CENNIK USŁUG APO ZDROWIE SP. Z O. O.
KONSULTACJE
Przegląd jamy ustnej (w tym wizyta adaptacyjna dzieci)

150 zł

Zdjęcie przylegające RTG

100 zł

ORTODONCJA
Konsultacja pierwszorazowa

200 zł

Skanowanie jamy ustnej + zdjęcia foto

500 zł

Wykonanie wycisków na modele diagnostyczne

200 zł

Plan leczenia + omówienie

200 zł

Aparat metalowy ligatura (cena za jeden łuk)

2 500 zł

Aparat metalowy bezniklowy (cena za jeden łuk)

2 600 zł

Wizyta kontrolna:

Dodatkowe akcesoria
ortodontyczne:

Wymiana jednego łuku
Wymiana dwóch łuków
Wymiana ligatur
Demontaż aparatu (cena za jeden łuk)
Aparat retencyjny:
- retainer stały (cena za jeden)
- retainer ruchomy (cena za jeden)
Kontrola aparatu retencyjnego

150 zł
250 zł
150 zł
250 zł

Łuk podniebienny

700 zł

Łuk podjęzykowy

700 zł

Hyrax
Maska twarzowa

450 zł
400 zł
100 zł

2 000 zł
500 zł

Aparat Twin-Block

1 800 zł

Aparat Herbst

2 000 zł

Aparat Pendulum

1 500 zł

Deprogramator Koisa

1 000 zł

Miniimplant ortodontyczny

800 zł

Aparat ICONIX - jeden łuk

3 100 zł

Aparat samoligaturujący
system DAMON

Aparat metalowy (cena za jeden łuk)
Aparat kosmetyczny (cena za jeden łuk)

3 500 zł
4 000 zł
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Wizyta kontrolna:

Wymiana jednego łuku
Wymiana dwóch łuków
Demontaż aparatu (cena za jeden łuk)
Aparat retencyjny:
- retainer stały (cena za jeden)
- retainer ruchomy (cena za jeden)
Kontrola aparatu retencyjnego

Indywidualny aparat samoligaturujący - Aparat metalowy (cena za
jeden łuk)
System INSIGNIA

Wizyta kontrolna:

Wymiana jednego łuku
Wymiana dwóch łuków
Demontaż aparatu (cena za jeden łuk)
Aparat retencyjny:
- retainer stały (cena za jeden)
- retainer ruchomy (cena za jeden)
Kontrola aparatu retencyjnego

Ponowne przyklejenie zgubionego zamka

Aparaty ruchome:

Leczenie bezzamkowe
INVISALIGN, SPARK
system przezroczystych
nakładek

300 zł
400 zł
250 zł
450 zł
400 zł
100 zł
4 000 zł
300 zł
400 zł
250 zł
450 zł
400 zł
100 zł
100 zł

Płytka Schwarza (indywidualna
mody kacja płytki dopasowana do wady
zgryzu)

1 500 zł

Aparat blokowy

1 000 zł

Równia pochyła

300 zł

Utrzymywacz przestrzeni

od 500 zł

Kontrola aparatu ruchomego

150 zł

Trainery (stymulatory, relaksatory,
obturatory, płytki nagryzowe)
Kontrola trainera

350 zł
100 zł

FULL

20 000 zł

TEEN

20 000 zł

FIRST

10 000 zł

retencja VIVIERA
retencja SPARK

2 000 zł
2 000 zł

ENDODONCJA
Siekacze

1 000 zł

Przedtrzonowe, Trzonowe

1 500 zł

Rewizja leczenia
kanałowego:

Siekacze
Przedtrzonowe, Trzonowe

od 1 400 zł
od 1 600 zł

Usunięcie narzędzia kanałowego/wkładu

500 zł

Wkład z włókna szklanego

500 zł
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Odbudowa po leczeniu endodontycznym
Znieczulenie karpulą

od 400 zł
wliczone w cenę leczenia

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
Wypełnienie przyszyjkowe

250 zł

Wypełnienie małe (jedna powierzchnia)

