
 

Ceník výkonů Dentální Hygieny ANIRDA s.r.o 

Platný od 1.4.2019 

Výkony nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění 

 
Vstupní vyšetření – vyhodnocení stavu parodontu, stanovení léčebného plánu. Dle klinického stavu 
odstranění zubního kamene ultrazvukem, depurace a leštění zubů rotačním nástrojem, fluoridace, 
použití Optragate, individuální instruktáž správné techniky čištění zubů .                     

                                                                                                                                                                        990.-kč 

 

Kontrolní vyšetření  po vstupním do 6 měs.– zhodnocení terapie, odstranění zubního kamene a 
povlaků ultrazvukem, depurace a leštění zubů rotačním nástrojem , fluoridace, použití Optragate.                                                                           

                                                                                                                                                                         590.-kč 

Kontrolní vyšetření  po vstupním do 6 měs.– zhodnocení terapie, odstranění zubního kamene a 
povlaků ultrazvukem, leštění zubů  systémem Air Flow , fluoridace, použití Optragate,  

                                                                                                                                                                         890.-kč 

 

 

Recall – pravidelná kontrola po ½ roce – kontrola stavu parodontu, odstranění zubního kamene 
ultrazvukem, depurace a leštění zubů , fluoridace, použití Optragate,  reinstruktáž      

                                                                                                                                                                         880.-kč 

Recall – pravidelná kontrola po ½ roce – kontrola stavu parodontu, odstranění zubního kamene 
ultrazvukem, použití AirFlow , fluoridace, použití Optragate,  reinstruktáž      

                                                                                                                                                                      1200.-kč 

Hloubkové čištění parodontálních kapes  - po detailním vyšetření parodontu pomocí ručních 
nástrojů , leštění zubů,                                                                                                za zub                    150.-kč 

 

 

Dětská dentální hygiena – zhodnocení úrovně hygieny, barvení plaku pomocí detektoru, odstranění 
zubního kamene ultrazvukem , leštění zubů, fluoridace,   individuální instruktáž správné techniky 
čištění zubů 

                                                                                                                                   0 – 15 let                     590.-kč 

                                                                                                                            



Konzultace ošetření nebo bělení      480.-kč 

Domácí bělení  ( instruktáž, otisky, formičky)  1 čelist    1050.-kč 

Ordinační bělení   ( instruktáž, aplikace) 1 čelist bez materiálu        1500.-kč 

Domácí bělení gel 1 tuba (spotřeba 4 tuby na bělení) nebo ordinační bělení 

        dle aktuální ceny materiálu 

Aplikace šperku na zub ( včetně šperku )                                                                                               890.-kč 

Instruktáž pacienta s fixním ortodontickým aparátkem       480.-kč 

Odstranění pigmentací systémem   Air Flow  bez DH         za zub      70.-kč 

Depurace a leštění zubů           450.-kč 

Lokální fluoridace Fluoridačním gelem          70.-kč 

Lokální fluoridace Remin Pro Voco           100.-kč 

Optragate          70.-kč 

Slizniční  anestesie   1 aplikace nebo čelist          160.-kč 

Ošetření měkkých tkání  - aplikace antibakteriálního gelu s chlorhexidinem při silném zánětu dásní 
nebo po hloubkovém čištění  , výplach H2O2, výplach CHXD     70.-kč 

Odběr a vyhodnocení mikrobiálních testů   (zhotovení hradí ZP)   250.-kč 

Ošetření citlivých zubních krčků s vysušením 1zub           250.-kč 




