
 

CENNÍK VÝKONOV

Chirurgia:  

Vytiahnutie zuba – jednokoreňového  /dopl.                     50.00 €  

Vytiahnutie zuba – viackoreňového /dopl.                  65.00 € 

Vytiahnutie zuba – komplikovaná extrakcia /dopl.                 90.00 € 

Vytiahnutie zuba – so separáciou koreňov /dopl.                 80.00 € 

Vytiahnutie zuba – mliečny, jednoduchá extrakcia /dopl.                20.00 €  

Vytiahnutie zuba – mliečny, komplikovaná extrakcia /dopl.                                                   40.00 € 

Intraorálna incízia /dopl.                      18.00 € 

Výmena drénu, drenáž /dopl.                                  10.00 € 

Ošetrenie zápalu po vytiahnutí zuba (alveolitis sicca/purulenta) /dopl.                                            20,00 € 

Egalizácia - uhladenie kosti /dopl.                     40.00 € 

Chirurgické šitie/sutúra /dopl.                                              20.00 € 

Zastavenie krvácania (hemostatický materiál)/ dopl.                                                         10.00 € 

Zastavenie postextrakčného krvácania /dopl.                                50.00 € 

Odstránenie stehov/sutury (po zákroku na inom pracovisku) /dopl.                              15.00 € 

Endodoncia: 

Akútne ošetrenie bolestivého zuba, paliatívne ošetrenie koreňových kanálikov /dopl.             50.00 € 

Akútne ošetrenie  bolestivého zuba bez uzatvorenie koreňových kanálikov /dopl.                        25.00 € 

Ošetrenie zuba s otvorenými koreňovými kanálikmi /dopl.                             40.00 € 

Dočasná výplň – prekrytie liečby /dopl.                                                  15.00 € 

Dočasná, dezinfekčná výplň (CaOH, chlorhexidín, etc.) /dopl.                                                  10.00 € 

Dočasná výplň – skloionomérna výplň /dopl.                                         26.00 € 

Ošetrenie bolestivého mliečneho zuba – trepanácia /dopl.                20.00 €

Vyšetrenie: 

RTG – OPG, panoramatický /dopl.                   20.00 € 

RTG – intraorálny snímok /dopl.                    12.00 €  



 

Skúška vitality /dopl.                                                                                         6.00 € 

Konzultácia /dopl.                      10.00 € 

Konzultácia bez výkonu /dopl.                                                                              20.00 € 

Kontrola po chururgickom zákroku z iného pracoviska /dopl.                             20.00 € 

Kontrola a ošetrenie po chirurgickom zákroku z iného pracoviska /dopl.                            30.00 € 

Anestézia – znecitlivenie ošetrovanej oblasti /dopl.                                           12.00 € 

Anestézia – slizničná /dopl.                       6.00 € 

Iné: 

Dezinfekcia, výplach rany /dopl.                   10.00 € 

Zábrus zuba /dopl.                     10.00 € 

Dočasné ošetrenie zubného kazu /dopl.                               25.00 € 

Stiahnutie korunky /1zub /dopl.                   19.00 € 

Lokálne odstránenie dráždenia, zubného kameňa, ošetrenie  

parodontálneho vačku /dopl.                                 19.00 € 

Ošetrenie citlivých krčkov/zub/dopl.                                15.00 € 

Nasadenie/nacementovanie korunky 1-2 zuby – dočasne/provizórne /dopl.                               25.00 €                            

Nasadenie/nacementovanie mostíka/3 a viac  koruniek – dočasne/provizórne /dopl.                  40.00 € 

Fixácia adhezívna – fraktúra zuba /dopl.                  80.00 € 

Výplň malého rozsahu (GIC/Fotokompozit) /dopl.                  50.00 € 

Výplň stredného rozsahu (GIC/Fotokompozit) /dopl.                              65.00 € 

Vyšetrenie: 

RTG – OPG, panoramatický /dopl.                   20.00 € 

RTG - intraorálny snímok /dopl.                    12.00 € 

RTG – 3D/CBCT /dopl.                     70.00 € 

RTG – 3D/CBCT parciálny maxila/mandibula /dopl.                 45.00 € 

RTG – 3D/CBCT sextant /dopl.                                                                     35.00 € 

