
CENNIK PRAC PROTETYCZNYCH 





NASZA PROCEDURA UMOŻLIWIA WYKONANIE PRAC TYMCZASOWYCH,
PRAC TESTOWYCH (X-RAY), WZORNIKÓW ZWARCIOWYCH, ŁYŻEK INDYWIDUALNYCH,

SZYN IMPLANTOLOGICZNYCH I PROTEZ NATYCHMIASTOWYCH.

NOWY 
WYMIAR 

WSPÓŁPRACY

PODCZAS  WIZYTY!JEDNEJ
W CENACH ORAZ  DLA KONKURENCJI.CZASIE NIEOSIĄGALNYM





PRACE NA CYRKONIE

Tlenek cyrkonu CAD/CAM licowany ceramiką 

Korona                                                                                                                                                          

Punkt w moście                                                                                                                                                 

Maska dziąsłowa                                                                                                                                                 

Margin/przedłużenie szyjki                                                                                                                                                

Licówka                                                                                                                                

Tlenek cyrkonu PEŁNOKONTUROWY  CAD/CAM pełny kształt anatomiczny/cutback 

Korona                                                                                                                                                  

Punkt w moście                                                                                                                                                 

Maska dziąsłowa                                                                                                                                                 

Margin/przedłużenie szyjki                                                                                                                                                  

Licówka                                                                                                                                                  

WYTRAWIANIE CYRKONU 1 PUNKT                                                                                                              

PRACE WYKONYWANE Z SKANERÓW WEWNĄTRZUSTNYCH

Jeżeli koszt pracy przekracza                                                                                                                                        1500 zł – modele drukowane są GRATIS.

Modele drukowane (komplet)                                                                                                                                        

PRACE NA METALU

Porcelana na sintermetalu Cr-Co frezowanym CAD/CAM spiek SLM 

Korona                                                                                                                                                  

Punkt w moście                                                                                                                                                 

Maska dziąsłowa                                                                                                                                                 

Margin/przedłużenie szyjki                                                                                                                                                

Wkład koronowo-korzeniowy na stopie CrCo

metoda pośrednia                                                                                                                                                 

składany                                                                                                                                                  

wkład podwójnie składany                                                                                                                                                

wkład z zaczepem kulowym RHEIN komplet z pojemnikiem                                                                                                                                       

Wkłady w kolorze złota

pośrednia                                                                                                                                                  

składany                                                                                                                                                  

260zł

260zł

100zł

50zł

140zł

200zł  

220zł

370zł

210zł

320zł 

350zł

350zł  

100zł

50zł

490zł

450zł

450zł 

150zł

100zł

600zł

100zł

200 zł

Modele drukowane w systemie               GRATIS



IMPLANTOPROTETYKA

Opracowanie łącznika standardowego                                                                                                100zł

Korony i mosty na podbudowie SINTRMETAL CrCo CAD/CAM  spiek SLM

cementowane na łącznikach                                                                                                                 350zł

Korony i mosty na podbudowie Cyrkonowej cementowane na łącznikach 450zł

PRACA TESTOWA do przymiarki, sprawdzenie pasywności                                                                                                    100zł punkt

Belka Doldera na implantach CAD (pomiędzy dwoma implantami) (+cena elementów)

metalowa                                                                                                                                                                    

tytanowa                                                                                                                                                             

cyrkonowa                                                                                                                                                                  

PRACA TESTOWA do przymiarki, sprawdzenie pasywności                                                                                                                                                                      

Łącznik indywidualny (+cena elementów):

Tytanowy premil                                                                                                                                                                            

Tytanowy pełny frezowany                                                                                                                                                       

Cyrkonowy na bazie tytanowej                                                                                                                                                                 

Prace z poziomu implantów(+cena elementów):

SINTER Metal                                                                                                                                                             600zł(+cena elementów)

Metal LITY frezowany                                                                                                                                                            700zł(+cena elementów)

Cyrkon                                                                                                                                                                                                                          600zł (+cena elementów)

Cyrkonowy pełnokonturowy\cutback\licowany                                                                                                                                                                        700/800zł (+cena elementów)  