250 zł

Wypełnienie średnie (dwie powierzchnie)

300 zł

Wypełnienie duże (trzy powierzchnie)

350 zł

Wypełnienie tymczasowe

150 zł
+ 50 zł do
wypełnienia

Wypełnienie w koferdamie

Wypełnienie z użyciem mikroskopu
Piaskowanie ubytku przed wypełnieniem - poprawa retencji

+ 50 zł do
wypełnienia
50zł za ząb

Odbudowa estetyczna zębów siecznych po leczeniu ortodontycznym

od 250 zł

Bonding (licówki kompozytowe metodą bezpośrednią)

600 zł za ząb

Leczenie nadwrażliwości

100 zł za ząb

Znieczulenie karpulą

wliczone w cenę leczenia

Korekta nawisających wypełnień

75 zł za ząb
LECZENIE DZIECI

Lakowanie - za 1 ząb

100 zł

Wypełnienie zęba
mlecznego

200 zł
250 zł

Wypełnienie zęba
stałego

od 150 zł

Usunięcie zęba
mlecznego
Fluoryzacja

150 zł

Higienizacja

200 zł

PROTETYKA
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Cena pracy protetycznej zależna jest od stanu jamy ustnej oraz użytych do jej
wykonywania materiałów, cena może ulec zmianie w trakcie leczenia, w
niektórych przypadkach cena za prace protetyczne ustalana jest
indywidualnie
Konsultacja protetyczna

200 zł

Kontrola protezy

200 zł

Konsultacja dotycząca stawów skroniowo-żuchwowych

200 zł

Plan leczenia protetycznego z modelami orientacyjnymi

250 zł

Konsultacja nakładu/korony

200 zł

Korona tymczasowa wykonana w gabinecie 1 ząb/1 pkt

200 zł

Korona tymczasowa wykonana w laboratorium protetycznym
1 ząb/1 pkt

300 zł

Korona pełnoceramiczna z tlenku cyrkonu licowana porcelaną

od 3 000 zł

Korona metalowa licowana porcelaną

od 1 700 zł

Korona z tlenku cyrkonu bez porcelany (pełen kontur)

od 2 300 zł

Korona EMAX (pełen kontur)

od 2 300 zł

Korona implantologiczna

od 2000 zł

Wypełnienie w kikucie zęba

150 zł

Rozpiłowanie i ściągnięcie korony 1 ząb/1 pkt
Inlay/overlay

200 zł

kompozytowy

1 400 zł

porcelanowy

1 600 zł

Wkład lany koronowo - korzeniowy
Licówka pełnoceramiczna
Wax-up (wizualizacja pracy protetycznej na modelu) 1 ząb/1 pkt

600 zł
od 2 000 zł
150 zł

Proteza całkowita

od 2 500 zł

Proteza częściowa

od 1 600 zł

Proteza szkieletowa

od 3 200 zł

Proteza z podniebieniem antyalergicznym
Szyna relaksacyjna
Szyna Michigan z rejestracją łukiem twarzowym (z I wizytą
kontrolną)
Szynoterapia

+ 200 zł
700 zł
1 200 zł
od 2 000 zł
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Kontrola szyny

200 zł

Badanie aksjogra czne

1 000 zł

Rejestracja łukiem twarzowym

300 zł

Badanie MPI

800 zł

Skan protetyczny

400 zł

Wybielanie ze wskazań protetycznych

od 1 000 zł

Kontrola prac protetycznych

od 100 zł

CHIRURGIA
Konsultacja implantologiczna

200 zł

Ekstrakcja zęba jednokorzeniowego

250 zł

Ekstrakcja zęba wielokorzeniowego

400 zł

Usunięcie ósemki

od 500 zł

Chirurgiczna ekstrakcja ósemki

od 1 000 zł

Ekstrakcja zęba z użyciem materiału kościozastępczego + membrana
PRF

od 2 400 zł

Śruba gojąca + łącznik

1 000 zł

Podniesienie dna zatoki

od 4 000 zł

Implant Dentium

3 500zł

Implant Straumann

5 000 zł

PERIODONTOLOGIA
Konsultacja
Zabieg pokrycia recesji z przesunięciem dokoronowym lub bocznym
płata (1 recesja)
Membrana PRF (zależy od ilości pobranych probówek)

