
 

Aktualizacja: 01.02.2023 r. 

 
 
 

 

USŁUGI STOMATOLOGICZNE 
 

Znieczulenie 50 zł 

RTG zęba 50 zł 

Przegląd stomatologiczny + konsultacja stomatologa 150 zł 

Wystawienie zaświadczenia/recepty 80 zł 

Opatrunek czasowy 90 zł 

 

Stomatologia zachowawcza 
 

Wypełnienie światłoutwardzanie 1 powierzchnia 220 zł 

Wypełnienie światłoutwardzanie 2 powierzchnie 260 zł 

Wypełnienie światłoutwardzanie 3 powierzchnie 300 zł 

Licówka kompozytowa wykonana w gabinecie 350 zł 

Odbudowa kompozytowa zęba po leczeniu kanałowym 260 - 410 zł 

Użycie wkładu z włókna szklanego 460 zł 

 

Stomatologia dziecięca  
 

Lakowanie 130 zł 

Przegląd + wizyta adaptacyjna 150 zł 

Wypełnienie szkło - jonomerowe 130 – 160 zł 

Wypełnienie światłoutwardzalne 220 - 300 zł 

Ekstrakcja zęba mlecznego 100 - 130 zł 

Amputacja miazgi/ leczenie kanałowe 130 zł 

Fluoryzacja zębów mlecznych 90  zł 

 

 Endodoncja 

Dewitalizacja miazgi (zatrucie zęba) 110 zł 

Ekstyrpacja miazgi / opracowanie kanału (za 1 kanał) 120 zł 

Wypełnienie kanału (1 kanał) 120 zł 

Rewizja leczenia kanałowego (ponowne leczenie) 140 zł 

Wkładki lecznicze dokanałowe (czasowe wypełnienie 1 kanału) 80 zł 

Biologiczne leczenie miazgi 70 - 110 zł 

Leczenie zgorzeli lub zęba ropnego 130 zł 

Zaopatrzenie perforacji korzenia/ komory MTA 310 zł 
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Chirurgia 

 

Ekstrakcja zęba mlecznego 120 zł 

Ekstrakcja zęba jednokorzeniowego 170 zł 

Ekstrakcja zęba wielokorzeniowego 210 - 460 zł 

Ekstrakcja zęba z dłutowaniem 260 - 460 zł 

Zaopatrzenie rany szwami 90 zł 

Spongostan 60 zł 

Płukanie kieszonki dziąsłowej z aplikacją leku 120 zł 

Leczenie suchego zębodołu 100 zł 

Leczenie ropnia 140 zł 

Plastyka wędzidełka 310 zł 

Profilakatyka 
 

Fluoryzacja kontaktowa na łyżce jednorazowej - jeden łuk 90 zł 

Fluoryzacja kontaktowa na łyżce jednorazowej - dwa łuki 170 zł 

Kompleksowe czyszczenie zębów - scaling, piaskowanie, fluoryzacja 270 zł 

Scaling - usunięcie kamienia nazębnego 160 zł 

Piaskowanie - usunięcie osadu nazębnego 130 zł 

Lakowanie bruzd - 1 ząb 80 zł 

Lakierowanie zębów - Fluor Protector 150 zł 

Lakierowanie zębów - Duraphat 130 zł 

Znoszenie nadwrażliwości preparatem Seal&Protect (1ząb) 70 zł 

Protetyka  

Konsultacja protetyczna z planem leczenia 170 zł 

Wkład koronowo - korzeniowy 430 zł 

Wkład z włókna szklanego z podbudową 550 zł 

Usunięcie wkładu koronowo korzeniowego 200 – 320 zł 

Wkład kulowo - osiowy 1150 zł 

Korona na metalu nieszlachetnym licowana porcelaną lub w punkt w 
moście 

1150 zł 

Korona na metalu szlachetnym licowana porcelaną lub w punkt w 
moście 

1440 zł + cena złota 

Korona porcelanowa 1150 zł 

Zdjęcie korony starej 240 zł 
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Korona metalowa 550 zł 

Estetyczny stopień porcelanowy w koronie  90 zł 

Korona pełnoceramiczna na podbudowie z cyrkonu 2400 zł 

Korona pełnoceramiczna na podbudowie z albuminy 2100 zł 

Zacementowanie mostu z innego gabinetu 210 zł 

Zacementowanie korony z innego gabinetu 140 zł 

Licówka porcelanowa 1910 zł 

Proteza częściowo osiadająca do 5 zębów 730 zł 

Proteza częściowo osiadająca powyżej 5 zębów, za punkt 130 zł 

Proteza szkieletowa 2380 zł 

Proteza szkieletowa bezklamrowa 4140 zł + koszt 
korony 

Szyna relaksacyjna twarda 550 zł 

Wybielanie  

Wybielanie nakładkowe 860 zł 

Wybielanie zęba martwego (pierwsza wizyta z opatrunkiem) 190 zł 

Wybielanie zęba martwego (kolejna wizyta) 100 zł 

Wybielanie gabinetowe (jeden łuk) 600 zł 

 
 
 

 
Zapraszamy do kontaktu 
 
Centrum Medyczne POLMED 
Warszawa, ul. Puławska 410a 
E-mail: recepcja.pulawska@polmed.pl 
Tel: (22) 646 18 96 
 


