ORIENTAČNÍ CENÍK VÝKONŮ HRAZENÝCH PACIENTEM
Vážení pacienti ,
než se začtete do našeho Ceníku, dovolte nám několik poznámek k cenám zubních
výkonů.
V dnešní době se obor stomatologie, tak jako jiné lékařské obory, velmi rychle rozvíjí a to s sebou
nese množství nových metod, nástrojů a přístrojů. Lékařky a lékaři naší stomatologické kliniky tyto
trendy sledují, nové poznatky zpracovávají a osvojují si nové metody. Jen tak jsou schopni nabízet
Vám řešení, která jsou kvalitní a mají i dlouhou životnost.
Tzv. ošetření jen “na pojišťovnu“ v dnešní době pomalu ztrácí schopnost být kvalitní. Pokud chcete mít
své zuby zdravé a očekáváte ošetření na vysoké úrovni, pak je velmi pravděpodobné, že si za toto
ošetření připlatíte či konkrétní výkon budete hradit celý. Tato investice vám přinese očekávaný a
maximálně kvalitní, vyhovující výsledek a také minimálně starostí do budoucna.
U nás jsou ceny koncipovány tak, aby byly přístupné každému, kdo má zájem o kvalitní
ošetření.
Vždy s Vámi prodiskutujeme několik možností ošetření daného problému a Vy si tak můžete vybrat.
Cena každého zákroku je ovlivněna řadou faktorů. Pouze na základě detailního vyšetření klienta a
stanovení přesné diagnózy je možné určit druh zákroku, jeho průběh, technickou a časovou náročnost
a tím i jeho cenu. Ceny se mění podle časové náročnosti výkonu a použitých pomůcek (například
kofferdam, matrice atd.). V případě delší časové náročnosti výkonu může být cena zvýšena o časovou
složku a to ve výši 40,- Kč/minuta (tato kalkulace vychází z metodiky vydané Českou stomatologickou komorou podle
nařízení Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí). Jedná se například o tvorbu estetických výplní a
endodoncie.
Následující výběr z ceníku je proto pouze orientační. Kompletní ceník je vám k dispozici na vyžádání,
na recepci.

………………………………………………………………………………………………………….

Orientační ceník :
Výplně- plomby ( cena v Kč, cena dle velikosti výplně )
- provizorní výplň
- z nadstandardního amalgámu – stříbrná plomba
- kompozitní výplň – bílá plomba,cena od
- fluoridová výplň – bílá plomba, vhodná pro děti
Endodoncie (cena v Kč, ošetření kořenových kanálků)
- provizorní ošetření, cena za jeden zub
- definitivní ošetření, cena za jeden kořenový kanálek
(s použitím Apex Locator )

200
500
1100
500 – 1000

800
1500

Protetika ( cena v Kč, uvedená částka je minimální )
- korunka fasetovaná
- korunka metalokeramická
- korunka celokeramická
- keramická faseta
- kořenová nástavba

2600
4780
5800
4800
1200

Dentální hygiena ( cena v Kč )
ošetření dentální hygienistkou
ošetření dentální hygienistkou s pískováním

1000
1300

Ceník je platný od 12.1.2016

