
www.dentalklinik.sk

neštátna zmluvná stomatologická ambulancia.
Komenského 36,  942 01 Šurany

GSM: 0949169170

Cenník doplatkov za nadštandardné stomatologické výkony platný od 01.01.2023 do 31.06.2023 pre 
poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s., Dôvery zdravotnej poisťovne a.s. a Union zdravotnej 
poisťovne a.s., ktorí absolvovali v roku 2022 preventívnu prehliadku.

Naša zubná ambulancia je jedným z mála pracovísk, ktoré poskytujú komplexné služby v odbore 
stomatológia. Sme držiteľom mnohých certifikátov vrátane tzv. certifikovanej pracovnej činnosti v 
odbore Dentoalveolárna chirurgia a Dentálna implantológia vydanými Lekárskou fakultou UPJŠ v 
Košiciach.

Ošetrenie v našej ambulancii je spojené s použitím kofferdamu (izolačná blana pre dosiahnutie čistého a
suchého pracovného poľa) a dentálneho operačného mikroskopu (zväčšenie a osvetlenie pracovného 
poľa)  čo spolu s našími vedomosťami a zručnosťami zaraďuje naše pracovisku k úzkej svetovej 
špičke.

Disponujeme technológiou CEREC v súčasnosti v najvyššej konfigurácii a vieme vyrobiť 
celokeramické zubné korunky a celokeramický zubný mostík do 24 hodín.

V našej ambulancii pracujeme výlučne s nadštandardnými materiálmi renomovaných svetových značiek a 
používame nadštandardné liečebno-preventívne výkony. Z tohoto dôvodu u nás pacienti za nadštandardný 
materiál a nadštandardné liečebno-preventívne výkony doplácajú nasledovné doplatky:

LP01 Stanovenie liečebného plánu – finančný plán....................................................................................22,-€

D52 Intraorálny RTG - rádioviziografia (-80% žiarenia v porovnaní s konvenčným RTG).............................15,-€

D54 Digitálne OPG s archiváciou na CD (-80% žiarenia v porovnaní s konvenčným RTG)..............................15,-€

N03 Odstránenie zubného kameňa jedno zuboradie (EMS Piezon Master)..............................................30,-€
(EMS Piezon Master šetrne odstraňuje zubný kameň bez rizika poškodenia zubnej skloviny.)

N03D Kompletná dentálna hygiena s EMS Air Flow Piezon Master......................................................63,- €
(Odstránenie zubného kameňa z horného a dolného zuboradia+ Air Flow s NSK Flash Pearls– šetrné odstránenie 
zubného povlaku „pieskovaním“ aj subgingiválne  a prípadnú subgingiválnu kyretáž parodontálnych vačkov .)

NO4 Orientačná skúška vitality zubov..................................................................................................................15,-€

V01 Jednoplôšková nadštandardná výplň zuba - vysoko estetický skloionomér.....................................42,-€
(Kapsľovaný skloionomér japonského výrobcu GC Dental  FUJI EXTRA a EQUIA FILL. Japonský GC Dental je
dlhodobo svetovým lídrom vo vývoji a výskume skloionomérov a ako jediný vyrába estetické skloionoméry opticky veľmi
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podobné ľudskej sklovine. Cena je konečná a nie je závislá na veľkosti a rozsahu zubného kazu. Viac info: 
www.biodentistry.eu)

V02 Dvojplôšková nadštandardná výplň zuba – vysoko estetický skloionomér ......................................53,- €
(Kapsľovaný skloionomér japonského výrobcu GC Dental  FUJI EXTRA a EQUIA FIL. Japonský GC Dental je
dlhodobo svetovým lídrom vo vývoji a výskume skloionomérov a ako jediný vyrába estetické skloionoméry opticky veľmi
podobné ľudskej sklovine. Výkon zahŕňa použitie kontúrovanej matrice a klinka pre vytvorenie kvalitného bodu 
kontaktu medzi zubami. Cena je konečná a nie je závislá na veľkosti a rozsahu zubného kazu. Viac info 
www.biodentistry.eu)

V03 Trojplôšková nadštandardná výplň zuba – vysokokvalitný skloionomér ..........................................55,-€
(Kapsľovaný skloionomér japonského výrobcu GC Dental  FUJI EXTRA a EQUIA FIL. Japonský GC Dental je
dlhodobo svetovým lídrom vo vývoji a výskume skloionomérov a ako jediný vyrába estetické skloionoméry opticky veľmi
podobné ľudskej sklovine. Výkon zahŕňa použitie kontúrovanej matrice a klinka pre vytvorenie kvalitného bodu 
kontaktu medzi zubami. Cena je konečná a nie je závislá na veľkosti a rozsahu zubného kazu. Viac info 
www.biodentistry.eu)

V01s Jednoplôšková nadštandardná výplň zuba nanofotokompozit.......................................................53,- €
(Od roku 2009 pracujeme s najkvalitnejšími fotokompozitmi na trhu: GC G-aenial japonského výrobcu GC  
Corpotration  – gc-dental.com. Excelentný japonský výrobca so 100 ročnou tradíciou.)

