
 

PROTETICKÁ STOMATOLÓGIA 

 

názov EUR  

odtlačky                                         celý  chrup        26,00 

 odtlačky                                        koreňový  čap        15,00 

brúsenie         (1 zub)          6,00 

prebrúsenie   (1 zub)          4,00 

sňatie  korunky  (s rozpílením  korunky)  1 zub        12,00 

opakované  nasadenie  uvoľnenej  korunky          5,00 

koreňový čap       

                                                         kov        55,00 

                                                         zirkón      180,00 

korunka    

                  kovokeramická      215,00 

                 fazetovaná  keramická      200,00 

                                                         celoplášťová  kovová      104,00 

                                                         zirkónová      235,00 

Rochetová   dlaha (s odtlačkom aj s nasadením)      270,00 

náhryzová  silikónová  dlaha  

                                                         a  2 mm        95,00 

                                                         a  4 mm      105,00 

 
 

PROTÉZY 

názov      EUR  

HTP,DTP     živicová    260,00 

HPP,DPP     telo  protézy    240,00 

HTP,DTP      termoplastická    370,00 

HPP,DPP      termoplastická    350,00 

medzerník  do  4 zubov    110,00 

medzerník  termoplastický    220,00 

transparentné  podnebie      30,00 

trojramenná  spona      30,00 

retenčná spona      15,00 

stabilizačné rameno      20,00 

sublingválny  strmeň leštený      65,00 

horná  strmeňová  konštrukcia  HPP    105,00 

platňová  konštrukcia  

   celková  (hore)     120,00 

  čiastočná (dole)     100,00 

mriežka do HTP       55,00 

imediátna protéza   HTP,DTP     250,00 

odtlačok individuálnej lyžici a zadokumentovanie medzičeľustných vzťahov       25,00 

skúška zubov vo vosku       15,00 



 

 

 

 

 

 
 
OPRAVA PROTÉZY 
 
názov EUR  

rebazácia HTP,DTP     105,00 

vyčistenie a preleštenie protézy v zubnej technike       15,00 

oprava protézy  (zlomená,spona)       35,00 

vsadenie vypadnutého zuba       20,00 

rozšírenie zubnej náhrady       25,00 

vypadnutý zub z protézy       15,00 

preleštenie zubnej náhrady po oprave       15,00 

OPRAVA  MOSTÍKA 
 
názov EUR  

nová  keramická   fazeta     195,00 

oprava mostíka, preleštenie        60,00 

Čistenie,preleštenie mostíka po oprave       12,00 

doloženie živice do mostíka       50,00 



 

VYŠETRENIA 

 

ZÁCHOVNÁ STOMATOLÓGIA 

VÝPLNE 

 

 

 

Názov EUR  

konzultačné vyšetrenie       30,00 

vstupné vyšetrenie  -  deti do 6 rokov 15,00 

vstupné vyšetrenie  -  dospelý 30,00 

kompletné parodontologické  vyšetrenie 20,00 

kontrolné  parodontologické  vyšetrenie 15,00 

vyšetrenie fokusov – celý chrup,zistenie vitality, bez RTG – ZMLUVNÝ  PARTNER 20,00 

vyšetrenie fokusov – celý chrup,zistenie vitality, bez RTG – NEZMLUVNÝ  PARTNER 25,00 

komplexné stomatoprotetické vyšetrenie 20,00 

kompletné vyšetrenie TMK 15,00 

RVG snímka   3,00 

OPG snímka 15,00 

administratívny úkon  18,00 

celkové vyartikulovanie chrupu 15,00 

pohotovostné ošetrenie   5,00 

názov      EUR  

jednoplôšková výplň zuba                            - amalgám  20,00 

dvojplôšková výplň zuba            - amalgám  25,00 

trojplôšková výplň zuba           - amalgám 30,00 

krčková výplň           - amalgám  20,00 

jednoplôšková výplň zuba  - premolár      -  FTK          25,00 

jednoplôšková výplň zuba  - molár            -  FTK        27,00 

krčková výplň    - FRONT                              -  FTK 20,00 

krčková výplň    -DISTÁLNE                          -  FTK                             22,00 

výplň na rezáku (C3B3)                                -  FTK    25,00 

výplň na rezáku (C3B4)                                -  FTK    30,00 

dvojplôšková výplň zuba                              - FTK      30,00 

trojplôšková výplň zuba                               - FTK      40,00 

vestibulárna  fazeta 40,00 

naloženie dlahy z voľnej ruky  (1 zub )       22,00 



 

MLIEČNY CHRUP 

 

 

 

 

 

ENDODONCIA 

 

