
 
 

 

PEŁNA OFERTA USŁUG STOMATOLOGICZNYCH FIRMY UNIDENT  
 

 

 
Stomatologia ogólna 

1. badanie kliniczne pierwszorazowe 

2. badanie kliniczne specjalistyczne  

3. badanie kliniczne kontrolne  

4. wycisk jednego łuku zębowego i wykonanie jednego modelu z gipsu  

5. znieczulenie nasiękowe  

6. znieczulenie przewodowe  

7. znieczulenie miejscowe komputerowe  

8. zdjęcie rtg punktowe zęba na kliszy 

9. radiografia cyfrowa (rvg)  

10. radiografia cyfrowa (rvg) + zapis na dyskietce 3,5”  

11. zdjęcie rtg pantomograficzne 

 

Stomatologia zachowawcza 

12. wypełnienie czasowe typu fleczer  

13. wypełnienie czasowe tlenek cynku z eugenolem  

14. wypełnienie ubytku (jednopowierzchniowy)  

15. wypełnienie ubytku (dwupowierzchniowy)  

16. wypełnienie ubytku (trzypowierzchniowy)  

17. rekonstrucja korony zęba z użyciem kształtki kompozytem  

18. zastosowanie pinsu okołomiazgowego  

19. opracowanie ubytku zęba z zastosowaniem carisolvgel  

20. wypełnienie ubytku amalgamatem (jednopowierzchniowy)  

21. wypełnienie ubytku amalgamatem (dwupowierzchniowy)  

22. wypełnienie ubytku amalgamatem (trzypowierzchniowy)  

23. trepanacja komory zęba (zabieg interwencyjny)  

24. dewitalizacja miazgi zęba stałego + wypełnienie czasowe  

25. ekstyrpacja miazgi + opracowanie  

26. ekstyrpacja miazgi + opracowanie maszynowo  

27. ekstyrpacja miazgi + opracowanie z użyciem lup  

28. ekstyrpacja miazgi + opracowanie maszynowo z użyciem lup  

29. zmiana opatrunku w leczeniu endodontycznym  

30. wypełnienie kanału korzeniowego  

31. wypełnienie kanału korzeniowego metodą kondensacji  

32. wypełnienie kanału korzeniowego metodą kondensacji z użyciem lup  

33. wypełnienie kanału korzeniowego metodą termoplastyczną  

34. wypełnienie kanału korzeniowego metodą termoplastyczną z użyciem lup  

35. powtórne udrożnienie kanału wypełnionego poza Unident  

36. powtórne udrożnienie kanału wypełnionego poza Unident  z użyciem lup 

37. usunięcie złamanego narzędzia endodontycznego metodą ultradżwiękową 

38. usunięcie złamanego narzędzia endodontycznego metodą ultradżwiękową z użyciem lup 

39. wypełnienie w zębie mlecznym (jednopowierzchniowe)  

40. wypełnienie w zębie mlecznym (dwupowierzhniowe)  

41. wypełnienie w zębie mlecznym (trzypowierzchniowe)  

42. trepanacja komory zęba mlecznego  

43. dewitalizacja miazgi zęba mlecznego + wypełnienie czasowe  

44. amputacja miazgi zęba mlecznego z następową mumifikacją  



45. amputacja mortalna miazgi zęba mlecznego z następową mumifikacją  

46. amputacja przyżyciowa miazgi zęba mlecznego z zastosowaniem formokrezolu  

47. leczenie endodontyczne zębów stałych niedojrzałych  

48. impregnacja zębiny próchnicowej w zębach mlecznych  

49. zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem  

50. lakierowanie zębów jednego łuku zębowego łącznie z przygotowaniem  

51. lakierowanie w leczeniu nadwrażliwości  

52. wybielanie pojedynczego zęba metodą wewnątrzkomorową  

53. wybielanie pojedynczego zęba metodą wewnątrzkomorową pn  

54. wybielanie zębów z zastosowaniem łyżki indywidualnej (1 łuk zębowy)  

55. wybielanie zębów z zastosowaniem łyżki indywidualnej (1 łuk zębowy) pn  

 

Chirurgia stomatologiczna 

56. usunięcie zęba  

57. usunięcie chirurgiczne zęba  

58. usunięcie chirurgiczne zęba zatrzymanego  

59. odsłonięcie korony zęba zatrzymanego  

60. reimplantacja zęba  

61. unieruchomienie zębów ligaturą lub szyną  

62. unieruchomienie zębów (kompozyt + drut)  

63. resekcja korzenia zęba przedniego  

64. resekcja korzenia zęba przedtrzonowego  

65. resekcja korzenia zęba trzonowego  

66. resekcja korzenia zęba z wypełnieniem wstecznym (metoda ultradźwiękowa)  

