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I. Informacje organizacyjne 

 

1. Po wstępnej konsultacji lekarskiej Pacjent informowany jest o szacunkowym koszcie 
zabiegu,  
za zastrzeżeniem możliwości jego zmiany, w razie wystąpienia w trakcie wykonywania 
procedury medycznej uzasadniających go przyczyn. 
 

2. Dla dzieci i osób niepełnosprawnych do 26. roku życia, posiadających orzeczenie  
o niepełnosprawności, konsultacja lekarska i ocena stomatologiczna jest BEZPŁATNA, 
finansowana ze środków Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci.  

 

3. Ze względu na brak finansowania zewnętrznego, w tym brak kontraktu z NFZ wszystkie 
zabiegi w Poradni SĄ ODPŁATNE, a całkowity dochód z nich przeznaczany jest na 
działalność statutową Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci.    

 

4. W Poradni obowiązuje WYŁĄCZNIE bezgotówkowa forma rozliczeń. Płatność może być 
zrealizowana wyłącznie kartą kredytową/bankową lub przelewem na rachunek 
bankowy.  

 

 
Nie ma możliwości płacenia gotówką. 

 

 



 

 

II. Cennik usług medycznych 

 

I. Anestezjologia  

- Pierwsza godzina znieczulenia (liczona od chwili faktycznego rozpoczęcia procedury) –  
  350 zł  

- Każde rozpoczęte 15 minut znieczulenia – 90 zł  

- Godzina nadzoru po zabiegowego – 50 zł  
 

II. Stomatologia i chirurgia stomatologiczna  

1. Diagnostyka 

- Badanie lekarskie 60 zł 

- Zdjęcie RTG punktowe 40 zł 

2. Profilaktyka 

- Lakowanie -100 zł 

- Fluoryzacja 100 zł ( 1 łuk) 

- Scaling i polerowanie -200 zł 

3. Stomatologia zachowawcza 

- Znieczulenie miejscowe -30 zł 

- Wypełnienie kompozytowe -od 150 do 250 zł 

-Wypełnienie glassjonomerowe -od 100 do 150 zł 

4. Chirurgia stomatologiczna 

-Ekstrakcja zębów mlecznych -100 zł 

- Ekstrakcja zęba jednokorzeniowego- 200 zł 

- Ekstrakcja zęba wielokorzeniowego- 350 zł 

- Ekstrakcja zęba zęba mądrości prosta - 450 zł 

-Ekstrakcja zęba zatrzymanego -650 zł 

-Zamknięcie połączenia ustno –zatokowego -350 zł 

-Augmentacja  materiałem kościotwórczym -500 zł 

 



 

 

- Resekcja wierzchołka korzenia- od 500 zł 

-Plastyka wędzidełka -od 300 zł 

5. Leczenie kanałowe mikroskopowe 

- 1 kanałowe- 600 zł 

- 2 kanałowe- 750 zł  

- 3 kanałowe -900 zł ( każdy kolejny kanał 150 zł) 

6. Ponowne leczenie kanałowe mikroskopowe 

-1 kanałowe -700 zł 

-2 kanałowe- 900 zł 

-3 kanałowe- 1200 zł ( każdy kolejny kanał 400 zł) 

- Zamknięcie perforacji -300 zł 

- Wydobycie narzędzia z kanału -400 zł 

- Wzmocnienie wkładem z włókna szklanego- 400 zł 

- Odbudowa zęba pod koferdam- od 150 zł 

 

 

 

 

 

 

 