Vstupná prehliadka (vyšetrenie chrupu, RTG diagnostika, plán liečby)+úhrada 

RTG snímkov, cena podľa ks zhotovených snímkov /dopl.                            00.00 €  

Konzultácia /dopl.                     10.00 € 



 

Konzultácia bez výkonu /dopl.                                                                              20.00 € 

Konzultácia odborná – parodont., protet., chirur., implatntol.,  psycho-profylaktická /dopl.       30.00 € 

Vyšetrenie – vylúčenie fokálnej infekcie /dopl.                               35.00 € 

Akútne ošetrenie mimo ordinačných hodín na to určených  + výkon /dopl.                           30.00 € 

Administratívny úkon /dopl.                                                                            20.00 € 

Nedostavenie sa na ošetrenie bez zrušenia termínu 48h vopred                30.00 € 

Nedostavenie sa na ošetrenie bez zrušenia termínu 48h vopred, opakovane                            60.00 € 

3D scan cerec /dopl.                     20.00 € 

 

Anestézia –  znecitlivenie ošetrovanej oblasti /dopl.                                                12.00 € 

Anestézia – slizničná /dopl.                      6.00 €                                                  

Výplň malého rozsahu 1 plôška /dopl.                                                                          65.00 € 

Výplň stredného rozsahu 2 plôšky /dopl.                                                         90.00 € 

Výplň veľkého rozsahu 3 plôšky /dopl.                                                                       105.00 € 

Výplň komplikovaná (4-5plôšok, priama overlay) /dopl.                                           120.00 € 

Estetická rekonštrukcia zuba, stratifikácia, priama fazeta /dopl.                           120.00 € 

Výplň malého rozsahu mliečny zub /dopl.                  35.00 € 

Výplň veľkého rozsahu mliečny zub /dopl.                  55.00 € 

Gingivectomia, intraorálna incízia, (chir., vysokofrekvenčný prúd,   

elektrokauter, gingiburs, etc.) /dopl.                              30.00 € 

Komplikované ošetrenie zuba /dopl.                                40.00 € 

Ošetrenie zubného kazu – priame/nepriame prekrytie drene (CaOH, MTA, etc.) /dopl.               30.00 € 

Dočasné ošetrenie zubného kazu /dopl.                                25.00 € 

Rekonštrukcia korunky na pahýľ/ IDS/ príprava zuba na protetickú prácu /dopl.                           60.00 € 

Pečatenie zuba – jednoduché /dopl.                   25.00 € 

Pečatenie zuba – zložité /dopl.                                               40.00 € 

Endodoncia 1 koreňového zuba/ 1. časť ošetrenia /dopl.              140.00 €                            

Endodoncia 1 koreňového zuba/ 2. časť ošetrenia /dopl.              110.00 € 

Endodoncia 2-3 kanálikového zuba/ 1. časť ošetrenia /dopl.                      150.00 €                           



 

Endodoncia 2-3kanálikového zuba/ 2. časť ošetrenia /dopl.                     140.00 €                            

Endodoncia – molár (viackanálikový zub) 1. časť ošetrenia /dopl.             150.00 €                            

Endodoncia – molár (viackanálikový zub) 2. časť ošetrenia /dopl.             130.00 €                           

Endodoncia – molár (viackanálikový zub) 3. časť ošetrenia /dopl.             110.00 € 

 Odstránenie koreňových výplní jednoduché /dopl.                 40.00 €

 Odstránenie koreňových výplní komplikované /dopl.                              80.00 € 

 Odstránenie koreňového čapu (frc, liaty etc.), oddeleného nástroja /dopl.                           90.00 € 

 Obturácia koreňového kanálika pomocou MTA /dopl.                              60.00 € 

 Obturácia  via falsa (MTA) /dopl.                   40.00 € 

Periapikálna chirurgia/resekcia u 1 koreňového zuba /dopl.                           190.00 € 

Periapikálna chirurgia/resekcia u viac koreňového zuba /dopl.                           250.00 € 

 

Bielenie devitálneho farebne zmeneného zuba /dopl.                                  70.00 € 

