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Dental Klinik  s.r.o. 
www.dentalklinik.sk 

 Neštátna zmluvná stomatologická ambulancia 
MUDr. František Hlavačka 

Cenník stomatologických výkonov platný od 1.10.2010 do 30.6.2011 pre poistencov Všeobecnej 

zdravotnej poisťovne, poisťovne UNION, Dôvera, ktorí mali v roku 2010 vykonanú preventívnu 

prehliadku. 

D52 Intraorálna snímka – rádioviziografia 4 € (120,5 Sk) 

D52 Zálohovanie RTG snímky na CD 1 € (30,126 Sk) 
N03E Odstránenie zubného kameňa jedno zuboradie EMS Piezon Master 8 € 
        (bezbolestný piezoelektrický ultrazvuk EMS Piezon Master, depurácia, poučenie o hygiene) 

N03D Kompletná dentálna hygiena EMS Air Flow Piezon Master 20 € 
        (kompletná dentálna hygiena oboch zuboradí – Air Flow Piezon Master) 
B01 Ambulantné bielenie jedno zuboradie 23 € (692,90 Sk) 
        (odstránenie zubného kameňa N03, odstránenie plaku, poučenie o hygiene)  

V01 Jednoplôšková výplň zuba skloionomér FUJI IX EXTRA  12 € (301,13 Sk) 
       (najkvalitnejší modifikovaný estetický skloionomér od GC Japonsko- www.gc-dental.com) 

V01s Jednoplôšková výplň zuba fotokompozit 15 € (451,89 Sk) 
      (najkvalitnejšie fotokompozity:Estelite Sigma Quick,  Gradia Direct, Tetric Evo Ceram, Filtek Supreme XT, 
Filtek Silorane) 
V02 Dvojplôšková výplň skloionomér FUJI IX EXTRA  15 € (512,142 Sk) 
        (najkvalitnejší modifikovaný estetický skloionomér od GC Japonsko- www.gc-dental.com) 

V02s Dvojplôšková výplň zuba fotokompozit 17 € (512,142 Sk) 
       (najkvalitnejšie fotokompozity:Estelite Sigma Quick,  Gradia Direct, Tetric Evo Ceram, Filtek Supreme XT,    
Filtek Silorane) 
V03 Trojplôšková výplň zuba skloionomér FUJI IX EXTRA  17 € (451,89 Sk) 
       (najkvalitnejší modifikovaný estetický skloionomér od GC Japonsko- www.gc-dental.com) 

V03s Trojplôšková výplň zuba fotokompozit 20 € (602,52 Sk) 

       (najkvalitnejšie fotokompozity:Estelite Sigma Quick,  Gradia Direct, Tetric Evo Ceram, Filtek Supreme XT,    
Filtek Silorane) 
V10 Priama rekonštrukcia korunky zuba 35 € (1054,41 Sk) 

  (najkvalitnejšie fotokompozity:Estelite Sigma Quick,  Gradia Direct, Tetric Evo Ceram, Filtek Supreme XT,    
Filtek Silorane) 
V 15 Ošetrenie citlivých zubných krčkov  7 € (210,88 Sk) 
V 20 Ošetrenie hlbokého kazu Ca(OH)2  vložkou 8 € (241,01 Sk)  

  (ošetrenie hlbokého kazu – tzv. hyperémia pulpy so snahou zachovať zub vitálny) 
V 20a Liečivá podložka 5 € (150,63 Sk) 
         Septocalcine ultra (www.septodont.com),Calcimol LC (www.voco.com) 

V 30 Extirpácia zubnej drene („vybratie nervu“) 7€ (210,88 Sk) 
V31 Paliatívne endodontické ošetrenie 10 € (301,26 Sk) 

  (liečba infikovaného koreňového kanálika kalciovým resp. korikoidným preparátom pri tzv. zápale okostice)  
V41 Trvalé endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba MTwo  23 € (692,89 Sk) 
       (meranie dĺžky koreňového kanálika – Propex II, strojové endodontické ošetrenie X-Smart+ REVO-
S,Protaper alebo MTwo+ definitívna obturácia koreňového kanálika sealer + gutaperčový čap so 6% konicitou)  

 V42 Trvalé endodontické ošetrenie viackoreňového zuba MTwo  30€ (903,78 Sk) 

       (meranie dĺžky koreňového kanálika – Propex II, strojové endodontické ošetrenie X-Smart+ REVO-S, 
definitívna obturácia koreňového kanálika sealer + gutaperčový čap so 6% konicitou Micromega)  
 

http://www.voco.com/
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V46 Zavedenie pulpálneho čapu Unimetric (titán) 11 € (331,39 Sk) 
(Čap Unimetric – Dentsply Maillefer, nacementovanie duálnym cementom KERR MAXCEM) 

V46a Zavedenie pulpálneho čapu zo skleného vlákna Glassix-plus 20 € 602,52 € 

(Čap zo skleného vlákna Glassix-plus – predné zuby-  mechanické vlastnosti blízke dentínu+dostavba pahýla 
s VOCO Rebilda DC) 

V50 Dezinfekcia zuba/koreňového kanálika kyslíkovými radikálmi „ozón“ FotoSan  3 € 
(unikátna forma dezinfekcie zničí 99,8% baktérií spôsobujúcich zápaly, zubné kazy a pod.) 