Maska dziąsłowa metal                                                                                                                                                                                                                       150zł punkt

Maska dziąsłowa cyrkon                                                                                                                                                                                                                     150zł punkt

PRACA TESTOWA do przymiarki, sprawdzenie pasywności                                                                                                                                             100 zł punkt

350zł filar; 250zł segment; 350zł zasuwa zatrzask (+cena elementów)

450zł filar; 350zł segment; 400zł zasuwa zatrzask (+cena elementów)

400zł filar; 300zł segment; 400zł zasuwa zatrzask (+cena elementów)

100 zł punkt

600zł 

500zł (+cena elementów)

500zł (+cena elementów)

W systemie               GRATIS

W systemie               GRATIS

W systemie               GRATIS

Konstrukcja  TIMBLE    

SINTER Metal                                                                                                                                                          500zł (+cena elementów)

Metal LITY frezowany                                                                                                                                                         600zł (+cena elementów)

Cyrkon                                                                                                                                                           650zł (+cena elementów)

Maska dziąsłowa metal                                                                                200zł punkt

Maska dziąsłowa cyrkon                                                                              200zł punkt                        

Cięcie mostu(splite brigde)                                                                                                                                          1000zł (dowolny materiał)

DO PRAC IMPLANTOLOGICZNYCH Z CYRKONU POLECAMY BAZY TYTANOWE

Do wszystkich prac implantologicznych należy dodać koszt zamawianych elementów:

BAZA TYTANOWA WRAZ ZE ŚRUBĄ                                                                                                                                        300ZŁ 

ŚRUBA IMPLANTOLOGICZNA                                                                                                                                        100ZŁ

Koloryzacja tytanu (Titanium spectral-colouring Anodizer)

Baza tytanowa                                                                                                                          200zł

Łącznik                                                                                                                                     200zł

Elementy o większej rozpiętości np. belka Doldera                                                      500zł sztuka



Metalowe:

Proteza szkieletowa                                                                                                                                                 

Szynoproteza szkieletowa                                                                                                                                                

Klamry estetyczne acetal                                                                                                                                                         

PROTEZY OVERDENTURE 

Cena protezy + koszt elementów (metal)                                                                                                                                      

Niniejsza cena nie obejmuje ceny elementów retencyjnych.

PRACE KOMBINOWANE RHEIN/CEKA/BREDENT

Doldera z zasuwami i zatrzaskami    cena belki +zasuwa(+cena elementów)

Zatrzask boczny (komplet z matrycą)                                                                                                                                         metal/tytan/cyrkon    300/400/400zł

Pojemnik na matrycę                                                                                                                                              

Zatrzask osiowy (CEKA Revax)                                                                                                                                            

Zatrzask boczny (CEKA Revax)                                                                                                                                            

Frezowanie pod klamrę                                                                                                                                        metal/tytan/cyrkon    100/120/120zł

Nterlock pod klamrę                                                                                                                                        metal/tytan/cyrkon    100/250/250zł

Korona teleskopowa z regulacją frykcji                                                                                                                                            

Korona teleskopowa w systemie FGP                                                                                                                                        

PROTEZY OSIADAJĄCE

Protezy akrylowe:

Mikro proteza do 3 zębów                                                                                                                                                

Proteza częściowa i całkowita                                                                                                                                               

Proteza natychmiastowa                                                                                                                                                

Przestawienie / zmiana koloru                                                                                                                                               

Podścielenie twarde                                                                                                                                                 

Wzmocnienie protezy siatka                                                                                                                                                

Naprawa protez akrylowych         

Klamry estetyczne acetal/acron                                                                                                                                             

Protezy metodą wtryskową ACRON

Proteza częściowa (do 3 zębów)                                                                                                                                               

