
  Vstupní hygiena – úvod do dentální hygieny (cca 60 min.)

- Vyšetření stavu dásní a zubů.

- Nácvik techniky s dentálními pomůckami (mezizub. kartáčky, floss, aj.).

- Ošetření ultrazvukem (odstranění zubního kamene).

- Vyleštění zubů, odstranění pigmentací, ošetření skloviny (ApaCare).

- Konzultace a doporučení dalšího plánu ošetření.

1 050 Kč

   Pravidelná hygiena – opakovaná kontrola (cca 45 min.)

- Vyšetření stavu dásní a zubů.

- Ošetření ultrazvukem (odstranění zubního kamene).

- Vyleštění zubů, odstranění pigmentací, ošetření skloviny (ApaCare).

- Reinstruktáž, konzultace a doporučení dalšího plánu ošetření.

880 Kč

  Vstupní instruktáž (děti do 15 let)  úvod do DH (cca 45 min.)

- Vyšetření stavu dásní a zubů.

- Nácvik techniky s dentálními pomůckami (mezizub. kartáčky, floss, aj.).

- Vyleštění zubů, odstranění pigmentací, ošetření skloviny (ApaCare)

- Konzultace a doporučení dalšího plánu ošetření.

680 Kč

  Opakovaná hygiena (děti do 15 let) – pravidelná péče (cca 30 min.)

- Vyšetření stavu dásní a zubů.

- Vyleštění zubů, odstranění pigmentací, ošetření skloviny (ApaCare).

- Reinstruktáž, konzultace a doporučení dalšího postupu.

450 Kč

  Vyšetření a konzultace před bělením zubů - při ordinačním bělením

- Konzultace v případě zájmu ordinačního bělení zubů. 

- Vyšetření stavu měkkých a tvrdých tkání a následné stanovení termínu.  

- Vratná částka v případě objednání na bělení.

350 Kč

  Ultrazvuk – odstranění zubního kamene většího rozsahu 650 Kč

  Polish – vyleštění zubů leštící pastou / s hydroxiapatitem (ApaCare) 450 Kč / 520 Kč

  Fluoridace - impregnace zubní skloviny fluoridačním gelem (lžíce) 480 Kč

  Ošetření citlivých krčků - impregnace zubní skloviny speciálním lakem 280 Kč

MyFlow "all in one" - odstranění pigmentací nízkoabrazivním pískováním + 

ošetření zubní skloviny APACare + materiál MyFlow prášek
780 Kč

   MyFlow - pískování 200 Kč

   MyFlow - příplatek za spotřebovaný materiál 100 Kč

CENÍK DENTÁLNÍ HYGIENY
platný od 19.7.2021

DENTÁLNÍ HYGIENA PROFYLAXE 

OSTATNÍ SLUŽBY DENTÁLNÍ HYGIENY 

ODSTRANĚNÍ PIGMENTACE / BĚLENÍ ZUBŮ 



  Bělení zubů BOOST Balíček – ordinační bělení 2 - 3x 10min

- Balíček zahrnuje Domácí nosiče 2 ks (zhotovení nosičů na bělení) 

- Slevu 350 Kč (za konzultaci před bělením)

- Zdarma bělící gel do nosičů (1,2 ml)

5 200 Kč

  Bělení zubů BOOST – ordinační bělení 2 - 3x 10min

- Pouze ordinační bělení
3 700 Kč

  Bělení zubů LASER Balíček – rychlé a efektivní bělení zubů 2 - 3x 4 min

- Balíček zahrnuje Domácí nosiče 2 ks (zhotovení nosičů na bělení) 

- Slevu 350 Kč (za konzultaci před bělením)

- Zdarma bělící gel do nosičů (1,2 ml)

5 800 Kč

  Bělení zubů LASER – rychlé a efektivní bělení zubů 2 - 3x 4 min

- Pouze ordinační bělení
4 500 Kč

  Zhotovení nosičů pro domácí bělení (2 ks) + 1,2 ml bělící gel 2 000 Kč

  Domácí bělící gel SET Opalescence 10% a 16% (8x 1,2ml) 1 590 Kč

  Domácí bělící gel SET Opalescence 10% a 16% (1,2ml) 249 Kč

  Povrchová anestezie 80 Kč

  Zhotovení nosičů proti Bruxismu 1 600 Kč

  Šperky na zuby – dle velikosti a tvaru od 900 Kč

  Kamínek na zuby – možnost výběru barvy (Ø 1,8 mm a Ø 2,0 mm) 800 Kč

  Obarvení zubního plaku – původce zánětu dásní a zubního kazu 250 Kč

  Vyšetření krvácivosti dásní – písemné provedení PBI + CPITN 250 Kč

  Nácvik techniky s dentálními pomůckami - mezizubní kartáčky + floss.. 350 Kč

  Vyhodnocení RTG (IO a OP) snímku + konzultace 490 Kč

  Vector – ošetření (cca 15 min.) 590 Kč

  Vector – ošetření celá čelist (cca 45 min.) 1 590 Kč

  Ultrazvuk (supragingiválně) - odstranění zub. kamene  (poddásňového) 650 Kč

  Kyretáž (scaling) - hloubkové ošetření ručními nástroji (1 zub) 180 Kč

  Kyretáž (scaling) - hloubkové ošetření ručními nástroji (kvadrant) 980 Kč

  Laser Maestro - ošetření měkký tkání pro zlěpšení hojení 300 Kč

OŠETŘENÍ PACIENTŮ S PARODONTITIDOU

Služby dentální hygienistky NEJSOU HRAZENY z veřejného zdravotního pojištění. 

Většina zdravotních pojišťoven však poskytuje svým pojištěncům příplatky na dentální 

hygienu. Informujte se u své zdravotní pojišťovny.

OSTATNÍ SLUŽBY ESTETIKA / BĚLENÍ 

DIAGNOSTIKA ONEMOCNĚNÍ DÁSNÍ 