V02s Dvojplôšková nadštandardná výplň zuba fotokompozit..........................................................58,- €
(Od roku 2009 pracujeme s najkvalitnejšími fotokompozitmi na trhu: GC G-aenial japonského výrobcu GC  
Corpotration  – gc-dental.com. Excelentný japonský výrobca so 100 ročnou tradíciou).
 Pri modelácii aproximálnej steny zuba používame sekčné matrice výrobcu Triodent Nový Zéland a Kerr Hawe 
MicroThin pre vytvorenie kvalitného bodu kontaktu.)

V03s Trojplôšková nadštandardná výplň zuba fotokompozit ..........................................................63,- €
(Od roku 2009 pracujeme s najkvalitnejšími fotokompozitmi na trhu: GC G-aenial japonského výrobcu GC  
Corpotration  – gc-dental.com. Excelentný japonský výrobca so 100 ročnou tradíciou).
 Pri modelácii aproximálnej steny zuba používame sekčné matrice výrobcu Triodent Nový Zéland a Kerr Hawe 
MicroThin pre vytvorenie kvalitného bodu kontaktu.)

V10 Priama rekonštrukcia zuba nadštandardným fotokompozitom......……........................................79,-€

V20 Ošetrenie hlbokého kazu nadštandardným kalciový preparátom Calxyd/ColtosolF .......................33,-€
( Pri hlbokom dlhodobo neliečenom kaze blízkom zubnej dreni je v indikovaných prípadoch možné nepriamym 
prekrytím zubnej drene zachovať jej vitalitu. Uvedený postup je „lege artis“ v úzkom indikačnom obmedzení a vysoko 
úspešný je hlavne u mladých pacientov, u ktorých má zubná dreň vysokú schopnosť regenerácie. Pokiaľ zubný kaz 
zasahuje priamo do zubnej drene – vzniká jej zápal - pulpitis, ktorý je nezvratný a vtedy je potrebné pristúpiť k jej 
devitalizáci – t.j. umŕtveniu zuba.)

V31s  Devitalizácia zuba preparátom VOCO Depulpin ...........................................................................33,- €
( Pri akútnom zápale nervu je potrebné pristúpiť pod anestéziou k umŕtveniu zuba priložením devitalizačného 
prípravku. Nadštandardný preparát VODO Depulpin obsahuje anestetikum a účinnú látku na devitalizáciu – umŕtvenie 
zuba – po jeho aplikácii zub s masívnym zápalom zubnej drene prestane bolieť, zápal sa utlmí a po niekoľkých týždňoch
je možné zub endodonticky ošetriť „lege artis“.)

V31 Nadštandardné paliatívne endodontické ošetrenie zuba – Calxyd, CaOH2 čapy, ColtosolF.....49,- €
( V prípade, keď je už zubná dreň – pulpa je infikovaná zmiešanou fluórou, je potrebné pristúpiť k mechanicko-
chemickej preparácie koreňových kanálikov – rozšíreniu kanálikov na minimálny kónus 6% a apikálnu veľkosť ISO 25, 
výplachom preparátmi Chloraxid Extra 5,25% a dočasnému zaplneniu preparátom kalciumhydroxidovým preparátom. 
Používame nikel-titánové nástroje s reciprokačným pohybom – Reciproc, s cirkulárnym pohybom termicky ohnuteľným 
telom z nikeltitánu.Tým dosiahneme prvý krok k záchrane zuba pred extrakciou. V minulosti boli a bohužiaľ i v 
súčastnosti sú takéto zuby extrahované (vytiahnuté). Náš koncept umožňuje s vysokou pravdepodobnosťou takýto zub 
„zachrániť“.)
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Nadštandardná endodoncia

Venujeme sa nadštandardnej endodoncii v súlade s najnovšími poznatkami v tomto odbore.  Pracujeme s viacerými 
uznávanými endodontickými systémami:

