Stomatologia zachowawcza
1. badanie pacjenta
2. znieczulenie
3. wypełnienie ubytku kl.V
4. wypełnienie ubytku-1 powierzchnia
5. wypełnienie ubytku-2 powierzchnie
6. wypełnienie ubytku-3 powierzchnie
7. odbudowa z kompozytu
8. licówka z kompozytu
9. opatrunek typu fleczer
10. opatrunek tlenek cynku
11. opatrunek glassjonomer
12. leczenie nadwrażliwości
13. wydanie zaświadczenia lekarskiego, recepty

Endodoncja
1. dewitalizacja
2. trepanacja martwego zęba
3. udrożnienie 1 kanału
4. poszerzenie 1 kanału
5. wypełnienie 1 kanału
6. opatrunek w 1 kan.,2 kan.,3 kan.
7. usunięcie złamanego narzędzia
8. usunięcie wkładu korzeniowego

Rentgenodiagnostyka
1. zdjęcie

Stomatologia dziecięca
1. wizyta adaptacyjna
2. kolejna wizyta tzw.zero
3. wypełnienie ubytku-1 powierzchnia
4. wypełnienie ubytku-2 powierzchnie
5. wypełnienie ubytku-3 powierzchnie
6. dewitalizacja
7. amputacja (przyżyciowa lub mortalna)
8. fluoryzacja Duraphat 1 łuk
9. usunięcie zęba mlecznego
Ceny wypełnień dotyczą zębów mlecznych

Higiena z profilaktyką
1. usunięcie kamienia 1 łuk
2. usunięcie kamienia 2 łuki
3. piaskowanie 1łuk
4. piaskowanie 2 łuki
5. polerowanie
6. fluoryzacja lakierem 1 łuk
7. fluoryzacja pastą 2 łuki

Wybielanie
1. metoda nakładkowa w domu
2. wybielanie martwego zęba 1.wizyta
3. wybielanie martwego zęba wizyta kolejna
4. strzykawka wybielacza

Periodontologia
1. badanie z pełnym diagramem
2. usunięcie kamienia poddziąsłowo 1/2 łuku

3. aplikacja leku do kieszeni dziąsłowej
4. leczenie zmian na błonie śluzowej

Chirurgia
1. usunięcie zęba 1-korzeniowego
2. usuniecie zęba przedtrzonowego
3. usunięcie zęba trzonowego
4. usunięcie zęba 8
5. dłutowanie wewnątrzzębodołowe
6. dłutowanie zewnątrzzębodołowe
7. hemisekcja
8. resekcja wierzchołka korzenia
9. szycie
10. zamknięcie połączenia ustno-zatokowego
11. usunięcie szwów z innego gabinetu
12. opatrunek chirurgiczny
13. nacięcie ropnia + recepta
14. usunięcie kaptura dziąsłowego + szycie

Protetyka
1. korona porcelanowa na stopie nieszlachetnym
2. korona porcelanowa na stopie szlachetnym
3. korona tymczasowa
4. wkład prosty na stopie nieszlachetnym
5. wkład złożony na stopie nieszlachetnym
6. wkład prosty na stopie szlachetnym
7. wkład złożony na stopie szlachetnym
8. wkład kulowy Rein
9. wkład z włókna szklanego
10. zasuwa metalowa w moście
11. inlay/onlay ceramiczny
12. inlay/onlay LAVA
13. proteza szkieletowa
14. proteza szkieletowa złożona (szynoproteza)
15. proteza szkieletowa na elementach frezowanych
16. proteza osiadająca częściowa
17. proteza całkowita
18. wzmocnienie do protezy
19. naprawa protezy

20. dostawienie zęba do protezy
21. podścielenie protezy
22. szyna relaksacyjna
23. szyna do wybielania
24. licówka pełnoceramiczna
25. korona pełnoceramiczna
26. licówka LAVA
27. korona LAVA
28. zaliczka na pracę protetyczną
Usługa ekspres – koszt pracy + 50% wartości pracy

