
STOMATOLOGIE

CENÍK



Vážení klienti,
připravili jsme pro vás ceník základních stomatologických 
úkonů poskytovaných v našem zdravotnickém zařízení.

Podrobnější informace o cenách vám poskytne
ošetřující zubní lékař
nebo CallCentrum 212 12 12 12.

Záchovná stomatologie
Základem každé stomatologické péče je tzv. záchov-
ná stomatologie. Cílem každého zubního lékaře je ne-
jen ošetřit, ale pokud je to možné, i ušetřit vaše zuby. 
V tom nám pomáhá:
•  digitální zobrazovací techniky
•  ošetření kazů v počátečním stádiu pomocí ozonu
•  moderní výplňové materiály
•  rozsáhlé výplně, estetické fasety, dostavby zubů 

frézovanou keramikou CEREC
•  přístrojové ošetření zubních kanálků

Protetika CEREC – změňte úsměv za jediný den
Celokeramické náhrady zubů jsou jednou z nejnověj-
ších a nejžádanějších technologií v oblasti estetické 
stomatologie. Díky dvěma stanicím CEREC jsme vám 
schopni vyrobit celokeramické fasety, výplně, korunky 
nebo můstky doslova na počkání.

Zubní implantáty
Pokud chcete elegantně nahradit chybějící jeden 
nebo více zubů nebo pokud vám vadí snímací zubní 
protéza, ideálním řešením je zubní implantát. V na-
šem zařízení používáme švédské implantáty Astra-
Tech.
Parodontologie – když vám hrozí postupná ztráta 
zubů
Při včasném záchytu nemusíte o své zuby přijít!

Plastické rekonstrukční operace na dásních 
a sliznicích dutiny ústní:
•  odstranění nežádoucích tahů slizničních řas, které 

způsobují odhalování zubních krčků
•  odstranění příliš krátké uzdičky rtů a jazyka
•  odstranění rizikových útvarů, jako jsou nádorky 

a pigmentace
•  pomoc se stabilizací parodontu po prodělaných pa-

rodontologických onemocněních



PRIMÁRNÍ PÉČE

•   Komplexní vyšetření stomatologem při první návštěvě  1 000 Kč
•   Preventivní prohlídka - opakované komplexní vyšetření a ošetření  1 420 Kč
•   Akutní ošetření  Hradí ZP

ANESTEZIE

•   Intraligamentární anestezie 180 Kč
• Povrchová - slizniční anestezie 80 Kč
•   Analgosedace - 1. hodina (pracovní den) 4 500 Kč
•   Analgosedace - další hodina (pracovní den) 1 000 Kč
•   Analgosedace - 1. hodina (víkend + svátek) 5 500 Kč
•   Analgosedace - další hodina (víkend + svátek) 1 400 Kč



DENTÁLNÍ HYGIENA

•   Ošetření dentální hygienistkou (60 minut) 1 900 Kč
•   Ošetření dentální hygienistkou (45 minut) 1 470 Kč
•   Vstupní ošetření dentální hygienistkou (60 minut) + následná kontrola (30 minut) 2 000 Kč
•   Ošetření dentální hygienistkou Junior (45 minut) 1 000 Kč
•   Ošetření dentální hygienistkou Junior (60 minut) 1 400 Kč
•   Deep scaling (60 minut) 1 900 Kč

BĚLENÍ ZUBŮ

•   Ordinační bělení zubů - obě čelisti (90 minut)                                                                                               10  770 Kč
• Nosiče na domácí bělení (jedna čelist) 950 Kč
•   Domácí bělení zubů - 1 čelist (bez nosiče) 2 510 Kč
• Tuba bělícího gelu 10%, 15% (karbamid peroxid) k opakovanému bělení 950 Kč
•   Air-flow, přístrojové odstranění povrchových pigmentů (15 minut) 400 Kč
- Kontrola domácí hygieny, reinstruktáž - recall (30 min)  950 Kč