1.reciprokačný pohyb koreňového nástroja:Reciproc. Tento systém na opracovanie koreňových kanálikov využíva 
reciprokačný pohyb pri rozširovaní koreňových kanálikov, čo výrazným spôsobom znižuje riziko ich zalomenia. Zároveň
jedným koreňovým nástrojom umožnia rozšírenie koreňových kanálikov na apikálnu šírku ISO 25 a kónus 6%, čo 
vytvorí priestor pre ich aktívny výplach preparátom Chloraxid Extra 5,25%  a dokonale ich zbaví bakteriálnej 
kontaminácie. Výplachové preparáty aktivujeme ultrazvukom pre ich lepšiu penetráciu do bočných stien zubných 
kanálikov.
2.cirkulačný pohyb s kontrolou krútiaceho momentu: PathFile,  Herminator Endo -unikátny systém s asymetrickým 
vinutím pracovnej časti - veľmi účinný v ťažko priechodných koreňových kanálikoch.

Na zaplnenie koreňových kanálikov používame preparát Kerr SealApex a sterilné pretvarované gutaperčové čapy, ktoré
kondenzujeme plugerom Elements Free a plníme metódou „continous way“ termoplastickou gutaperčou. Toto je 
súčasnosti najmodernejší a najdokonalejší spôsob ošetrnia koreňových kanálikov. 

V40 Stanovenie dĺžky koreňových kanálikov apexlokátorom...........................................................................0,-€
(multifrekvenčný moderný apexlokátor - presné stanovenie pracovnej dĺžky koreňových kanálikov)
Za uvedený výkonpacienti u nás neplatia, nakoľko je súčasťou kvalitného endodontického ošetrenia a my ho neúčtuejem
dodatočne.

V41 Trvalé nadštandardné endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba .........................................59,- €
( Ošetrenie zuba so zápalom nervu alebo jeho nekrózou resp. gangrénou: výkon zahŕňa trepanáciu dreňovej dutiny, 
lokalizáciu vstupu do koreňového kanálika, rozšírenie koreňového kanálika kombináciou 3 nástrojov PathFile, 
sekvencie nástrojov E3 Azure a jedného nástroja Reciproc, viacnásobné výplachy preparátmi Chloraxid Extra  5,25 %  
aktivovanými ultrazvukom,  zaplnenie koreňového kanálika preparátom KERR Dental SealApex a následné 
hermetické uzavretie koreňového systému zuba skloionomérom FUJI IX Exayyyyyyyytra. Hermetickým uzáverom 
vstupov do koreňových kanálikov zabránime možnosti opätovného infilkovanie koreňových kanálikov koronálnou 
cestou.)

V42 Trvalé nadštandardné endodontické ošetrenie viackoreňového zuba.............................................99.,- €
( Ošetrenie zuba so zápalom nervu alebo jeho nekrózou resp. gangrénou: výkon zahŕňa trepanáciu dreňovej dutiny, 
lokalizáciu vstupu do koreňových kanálikov, vitálnu extirpáciu zubnej drene, rozšírenie koreňových kanálikov 
kombináciou 3 nástrojov PathFile,  jedného nástroja Reciproc, viacnásobné výplachy preparátmi Chloraxid Extra 5,25 
% ich aktiváciu ultrazvukom a následné hermetické uzavretie koreňového systému zuba skloionomérom FUJI IX Extra.)

V46 Zavedenie koreňového FRC čapu (čapu so skleného vlákna) Pentron Fibre Kleer.........................54,-€
( V prípade, že je nutné dostavať pahýľ zuba a vyhotoviť  zubnú korunku, zavádzame do koreňového kanálika zuba čap 
zo skleného vlákna – Pentron Fibre Kleer. Na jeho upevnenie používame duálne tuhnúci adhezívny systém VOCO  
Futurum Bond DC a dostavujeme ho duálne tuhnúcim fotokompozitným materiálom Pentron Built-it. Súčasťou výkonu 
je aj prebrúsenie pahýľa a vytvorenie oblého schodíka – príprava na sken Cerec.)

E11 Nadštandardné ošetrenie extrakčnej rany Gelatamp – jednokoreňový zub......................................29,-€
(Výkon zahŕňa šetrné vytiahnutie jednokoreňového zuba, exkochleácia prípadného periapikálneho granulómu a 
ošetrenie extrakčnej rany s preparátmi Gelatamp,Safespon, Gepopack alebo Hemocollagene podľa indikácie. 
Uvedenými nadštandardnými preparátmi zastavíme krvácanie po extrakcii zuba a zabránime kontaminácii extrakčnej 
rany. Pacient po takto realizovanej extrakcii zuba nepociťuje bolesti a zároveň nedochádza k zápalu extrakčnej rany.)



