
 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA LECZENIA ENDODONTYCZNEGO 

 

Leczenie endodontyczne (kanałowe) zęba polega na usunięciu z jego wnętrza zmienionych zapalnie 

lub martwych tkanek a następnie zastąpienia ich trwałym materiałem leczniczym ( odbudowanie).  

 

Podjęcie leczenia kanałowego pozwala zachować własne zęby, a jednym z czynników mających 

znaczący wpływ na powodzenie leczenia jest wytrzymała i stała rekonstrukcja zęba, zaplanowana i 

zaproponowana pacjentowi przez lekarza w oparciu o faktyczny stan zęba. Pozwala to przywrócić 

prawidłową funkcję, jaką odgrywa on w procesie mowy i żucia.  

Leczenie endodontyczne to koszt od 450– 950 zł a przy skomplikowanych leczeniach ( dodatkowe 

kanały, reendo, złamane narzędzie, praca pod mikroskopem) nawet do 1500 zł. 

Po leczeniu kanałowym należy odbudować ząb. Koszt odbudowy nie jest wliczony w koszt leczenia 

endodontycznego 

 

Poniżej przedstawiamy kilka możliwości odbudowy i ich koszty z uwzględnieniem ich wpływu na 

wytrzymałość zęba i orientacyjne koszty odbudowania zębów. 

 

1. Korona protetyczna mocowana na wkładzie koronowo-korzeniowym - pozwala na zastąpienie 

wszystkich osłabionych i uszkodzonych tkanek twardych zęba ceramiką lub ceramiką łączoną z 

metalem - chroni zęby przed możliwym złamaniem w wyniku działania sil nagryzowych. koszt - 

2000-2500 zl 

2. Nakład kompozytowy lub endokorona - umożliwia rekonstrukcję najbardziej osłabionych części 

zęba, poprzez wyeliminowanie cienkich i niepodpartych ścian i zastąpienie ich szczelną odbudową. 

Koszt 860-950 zł 

3. Włókno szklane - umożliwia wzmocnienie korzenia i zwiększenie powierzchni przylegania 

materiału kompozytowego do powierzchni zęba. Dodatkowa możliwość wzmocnienia zęba.Koszt 

400-500 zł  

4. Wypełnienie kompozytowe - zapewnia szczelną odbudowę, nie wzmacnia jednak ścian zęba i nie 

chroni osłabionego zęba przed złamaniem. Koszt 300-450 zł.  

 

Ostateczny wybór zawsze powinien być poprzedzony konsultacją lekarską. Powyższa informacja i 

oferta cenowa ma charakter wyłącznie orientacyjny a  plan leczenia i jego koszt zostanie 

przedstawiony podczas konsultacji u lekarza .  

W koszty leczenia nie są wliczone koszty rentgenodiagnostyki. 

Uprzejmie informujemy, że w przypadku umawiania wizyt endodontycznych pobieramy przedpłatę 

w formie zadatku na poczet leczenia w wysokości 200 zł. Przedpłata odejmowana jest od kosztów 

leczenia w momencie jego rozliczenia. Wpłacony zadatek przepada w przypadku nie stawienia się 

pacjenta na wizytę. 

 