ZÁCHOVNÁ STOMATOLOGIE

•   Fotokompozitní výplň malého rozsahu (I., II. tř.) 1 440 Kč
•   Fotokompozitní výplň středního rozsahu (II., III. tř.) 1 720 Kč
•   Fotokompozitní výplň velkého rozsahu (II., III., IV. tř.)  2 050 Kč
•   Fotokompozitní rekonstukce korunky, dostavba  2 470 Kč
•   Fotokompozitní výplň klínového defektu 1 020 Kč
•   Kořenová výplň - BeeFill - 1. kořenový kanálek 1 900 Kč
•   Kořenová výplň - BeeFill - každý další kořenový kanálek 1 500 Kč
• Dostavba zubu komplexní (kořenový čep FRC, core, fotokompozitní výplň) 3 300 Kč
•   Kompozitní dlaha vyztužená - FIBER-SPLINT, 3 zuby 1 520 Kč
• Endodontické ošetření - dočasné (opakované) (mechanické, chemické čištění kořenových
   kanálků, medikamentózní vložka, provizorní výplň) 1 800 Kč
•   Mikroskopická endodoncie – zaplnění jednoho kanálku 3 100 Kč
•   Reendodoncie - retrepanace, odstranění staré kořenové výplně, případné protetické práce 2 300 Kč

PARODONTOLOGIE

•   Parodontologické vyšetření, konzultace - stanovení léčebného plánu 1 000 Kč
•   Laboratorní vyšetření parodontálních patogenů Hradí ZP
•   Odstranění poddásňového zubního kamene (Deep scaling) / 1 čelist 2 200 Kč
• Štěp měkkých tkání - pojivový  od 2 200 Kč

PROTETIKA

•   Protetický plán dle OPG, včetně rozpisu 1 000 Kč
•   Provizorní ochranný můstek (razidlová technika, do šesti zubů) 2 670 Kč
•   Korunka fasetovaná - metalokeramika - samostatná 6 960 Kč
•   Celokeramická korunka zirkonoxid od 9 870 Kč



•   Celková náhrada horní - imediátní 5 500 Kč
•     Celková náhrada horní hybridní 6 320 Kč
•     Celková náhrada dolní - imediátní 5 400 Kč
•   Celková náhrada dolní s litou bází 6 550 Kč
•   Celková náhrada dolní hybridní 7 350 Kč
•   Dlaha proti bruxismu 1 800 Kč

CEREC
- frézované celokeramické práce 

- ošetření pomocí cad/cam technologie v průběhu jednoho dne

•   CEREC  - keramická inlay, onlay od 5 100 Kč
•   CEREC - keramická inlay 2 plošky - živcová/leucitová keramika od 5 200 Kč
•   CEREC - keramická inlay 3 plošky - živcová/leucitová keramika od 5 500 Kč
•   CEREC - keramická onlay korunka, endokorunka - živcová/leucitová keramika od 8 800 Kč
•   CEREC - keramická faseta - živcová/leucitová keramika od 10 800 Kč
•   CEREC - keramická inlay 1 ploška - disilikátová keramika od 6 500 Kč
•   CEREC - keramická inlay 2 plošky - disilikátová keramika od 7 000 Kč
•   CEREC - keramická inlay 3 plošky - disilikátová keramika od 7 500 Kč
•   CEREC - keramická onlay, korunka, endokorunka  od 11 600 Kč



IMPLANTOLOGIE

•   Implantologie - konzultace 1 000 Kč
•   Miniimplantát jako podpora snímací protézy (včetně matrice) 9 200 Kč
•   Systém ASTRA (1 implantát) - chirurgická fáze 19 000 Kč
•   Systém ASTRA - šroubovaná korunka od 17 300 Kč
•   Augmentace – řízená tkáňová/kostní regenerace (TCP, membrána, Emdogain) 9 700 Kč
•   Augmentace – řízená tkáňová/kostní regenerace (autologní bone chips, TCP) 4 800 Kč
•   Augmentace – řízená tkáňová/kostní regenerace (transplantace kostního bločku, 

bone-split, externí sinus-lift) 12 200 Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH a platí pro klienty neregistrované v Santé a nepojištěné v ČR.



OBJEDNÁNÍ A KONZULTACE
24 hodin denně, 7 dní v týdnu
prostřednictvím CallCentra 212 12 12 12
www.sante.cz

STOMATOLOGIE TEAMPREVENT-SANTÉ
Ceny stomatologie jsou vázany pouze na služby poskytované  
v soukromém zdravotnickém zařízení TeamPrevent-Santé.

> luxusní prostředí v centru Prahy
> profesionální péče
> individuální přístup
> prodej doplňkového zboží

Ceník je platný od června 2018