Proteza całkowita                                                                                                                                                 

Naprawa protez wtryskowych pierwszy element i następny                                                                                                                                           

PROTEZY SZKIELETOWE

800zł

900zł

200zł sztuka

800zł

150zł

600zł

600zł

700zł

kpl.     500zł

250zł

350zł

400zł

100zł

250zł

200zł

100zł+40zł każdy element

200zł sztuka

400zł

700zł

200zł/150zł 

Licowanie konstrukcji licówkami Novo.lign 1pkt. Bredent 200zł

Licowanie konstrukcji zębami Neo.lign 1 pkt. Bredent 50zł



FORMOWANIE PRÓŻNIOWE ERKOFORM 3D

Nakładki do wybielania zębów                                                                                                                                                       

Szyna relaksacyjna twarda lub miękka                                                                                                                                         2mm/ 4mm      200/250zł

Ochraniacz na zęby dla sportowców                                                                                                                                               

Szyna relaksacyjna w pełni okluzyjna DRUKOWANA                                                                                                                                              

            ETAPY POŚREDNIE PRAC I CZYNNOŚCI DODATKOWYCH

Łyżka światło utwardzalna indywidualna                                                                                                                                              

Wzornik zwarciowy                                                                                                                                                 

Wymiana wkładek w matrycach                                                                                                                                                       

Wax-up 1 punkt/wizualizacja 1 punkt                                                                                                                                                         

Model z wizualizacji (Wax-Up od  10 puntów model gra�s)                                                                                                                                           

Korona PMMA Basic tymczasowa krótko czasowa pełny kształt anatomiczny                                                                                                                                         

Korona PMMA Basic przymiarka pracy pomniejszony kształt                                                                                                                                           

Korona INLAY/ONLAY/LICÓWKA-  PMMA Premium uzupełnienie długo czasowe                                                                                                                                         

Korona INLAY/ONLAY - KOMPOZYT BEGO                                                                                                                                             

Model orientacyjny                                                                                                                                                   

Cementowanie BAZY                                                                                                                                                    

Praca tymczasowa z poziomu implantów                                                                             

Praca testowa ( korony/most) DRUKOWANE  1 punkt                                                                                                                                               

Podniebienie „0”                                                                                                                                            

Siatka wzmacniająca                                                                                                                                            

Siatka wzmacniająca z włókna szklanego                                                                                                                                         

Łuk lany indywidualny                                                                                                                                           

140zł sztuka

400zł

350zł

35zł

25zł

100/200zł szt

40/20zł

100zł

150zł

100zł

250zł

300zł

30zł

50zł

200zł

50zł

150zł

200zł

250zł

250zł



TERMINY WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW (REALIZACJI ZAMÓWIEŃ)
1.Wzorniki zwarciowe, łyżki indywidualne, modele diagnostyczne, planowanie leczenia protetycznego - do 
1-3 dni roboczych
2.Pojedyncze struktury cyrkonowe, metalowe i wkłady - 2-5 dni roboczych
3.Rozbudowane struktury cyrkonowe i metalowe powyżej 6p. 2-5 dni roboczych
4.Licowanie mostów ceramicznych: metal, cyrkon do 6p 2-5 dni roboczych
5.Licowanie mostów ceramicznych: metal, cyrkon od 6p do 16p - 5-10 dni roboczych
6.Ustawienie zębów w szkielecie - 3-5 dni roboczych
7.Ustawienie zębów w protezach - 4-5 dni roboczych
8.Polimeryzacja masy akrylowej w szkielecie - 3-5 dni roboczych
9.Polimeryzacja masy akrylowej w protezach osiadających - 3-5 dni roboczych

DO TERMINU REALIZACJI ZLECENIA NIE ZALICZAMY DNIA DOSTARCZENIA PRZESYŁKI (PRACY)

CZAS REALIZACJI ZLECEŃ NIE OBEJMUJE CZASU DOSTARCZENIA ELEMENTÓW ZAMAWIANYCH
TERMINY WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW (REALIZACJI ZAMÓWIEŃ)
USTALANE SĄ INDYWIDUALNIE
Prace wykonywane na życzenie Gabinetu w trybie ekspresowym są dodatkowo płatne 40% nie wliczając 
kosztów elementów zamawianych. Zlecenie takie jest każdorazowo potwierdzane przez pracownię poprzez 
kontakt telefoniczny lub mailowy z Gabinetem.
 
