
CENNÍK

Vyšetrenie, konzultácie

VKV vstupné komplexné vyšetrenie 60
KKV kontrolné komplexné vyšetrenie 29
KV kontrolné vyšetrenie bez BW 20
OPG ortopantomogram - panoramatický snímok 25
RVG rtg introrálne 15
BW rtg bitewing - snímok na medzizubné priestory 20
CV1 cielené vyšetrenie chirurgické, vyš. na prítomnosť fokálnej infekcie 40
CV2 cielené vyšetrenie kĺbne, parodontologické 60
K konzultácia - každých 30min. 30
VIT skúška vitality zubov 15
NUM náhrada ušlej mzdy pri neodhlásení termínu jeden pracovný deň vopred

cena za každú hodinu 50
CEF cefalometrický snímok 30

Prevencia, hygiena

DH dentálna hygiena 60
DHP dentálna hygiena a pieskovanie celého chrupu 80
SPC samostatné pieskovanie celé ústa 60
PPZ pieskovanie - jeden sextant 20
OZK1 odstránenie kameňa -  jeden sextant - úroveň 1 30
OZK2 odstránenie kameňa -  jeden sextant - úroveň 2 40
LF lokálna fluoridácia - jedno zuboradie 20
LFZ lokálna fluoridácia - jeden zub 5
PF pečatenie fisúr - jeden zub 27
ZPV zábrus previsnutých výplní - cena za 15min. práce 20
AZ artikulačný zábrus - cena za 1 zub 20
OU oprava okrajového uzáveru 20
SKEF sonická zubná kefka 150
ZKEF zubná kefka (klasická, jednozväzková, po chirurgii) 5
CRS ústna voda dezinfekčná (s obsahom chlórhexidínu) 5
ANTB antibiotiká 12



Extrakčná terapia

ED extrakcia dočasného zuba 40
E1 extrakcia 1koreňového zuba 50
E2 extrakcia viackoreňového zuba 70
E3 extrakcia viackoreňového zuba so separáciou koreňov 90
OA ošetrenie alveolitídy 20
EES egalizácia po extrakcii, sutura 25

Protetika

LP návrh protetického ošetrenia a liečebný plán 40
ME medzerník 170
OKK inlej, onlej kompozitná 250
OKP inlej onlej porcelánová 350
SM študijné modely 30
SFN stiahnutie fixnej náhrady - 1pilier 18
ON nacementovanie - 1pilier 12
PROV protetické provizórium vyhotovené razidlovou metódou 30
WX vosková modelácia - waxup - cena za 1člen 45
O2 odtlačok 40
ART zhotovenie registrátu tvárovým oblúkom a modelácia náhrady

v artikulátore 200
KIS koreňový čap 130
KK korunka alebo člen mostíka - kovokeramika 300
KKI korunka alebo člen - kovokeramika na implantát 350
ZOK1 korunka alebo člen mostíka - čistý porcelán - úroveň 1 350
ZOK2 korunka alebo člen mostíka - čistý porcelán - úroveň 2 500
ZOK3 korunka alebo člen mostíka - čistý porcelán - úroveň 3 800
PKNK plášťová korunka alebo člen z náhradného kovu 90
PKDK plášťová korunka alebo člen z drahého kovu        90+kov
FKNK fazetová korunka alebo člen z náhradného kovu 150
FKDK fazetová korunka alebo člen z drahého kovu      150+kov
NR nepriama rebáza 100
PR priama rebáza 80
DD dlaha fixačná na ochranu parodontu  (výstuž drôt alebo kompozitné 

vlákno) - cena za 1zub 50
ŽK živicová korunka alebo člen 90
ND náhryzová dlaha 100
TP totálna protéza 500
PP parciálna protéza 400
SKL skeleta 500



Bielenie

W bielenie vitálnych zubov (obsahuje nosič aj gél na 1 zuboradie) 250
PEW postendodontické bielenie za 1 kvadrant 90
NW individuálny nosič na bielenie zhotovený v laboratóriu 60
BG domáci gel na bielenie 190