200 zł
od 1 000 zł
od 400 zł

Pokrycie recesji mnogich z przeszczepem łącznotkankowym:
z membranami gojącymi
z matrycą kolagenową
Zabieg pokrycia recesji z przeszczepem łącznotkankowym z
membranami (1 recesja)
Zabieg kiretażu otwartego

od 2 000 zł
od 2 000 zł
+ cena materiału
od 1 000 zł
2 000 zł
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2 500 zł
+ cena materiału
+ cena membrany

Wydłużenie korony klinicznej z wykorzystaniem piezosurgera

1 000 zł

Odsłonięcie zatrzymanego zęba z wykorzystaniem piezosurgera

1 000 zł

Podcięcie włókien kolagenowych wokół zęba przed leczeniem
ortodontycznym
Skaling nad i poddziąsłowy z wykorzystaniem piezosurgera
Podcięcie wędzidełka

400 zł
1 000 zł
400 zł

Poszerzenie strefy dziąsła zrogowaciałego i pogłębienie przedsionka z
wykorzystaniem przeszczepu nabłonkowego (z membranami)

2 000 zł

Augumentacja przeszczepem w celu pogrubienia biotypu dziąsła z
membranami

2 000 zł

Resekcja korzenia

od 1 000 zł
+ cena materiału

Szynowanie zębów

800 zł – 1 200 zł

Augumentacja zębodołu po ekstrakcji z materiałem kościozastępczym
Kontrola po zabiegu periodontologicznym

od 2 000 zł
od 100 zł

PROFILAKTYKA
Higienizacja pełny pakiet (skaling, piaskowanie, polerowanie,
uoryzacja, dobór szczoteczek międzyzębowych)

400 zł

Skaling, piaskowanie + polerowanie

350 zł

Skaling + polerowanie

300 zł

Fluoryzacja kontaktowa piankowa

150 zł

Icon – in ltracja płynną żywicą
Wybielanie w gabinecie
Wybielanie nakładkowe

Kontrola po higienizacji
Kontrola po wybielaniu

200 zł za ząb

od 1600 zł
od 1300 zł

od 100 zł
od 100 zł
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Zabieg kiretażu otwartego z regeneracją tkanki kostnej

CENNIK USŁUG LOGOPEDYCZNYCH I
NEUROLOGOPEDYCZNYCH
Konsultacje (logopedyczne, neurologopedyczne)
Sesja terapeutyczna – w zależności od czasu wizyty
Terapia czaszkowo-krzyżowa

200 zł
od 100 zł
130 zł

CENNIK USŁUG FIZJOTERAPEUTYCZNYCH
SPECJALISTA MARTA SCHMIDT
Konsultacja/Diagnostyka

200 zł

Sesja terapeutyczna z wykorzystaniem technik manualnych,
60 minut
Sesja terapeutyczna z wykorzystaniem technik manualnych,
45 minut
Sesja terapeutyczna z wykorzystaniem technik manualnych,
30 minut
Kinesiotaping

150 zł
130 zł
100 zł
od 100 zł

CENNIK USŁUG NEUROLOGOPEDYCZNYCH
SPECJALISTA JOANNA PYRTEK
Konsultacja/Diagnostyka

200 zł

Sesja terapeutyczna z wykorzystaniem technik manualnych,
60 minut
Sesja terapeutyczna z wykorzystaniem technik manualnych,
45 minut
Sesja terapeutyczna z wykorzystaniem technik manualnych,
30 minut

150 zł
130 zł
100 zł

CENNIK USŁUG FIZJOTERAPEUTYCZNYCH
SPECJALISTA MIKOŁAJ JAGIEŁKO
Konsultacja/Diagnostyka

200 zł

Sesja terapeutyczna z wykorzystaniem technik osteo-hiropowięziowych

150 zł

Terapia biodynamiczna

200 zł

Terapia wisceralna

200 zł

Masaż głęboki

150 zł

Kinesiotaiping

100 zł

Klawikoterapia

180 zł
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Kwali kacje do odpowiednich typów
terapii są uzależnione od badania
pacjenta i na jego bazie, propozycji dobrania najoptymalniejszej terapii na
chwilę obecną dla pacjenta.

