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Výběr z ceníku výkonů, aktualizováno k 1. 2. 2021: 
Vstupní vyšetření, preventivní prohlídka – hrazeno ze ZP  
Zhotovení OPG (1x za 2 roky) a intraorální RTG – hrazeno ze ZP 
Zhotovení CBCT (3D RTG) - 975 Kč 
Aplikace lokální anestesie (svodné, infiltrační) – hrazeno ze ZP  
Konzultace neregistrovaného pacienta  – 910Kč  
Výkon s použitím Entonoxu – od 650 Kč  
Prostá extrakce zubu – hrazeno ze ZP  
Komplikovaná extrakce zubu – od 2000 Kč 
Ošetření extrakční rány kolagenní hemostatickou pěnou, vstřebatelnou suturou – od 300 Kč 
Uzávěr oroantrální komunikace – od 2000 Kč  
Resekce kořenového hrotu včetně retrográdního plnění – od 4500 Kč 
Implantologická konzultace – 780Kč 
Nahrazení jednoho zubu implantátem (implantát včetně keramického zubu) - od 25 000 Kč 
Fotokompozitní výplň – dle rozsahu od 910 Kč 
Endodontické ošetření – dle rozsahu od 1800 Kč 
Keramická korunka – dle lokalizace od 5500 Kč 
Keramická/kompozitní onlay – od 4000 Kč 
 
pozn. hrazeno ze ZP = hrazeno ze zdravotního pojištění  
I vzhledem k tomu, že máme smlouvy s pojišťovnami, je velká část naší péče plně hrazena.  
 
V případě, že péče není hrazena ze zdravotního pojištění, je na to pacient předem 
upozorněn. Ne vždy je ošetření hrazené ze ZP adekvátní alternativu. 
 

 
 
Dentální hygiena: 
Vstupní vyšetření 60 minut – od 1300 Kč 
Zhodnocení stavu dutiny ústní, odstranění zubního plaku/kamene. Motivace, instruktáž 
hygieny – doporučení pomůcek (zubní kartáček, mezizubní kartáček), výběr vhodné techniky 
čištění, fluoridace.  
 
Navazující návštěva po vstupním vyšetření 30 minut – 900Kč; 50–60 minut – 1300Kč (cca 
2–4 týdny od prvního vyšetření)  
Remotivace, reinstruktáž hygieny, dočištění zubního kamene, fluoridace.  
 
Kontrolní návštěva 15 minut – 370 Kč 
Kontrola výsledků po první návštěvě nebo návštěvách, zhodnocení stavu, úprava pomůcek, 
doporučení pokračování v terapii ve smyslu recallu či ošetření u lékaře. 
 
Opakované ošetření – Recall 30 minut – 880Kč; (po cca 3–6 měsících)  
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Remotivace, reinstruktáž hygieny. Kontrola používaných pomůcek. Odstranění zubního 
kamene a leštění zubů, fluoridace.  
 
Vyšetření a ošetření dítěte do 15let 30 minut – 780Kč  
Zhodnocení stavu dutiny ústní, obarvení plaku, odstranění zubního plaku/kamene. Motivace, 
instruktáž hygieny – doporučení pomůcek (zubní kartáček, mezizubní kartáček), výběr 
vhodné techniky čištění, fluoridace. 
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