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I. Administratívne výkony
Vstupná prehliadka alebo kontrola stavu chrupu

Posúdenie celkového zdravotného stavu v súvislosti so zubným ošetrením, vyšetrenie
jednotlivých zubov, diagnostika parodontálnych tkanív, čelustno-ortopedických vzťahov,
temporomandibulárneho kĺbu, návrh liečebného plánu, aj u pacientov, ktorí neboli viac ako rok
na prehliadke

Opakovaná / preventívna prehliadka

110,00 €

55,00 €

Kontrola/vyšetrenie jednotlivých zubov, parodontálnych tkanív, prípadný návrh liečebného plánu

Vyžiadané ošetrenie mimo ordinačných hodín
Vyžiadaná konzultácia u nás neregistrovaného pacienta - 30 minút

Analýza OPG ,alebo CT

200,00 €
30,00 €

5,00 €

Analýza panoramatického snímku zubov, CT alebo snimkov Bitewing, dodatočná
diagnostika/korekcia plánu ošetrenia

Vytvorenie záväzného cenového návrhu pre pacienta

30,00 €

Cielené stomatologické vyšetrenie

15,00 €

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

Celková anestézia ( CA ) - dospelí i deti - prvá hodina CA

300,00 €

Na našom pracovisku je možnosť sa nechať ošetriť v celkovej anestézii v
spolupráci s tímom anesteziológov. Pri tomto type ošetrenia je cena
jednotlivých stomatologických výkonov navýšená o 30 percent.
Celková anestézia ( CA ) - dospelí i deti -každá ďalšia započatá hodina CA
Konzultácia pred ošetrením v CA -intraor.vyšetrenie,RTG,OPG,lieč.plán

250,00 €
50,00 €

Po absolvovaní zákroku v CA sa cena za konzultáciu odrátava od konečnej ceny ošetrenia.

Digitálna,intraorálna RTG snímka
Digitálna,panoramatická snímka - OPG
Zhotovenie dentálneho CT-čka - CBCT - jedna čelusť
Injekčná anestézia
II.Dentálna hygiena
Vstupné DH vyšetrenie a stanovenie liečebného plánu dent.hygieničkou
Profylaktická dentálna hygiena - 60 minút
podľa stavu parodontu
Profylaktická dentálna hygiena - 30 minút
podľa stavu parodontu
Zatvorená kyretáž parodontálneho vačku - 1 zub
Pieskovanie zubov pomocou AIR FLOW prístroja - 1 sextant
DNA analýza mikrobiálnej flóry parodontálnych tkanív

20,00 €
25,00 €
60,00 €
20,00 €

75,00 €
60 až 70 €
30 až 35 €
15,00 €
25,00 €
120,00 €

Odobratie, odoslanie, laboratórna analýza DNA sond z parodontálnych vačkov v laboratóriu v
HAIN Lifescience v Nehrene (Nemecko)

Ambulantné bielenie zubov - 2 zuboradia
Interné bielenie devitálneho / mŕtveho zuba
Odstránenie previslej výplne,alebo inej mech.prekážky - EVA system/ 1 zub

300,00 €
105,00 €
10,00 €
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Ošetrenie citlivej plôšky zuba / impregnácia - 1 zub
III. Záchovná stomatológia
Adhezívne kotvená, estetická - biela výplň
Margin relocation - vytvorenie noveho okraja zubu nad ďasnom
Dostavba/rekonštrukcia korunky zuba fotokompozitom pod korunku
Výplň mliečneho zuba pomocou GICement-u
Výplň zuba pomocou GICement-u ,dlhodobá provizórna výplň
Pečatenie fisúr zuba - 1 zub

8,00 €

170,00 €
50,00 €
70,00 €
60,00 €
110,00 €
20,00 €

Pacient má v ústach nasadenú izolačnú blanu -kofferdam.Cena za nasadenie kofferdamu,cena za
podané lokélne anestetikum ako aj cena za dezinfekciu kavity pomocou stomatol.laseru je
zarátaná v samotnej cene výkonu a NEÚČTUJE SA ZVLÁŠŤ !

