
Gabinet Stomatologiczny  
Dla Dzieci i Dorosłych 

lek. stomatolog Agnieszka Rurarz - Ceran 
 

ul. Wrocławska 20 
91- 310 Łódź 

tel. do rejestracji: 601 800 018 
                  tel. do lekarza:     607 267 037 

 

 

 

 

Cennik  

usług stomatologicznych 
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Konsultacja                                                               50 zł 
Przegląd                                                                    30 zł 
Rentgen cyfrowy punktowy                                      20 zł 
Znieczulenie  nasiękowe                                           20 zł 
Znieczulenie przewodowe                                        30 zł 

Znieczulenie powierzchniowe żelem smakowym przed 
znieczuleniem właściwym        gratis 

 

Leczenie wad zgryzu 
Konsultacja ortodontyczna                                    50  zł 
Płytka przedsionkowa                                           80   zł 
Aparat ruchomy jednoszczękowy                         550 zł 
Aparat ruchomy dwuszczękowy                           650 zł 

 

Stomatologia zachowawcza 
Wypełnienie ubytku:  

− (w zależności od wielkości):                  100 - 150 zł 
Odbudowa zęba                                             160 - 200 zł 
Opatrunek leczniczy                                                 50 zł 

 

Endodoncja 
Leczenie kanałowe zęba 1 - kanałowego  
(wypełnienie 1 kanału):                                          100 zł 
Leczenie kanałowe zęba 2 - kanałowego  
(wypełnienie 2 kanałów):                                       200 zł 
Leczenie kanałowe zęba 3, 4-kanałowego  
(wypełnienie 3, 4 kanałów):                          300 - 400 zł 
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Wizyta pośrednia w leczeniu kanałowym: 

− zmiany okołowierzchołkowe, zgorzel, zatrucie:  70 zł 
Ponowne leczenie kanałowe zęba leczonego w innym 
gabinecie: 

− Ząb 1 - kanałowy                                             150 zł 
− Ząb 2 - kanałowy                                             250 zł 

− Ząb 3, 4 - kanałowy                                350 - 450 zł 
 

Stomatologia dziecięca 
Wizyta adaptacyjna z przeglądem jamy ustnej        50 zł 
Wypełnienie w zębie mlecznym: 

− (w zależności od wielkości)                       60 - 80 zł 
Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym                  50 zł 
Usunięcie zęba mlecznego                                50 - 70 zł 
Lakowanie (1 ząb)                                                    50 zł 
Poszerzone lakowanie                                              70 zł 
Fluoryzacja (1 łuk)                                                   40 zł 
Leczenie próchnicy początkowej przez wcieranie fluoru 
(1 ząb):                                                                     20 zł 
 

Profilaktyka 
Usunięcie kamienia nazębnego (skaling)               100 zł 
Piaskowanie                                                            100 zł 
Fluoryzacja (1 łuk)                                                   40 zł 
Usunięcie osadu pastą polerską                                50 zł 
Usunięcie kamienia nazębnego + piaskowanie      150 zł 
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Kompleksowa higienizacja: 

− usunięcie kamienia nazębnego + piaskowanie + 
fluoryzacja:                                             180 - 200 zł 

Stomatologia estetyczna 

Wybielanie zębów metodą nakładkową                 600 zł 
Wybielanie zęba martwego (cena za 1 wizytę)        50 zł 
Korekta kształtu zęba, koloru zęba               150 - 200 zł  

 

Protetyka 
Proteza akrylowa zęby Mifam                               550 zł 
Proteza akrylowa zęby Ivoclar                               650 zł 
Mikroproteza (do 3 zębów)                           250 - 300 zł 
Proteza szkieletowa                                  1.000 -1.200 zł 
Korona licowana porcelaną                                    500 zł 
Korona pełnoceramiczna                             900 -1.200 zł 
Korona cyrkonowa                                               1.200 zł 
Korona tymczasowa (1 punkt)                                  50 zł 
Wkład koronowo - korzeniowy (indywidualny): 

− prosty              250 zł 

− złożony           300 zł 
Wkład koronowo - korzeniowy  
z włókna szklanego:                                               200 zł 
Usunięcie korony/mostu (1pkt):                               50 zł 
Naprawa protezy:                                                 od 70 zł 
Osadzenie korony/mostu wykonanego w innym 
gabinecie:                                                           50 - 80 zł 
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Chirurgia stomatologiczna 

Usunięcie zęba                                               100 - 150 zł 
Usunięcie zęba mlecznego                                 50 -70 zł 
Wycięcie kaptura dziąsłowego (przy utrudnionym 
wyrzynaniu zęba)                                                    100 zł 
Nacięcie ropnia z drenażem                                    100 zł 
Usunięcie szwów założonych w innym gabinecie    50 zł 
 

Wizyta rodzinna i inne rabaty  
1+1              zniżka   5 % 
2+1              zniżka 10 % 
2 + 2 i więcej           zniżka 15 % 
Pacjenci poradni „TOLEK”                         zniżka   5 % 
Rabaty okolicznościowe, np. świąteczne nie sumują się 
z pozostałymi zniżkami. 
 

 
W gabinecie stosujemy materiały najwyższej jakości.  
Nasza profesjonalna kadra lekarska może pochwalić się 
zarówno posiadaniem specjalizacji ze stomatologii 
dziecięcej jak również tytułem doktora nauk 
medycznych z dziedziny ortodoncji oraz stałym 
podnoszeniem kwalifikacji poprzez uczestnictwo  
w kursach specjalistycznych, a także dużym 
doświadczeniem w leczeniu dorosłych pacjentów. 
U dzieci zakładamy kolorowe wypełnienia. 
Przed znieczuleniem stosujemy smakowe żele 
znieczulające.                   