67. hemisekcja zęba  

68. radektomia  

69. premolaryzacja  

70. germektomia  

71. autotransplantacja zęba  

72. resekcja korzenia zęba przedniego przy użyciu lup 

73. resekcja korzenia zęba przedtrzonowego przy użyciu lup 

74. resekcja korzenia zęba trzonowego przy użyciu lup 

75. resekcja korzenia zęba z wypełnieniem wstecznym (metoda ultradźwiękowa) przy użyciu lup 

76. hemisekcja zęba przy użyciu lup 

77. radektomia przy użyciu lup 

78. premolaryzacja przy użyciu lup 

79. germektomia przy użyciu lup 

80. autotransplantacja zęba przy użyciu lup 

81. zabiegi mikrochirurgiczne na tkankach miękkich  

82. zabiegi mikrochirurgiczne na tkankach miękkich przy użyciu lup  

83. plastyka wędzidełka wargi  

84. plastyka wędzidełka języka  

85. wycięcie kieszeni dziąsłowej  

86. plastyka wyrostka zębodołowego  

87. plastyka przedsionka jamy ustnej - mały zakres  

88. plastyka przedsionka jamy ustnej - duży zakres  

89. plastyka przetoki ustno-zatokowej  

90. biopsja cienkoigłowa  

91. (+cena badania cytologicznego)  

92. pobranie wycinka do badania histopatologicznego  

93. (+cena badania histopatologicznego)  

94. (+cena badania wirusologicznego)  

95. pobranie materiału do badania bakteriologicznego  

96. (+cena badania bakteriologicznego)  

97. (+cena badania bakteriologicznego + antybiogram)  

98. wyłuszczenie torbieli zębopochodnej  

99. odbarczenie torbieli zębopochodnej  

100. wyłuszczenie torbieli ślinowej  

101. marsupializacja torbieli ślinowej  

102. wycięcie guzka tkanek miękkich  



103. opatrunek chirurgiczny zębodołu  

104. szycie rany  

105. opatrunek hemostatyczny  

106. zabieg wszczepienia biomateriału  

107. + cena 1 opakowania (ampułki) hydroksyapatytu  

108. + cena 1 opakowania (ampułki) Bio-oss  

109. + cena 1 opakowania (ampułki) Biogran  

110. wszczep emdogain (0,3 ml)  

111. zastosowanie membrany Bio-gide  

112. zastosowanie pinu stabilizującego membranę  

113. implant zębowy Osteoplant   

114. implant zębowy AlphaBio  

115. implant zębowy Straumann  

116. implant zębowy Biomet 3i  

117. podniesienie dna zatoki szczękowej przed wszczepieniem implantu  

118. przesczep tkanki kostnej przed wszczepieniem implantu  

119. rozszczepienie wyrostka zębodołowego przed wszczepieniem implantu 

120. rozszczepienie wyrostka zębodołowego wraz ze wszczepieniem implantu Osteoplant  

121. rozszczepienie wyrostka zębodołowego wraz ze wszczepieniem implantu Alpha-Bio  

122. rozszczepienie wyrostka zębodołowego wraz ze wszczepieniem implantu Straumann 

123. rozszczepienie wyrostka zębodołowego wraz ze wszczepieniem implantu Biomet 3i 

124. nastawienie zwichniętej żuchwy  

125. wyciąg międzyszczękowy  

126. punkcja ropnia  

127. nacięcie ropnia wraz z założeniem sączka  

128. usunięcie niewielkiego kamienia ślinowego z przewodu ślinianki  

 

Periodontologia  

129. usunięcie złogów nazębnych – 1/2 łuku zębowego  

130. usunięcie złogów nazębnych – cały łuk zębowy  

131. piaskowanie  

132. korekta zgryzu – do 3 zębów  

133. korekta zgryzu – cały łuk  

134. gingiwektomia – ¼ łuku zębowego 

135. szyna unieruchamiająca z użyciem kompozytu typu fiber-splint  

136. szynowanie z zastosowaniem drutu ortodontycznego 4 

137. szynowanie z zastosowaniem drutu ortodontycznego 5 

138. unieruchomienie czasowe zębów kompozytem  

139. kiretaż zamknięty – do 3 zębów  

140. kiretaż otwarty – do 3 zębów  

141. wydłużenie korony klinicznej zęba  

142. zabieg odontoplastyki  

143. zabieg płatowy do 3 zębów  

144. zabieg płatowy powyżej 3 zębów  

145. przesunięcie dokoronowe płata w obrębie do 3 zębów  

146. przesunięcie dokoronowe płata w obrębie powyżej 3 zębów  

147. metoda kopertowa z przeszczepem tkanki łącznej lub błony śluzowej  

148. pobranie wolnego przeszczepu tkanki dziąsłowej  

149. pobranie wolnego przeszczepu tkanki łącznej  

150. augmentacja tkanki miękkiej wyrostka zębodołowego  

151. hodowanie brodawek dziąsłowych  

152. w/w procedury z użyciem technik mikrochirurgicznych  

153.  procedury periodontologiczne z użyciem technik mikrochirurgicznych przy użyciu lup  

