
MDDr. Martin Samseli
tel.: +421 910 144 222
e-mail: info@samdent.sk
www.samdent.sk
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kompletný cenník

základné vyšetrenia

komplexné vstupné vyšetrenie

odborná konzultácia

periodická preventívna prehliadka

RTG intraorálna snímka zubov

administratívny úkon 

pohototovstný príchod lekára mimo ordinačných hodínpohototovstný príchod lekára mimo ordinačných hodín

záchovná stomatológia

anestéza

kofferdam

provizórna výplň

jednoduchá výplň (vrátane anestézy a kofferdamu)

Výplň zložitá

fotokompozitná výplň komplikovanáfotokompozitná výplň komplikovaná

rekonštrukcia korunky zuba pomocou fotokompozitu

skloionomérna výplň

dlahovanie zubov

 pečatenie fisúr za 1 zub

 margin relocation

IDS (immediate dentin sealing)

night guard (nočná dlaha)night guard (nočná dlaha)

 protetika

alginátový odtlačok

silikónový odtlačok

provizórna korunka zhotovená v ambulancii

provizórna korunka zhotovená laborantom

sádrové študijné modely

silikónový kľúčsilikónový kľúč

wax-up 1 zub

mock-up 1 zub

stiahnutie fixnej náhrady

opätovné nacementovanie fixnej náhrady

kovokeramická korunka

celokeramická korunka

celokeramická fazetacelokeramická fazeta

kompozitná inlay/onlay/overlay

keramická inlay/onlay/overlay
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nadstavba na implantát

korunka na implantát

celková snímateľná náhrada

čiastočná snímateľná náhrada

endodoncia

paliatívne endodontické ošetrenie

endodontické ošetrenie pomocou mikroskopu jednoduchéendodontické ošetrenie pomocou mikroskopu jednoduché

endodontické ošetrenie pomocou mikroskopu zložité

endodontické ošetrenie pomocou mikroskopu komplikované

reendodontické ošetrenie pomocou mikroskopu

odstránenie zalomeného nástroja / bypass

preendodontická dostavba

postendodontická dostavba

použitie MTApoužitie MTA

odstránenie koreňového čapu

použitie FRC čapu 

vnútorné bielenie zuba

výmena bieliacej vložky 

chirurgia

extrakcia dočasného zuba

extrakcia jednoducháextrakcia jednoduchá

extrakcia komplikovaná

chirurgická extrakcia

incízia + drenáž

Funkčná/estetická úprava ďasna vysokofrekvenčným prúdom

chirurgické vyčistenie suchého lôžka

sutúra

dentálna hygienadentálna hygiena

Odstránenie zubného kameňa 1 čeľusť  

Odstránenie zubných povlakov 1 čeľusť 

Ošetrenie parodontálnych vačkov 

Ošetrenie gingivitídy 

Lokálna fluoridácia 

Profylaktická inštruktáž 

Bielenie zubov 1 čeľusť Bielenie zubov 1 čeľusť 