Zábrus zuba /dopl.                     10.00 € 

 Artikulačný zábrus  1 zub /dopl.                                 20.00 € 

 Artikulačný zábrus – skupina zubov /dopl.                  60.00 € 

 Fixácia adhezívna – fraktúra zuba /dopl.                  80.00 € 

Odstránenie zubného kameňa, povlaku, inštruktáž + kefka /dopl.               45,00 € 

Air Flow (pieskovanie, odstránenie pigmentácii na zuboch) /dopl.                             20.00 € 

Deti do 15r. - odstránenie zubného kameňa, povlaku, inštruktáž + kefka /dopl.                             20.00 € 

Dentálna hygiena - detská /dopl.                   12.50 € 

Dentálna hygiena - dieťa + pieskovanie /dopl.                               22.50 € 

Fluoridácia zubov /dopl.                      5.00 € 

Dentálna hygiena detská - kontrola malá                                 5.00 € 

Dentálna hygiena detská- kontrola veľká                  10.00 € 

Dentálna hygiena - kontrola malá (recall, inštruktáž, remotivácia) /dopl.                                  29.00 € 

Ošetrenie citlivých krčkov/zub/dopl.                                15.00 €  

DNA testy - samoplatca (Dental duo)                                                           110.00 € 



 

 

Bielenie zubov – Pure whittening                                                                          370.00 € 

Bielenie zubov – domáce                  295.00 € 

Bieliaca sada 1ks                     35.00 € 

Dlaha – nosič na bielenie                     45.00 € 

Konzultácia odborná – parodont., protet., chirur., implatntol., psycho-profylaktická /dopl.        30.00 €  

Dlahovanie zubov  - 1 zub /dopl.                                                               20.00 € 

Deep scale- hĺbkove čistenie zubného kameňa (za jeden kvadrant) /dopl.              70,00 € 

Deep scale - hĺbkové čistenie zubného kameňa (za jeden zub) /dopl.                            25.00 € 

Parodontologické vyšetrenie – vstupné /dopl.                               50.00 € 

Parodontologické vyšetrenie- kontrolné/ dopl.                                                                                     40.00 € 

Rekonštrukcia korunky na pahýľ/ IDS/ príprava zuba na protetickú prácu /dopl.                           60.00 € 

Preparácia zuba na protetickú prácu /dopl.                  40.00 €  

Stiahnutie korunky /1zub /dopl.                   19.00 € 

Retrakcia gingívy /zub /dopl.                    12.00 € 

Fixácia adhezívna – nepriama protetická práca /dopl.                              20.00 € 

Fixácia konvenčná – nepriama protetická práca /dopl.                              20.00 € 

Nasadenie/nacementovanie korunky 1-2 zuby – dočasne/provizórne /dopl.                               25.00 € 

Nasadenie/nacementovanie mostíka/3 a viac koruniek – dočasne/provizórne /dopl.                   40.00 € 

Dlaha – s medzerníkom /dopl.                               130.00 € 

Dlaha – nočná (night guard, brixizmus) /dopl.                             150.00 € 

Dlaha – nosič na bielenie /dopl.                                 45,00 € 

3D scan cerec /dopl.                     20.00 € 

Odtlačok – alginát /dopl.                                   20.00 € 

Odtlačok – silikón /dopl.                    30.00 € 

 



 

Overlay – kompozit /dopl.                  320.00 € 

Overlay – E-max /dopl.                                350.00 € 

Korunka – zirconium oxid /dopl.                 365.00 € 

Korunka – E -max /dopl.                  380.00 € 

Korunka – provizórna/dočasná laboratórna (PMMA, živicová, etc.) /dopl.              70.00 € 

Korunka – provizórna/dočasná ambulantná/razidlová/zabezpečenie  

zuba proti posunu, etc.) /dopl.                                 35.00 € 

Korunka – korunka na implantát /dopl.                              450.00 € 

 

Celková snímateľná náhrada, Vita zuby(MFP) TS /dopl.                                                    545.00 € 

Skeletová náhrada dublovaná celoliate trojramenné spony, Vita zuby(MFP)TS /dopl.                770.00 € 

