CENÍK
VÝKONŮ A VÝROBKŮ
platný od 1.1.2020
Vážení klienti,
naším cílem je navrátit Vašemu chrupu plnou funkci a přirozenou estetiku a
tento stav nadále udržovat. Zároveň se snažíme pracovat dle nejmodernějších
poznatků současné lékařské vědy a v praxi aplikovat všechny nejnovější
poznatky získávané na renomovaných školeních.
Správné funkce a estetiky nelze dosáhnout ošetřením jednoho zubu, ale
k ošetření chrupu je nutno přistupovat jako k nedílnému celku.
I zcela základní péče se musí řídit těmito pravidly.

Vedoucí lékařka centra:
MUDr.Taťána Vrbková – praktická zubní lékařka s Osvědčením z dentoalveolární chirurgie
Odborný tým:
MDDr. Břetislav Martinák – praktický zubní lékař
MDDr. Zuzana Trnková – praktická zubní lékařka
MDDr. Lenka Mátlová – praktická zubní lékařka
MDDr. Tereza Jenisová – praktická zubní lékařka
MDDr. Lenka Snížková – praktická zubní lékařka
MDDr. František Jurča – praktický zubní lékař
MDDr. David Gerhard – praktický zubní lékař
Marie Plešingerová, DiS.- dentální hygienistka
Petra Svobodová DiS. – dentální hygienistka
Asistentky :
Petra Rodová
Andrea Janýrová
Andrea Koldová
Markéta Navrátilová
Jana Dvořáková st.
Šárka Němcová
Alena Váchová
Lada Freiová
Jana Dvořáková ml.
Ludmila Zemanová

vrchní sestra
(MDDr. Snížková)
(MDDr. Mátlová)
(MDDr. Jenisová)
(MDDr. Martinák)
(MDDr. Jurča)
(MDDr. Gerhard)
(MUDr. Vrbková)
recepční, rtg
recepční, rtg

MDDr. = Medicinae dentalis doctor – specialista pro zubní lékařství
MUDr. = Medicinae universae doctor – doktor všeobecného lékařství
DiS = diplomovaný specialista

Komplexní prohlídka
Preventivní prohlídka
RTG, extrakce, chirurgie
Stanovení individuálního léčebného plánu
Výplň z kapslového amalgamu
Výplň kompozitní "bílá"
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= hrazeno ZP
= hrazeno ZP
= hrazeno ZP
605 Kč
od 965 Kč do 3790 Kč
od 985 Kč do 4140 Kč

Endodoncie (plnění kanálků)
Dostavba zubu pomocí čepu
Celokeramická korunka
3D RTG
Zavedení implantátu (Straumann, Biomet 3i)
Měření stability implantátů (míra vhojení)
Korunka na implantát s abutmentem
Augmentační operace (doplnění kosti)
Ošetření bezzubé čelisti 2 miniimplantáty s protézou

od 2025 Kč do 5770 Kč
od 2155 Kč
od 6500 Kč
od 430 Kč do 905 Kč
od 18 200 Kč
450 Kč
od 12 000 Kč
od 3500 Kč
od 25 000 Kč

MIKROENDODONCIE
Toto vysoce specializované ošetření je určeno pro zájemce o záchranu zubu jeho
přeléčením pod mikroskopickou optikou.
Cena se řídí časem spotřebovaným k přeléčení postiženého zubu v rozsahu
Mikroskopická Endodoncie

od 10 200 do 15 000 Kč

OSTATNÍ SLUŽBY
Dentální hygiena
Bělení zubů
Celková anestezie
Intranasální podání Dormica (proti strachu)
3D RTG
Ošetření laserem (opar, otlak, afta)
Administrativní výkon

od 790 Kč do 1810 Kč
od 5500 Kč
10 000 Kč
490 Kč
od 450 Kč do 950 Kč
od 260 Kč
260 Kč

Plán ošetření vždy konzultuje ošetřující lékař s pacientem. Jakýkoliv dotaz
k plánu ošetření podrobně a názorně vysvětlíme.
Plány ošetření týmových lékařů centra kontroluje a konzultuje vedoucí lékařka
centra MUDr. Vrbková
UPOZORNĚNÍ PRO KLIENTY:
Při stomatologickém vyšetření lékařem nebo preventistkou Vám bude navržen postup práce
a výkony tak, jak se jeví při prohlídce. Obdržíte písemný PLÁN práce s přibližným
rozpočtem. Prosím, počítejte vždy s možnou změnou plánu, neboť při samotném výkonu
(preparaci zubu) může být rozsah práce zcela jiný. Zároveň prosíme o shovívavost při
časovém posunu a případném zdržení z důvodu náročné práce a neočekávaných
komplikací.

MUDr. Taťána Vrbková
vedoucí lékařka centra
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