Akútne ošetrenie

MO vyžiadané akútne ošetrenie v pracovné dni 27
MOSN vyžiadané akútne ošetrenie v dňoch pracovného pokoja a sviatkov 60
EP expresný príplatok 30% z ceny

Laserová terapia

LVZ skúška vitality zubov 27
LP1 preparácia zuba a lokálna dezinfekcia 50
LHSD ošetrenie hypersenzitívneho dentínu laserom 30
LPT papilektómia 40
LCH gingivektomia a osteoplastika - cena za 1 zub 50
LUK uzavretá kyretáž - cena za sextant 100
LAF1 aplikácia na aftu 27
LAF2 aplikácia na viacpočetné afty 50
LH1 aplikácia na herpes 27
LH2 aplikácia na viacpočetné herpetické ložisko 50

Anestéza

SA slizničná anestéza 5
IA injekčná anestéza infiltračná alebo zvodová 15
ILA intraligamentárna anestéza 15

Výplňová terapia

FK1 kompozitná výplň jednoplôšková 50
FK2 kompozitná výplň dvojplôšková 60
FK3 kompozitná výplň trojplôšková 70
FKREK rekonštrukcia korunky viac ako 3plôšky 80
BVTV2 biela výplň kompozitná technikou vrstvenia 2plôšky 80
BVTV3 biela výplň kompozitná technikou vrstvenia 3plôšky 90
KFZ kompozitná fazeta vrstvená 180
PNP priame alebo nepriame prekrytie drene 10



GI skloionomérna výplň 35
SK silokónový kľúč 15
HSD ošetrenie citlivého krčku lakom 15
ZK zastavenie krvácania pred zhotovením výplne 10
KF koferdam - izolačná blana 15
PV provizórna vložka 15

Endodoncia

VA1 vitálna amputácia s ošetrením amput.rany - 1koreňový zub 20
VA2 vitálna amputácia s ošetrením amput.rany - viackoreňový zub 27
PE1 provizórna endodontická vložka - 1koreňový zub 25
PE2 provizórna endodontická vložka - viackoreňový zub 35
VK permanentná výplň koreňa - 1kanálik 55
A apexifikácia - cena za každú výplň 15
RE1 rekanalizácia koreňového kanálika - 15min 15
RE2 rekanalizácia - každých ďalších 10min. 5
AL1 meranie dĺžky apexlokátorom - 1koreňový zub 15
AL2 meranie dĺžky apexlokátorom - viackoreňový zub 20
PEO paliatívne endodontické ošetrenie - trepanácia 10
INS sada preparačných inštrumentov 60

Implantológia

I implantát straumann titan 800
IR implantát straumann roxolid 850
IZ implantát straumann zirkón 980
ZSL1 uzavretý sinus lift - úroveň 1 300
ZSL2 uzavretý sinus lift - úroveň 2 400
OSL1 otvorený sinus lift - úroveň 1 600
OSL2 otvorený sinus lift - úroveň 2 800
OSL3 otvorený sinus lift - úroveň 3 1000
AU1 augmentácia - úroveň1 300
AU2 augmentácia - úroveň2 500
AU3 augmentácia - úroveň3 800
AU4 augmentácia - úroveň4 1100
NNI nadstavba na implantát 350
NNIT dočasná nadstavba na implantát 80
MNI miniimplantát 300
MNNI nadstavba na miniimplantát 120
OI odkrytie implantátu a výmena vhojovacieho valčeka 110
IP implantoplastika - cena za 1 implantát 200