Vertex pružná živica, vita zuby (MFP) TS /dopl.                                              630.00 € 

Hybridná náhrada na Axialných zásuvných spojoch, vita zuby(MFP) TS /dopl.                      1 100.00 € 

Nepriama rebazácia TS /dopl.                               150.00 € 

Oprava snímateľnej náhrady – menšia TS/dopl.                                60.00 €                                     

Oprava snímateľnej náhrady – väčšia TS /dopl.                             120.00 € 

Doplnenie zuba a spony TS /dopl.                 110.00 €                               

Konzultácia odborná – parodont., protet., chirur., implatntol., 

psycho-profylaktická /dopl.                     30.00 € 

Kontrola po chirurgickom zákroku z iného pracoviska /dopl.                             20.00 €                       

Kontrola a ošetrenie po chirurgickom zákroku z iného pracoviska /dopl.                            30.00 € 

Odstránenie stehov/sutury (po zákroku na inom pracovisku) /dopl.                            15.00 € 

Chirurgická extrakcia trvalého zuba, odklopenie MPL-P33 I. /dopl.                          120.00 € 

Chirurgická extrakcia trvalého zuba, odklopenie MPL-P33 II. /dopl.                          140.00 € 

Chirurgická extrakcia trvalého zuba, odklopenie MPL-P33 III. /dopl.                          160.00 € 



 

Chirurgická extrakcia trvalého zuba, odklopenie MPL-P33 IV. /dopl.                          190.00 € 

Chirurgická extrakcia trvalého zuba, odklopenie MPL-P33 V. /dopl.                          250.00 € 

Vytiahnutie zuba – jednokoreňového  /dopl.                               50.00 € 

Vytiahnutie zuba – viackoreňového /dopl.                  65.00 € 

Vytiahnutie zuba – komplikovaná extrakcia /dopl.                 90.00 € 

Vytiahnutie zuba – so separáciou koreňov /dopl.                 80.00 € 

Vytiahnutie zuba – mliečny, jednoduchá extrakcia /dopl.                20.00 €  

Vytiahnutie zuba – mliečny, komplikovaná extrakcia /dopl.                                      40.00 € 

 

Augmentácia 1 /dopl.                 Cena po konzultácii s lekárom 

Sinus lift/augmentácia /dopl.                Cena po konzultácii s lekárom 

Membrána /dopl.                 Cena po konzultácii s lekárom 

PRF proces, augmentácia /dopl.                      Cena po konzultácii s lekárom 

Štep – kostný /dopl.                 Cena po konzultácii s lekárom 

Štep – voľný gingiválny /dopl.                          Cena po konzultácii s lekárom 

Korunka – korunka na implantát /dopl.                              450.00 € 

Zubný implantát – Bredent /dopl.                 990.00 € 

Plánovanie impl., navigovaná implantácia /dopl.                 90.00 € 

Malý operačný zákrok /dopl.                  160.00 € 

Odstránenie fibrómu na mäkkých tkanivách /dopl.                                                           120.00 € 

Odstránenie uzdičky na pere /dopl.                                     120.00 € 

Prehĺbenie vestibula v mandibule /dopl.                250.00 € 

Prehĺbenie vestibula v maxile /dopl.                 290.00 € 

Revízia alevolárneho výbežku / operačný zákrok /dopl.                            190.00 € 

Egalizácia – uhladenie kosti /dopl.                   40.00 € 

Periapikálna chirurgia/resekcia u 1 koreňového zuba /dopl.                                        190.00 € 



 

Periapikálna chirurgia/resekcia u viac koreňového zuba /dopl.                           250.00 € 

 

Pacienti, ktorí v minulom roku nemali vykonanú preventívnu prehliadku na tento rok,  

budú doplácať za nasledujúce výkony: 

Paliatívna endodoncia 1 koreňového zuba / DA 31.00 € 

Paliatívna endodoncia 2 a viac koreňového zuba / DA 62.00 € 

Plomba - jednoplôšková / DA 11.00 € 

Plomba - dvojplôšková / DA 23.00 € 

Plomba - trojplôšková / DA 28.00 € 

 

        

 

 


