
Cennik komercyjny wybranych świadczeń zdrowotnych

Medycyna pracy 

Badanie profilaktyczne, porada lekarska - medycyna pracy                      61,00 zł 

Badanie profilaktyczne, porada lekarska - laryngologiczna                      50,00 zł

Badanie profilaktyczne, porada lekarska - okulistyczna                      50,00 zł

Badanie profilaktyczne, porada lekarska - neurologiczna                      50,00 zł 

Badanie lekarskie do szkół ponadpodstawowych lub wyższych - bez narażeń                      40,00 zł

Badania lekarskie do szkół ponadpodstawowych lub wyższych - z narażeniami 65,00 zł                     

Zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych                      35,00 zł

Badanie kierowców - świadectwo kwalifikacyjne                    200,00 zł

Badanie kierowców -świadectwo kwalifikacyjne, kat. C,D 200,00 zł

Badanie kierowców amatorów 20,00 zł

Spirometr - profilaktyka 200,00 zł

Elektrokardiogram - profilaktyka                      15,00 zł

Audiometria - profilaktyka                      20,00 zł

Zdjęcie klatki piersiowej w 1 projekcji - profilaktyka                      30,00 zł

Konsultacje lekarskie 

Konsultacja - internistyczna 50,00 zł
Konsultacja - laryngologiczna 50,00 zł
Konsultacja - okulistyczna 70,00 zł
Konsultacja chirurgii ogólnej 50,00 zł

Badania psychologiczne

Badanie psychologiczne                                                                 110,00 zł

Operatorzy wózków, operatorzy suwnic, maszyn budowlanych, pracownicy wysokościowi                        150,00 zł

Kierowcy zawodowi, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych        150,00 zł

Badanie widzenia w mroku i wrażliwości na olśnienie (w ciemni)     50,00 zł

Badania psychologiczne dla kierujących zespołami ludzkimi 160,00 zł

Badania specjalistyczne psychologiczne 300,00 zł

Badania psychologiczne na stanowiska łączone 200,00 zł

Badania psychologiczne uzupełniające 50,00 zł

Badania psychologiczne pracowników transportu kolejowego 160,00 zł

Badanie psychologiczne związane z procedurą awansu zawodowego   200,00 zł

Konsultacja psychologiczna w zakresie doradztwa personalnego (cena za osobę) 185,00 zł

Badania psychologiczne dla osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę 
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz dla osób ubiegających się o wydanie 
pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub użytkowanie materiałów wybuchowych

123,00 zł

Badanie psychologiczne osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na broń (np. myśliwi) 307,50 zł

Sporty motorowe 100,00 zł

USG 

Transvaginalne usg macicy i przydatków                      80,00 zł 

Usg - gruczoł krokowy 45,00 zł
Usg - jamy brzusznej 80,00 zł
Usg - narządu ruchu 80,00 zł
Usg - nerek 40,00 zł
Usg - piersi 80,00 zł
Usg - ślinianek 40,00 zł
Usg - tarczycy 50,00 zł
Usg - układu moczowego 50,00 zł
USG jąder                      50,00 zł 



USG narządów nadbrzusza                      50,00 zł 

USG szyi                      70,00 zł 

USG naczyniowe                    130,00 zł 

USG miednicy małej                      55,00 zł 

USG wątroby i dróg żółciowych                      50,00 zł 

USG stawow biodrowych                      50,00 zł 

USG jamy opłucnej                      45,00 zł 
Poradnia stomatologiczna

Wypełnienie ubytku korony zęba na 1 pow. - mat.światłoutwardzalny                      80,00 zł 

Wypełnienie ubytku korony zęba na 2 pow. - mat. światłoutwardzalnym                    100,00 zł 

Wypełnienie ubytku korony zęba na 3 pow. - mat. światłoutwardzalnym                    130,00 zł 

Odtwarzanie złamanego zęba mat. światłoutwardzalnym                    150,00 zł 

Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem                      50,00 zł 

Leczenie endodontyczne zębów 1-kanałowych                    100,00 zł 

Leczenie endodontyczne zębów 2-kanałowych                    150,00 zł 

Leczenie endodontyczne zębów 3-kanałowych                    200,00 zł 

Nacięcie ropnia                      15,00 zł 

Opatrunek leczniczy w zębie stałym                      20,00 zł 

Usunięcie zęba jednokorzeniowego                      70,00 zł 

Usunięcie złogów nazębnych (1/2 łuku zębowego)                      70,00 zł 

Zabezpieczenie bruzd lakiem szczelinowym                      20,00 zł 

Znieczulenie nasiękowe                      20,00 zł 

Znieczulenie przewodowe                      25,00 zł 

KSERO

Ksero dokumentacji medycznej  1 strona A 4                      0,70 zł 


