
Ceník pro ordinaci Praha 10 - Hostivař  

 

Konzultace a vyšetření  

Stomatologická konzultace pro klienty 

rezervované online                                              200,- Kč 

Stomatologická konzultace na žádost  

klienta  

(analýza svého vytisknutého RTG zdarma 

v rámci konzultace) 

Zhotovení a analýza velkého RTG (OPG) 

 

Léčebný plán složitějšího protetického 

ošetření – varianty 

 

Vstupní implantologická konzultace     

Implantologická analýza, předoperační 

vyšetření s rentgenem, příprava, 

administrativa (pís.souhlas, recept) 

 

  Ošetření kazu             

 

700,- Kč  

 

 

700,- Kč  

 

 

700,- Kč 

 

700,- Kč 

 

 

2100,- Kč 

Fotokompozitní (bílá) výplň  od 700,- Kč  

Faseta na zub z fotokompozitního materiálu  2 100,- Kč  

Faseta na zub z keramiky  6 700,- Kč  

Keramická polokorunka  6 500,- Kč  

Amalgámová výplň kapslová + modelace + 

leštění  

od 550,- Kč  

Provizorní výplň (cement)  350,- Kč  

Podložka pod definitivní výplň  150,- Kč  

Kofferdam na 1 zub 

Kofferdam na 2 a více zubů 

 

 

 200,- Kč 

 350,- Kč 

Zubní hygiena a bělení zubů  
Odstranění zubního kamene nebo pískování 

do 60min 

Profylaktická instruktáž dentální hygieny s 1 

zubním kartáčkem a 1 mezizubním 

kartáčkem 

 

1300,- Kč 

 

 

300,- Kč  

 

Kombinované bělení zubů domácí a 

ordinační včetně gelů a nosičů  

Lokální fluoridace citlivých krčků 

Anestezie 

RTG a hodnocení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 700,- Kč 

350,- Kč 

od 200,- Kč  

350,- Kč 



 

Ošetření kořenových kanálků  
Strojové opracování a definitivní zaplnění 1 

kořenového kanálku  

 

2 130,- Kč  

Strojové opracování a definitivní zaplnění 2 

kořenových kanálku téhož zubu  

 

2 830,- Kč  

Strojové opracování a definitivní zaplnění 3 

kořenových kanálku téhož zubu  

 

3850,- Kč  

Strojové opracování a definitivní zaplnění 4 

kořenových kanálku téhož zubu  

(v ceně definitivního zaplnění k.k. je včetně 

strojového opracování i kofferdam, 

elektronické měření délky kanálku/ů, 

sterilizace a dosušení k.k. Laserem a 

provizorní dostavba korunky) 

 

 

4 450,- Kč  

Akutní ošetření kořenového kanálku 

vápníkem + cement  

 

 

 

 

800,- Kč  

Chirurgie  
Augmenace (dostavba kosti)  + membrána  

 

od 3 000,- Kč  

 

 

Extrakce zubu v trvání 10-20min                         

Komplikovaná  extrakce zubu, retinovaného 

zubu, ,,zubu moudrosti” nebo zalomeného 

kořene v trvání  20-30min 

od 500,- Kč 

 

 

od 1 000,- Kč  

 

Komplikovaná chirurgická extrakce zubu,   

retinovaného zubu, ,,zubu moudrosti” nebo 

zalomeného kořene v trvání 30-90min 

Sutura rány       

Stavění krvácení  

Použití Laseru v chirurgii                                    

 

od 2 000,- Kč  

200,- Kč 

od 200,- Kč 

od 500,- Kč 

 

 

 

Fixní náhrady  
Metalokeramická korunka na zub  5 500,- Kč  

Metalokeramický mezičlen v můstku  4 500,- Kč  

Celokeramická nebo zirkonová 

korunka/polokorunka 

 

6 700,- Kč  

Celokeramický mezičlen  5 500,- Kč  

Dostavba pilíře pod korunku  1 800,- Kč  

Kořenová nástavba (kořenový čep + 

dostavba pilíře pod korunku)  

 

od 2 300,- Kč  

Provizorní můstek  

 

 

 

od 2 000,- Kč  



 

Zubní implantáty  
Zubní  implantát                                                    od 23 000,- Kč 

(v ceně je operace, implantát, anestezie, stehy, rentgény, otisky, fixace korunky, 

metalokeramická korunka a 3x kontrola s rentgény po zatížení) 

 
Vstupní implantologická konzultace                  700,- Kč 

Implantologická analýza, předoperační 

vyšetření s rentgenem, příprava, 

administrativa  

 

 

 

2 100,- Kč  

Metalokeramický mezičlen v můstku na 

implantátech  

 

5 000,- Kč  

Celolokeramický mezičlen v můstku na 

implantátech  

 

6 000,- Kč  

Recall – roční kontrola zubního implantátu s 

rtg vyšetřením 

 Operace Sinus lift (doplnění kosti do čelistní 

dutiny) bez materiálu (biokost a membrána) 

800,- Kč  

 

 

 

7 000,- Kč 

 