IV. Endodoncia - ošetrenie koreňových kanálikov
Primárne endodontické ošetrenie
Situačná RTG snímka,podanie lokálneho anestetika a nasadenie izolačnej blany- kofferdamu ,
otvorenie prístupu k vchodom koreňových kanálikov, odstránenie kazivého dentínu, mechanická
a chemická preparácia koreňového kanálika, prípadná aplikácia provizórnej výplne.

1 koreňový kanálik
2 koreňové kanáliky
3 koreňové kanáliky
4 koreňové kanáliky

70,00 €
95,00 €
120,00 €
155,00 €

Výplň koreňového kanálika
Podanie lokálneho anestetika a nasadenie izolačnej blany - kofferdamu , finálne opracovanie
kanálika, hermetická koreňová výplň gutaperčou, kontrolná RTG snímka po skončení ošetrenia

1 koreňový kanálik
2 koreňové kanáliky
3 koreňové kanáliky
4 koreňové kanáliky
Reendodoncia - príplatok za jeden kanálik

90,00 €
110,00 €
140,00 €
150,00 €
50,00 €

Odstránenie nevyhovujúcej starej koreňovej výplne, prípadne aj koreňového čapu

Zavedenie kompozitného koreňového čapu

60,00 €

Preparácia pre koreňový čap, nacementovanie koreňového čapu

Zavedenie kovového koreňového čapu

40,00 €

Preparácia pre koreňový čap, nacementovanie koreňového čapu

Predendodontická dostavba zuba
V. Chirurgická stomatológia
Extrakcia zuba , k cene
cene sa pripočítava podanie lok.anestetika ,suturácia
Chirurgická extrakcia , k cene sa pripočítava lok.anestetikum ,suturácia

50,00 €

110,00 €
150,00 €

Separácia koreňov zuba,eventuálne odklopenie MPL,toaleta rany ,ak j potrebná tak aj sutúra rany

Predimplantačná extrakcia zuba,vrátane podania lok.anestetika

125,00 €
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Šetrná extrakcia zuba pomocou periotomu a následná úprava rany s ohľadom na následnú
implantáciu,eventuálne vyplnenie rany augmentačným materiálom / cena za AM sa prirátava

Chirurgická extrakcia plne retinovaného zuba
Chirurgická extrúzia zuba
Chirurgická extrakcia plne retinovaného zuba pomocou piezo unitu
Chirurgická extrakcia semiretinovaného zuba
Chirurgická extrakcia semiretinovaného zuba pomocou piezo unitu

260,00 €
260,00 €
300,00 €
190,00 €
230,00 €

VI. Stomatologická protetika
V cene za protetiku sú zarátané potrebné skúšky a úkony súvisiace s vyhotovením protetickej práce,
definitívne odovzdanie protetickej práce, poučenie a inštruktáž po definitívnom odovzdaní protetickej práce.
Cena sa môže zvýšiť pri sťažených podmienkach alebo v niektorých individuálnych prípadoch, preto je dôležité
vytvoriť pred každou protetickou prácou plán a cenovú kalkuláciu.
K cene samotného protetického výrobku sa pripočítava cena za podanie lok.anestetika,odtlačky,RMČV a PK

Celokeramická korunka na vlastnom zub-LDS,Zirkónoxidová keramika
Celokeramická korunka na implantáte-LDS , Zirkónoxidová keramika
Celokeramická estetická fazeta-LDS
Kovokeramická korunka na implantáte
Inlay-nepriamo zhotovená výplň zuba celokeramická
Provizórna korunka, frézovaná - zhotovená v dentál. laboratóriu
Inlay koreňová nepriama metóda
Ochranná náhryzová dlaha na nočné nosenie - night guard
Študijný model
Wax up / Mock up za jeden zub
Essix dlaha
Stiahnutie fixnej náhrady (1 zub)
Znovunacementovanie fixnej náhrady 1 zub
Znovunacementovanie fixnej náhrady dva a viac zubov
Rebazácia snímateľnej náhrady priamou metódou v ordinácii
Provizórna korunka zo živice zhotovená razidlovou metódou v ordinácii
Digitálny odtlačok
Korunka kovokeramická ako súčasť mostíka
Registrácia zhryzu silikónom
Korunka celkoeramická ako súčasť mostíka
Odtlačok na prácu na implantátoch pomocou polyéterovej odtl.hmoty
Registrácia medzičelustných vzťahov tvárovým oblúkom
Individualizácia odtlačkového pinu

