
Vážení pacienti, 
 
od 1. 9. 2017 ordinuji na adrese Tyršova 159, Sedlčany. V mé ordinaci pracuje také dentální 
hygienistka Kateřina Šimonková, ke které je možno objednat se i nezávisle na ordinaci. 
 
Informace k péči v naší ordinaci: 
Orientuji se především na konzervační zubní lékařství (estetické plomby, plomby a ošetření kanálků) 
a dětské zubní lékařství. 
Objednáváme na konkrétní čas a snažíme se, aby čekací doba v čekárně byla minimální. Vstupní 
prohlídka trvá přibližně 45 min, preventivní prohlídka okolo 30 min, konzervační ošetření dětského 
chrupu 30 min, konzervační ošetření stálého chrupu dle velikosti defektu a použitého materiálu od 
40 do 90 min. 
 
Informace k hrazení zubní péče v naší ordinaci: 
Máme smlouvy se zdravotními pojišťovnami VZP, OZP, ČPZP, ZP Škoda, VoZP a ZPMV. 
Ceny zubní péče se odvíjí z nákladů jednotlivých ordinací, stylu práce a přístupu k oboru a proto se 
u různých zubních lékařů tolik liší. Ráda bych vás s těmi svými seznámila předem, abychom 
předešli případným nedorozuměním a zklamáním: 
 
Orientační ceník: 

Výplně ve stálém chrupu - cenově odstupňovány dle velikosti a časové náročnosti: 

Amalgám (stříbrná plomba) 700 – 1050 KČ, nejčastěji 850,- KČ 

Fotokompozitní výplň (bílá)1300 – 2250 KČ, nejčastěji 1800,- KČ 

Ošetření kanálků – ceny dle počtu kanálků a časové náročnosti:  

první návštěva (desinfekce) 900 – 1100 KČ - 1500,-KČ 

druhá návštěva (zaplnění) 1200 – 1800 – 2250,- KČ 

Fotokompozitní výplň dočasných (dětských) zubů 550 - 650 KČ 

Dentální hygiena 800,- KČ za hodinu ošetření 

Dentální hygiena u dětí do 15 let 550,- KČ 

Ordinační bělení zubů 5250,- KČ 

Cena protetického ošetření (korunky, můstky) se bude odvíjet od cen zubní laboratoře 

Pokud dojde k uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami, budou vstupní a preventivní 
prohlídky, rentgenové snímky, lokální anestezie a další úkony hrazeny zdravotní pojišťovnou. 

Výplně (plomby), které hradí plně pojišťovna a jsou označeny za standardní, bohužel při nákladu 
své ordinace nejsem téměř schopna nabídnout, musela bych je mít hotové za pět až deset minut a 
nemohla bych je považovat za standardní péči, byly by z mého pohledu hodně pod standardem toho, 
čeho je dnes v zubním lékařství možno dosáhnout. Například nedózovaný amalgám tedy ani nemám 
v nabídce. Prosím, pokud by někdo na takovém ošetření trval, aby spíše vyhledal zubního lékaře, 
který má jiný přístup než já. 

 

Při vstupní prohlídce i před ošetřením ráda vysvětlím vše, co se týká možné péče a její úhrady. 

S úctou MUDr. Laura Čekanová 

 

 


