
Gabinet Zabiegowy

Szczepienie przeciw grypie                 33,00 zł 

Szczepienie przeciw wzw "B"                 65,00 zł 

Szczepienie przeciw wzw tvinrix adult               210,00 zł 

Szczepienie przeciwko rakowi szyjki macicy - Silgard               240,00 zł 

Szczepienie - Rotarix (zapalenie żoładka i jelit)               290,00 zł 

Szczepienie - Hiberix (haemophilus influenzae typ b hib)                 69,00 zł 

Szczepienie - Infanrix hexa (tężec, wzw,polio, błonnica, hib, 

krztusiec)
              200,00 zł 

Szczepienie - Prenevar (przeciw zakażeniom pneumokokowym)               270,00 zł 

Szczepienie - Pneumo23 (przeciw zakażeniom pneumokokowym)                 85,00 zł 

Szczepienie - pięcioskładnikowa Pentaxin               135,00 zł 

Szczepienie Rota teq               240,00 zł 

Szczepienie przeciw meningokokom               150,00 zł 

Szczepienie ochronne WZW typ A               195,00 zł 

FSME  szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu                 95,00 zł 

Szczepienie Typhim Vi (dur brzuszny)               220,00 zł 

Szczepienie - FSME - IMMUN 0,25 JUNIOR                 95,00 zł 

Szczepienie - VARILIX               215,00 zł 

Szczepienie - SYNFLORIX               220,00 zł 

Szczepienie BOOSTRIX POLIO               155,00 zł 

Szczepienie Havrix Junior (WZW typ A)               150,00 zł 

Szczepienie ENGERIX B10 (dzieci)                 65,00 zł 

Szczepienie - ADACEL (dTap)                 90,00 zł 

Szczepienie - IXIARO               330,00 zł 

Szczepienie ENCEPUR ADULT przeciwko kleszczowemu zapaleniu 

mózgu
                95,00 zł 

Szczepienie - DULTAVAX               100,00 zł 

Szczepienie TD pur                 14,00 zł 

Szczepienie Imovax Polio                 79,00 zł 

Szczepienie MeningoA+C               120,00 zł 

Szczepienie przeciw żółtej gorączce               205,00 zł 

Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej               120,00 zł 

Elektrokardiogram                 12,00 zł 

Holter ekg               120,00 zł 

Holter ciśnieniowy abpm                 70,00 zł 

Densytometria - badanie stopnia uwapnienia kości                 40,00 zł 

Iniekcje domięśniowe                    8,00 zł 

Iniekcje dożylne                 10,00 zł 

Iniekcje podskórne                    8,00 zł 

Pomiar ciśnienia                    2,00 zł 

Cennik MegaMed Sp. z o.o.

Szczepienia

Holter/ EKG/ Próby wysiłkowe

Zabiegi ambulatoryjne pielęgniarskie



Wlew kroplowy                 20,00 zł 

Podanie anatoksyny tężcowej z kwalifikacją lekarza                 20,00 zł 

Badania/ Zabiegi

Badanie kierowców amatorów               200,00 zł 

Wydanie zaświadczenia lekarskiego na życzenie pacjenta                 25,00 zł 

Badanie profilaktyczne - książeczka zdrowia                 30,00 zł 
Badanie na zawodowe prawo jazdy (na potrzeby Wydz. 

Komunikacyjnego) kat.C,D
              200,00 zł 

Audiometria                 25,00 zł 

Inhalacje                    5,00 zł 

Inne nieoperacyjne zabiegi związane ze słuchem (skierowanie na 

aparat słuchowy+płatne audiometryczne bad. mowy)
                30,00 zł 

Nacięcie błony bębenkowej - inne                 30,00 zł 

Nacięcie języczka                 30,00 zł 

Nacięcie ucha zewnętrznego - inne                 25,00 zł 

Nacięcie zewnętrznego przewodu słuchowego                 25,00 zł 

Nacięcie/drenaż migdałka i struktur okołomigdałkowych - inne                 40,00 zł 

Opanowanie krwotoku z nosa innymi sposobami                 25,00 zł 

Płukanie ucha                 15,00 zł 

Pobranie materiału do badania bakteriologicznego                 25,00 zł 

Przedmuchiwanie trąbki estachiusza metodą politzera                 15,00 zł 

Przednia tamponada nosa przy krwotoku                 25,00 zł 

Przyżeganie przy krwotoku z nosa i tamponada                 25,00 zł 

Punkcja zatoki nosa/płukanie/aspiracja                 40,00 zł 

Tylna i przednia tamponada nosa przy krwotoku                 40,00 zł 

Usunięcie ciała obcego ze światła gardła bez nacięcia                 30,00 zł 

Usunięcie ciała obcego ze światła krtani bez nacięcia                 30,00 zł 

Usunięcie ciała obcego ze światła nosa bez nacięcia                 30,00 zł 

Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia                 30,00 zł 

Usunięcie szwów z głowy/szyi                 20,00 zł 
Wycięcie lub zniszczenie zmiany ucha zewnętrznego - inne 