E12  Nadštandardné ošetrenie extrakčnej rany Gelatamp – viackoreňový zub......................................39,-€
(Výkon zahŕňa šetrné vytiahnutie viackoreňového zuba, exkochleácia prípadného periapikálnych granulómov a 
ošetrenie extrakčnej rany s preparátmi Gelatamp, Safespon, Gepopack alebo Hemocollagene podľa indikácie. 
Uvedenými nadštandardnými preparátmi zastavíme krvácanie po extrakcii zuba a zabránime kontaminácii extrakčnej 
rany. Pacient po takto realizovanej extrakcii zuba nepociťuje bolesti.)

E14 Atraumatická sutúra (zašitie) extrakčnej rany...................................................................................29,-€
( Pri komplikovaných extrakciách a v prípadoch keď je nutné operačne odklopiť mukoperiostálny lalok, pristupujeme k 
sutúre rany - zašitiu. Pri uvedenom výkone používame výlučne atraumatické ihly malých rozmerov – Hu-friedy 6/0. 
Rany po sutúre atraumatickou ihlou sa výrazne ľahšie hoja a nezanechávajú jazvu.)

E22 Chirurgická extrakcia zuba a nadštandardné ošetrenie poextrakčnej rany .....................................79,-€
(Výkon zahŕňa šetrné vytiahnutie  viackoreňového zuba moderným chirurgickým inštrumentáriom, exkochleácia 
prípadného periapikálnych granulómov a ošetrenie extrakčnej rany s preparátmi Gelatamp, Safespon, Gepopack alebo 
Hemocollagene podľa indikácie. Uvedenými nadštandardnými preparátmi zastavíme krvácanie po extrakcii zuba a 
zabránime kontaminácii extrakčnej rany. Pacient po takto realizovanej extrakcii zuba väčšinou nemá bolesti.)

E31 Dekapsulácia zuba laserom Picasso...................................................................................................29,- €
( Pri sťaženom prerezávaní zuba múdrosti je potrebné laserom uvoľniť tkanivo brániace rastu zuba. Uvedený 
nadštandardný zákrok výrazne uľaví pacientovi od bolesti, ktoré často sprevádzajú rast zubov múdrosti. Výkony 
diódovým laserom sú nadštandardné a nie sú súčasťou liečebného poriadku verejného zdravotného poistenia.)

C41 Intraorálna incízia dentogénneho abscesu laserom Picasso............................................................19,- €
( Pri terminálnom štádiu zápalu okostnice dochádza k hnisavému opuchu zubného  lôžka. Laserom Picasso vytvárame v
ústnej dutine rez malých rozmerov, ktorým vypúšťame hnis a do vzniknutrej rany zavádzame tzv. rukavicový drén a 
nasadzujeme širokospektrálne antibiotiká. Uvedený postup spolu s trepanáciou zuba výrazne napomáha k „záchrane“ 
príčinného zuba. Výkony diódovým laserom sú nadštandardné a nie sú súčasťou liečebného poriadku verejného 
zdravotného poistenia.)

F63 Stiahnutie fixnej protetickej náhrady sťahovačom Anthogyr  Safe Relax – každý pilier................29,- €
( Korunky a mostíky sťahujeme z pilierových zubov špeciálnym sťahovacím protetickým násadcom Antogyr SAFE 
RELAX - ide o moderný menej traumatizujúci spôsob sňatia protetickej korunky ako u konvenčných postupov)

P84 Opätovné nacementovanie fixného mostíka................................................................................................54,-€
( Skloionomérny fixačný cement Ketac Cem od 3M Espe)

K01 Provizórna (ochranná) korunka ...................................................................................................................54,-€
(Vyrobená individuálne na mieru v zubnej technike v SR

P70 Celokeramická zubná korunka CEREC………………………………............................……...249,- €
( Pri obrusovaní zubov zásadne vždy brúsime pahýle na tzv. oblý schodík a nikdy nie do stratena. Zachovávame 
konvergenciu pahýľov 5 stupňov snažíme sa dosahovať pri obrusovaní paralelitu pahýľov. Celokeramickú korunku 
CEREC vyrobíme a sfinalizujeme do 24 hod.. Nie je potrebné čakať na výrobu niekoľko týždňov ako doteraz.

Cena je rovnaká pre všetkých pacientov bez ohľadu na poistenie, preventívne prehliadky a je jednoznačne najnižšia v 
SR z dôvodu našej podpory technológie Cerec.

