, medzičlen - zhotovená v ambulancii (1 zub)
Provizórna korunka, medzičlen - zhotovená v zubnom laboratóriu (1 zub)
Stiahnutie fixnej náhrady (1 zub)
Znovunacementovanie fixnej náhrady (1 člen)

70
370
380
450
320
200
160
500
16
65
30
30

Snímateľné náhrady:
Celková snímateľná náhrada
Čiastočná snímateľná náhrada (prvky sa pripočítavajú)
Skeletová náhrada (prvky sa pripočítavajú)
Medzerník do 3 zubov (prvky sa pripočítavajú)
Flexi náhrada
Oprava protézy

300
230
540
100
380
10

VII. Stomatologická protetika
Ostatné:
Alginátový odtlačok
Silikónový odtlačok
Študijný model
Dlaha proti bruxizmu – pružná
Dlaha proti bruxizmu – pružno tvrdá
Rebazácia náhrady
Vosková modelácia korunky v laboratóriu (WAX-UP) (1 zub)
Nadstavba na implantáte
DSD analýza

Cena ostatných protetických prác závisí od cenníka zubotechnických prác jednotlivých aboratórií.
Cenník platný od 1. 1. 2022

Cena EUR

11
21
25
70
70
50
15
260
200