V51 Dentply SDR Smart Dentine Replacement 3 € 
(nová forma náhrady dentínu zuba  s nízkym polymerizačným napätím) 

E11 Ošetrenie postextrakčnej rany jednokoreňový zub 8 € (241,008 Sk) 

(hemostáza diódovým laserom Picasso, Gelatamp – koloidné striebro ako prevencia alveolitíd ) 

E12 Ošetrenie postextrakčnej rany viackoreňový zub 15 €  (451,89 Sk) 

(hemostáza diódovým laserom Picasso, Gelatamp – koloidné striebro ako prevencia alveolitíd ) 

E31 Dekapsulácia zuba pri sťaženom prerezávaní 7 € (210,88 Sk)  
(incízia diódovým laserom Picasso pri sťaženom prerezávaní zuba ) 

C41 Intraorálna incízia dentogénneho abscesu 5 € (150,63 Sk)  
(incízia diódovým laserom Picasso pri submukóznom sbscese zuba ) 

F63 Stiahnutie fixnej náhrady (každý pilier) 5 € (150,63 Sk) 

(rozípílenie korunky a stiahnutie sťahovačom Wam-Key ) 

P69 Fazetovaná korunka 74 € (2229,32 Sk) 
P70 Kovokeramická korunka alebo medzičlen 120 € (3615,12 Sk) 

P77a Celokeramická korunka e.max (bezkovová keramika) 160 € (4820,16 Sk) 
P77 Celková snímateľná náhrada štandardná 83 € (2500,49 Sk) 
(Nutné je požiadať zdravotnú poisťovňu o schválenie. Vyhotovenie protézy cez poisťovňu je možné raz za 3 roky)  

P80 Medzerník 79 € (2379,95 Sk) 
(Nehradí zdravotná poisťovňa) 

P81 Čiastočne snímateľná náhrada štandardná 83 € (2500,49 Sk) 
(Nutné je požiadať zdravotnú poisťovňu o schválenie. Vyhotovenie protézy cez poisťovňu je možné raz za 3 roky) 

P81a Čiastočná snímateľná pružná náhrada Flexite – nadštandard 192 € ( 5784,19 Sk)  

(Nutné je požiadať zdravotnú poisťovňu o schválenie. Vyhotovenie protézy cez poisťovňu je možné raz za 3 roky) 
P82 Alginátový odtlačok Elastic Cromo 7 € (210,88 Sk) 
P83 Silikónový odtlačok 3M ESPE Express XT – metóda dvojitého odtlačku  10 € (301,3 Sk) 
A01 Povrchová anestézia Lidocain 2 € ( 60,25 Sk) 
A02 Infiltračná anestézia 3 € (90,37 Sk) 
       (Nadštandardná anestézia Ubistesin Forte – cez poisťovňu iba pri extrakcii a devitalizácii zuba) 

A03 Zvodová anestézia 4 € (120,5 Sk) 
       (Nadštandardná anestézia Ubistesin Forte - cez poisťovňu iba pri extrakcii a devitalizácii zuba) 

A02.1 Anestézia Ubistesin Forte pri vŕtaní zuba – horné zuby 5 € (150,63 Sk) 
(Anestéziu pri vŕtaní nehradí zdravotná poisťovňa) 

A02.2 Anestézia Ubistesin Forte pri vŕtaní zuba – dolné zuby 6 € (180,76 Sk) 
(Anestéziu pri vŕtaní nehradí zdravotná poisťovňa) 
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V našej ambulancii používame nadštandardné materiály a postupy, neustále sa snažíme robiť svoju prácu na 
najvyššej kvalitatívnej úrovni, investujeme nemalé prostriedky do vzdelávania v súlade s najnovšími poznatkami 
v našom odbore. Na našich pacientov máme čas a neuspokojujeme sa s čiastkovými a kompromisnými 
riešeniami. Našich pacientov ošetrujeme tak, ako by sme si želali byť ošetrení my. Ak preferujete kvalitu, tak ste 
na správnom mieste.   

 
Vážení pacienti, všetky zdravotné poisťovne, okrem poisťovne Union limitujú zubných lekárov určitým 

objemom výkonov, ktoré lekárovi v danom mesiaci uhradia. V prípade vyčerpania daného limitu 

v konkrétnom mesiaci si vyhradzujeme právo presunúť plánované výkony (t.j. nie akútne neodkladné 

ošetrenie) na ďalší kalendárny mesiac.  

V prípade prekročenia limitu konkrétnej zdravotnej poisťovne budeme nutení ošetrovať uvedených 

poistencov v režime priamych platieb.  

Preventívne prehliadky a neodkladné ošetrenie realizujeme bez ohľadu na čerpanie limitov zdravotných 

poisťovní bez obmedzení. 

 

 