P70a  Zirkónoxidová korunka CEREC...................................................................................................299,- €
(Vysokoestetický multivrstvový zirkónoxid – KATANA, jedna z najpevnejších bezkovových zubných koruniek, sintrovaná 
v sintrovacej peci. Vyrobená v CEREC-u najneskôr na ďalší deň z dôvodu potreby sintrovania, ktoré trvá niekoľko 
hodín.
Cena je rovnaká pre všetkých pacientov bez ohľadu na poistenie, preventívne prehliadky a je jednoznačne najnižšia v 
SR z dôvodu našej podpory technológie Cerec.

P77 Nadštandardná celková snímateľná protéza IVOBASE.................................................................299,- €
( Vyhotovenie protézy cez poisťovňu je možné raz za 3 roky v opodstatnených indikáciách).

P77x Nadštandardná celková snímateľná náhrada s nadštandardnými zubami..................................349,- €
( Zuby Ivostar Ghnatostar sú tvrdšie, oteruvzdornejšie a estetickejšie. Lepšie imitujú prirodzené zubné 



štruktúry.Vyhotovenie protézy cez poisťovňu je možné raz za 3 roky v opodstatnených indikáciách).

P80 Medzerník..........................................................................................................................................199,- €
(V cene je zahrnutý tzv. pružný flexibilný medzerník Flexite bez kovových prvkov.Vyhotovenie medzerníka nie je hradené
z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.)

P81 Nadštandardná čiastočná snímateľná náhrada.............................................................................299,- €
( Vyhotovenie čiastočne snímateľnej protézy so spoluúčasťou zdravotnej poisťovne je možné 1x za 3 roky v 
opodstatnených indikáciách.)

P81a Nadštandardná pružná snímateľná náhrada Flexite/Flexifast...................................................349,- €
Nadštandardný variant – protéza Flexite/Flexifast je vyrobená technikou termoplastického liatia - je presnejšia  a 
ľahšia ako klasická protéza vyrobená z metylmetakrylátu. Neuvoľňuje zbytkové monoméry, nemá kovové spony a je 
pružná - lepšie tolerovaná pacientom)

P82 Alginátový odtlačok (nadštandardný materiál)......................................................................................24,- €

P83 Odtlačok z adičného silikónu miešaného v Pentamixe 3 (nadštand. materiál a prac. postup).........39,- €
(Pri odtláčaní na vyhotovenie fixných protetických prác používame najkvalitnejšie adičné silikóny –  Expres XT od 
výrobcu 3M ESPE - odtlačkové hmoty miešame v Pentamixe - takto pripravcená odlačková hmota je oveľa 
homogénnejšie, bez vzduchových bublín a odtlačky sú presnejšie ako pri ručnom miešaní.)

A02 Anestetikum Ubistesin Forte / Mepivastesin .....................................................................................14,- €
(Používame najkvalitnejšie anestetiká nemeckého výrobcu  3M Espe aplikované intraligamentárne veľmi tenkými 
ihlami)

A03 Anestetikum Ubistesin Forte / Mepivastesin aplikované zvodovo.....................................................14,-€
(Zvodová aplikácia anestetika Ubistesin Forte alebo Mepivastesin od renomovaného nemeckého výrobcu 3MESPE

I01 Zavedenie intraooseálneho dentálneho implantátu MARTIKAN.…………………………………………….359,-€
( Úkon zahŕňa podanie infiltračnej/zvodovej anestézie, chirurgické zavedenie implantátu, atraumatickú sutúru – zašitie 
mikrochirurgickou ihlou veľkosti 6/0 Hu-friedy.)

Cena je rovnaká pre všetkých pacientov bez ohľadu na poistenie či absolvovanie preventívnej prehliadky.

I02 Individuálne vyhotovený zirkónoxidový abutment……………………………………………………………..259,-€
(Abutment je pahýľ nesúci budúcu zirkónoxidovú korunku na implantáte. Vyrobená je na mieru v zubnej 
technike.Uvedený postup zaručuje výraznejšiu presnosť abutmentu než ako to bolo v minulosti- kedy sa abutment 
vyberal z prefabruikovaných – čiže dopredu vyrobených kusov. Jej výroba trvá niekoľko týždňov.)

Cena je rovnaká pre všetkých pacientov bez ohľadu na poistenie či absolvovanie preventívnej prehliadky.

Cena kompletného implantologického riešenia straty jedného zuba: implantát+zirkónoxidový 
abutment+zirkónoxidová korunka je  883,-€ a je rovnaká pre všetkých pacientov.

Šurany, 02.01.2023
 