Do terminu realizacji zlecenia nie zaliczamy dnia dostarczenia przesyłki (pracy). Czas realizacji zleceń nie 
obejmuje czasu dostarczenia elementów zamawianych. 
Nie  zależnie od materiału, z którego wykonana jest praca zmiana koloru (przelicowanie pracy)                             
to koszt 40% ceny całej pracy. Nie  zależnie od materiału, z którego wykonana jest praca 
powtórne wykonanie podbudowy to koszt 60% ceny całej pracy.

Koszty przesyłki prac:

Koszt jednorazowej przesyłki kurierskiej bądź dostarczona przez pracownie to 20zł doliczane jest do każdo 
razowej wystawionej faktury
Koszt przesyłki kurierskiej niestandardowej ustalany jest indywidualnie. Inne sposoby dostawy ustalane są 
indywidualnie
Jeżeli w cenniku nie została uwzględniona usługa, która jest istotna dla Państwa, bardzo prosimy o kontakt.

W przypadku trudności z dobraniem koloru lub wątpliwościami co do sposobu 
protezowania przy skomplikowanych warunkach prosimy o skontaktowanie się z 
pracownią i przedstawienie problemu. W przeciwnym razie jeżeli po realizacji zlecenia 
okaże się, że w wyniku błędnej decyzji podjętej w gabinecie, wystąpi konieczność 
powtórzenia czynności laboratoryjnych, związanych z powtórnym wykonaniem 
uzupełnienia protetycznego lub przelicowaniem pracy. Będziemy zmuszeni obciążyć 
Państwa kosztami tych czynności.



Warunki gwarancji udzielanej przez CENTRUM PROTETYCZNE R-LAB
 
- naprawy gwarancyjne wykonywane są w siedzibie R-LAB.
- prace protetyczne objęte są gwarancją z chwilą okazania faktury, zawierającej datę oddania 
  gotowej pracy protetycznej oraz zwrotu uszkodzonej pracy.
- gwarancja udzielana jest na czas zgodny do zamówionej usługi (warunkiem jest wizyta kontrolna 
u stomatologa co 6 miesięcy)

R-LAB  udziela gwarancji:  

a)  12 miesięcznej na wyroby w postaci koron zębowych wykonanych z cyrkonu licowanych 
ceramiką, w zależności od opcji cenowej wybranej przez Kupującego
b) 2 letniej gwarancji na wyroby w postaci koron metalowych wykonanych ze stopu  CrCo 
licowanych ceramiką
c) 12 miesięcznej gwarancji na protezy zębowe
Gwarancja jest oferowana tylko dla podmiotu określonego w umowie jako Kupujący.
Podstawą do uwzględnienia gwarancji jest  faktura wystawiona przez R-LAB  do każdej pracy 
Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym usuwane będą bezpłatnie, w możliwie najkrótszym 
terminie.
 
Usługą gwarancyjną nie są objęte:

- Uszkodzenia powstałe w wyniku wady zgryzu lub niewybalansowanej okluzji.
- Uszkodzenia powstałe w wyniku rozcementowania pracy.
- Uszkodzenia powstałe w wyniku braku strefy podparcia.
- Gwarancja nie obejmuje żadnych dodatkowych roszczeń i jest ograniczona do wartości samej 
   pracy protetycznej.
- Gwarancja nie obejmuje odpryśnięć ceramiki.
- Uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających ze zdarzeń losowych, a nie będących wynikiem 
   naturalnego procesu żucia i artykulacji.
- Gwarancji nie podlegają elementy ruchome w pracach protetycznych. (np. gumki, matryce i 
   patryce)
- Gwarancja traci swoją ważność w przypadku ingerencji w strukturę konstrukcji cyrkonowej 
   podczas dalszej obróbki.
- Prace zacementowane na cement tymczasowy tracą gwarancję automatycznie.
 





37-734 Fredropol
Fredropol 9

) 600 280 310
* skany@r-lab.pl

www.r-lab.pl
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