154. zastosowanie leku w leczeniu chorób błon śluzowych (miejscowo)  

155. zastosowanie leku w leczeniu periodontopatii (miejscowo)  

 

Ortodoncja 

156. zwierak gipsowy  

157. korekcyjne szlifowanie zębów – ortodotyczne  

158. ocena zdjęcia telerentgenowskiego  



159. quadhelix, bihelix  

160. łuk goshgariana  

161. orthorama podniebienna  

162. orthorama językowa  

163. orthorama językowa podwójna  

164. orthorama łuk niepełny  

165. transfer system  

166. cementowanie pierścienia  

167. kontrola leczenia aparatem stałym  

168. zdjęcie aparatu stałego  

169. retener klejony do zębów  

170. leczenie aparatem stałym – łuk całkowity  

171. leczenie aparatem stałym – porcelanowym  

172. leczenie aparatem stałym – kryształowym  

173. przyklejenie pojedynczego zamka  

174. łuk pełny faza wyrównawcza leczenia  

175. łuk pełny faza czynna  

176. łuk pełny faza stabilizacji  

177. łuk częściowy  

178. wymiana pełnego łuku stalowego  

179. wymiana łuku ni-ti, tma, co-ni-cr  

180. łuk termoaktywny  

181. maska deleire'a  

182. wyciąg zewnątrzustny  

183. równia z samopolimeru  

184. płyta retencyjna  

185. płytka schwarza, szyna nagryzowa, płytka z wałem skośnym  

186. monoblok  

187. aparat blokowy ze śrubą  

188. płytki podwójne  

189. aktywator klamta  

190. aparat frankla, aparat balstera  

191. aparat jenajski, aparat pfyfera, aparat bimlera  

192. aparat wunderera  

193. korekta aparatu wyjmowanego samopolimerem  

194. wizyta kontrola aparatu wyjmowanego  

195. naprawa aparatu  

196. uszczelnienie aparatu  

197. dopasowanie i uszczelnienie nienoszonego aparatu  

198. śruba bertoniego typ a  

199. śruba bertoniego typ b  

200. łuk wargowy  

201. zapora na język  

202. pelota frankla  

203. śruba fishera  

204. śruba sektorowa  

205. śruba rozkręcona  

206. śruba zawiasowa  

207. aparat wielobarwny, akryl neon  

208. kalkomania (1sztuka)  

209. podniesienie zgryzu, równia prosta  

210. równia pochyła, równia hotza  

211. obturator ortodontyczny  

212. płytka ze śrubą zawiasową  

213. twin block  

214. hyrax  

 

Protetyka stomatologiczna 

215. wykonanie wzornika dla celów diagnostycznych i planowania leczenia  

216. wzornik zwarciowy na płycie szelakowej lub samopolimer.  



217. split-cast – dla 1 modelu  

218. łyżka indywidualna z szelaku  

219. łyżka indywidualna z samopolimeru  

220. łyżka indywidualna – składana (z samopolimeru)  

221. szkielet protezy szkieletowej  

222. szkielet protezy szkieletowej z nakładem jednolitym-lanym  

223. szkielet protezy szkieletowej z nakładem lanym do olicowania  

224. szkielet szynoprotezy  

225. szkielet protezy overdenture  

226. punkt w protezie szkieletowej (ząb)  

227. szkielet protezy szkieletowej z klamrą ciągłą  

228. punkt licowany w protezie szkieletowej z nakładem  

229. (chromasit) 

230. punkt licowany w protezie szkieletowej z nakładem (akryl)  

231. podparcie-klamra w prot. aryl  

232. zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą  

233. zaopatrzenie bezzębnej żuchwy protezą całkowitą  

234. wzmocnienie protezy akrylowej siatka stalową (srebrną)  

