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Odkazy

Ceník zubní ordinace [PDF, 53 kB]

Vážení občané Dolních Kounic, Moravských Bránic, Nových Bránic, Mělčan, Trboušan, Praviova a Němčiček,

od 1.9.2022 otevíráme novou zubní ordinaci v prostorách zdravotního střediska na adrese Masarykovo
nám. 64/4 v Dolních Kounicích.

Uzavíráme postupně smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Poté bude možné pacienty registrovat a smluvní
výkony mít hrazeny ze zdravotního pojištění. Na všem pracujeme.

Poskytování kvalitní zubní péče bohužel však nelze pokrýt jen ze zdravotního pojištění, proto další informace
i ceník péče bude k dispozici na webových stránkách města Dolní Kounice, a také v aplikaci Iklient.cz, kterou pro
komunikaci s našimi pacienty budeme využívat.

Poskytovat budeme péči v rozsahu praktického zubního lékařství, dentoalveolámí chirurgie, parodontologie a
postupně i v preventivním oboru dentální hygieny.

Máte-li zájem, můžete se objednávat k ošetření, případně k akutní péči a můžeme řešit současné zdravotní
komplikace. Zatím však za přímou úhradu. O všem dalším budete informováni již u nás v ordinaci.

Objednávejte se prosím na tel. Čísle: + 420 792 316 888 (můžete zasílat i sms)

Těšíme se na Vás.

MDDr. Jaromír Zapletal a sestřička Barbora El Bergui



O,IentaČn( cenOc - zubní ordinace, MDDr. Jaromír Zapletal
Masarykovo nám. 64, Doinf KounIce, 66464

Výkon

Fotokompozltní výplň - malá ( i.tř., V.tř) 2100

Fotokompozjtní výplň - střední ( ll.tř.MO, ll.tř. DO, IiLtř) 2800

Fotokompozltní výplň - velká ( ii.tř. MOD,) 3100

Fotokompozltní výplň - velká s dostavbou hrbolku, rekonstrukce růžku 3600

Kofferdam 600

Calcium Hydroxide, MTA - Cap - 1 kk. (kořenový kanálek) 550

DevitalizaČní pasta . 1 kk. 450

Strojové rozšľrení - 1 kk. 700

Strojoví rozšlření - 2kk. 900

Strojové rozš~ení - 3kk. 1100

Strojové rozšľrení - 4kk. 1400

Zaplnění- lkk. 2100

Zaplnění - 2kk. 2500

Zaplnění - 3kk. 3000

Zaplnění - 4kk. 4000

MTA - uzavření perforovaného kořene - 1 kk. 1000

Mikroskopická endodoncle, každá započatá hodina 2700

Preendodontlcká dostavba 1500

Postendodontlcká dostavba 1500

Glnglvektomle VFP 600

FRC - sklovláknltý Čep - 1 kk. 2000

Otisk - A sIlikon 900

10 RVG bez úhrady ZP malý rentgen zhotovený na zubním křesle 180

OPG (ortopantomogram) - bez úhrady ZPs vyhodnocením 600

Anestezie - InfIltraČní, bez ZP 180

Anestezie - svodná, bez ZP 240

Sutura vstřebatelná 600

Surgispon, gent. Čep 600

Extrakce prostá bez ZP 800

Extrakce komplikovaná bez ZP 1300

Extrakce chirurgická bez ZP 2000

AIrflow - jeden zubní oblouk 800

Optragate 250

Dentální hygiena- vstupní vyšetření 60 minut 1600

Dentální hygiena - recall 30 minut 800

Bělení ordinačně domácí (otisk, bělicí šablona + gel) - jeden zubní oblouk 3500

Bělicí gel. 1 aplikační stříkačka 500

Zubní šperk + aplikace 1200

Konzultace na přání pacienta - 30 minut. 1800

Vydání zprávy na přání pacIenta. 600

ParodontologIe - stanoveno individuálně dle vyšetření.

Vážení pacienti, ceník je platný od 1.9. 2022.
Bude pravidelně aktualizován a o cenách výkonů, případně náročnosti ošetření budete informování
vždy předem na základě stanovení léčby Individuálně u každého pacienta.

Delší dobu nám určitě potrvá, než vyladíme veškeré detaily péče o Vás. Neváhejte se vždy zeptat.

O výkonech hrazených ZP budete Informování neprodleně, jakmile budou uzavřeny smlouvy s
Jednotlivými ZR
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