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CENÍK – vybrané výkony 

 
 

Vstupní vyšetření         hrazeno ZP 

Preventivní prohlídka         hrazeno ZP 

Injekční lokální anestezie        hrazeno ZP 

Injekční svodná anestezie        hrazeno ZP 

Zhotovení a vyhodnocení rentgenového snímku     hrazeno ZP 

Zhotovení a vyhodnocení OPG       hrazeno ZP 

Jednoduchá extrakce zubu/kořene zubu u registrovaných pacientů   hrazeno ZP 

Komplikovaná extrakce u registrovaných pacientů     hrazeno ZP 

 
 

V rámci pojišťovenské péče vám na našem pracovišti budou provedeny preventivní výkony a drobné chirurgické 

výkony. Systematické výkony související se zachováním zubu v ústech si však pacient musí hradit sám. 

Současné úhrady dle vyhlášky od zdravotních pojišťoven jsou dlouhodobě podhodnocené a pokrývají pouze 

mizivou část skutečných nákladů výkonu. V našem zdravotnickém zařízení vám chceme poskytovat tu 

maximální možnou péči a zároveň za naši práci ručit. Práce na pojišťovnu nám kvalitní práci v čase pro ni 

stanovený zhotovit neumožní a touto cestou se proto ubírat nechceme. 

 

 

ZÁCHOVNÁ STOMATOLOGIE 

Fotokompozitní výplň            od 1 755,- 

Fotokompozitní výplň – dočasný zub       1 650,- 

Skloionomerní výplň              od 1 431,- 

Preendodontická dostavba            297,- 

Endodontické ošetření                  od 5083,- 

Reendodontické ošetření              od 5 885,- 

Parodontální dlaha                       2 699,- 

 

 

CHIRURGIE 

Aplikace hemostatické vložky           535,- 

Chirurgický set              1 070,- 

Resekce kořenového hrotu včetně retrográdního plnění MTA     2 658,- 

Fenestrace/patefakce retinovaných zubů         2 407,- 

Autotransplantace zubu           3 510,- 

 

IMPLANTÁTY  

 

Dentální implantát – zavedení        od 12 552,- 

Dentální implantát – korunka        od 9 523,- 
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KORUNKY, SNÍMATLENÉ NÁHRADY 

 

Onlay kompozitní              5 498,- 

Metalokeramická korunka           5 818,- 

Celokeramická korunka             od 6 881,- 

Provizorní korunka            1 432,- 

Částečná snímatelná náhrada           od 8 131,- 

Celková snímatelní náhrada        6489,- 

 

 

DENTÁLNÍ HYGIENA 

 

Dentální hygiena vstupní vyšetření        1500,- 

Dentální hygiena vstupní ošetření – dítě do 12 let     750,- 

Dentální hygiena kontrolní vyšetření       1000,- 

Dentální hygiena kontrolní vyšetření – dítě do 12 let    500,- 

Dentální hygiena SGO        2000,-/čelist 

 

Cena ostatních ošetření a cena dentálních pomůcek na vyžádání na recepci 

 

 

OSTATNÍ  

Konzultace neregistrovaného pacienta (15 min)     802,- 

Administrativní výkon        267,- 

 
 

Veškeré informace o záručních podmínkách a možnostech poskytování péče naleznete v dokumentu ,,Informace 

o podmínkách ošetření a záruce.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