 

názov EUR  

jednoplôšková výplň zuba    -  SIC   8,00 

dvojplôšková výplň zuba       -  SIC 12,00 

trojplôšková výplň zuba        -  SIC 14,00 

naloženie dlahy z voľnej ruky (1 zub)- DIEŤA DO 18 ROKOV 12,00 

názov      EUR  

vyžiadaná slizničná anestéza  ( Xylocain)  - DETI 2,00 

vyžiadaná slizničná anestéza  ( Xylocain)  - DOSPELÝ 2,50 

injekčná  anestéza ( Supracain,Mepivastezin, Ubistezin) 5,00 

trepanácia pulpálnej dutiny 7,00 

rozšírenie koreňového kanálika (1kk) 7,00 

medikamentózne ošetrenie  koreňového kanálika (1kk) –Hydrocal 7,00 

definitívna koreňová výplň (1kk)  20,00 

devitalizačná pasta  – Toxavit ,Depulpin 5,00 

provizórne ošetrenie zuba  – Cavit,Provimat 6,00 

provizórne ošetrenie zuba  – Caryosan 10,00 

prefabrikovaný pulpálny čap 25,00 

prefabrikovaný parapulpálny čap 15,00 

endodontická príprava na koreňový čap (1kk) 23,00 

apexifikácia 25,00 

reendodoncia (1kk) 30,00 



 

DENTÁLNA HYGIENA 

 

  

  

 CHIRURGIA 

 

EXTRAKCIE 

 

 

 

názov EUR  

odstránenie zubného kameňa, povlakov ultrazvukom –  CELÝ CHRUP 25,00 

odstránenie zubného kameňa, povlakov ultrazvukom –  1 SEXTANT   7,00 

profesionálne čistenie chrupu a polishing 16,00 

pieskovanie  AIR FLOW 20,00 

inštruktáž hygieny                          ( použitie IO kamery) 12,00 

reinštruktáž hygieny  7,00 

kontrola hygieny  7,00 

lokálna fuoridácia                          (celý chrup)  11,00 

pečatenie fisúr                                ( 1 zub )  6,00 

preleštenie výplne zuba                (1 zub )  5,00 

laserotherapia                                ( 1 sedenie ) 7,00 

ozónotherapia                                ( 1 sedenie )  7,00 

ošetrenie citlivých plôšok zuba    ( 1 zub)  6,00 

Stomatologická pomôcka  4,50 

názov      EUR  

extrakcia mliečneho zuba - REZÁK       10,00 

extrakcia mliečneho zuba - MOLÁR 15,00 

extrakcia mliečneho zuba - RADIX 10,00 

jednoduchá extrakcia trvalého zuba  3-3 20,00 

jednoduchá extrakcia trvalého zuba  4-8 25,00 

komplikovaná extrakcia trvalého zuba  30,00 

sutúra extrakčnej rany ( alebo 1 sextant) 20,00 



 

 

 

 



 

PARODONTÁLNA CHIRURGIA 

 

 

 

 

názov EUR  

modifikovaná  OP gingívy podľa Kirklanda -  CELÝ  CHRUP 230,00 

modifikovaná  OP gingívy podľa Kirklanda -  1 SEXTANT 80,00 

plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov 40,00 

vestibuloplastika 45,00 

gingivektómia  - 1 ZUB 20,00 

gingivektómia  - 1 ČELUSŤ 40,00 

odklopenie frontálneho mukoperiostálneho laloka 26,00 

odklopenie distálneho mukoperiostálneho laloka 30,00 

odklopenie mukoperiostálneho laloka v rozsahu  1 zuba 15,00 

laterálny posun laloka v rozsahu 1 zuba 30,00 

extirpácia  crista volans ( vlajúci hrebeň ) 55,00 

extirpácia benígneho útvaru (papilóm, fibróm ) 40,00 

odber tkaniva na histologické vyšetrenie,probatórna excízia 40,00 

extirpácia malígneho útvaru  ( CA pery ) 200,00 

odstránenie piercingu 30,00 

ošetrenie parodontálneho abscesu 25,00 

 
DENTOALVEOLÁRNA  CHIRURGIA 
 

názov EUR  

egalizácia alveolu v rámci predprotetickej prípravy     –  1 SEXTANT 20,00 

resekcia koreňového hrotu 80,00 

resekcia koreňového hrotu s peroperačným plnením  –  1 zub 100,00 

resekcia koreňového hrotu s peroperačným plnením  –  2 zuby 120,00 

resekcia koreňového hrotu s peroperačným plnením  –  3 zuby 140,00 

resekcia koreňového hrotu s retrográdnym  plnením  –   1 zub 140,00 

resekcia koreňového hrotu s retrográdnym  plnením  –   2 zuby 160,00 

chirurgická  extrakcia zuba , radixu 80,00 

dekapsulácia zuba pri sťaženom prerezávaní 25,00 

revízia OP alebo extrakčnej rany  25,00 

Wasmundova  plastika  pri OA komunikácii 140,00 

tunelizácia zuba z ČO hľadiska 81,00 

naloženie sánkovočelustnej dlahy 85,00 

sňatie dlahy 30,00 

resekcia  KH  2 zuby vedľa seba 100,00 
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	cenník zubné centrum, s.r.o 3
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