Chirurgia a parodontológia

PM premedikácia pred ošetrením 20



PT papilektómia 15
CHE chirurgická extrakcia zuba alebo koreňa 200
OAK oroantrálna komunikácia - ošetrenie a revízia rany 150
RKH resekcia koreňového hrotu - 1koreňový zub 200
RKHA resekcia koreňového hrotu - viackoreňový zub 270
CTA cystektómia - úroveň 1 250
CTB cystektómia - úroveň 2 400
TU excízia tumoru 100
HIS odber a histologické vyšetrenie materiálu 70
CHM3 chirurgické ošetrenie prerezávajúceho zuba múdrosti 50
IAB chirurgické ošetrenie abscesu 40
SUT zastavenie krvácania stehom 20
KCH kontrola po chirurgickom zákroku 7
KVS kontrola a odstránenie stehov 17
UK1 uzavretá kyretáž - jeden zub 30
UK2 uzavretá kyretáž - jeden kvadrant 60
UK3 uzavretá kyretáž - jedno zuboradie 120
OK1 otvorená kyretáž - jeden kvadrant 200
OK2 otvorená kyretáž - jedno zuboradie 400
GT gingivektómia - jeden kvadrant 150
FTL frenulektómia 130
VPL prehĺbenie vestibula v rozsahu 1 sextantu 170
GRPL krytie recesu gingívy posunom laloka- cena za 1zub 250
GRSŠ krytie recesu gingívy štepom - cena za 1zub 450
FRZ fenestrácia retinovaného zuba 250
OPCA ošetrenie pacienta v celkovej anestéze - cena za 1hod 200

Čeľustná ortopédia

ČOK čeľustno - ortopedická konzultácia 27

VČO vstupné čeľustno - ortopedické vyšetrenie 100

DG diagnostika (OPG, analýza modelov, tele - rtg) 150
LDG diagnostika lingválna technika (OPG, analýza modelov, tele - rtg) 250

KSA kontrola snímacieho aparátu 20

KFA čeľustno - ortopedická kontrola 25

KR čeľustno - ortopedická kontrola počas retencie 15
AK adaptácia - krúžok (1 zub) 30

AB adaptácia súčiastky fixného aparátu (kovová breketa) 1 zub 20

ABK adaptácia súčiastky fixného aparátu (keramická breketa) 1 zub 30

TPO nasadenie snímateľného oblúka alebo lip. Bumperu 40
EO nasadenie extraorálneho ťahu 70

PO príprava a naviazanie parciálneho oblúka 60

CO1 príprava a naviazanie celého oblúka podľa druhu materiálu úroveň 1 80

CO2 príprava a naviazanie celého oblúka podľa druhu materiálu úroveň 2 90
CO3 príprava a naviazanie celého oblúka podľa druhu materiálu úroveň 3 100

CO4 príprava a naviazanie celého oblúka podľa druhu materiálu úroveň 4 110

CO5 príprava a naviazanie celého oblúka podľa druhu materiálu úroveň 5 120

CO6 príprava a naviazanie celého oblúka podľa druhu materiálu úroveň 6 150
SFIX sňatie fixného aparátu - 1 čeľusť 120

FIX materiál fix - jedna čeľusť kovové brekety 200

SNA snímací aparát 250

PLA platňa horná alebo dolná 130



FVN funkčný aparát 160

NAH náhryzová platňa 50

RET retenčné zariadenie - 1čeľusť 80

POS pozicionér 60
RME aparát na rýchlu maxilárnu expanziu 100

KZ konštrukčný zhryz 20

NV náhryzový val 50

IT infant tréner 65
KFIX materiál fix - jedna čeľusť keramické brekety 440

LFIX materiál fix - jedna čeľusť lingválna technika 1500

LKFA čeľustno - ortopedická kontrola lingválna technika 35

LCO1 príprava a naviazanie celého oblúka úroveň 1lingválna technika 150
LCO2 príprava a naviazanie celého oblúka úroveň 2 lingválna technika 200

LCO3 príprava a naviazanie celého oblúka úroveň 3 lingválna technika 250

LSFIX sňatie fixného aparátu - 1 čeľusť lingválna technika 220

Estetická medicína

BTX aplikácia botulotoxínu 1 oblasť 130
BTX3 aplikácia botulotoxínu 3 oblasti 333

HA aplikácia kyseliny hyalurónovej – 0,5 ml 167

Výsledná cena ošetrenia môže byť zložená z viacerých položiek a preto cena uvedená v 
jednotlivej kolonke nemusí byť zhodná s účtovanou sumou po ukončení ošetrenia
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