CENNIK USŁUG FIZJOTERAPEUTYCZNYCH
SPECJALISTA WITOLD KOWAL
Konsultacja/Diagnostyka

170 zł

Sesja terapeutyczna z wykorzystaniem technik manualnych,
45 minut

130 zł

CENNIK USŁUG DIETETYCZNYCH
Konsultacja/Diagnostyka

170 zł

Indywidualny program żywieniowy

od 280 zł

Wizyta kontrolna

100 zł

Analiza składu ciała wraz z omówieniem wyników

100 zł

CENNIK USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH
Konsultacja/Diagnostyka

170 zł

Sesja terapeutyczna

130 zł

LECZENIE INTERDYSCYPLINARNE
Konsultacje rozszczepowe (konsultacje z ortodontą, neurologopedą,
chirurgiem dziecięcym, zjoterapeutą)

od 300 zł

APO DLA NIEMOWLAKA
Neurologopeda + zjoterapeuta (razem) - I wizyta

od 300 zł

Neurologopeda + zjoterapeuta (razem) - Sesja terapeutyczna

od 250 zł

ORTOLOGO
Fizjoterapeuta + neurologopeda + ortodonta – I wizyta

od 300 zł

Fizjoterapeuta + neurologopeda + ortodonta – Sesja terapeutyczna

od 250 zł

PSYCHOLOG U STOMATOLOGA
I wizyta

300 zł

Kolejna wizyta

250 zł

CENNIK USŁUG MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
Konsultacja

200 zł

Botoks 1 okolica

450 zł
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Botoks 2 okolice

800 zł

Botoks 3 okolice

1 200 zł

Leczenie bruksizmu

750 zł

Uśmiech dziąsłowy

300 zł

Uniesienie kącików ust, zmarszczki królicze, uniesienie koniuszka nosa

250 zł

Leczenie nadpotliwosci

1 400 zł

Kolagenowa biorewitalizacja skóry (twarz, szyja, dekolt)

1 000 zł

Wypełniacz kwas hialuronowy 1ml

900 zł

Modelowanie ust 1ml

900 zł

Modelowanie nosa

900 zł

Wolumetria 2ml

1 800 zł (1ml
1000 zł)

Lipoliza iniekcyjna brzuch

90 zł
ampułka

Lipoliza iniekcyjna kolana, biodra

90 zł
ampułka

Lipoliza iniekcyjna podbródek
Niwelowanie celulitu Cellutrix

90 zł
ampułka
350 zł

Nici PDO mono (1 nić)

70 zł

Nici PDO screw (1 nić)

90 zł

Nici COG do liftingu (1nić)

450 zł

Retises TCA

250 zł

Peeling glikolowy

170 zł

Peeling salicylowy

150 zł

Peeling migdałowy

150 zł

Peeling mlekowy

150 zł
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Mezoterapia:
Restylane Skin booster vital / light 1ml
Stylage Hydro/Hydromax
HA Injectable
RRS Eyes

700 – 1 200 zł
Teosyal Redensity I 1ml
Teosyal Redensity II oczy 1ml
Filorga Hydrobooster
NCTF 135+HA
Aquashine BTX

Leczenie łysienia Dr Cyj

800 zł

Leczenie łysienia RRS Hair

400 zł

Leczenie łysienia Dermaheal HL 5ml

350 zł

Hydroksyapatyt wapnia

Crystalys 1 amp 1,25
1 500 zł

Mezoterapia osoczem

600 zł

Głęboka mezoterapia bryną

700 zł

W niektórych przypadkach cena za prace medycyny estetycznej ustalana jest
indywidualnie
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