od 450 €
od 580 €
550,00 €
430,00 €
400,00 €
100,00 €
180,00 €
200,00 €
30,00 €
50,00 €
160,00 €
15,00 €
15,00 €
30,00 €
od 100 €
40,00 €
100,00 €
295,00 €
20,00 €
350,00 €
120,00 €
125,00 €
100,00 €
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Skeletová náhrada so zásuvnými spojmi
Horná,alebo dolná totálna snímateľná náhrada - protéza
Rebazácia snímateľnej náhrady v zubnom laboratóriu
Medzerník do dvoch zubov (dočasná náhrada zubov )

800,00 €
1.000 €
150,00 €
od 100 €

Špeciálne protetické práce a práce veľkého rozsahu sa oceňujú individuálne v spolupráci
s dentálnym laboratóriom.
Na vyžiadanie pacienta vyhotovíme záväzný cenový plán ošetrenia či rekonštrukcie zubov.

VII. Implantológia
Cenu za ošetrenie tvorí cena za prácu - chirurgické ošetrenie
K tejto cene sa pripočítava cena za materiál ako za samotný implantát, vhojovací valček, krycí šróbik, umelú kosť,
laboratórne výrobky a podobne.Celková cena je súčtom ceny materiálu a práce.

Analýza prípadu a zhotovenie situačných modelov,plán implantačnej terapie
Zhotovenie chirurgickej -implantačnej šablóny podľa rozsahu práce až do
Chirurgické zavedenie implantátu
Použitie autológneho dentínu
Augmentácia - doplnenie kosti rozsah 1 - 2 zuby
Interný sinuslift
Externý sinuslift + augmentačný materiál a krycia membrána
Fixačný pin na membránu
PRF spracovanie vlastnej krvi pacienta za účelom zisku rastových faktorov

100,00 €
200,00 €
260,00 €
300,00 €
od 150,00 €
220,00 €
od 350 €
30,00 €
120,00 €

Pri sťažených, extrémnych prípadoch sa môže cena navýšiť o cca 30 percent

Replace, Nobel Biocare

od 400,00 €

Vhojovacie valčeky a pod. sa prirátajú podľa cien výrobcu
K cenám sa prirátajú dopravné náklady a prípadná daň.

One Q, DENTIS
DIO
CWM
Vhojovacie valčeky a pod. sa prirátajú podľa cien výrobcu

od 300,00 €
od 340,00 €
od 340,00 €

K cenám sa prirátajú dopravné náklady a prípadná daň.

Biooss 0,25g
Individuálna nadstavba Titán
Individuálna nadstavba estetická ,celokeramická zirkónová
Kolagénová membrána,v závislosti od typu a výrobcu

Koncepcia
All Ončeľustí,
Fourpomocou
(cena za
komplexnú
liečbu)
Ošetrenie
bezzubých
fixných,
nevyberacích
protéz upevnených na 4
implantátoch.

150,00 €
125,00 €
150,00 €
od 180 €

od 7.500 €

Špeciálne protetické práce a práce veľkého rozsahu sa oceňujú individuálne v spolupráci
s dentálnym laboratóriom.
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Na vyžiadanie pacienta vyhotovíme záväzný cenový plán ošetrenia či rekonštrukcie zubov.

Strata času praxe pri nedostavení sa na vopred dohodnutý a potvrdený termín - 50 €.
V prípade,že sa z akéhokoľvek dôvodu nemôžete dostavit na Váš termín prosím
kontaktujte nás telefonicky,alebo prostredníctvom SMS-ky na čísle : 0904 302 222 ,
alebo prostredníctvom email-u na adrese : recepcia@zubnaprax.com
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