235. wzmocnienie protezy akrylowej siatką pozłacaną  

236. proteza akrylowa częściowa  

237. proteza akrylowa overdenture  

238. proteza akrylowa overdenture na implantach Osteoplant  

239. proteza akrylowa overdenture na implantach AlphaBio  

240. proteza akrylowa overdenture na implantach Straumann  

241. proteza akrylowa overdenture na implantach Biomet 3i  

242. proteza akrylowa z systemem Locator na implantach Alpha-Bio 

243. proteza akrylowa z systemem Locator na implantach Biomet 3i 

244. teleskop  

245. proteza całkowita na bazie molloplastu  

246. obturator protetyczny  

247. akrylowa proteza nakładowa  

248. łuk doginany z gotowych elementów  

249. korona jednolita lana, lany element w moście  

250. korona lana licowana (chromasit), licowany element mostu  

251. korona lana licowana (targis), lany licowany element mostu  

252. korona lana licowana porcelaną licowany element mostu  

253. korona lana licowana porcelaną na implancie  

254. + cena łącznika Osteoplant  

255. + cena łącznika AlphaBio  

256. + cena łącznika Staraumann  

257. + cena łącznika Biomet 3i  

258. korona lana licowana porcelaną ze stopniem ceramicznym  

259. korona lana licowana porcelaną ze stopniem ceramicznym na implancie  

260. + cena łącznika Osteoplant  

261. + cena łącznika AlphaBio  

262. + cena łącznika Staraumann  

263. + cena łącznika Biomet 3i  

264. korona (element mostu) wg systemu targis-vectris  

265. wkład koronowy - targis  

266. wkład koronowy ceramiczny - empress  

267. wkład koronowy ceramiczny - vita press  

268. wkład koronowy z materiału złożonego  

269. kopuła korzeniowa (do overddenture)  

270. wkład korzeniowy z kopułą korzeniową  

271. indywidualny wkład koronowo-korzeniowy metodą bezpośrednią  

272. indywidualny wkład koronowo-korzeniowy (wiron) metodą pośrednią  

273. indywidualny wkład koronowo-korzeniowy - empress  

274. licówka ceramiczna - empress  

275. licówka ceramiczna - vita press  

276. korona jednolita ceramiczna - empress  



277. korona jednolita ceramiczna - in ceram  

278. korona jednolita ceramiczna - procera  

279. korona jednolita ceramiczna - procera na implancie  

280. + cena łącznika Staraumann  

281. + cena łącznika Biomet 3i  

282. korona akrylowa - akrylowy punkt w moście  

283. korona akrylowa - z licówką fabryczną  

284. kształtka indywidualna  

285. kształtka celuloidowa - modelowana  

286. korona tymczasowa  

287. wymiana matrycy zatrzasku  

288. zatrzask boczny, zasuwa bredent (bez korony)  

289. zatrzask korzeniowy bredent  

290. zespolenie kładkowe metalowe  

291. naprawa protezy akrylowej  

292. wymiana zębów w protezie (z zachowaniem starej bazy)  

293. wymiana zębów w protezie szkieletowej  

294. podścielenie protezy tworzywem akrylowym  

295. podścielenie protezy molloplastem  

296. przecięcie korony ciągnionej (ze zdjęciem)  

297. przecięcie korony lanej, lanej licowanej (ze zdjęciem)  

298. przecięcie przęsła mostu lanego lub dolewanego  

299. zdjęcie korony akrylowej  

300. naprawa uszkodzonej licówki protezy stałej (chromasit)  

301. naprawa uszkodzonej licówki protezy stałej (targis, ceram)  

302. naprawa uszkodzonej licówki protezy stałej (akryl)  

303. szlifowanie selektywne  

304. szyna akrylowa  

305. szyna erkodur  

306. szyna natychmiastowa z masy silikonowej  

307. szyna akrylowa z samopolimeru  

308. szyna akrylowa z orthocrylu  

309. szyna nti  

310. przeniesienie zwarcia konstrukcyjnego na modele robocze  

311. wyznaczenie i rejestracja zwarcia, przeniesienie danych artykulacyjnych  

312. płytki do rejestracji ze sztyftem wewnątrzustnym  

313. osadzenie standardowego wkładu koronowo-korzeniowego pasywnego dentex  

314. osadzenie standardowego wkładu koronowo-korzeniowego aktywnego radix anker  

315. osadzenie standardowego wkładu koronowo-korzeniowego aktywnego eds  

316. odbudowa kikuta zęba na standardowym wkładzie koronowo-korzeniowym  

317. osadzenie odcementowanej korony  

318. usunięcie złamanego wkładu koronowo-korzeniowego  

319. usunięcie złamanego wkładu koronowo-korzeniowego metodą ultradżwiękową  

320. usunięcie złamanego wkładu koronowo-korzeniowego z użyciem lup  

321. usunięcie złamanego wkładu koronowo-korzeniowego metodą ultradżwiękową z użyciem lup  

 

 

Ceny poszczególnych usług dostępne są w gabinecie Unident, Kraków, al. 29 Listopada 65A. 

 

 


