
ostateczna wycena AOTMiT  (w PLN)

6

ST01 Ekstrakcje zębów jednokorzeniowych w znieczuleniu miejscowym i założeniem 
opatrunku uciskowego 

118,5

ST02 Ekstrakcje zębów wielokorzeniowych w znieczuleniu miejscowym i założeniem 
opatrunku uciskowego 

132,63

ST03 Chirurgiczne usunięcie zęba w znieczuleniu miejscowym z założeniem 
opatrunku chirurgicznego i szyciem 

210,82

ST04 Kiretaż zwykły 165,6
ST05 Kiretaż otwarty 330,83
ST06 Plastyka wędzidełka, wargi, policzka 205,98
ST07 Chirurgiczne zaopatrzenie dużej, albo znacznie zanieczyszczonej rany w 
obrębie połowy szczęki włącznie z opracowaniem i szwami 

225,43

ST08 Zatamowanie masywnego krwawienia w obrębie jamy ustnej przez 
podwiązanie, pokłucie naczyń bądź zatkanie kością

175,38

ST09 Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki 205,98
ST10 Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej * 283,79
ST11 Wycięcie małego guzka lub zmiany guzopodobnej, włókniaka z badaniem 
histopatologicznym *

246,88

ST12 Resekcja wierzchołka korzenia zęba przedniego 80 338,22
ST13 Plastyka połączenia lub przetoki ustno-zatokowej 283,79
ST14 Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego 338,22
ST15 Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata 
śluzówkowo-okostnowego 

279,87

ST16 Odsłonięcie zęba zatrzymanego do leczenia ortodontycznego 342,15

ST17 Gingiwoosteoplastyka 282,77

ST18 Plastyka przedsionka jamy ustnej met. Clarka, Kazanjana, Nabersa 282,77

ST19 Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia 
włącznie z drenażem i opatrunkiem 

110,11

ST20 Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów 256,63

ST21 Repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego z 
zębem lub zębami 

320,73

ST22 Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk 115,28
ST23 Zdjęcie jednej szyny przy wymianie unieruchomienia lub zakończeniu leczenia 
zachowawczego złamania szczęk 

217,73

ST24 Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy 132,75
ST25 Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą 277,98
ST26 Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej 73,22
ST27 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze 
szwem

120,83

ST28 Badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zęba 122,45

ST29 Konsultacja specjalistyczna 92,48
ST30 Usunięcie złogów nazębnych 95,28
ST31 Założenie opatrunku chirurgicznego 117,3
ST32 Założenie opatrunku parodontologicznego 148,71
ST33 Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny 
jamy ustnej 

71,25

ST34 Badanie lekarskie kontrolne 62

Nazwa pakietu

* Do pakietów ST 10 i ST11 doliczony będzie koszt badania histopatologicznego