(przyżeganie ucha zewnętrznego)
                30,00 zł 

Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki                 40,00 zł 

Zamknięte nastawienie złamania nosa               100,00 zł 

Badanie dna oka                 30,00 zł 

Badanie pola widzenia                 50,00 zł 

Badanie refrakcji w połączeniu z dobieraniem szkieł                 30,00 zł 

Epilacja rzęs                 30,00 zł 

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego                 15,00 zł 

Usunięcie ciała obcego z rogówki               120,00 zł 

Usunięcie ciała obcego ze  spojówki                 40,00 zł 

Usunięcie szwów z głowy/szyi                 40,00 zł 

Wycięcie małej zmiany powieki oka                 50,00 zł 

Poradnia internistyczna

Poradnia laryngologiczna

Poradnia okulistyczna



Zgłębnikowanie kanalika łzowego                 30,00 zł 

Nyktometria                 25,00 zł 

Ocena dna oka u wcześnikaów               120,00 zł 

Badanie HRT               100,00 zł 

Badanie HRT - ABO                 80,00 zł 

Badanie HRT + konsultacja lekarska               150,00 zł 

Badanie HRT + konsultacja lekarska - ABO               130,00 zł 

Badanie HRT + pole widzenia + pomiar ciśnienia + konsultacja               200,00 zł 

Badanie HRT + pole widzenia + pomiar ciśnienia + konsultacja - ABO               180,00 zł 

Iniekcja doszklistkowa preparatu anty-VEGF            1 700,00 zł 

Akupunktura                 35,00 zł 

Akupunktura (igły pacjenta)                 25,00 zł 

Aspiracja z kaletki ręki (torbieli galaretowatej)                 10,00 zł 

Drobne zabiegi plastyczne                 40,00 zł 

Naciecie mnogich ropni                 90,00 zł 

Naciecie ropnia                 80,00 zł 

Nacięcie /drenaż dłoni/kłębu kciuka                 40,00 zł 

Nacięcie kaletki maziowej ręki (w tym zmieczulenie)                 40,00 zł 

Nacięcie powięzi ręki                 40,00 zł 

Nacięcie tkanek miękkich                 40,00 zł 

Nakłucie stawu                 40,00 zł 

Oczyszczenie kikuta                 35,00 zł 

Oczyszczenie otwartego  złamania                 40,00 zł 
Oczyszczenie paznokcia/łożyska/wału paznokciowego (usuniecie 

wrastającego paznokcia)
                80,00 zł 

Oczyszczenie rany, zakażenia, oparzenia bez wycinania                 80,00 zł 

Odroczone szycie ścięgna ręki                 50,00 zł 

Podwiązanie brodawczaka (brodawki)                 50,00 zł 

Rewizja kikuta po amputacji               100,00 zł 

Szycie mięśnia,powięzi,ścięgna               100,00 zł 

Szycie skóry i tk. podskórnej - duże                 80,00 zł 

Szycie skóry i tk. podskórnej - małe                 40,00 zł 

Szycie ścięgna ręki                 80,00 zł 

Szycie torebki stawowej/więzadeł kończyny górnej                 80,00 zł 

Szycie torebki stawowej/więzadeł stawów stępu/stopy                 80,00 zł 

Terapia manualna                 60,00 zł 

Usunięcie mechanicznych implantów z kości                 80,00 zł 

Usunięcie unieruchomienuia zewnetrznego                 80,00 zł 

Wstrzyknięcie leku do kaletki maziowej                 80,00 zł 

Wstrzyknięcie leku do kaletki ręki (lek pacjenta)                 60,00 zł 

Wstrzyknięcie leku do stawu (lek pacjenta)                 50,00 zł 

Wstrzyknięcie leku do ścięgna                 35,00 zł 

Wstrzyknięcie leku do ścięgna ręki (lek pacjenta)                 35,00 zł 

Wstrzyknięcie leku do tkanek miękkich (lek pacjenta)                 35,00 zł 

Wszycie esperalu (lek pacjenta)               100,00 zł 

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej



Wyciecie kaletki ręki/stopy (w tym znieczulenie)                 80,00 zł 

Wyciecie tłuszczaka, kaszaka, brodawczaka                 80,00 zł 

Założenie opatrunku na ranę                 25,00 zł 

Założenie unieruchomienia gipsowego - dużego               100,00 zł 

Założenie unieruchomienia gipsowego - małego                 80,00 zł 

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji                 80,00 zł 

Zamknięte nastawienie zwichnięcia                 40,00 zł 

Zdjecie szwów                 20,00 zł 

Znieczulenie miejscowe                 60,00 zł 

Założenie unieruchomienia gipsowego średniego                 70,00 zł 

Założenie unieruchomienia gipsowego dużego (syntetycznego)               150,00 zł 

Założenie unieruchomienia średniego(syntetycznego)                 70,00 zł 

Założenie unieruchomienia małego (syntetycznego)                 50,00 zł 

Założenie opatrunku uciskowego                 15,00 zł 

Założenie opatrunku elastycznego                 70,00 zł 

Blokada nerwów okołożebrowych               150,00 zł 

Założenie opatrunku małego                 50,00 zł 

Założenie opatrunku dużego                 70,00 zł 

Konsultacja do zabiegu  osoczem bogatopłytkowym PRP 50,00 zł

Zabieg osoczem bogatopłytkowym PRP 700,00 zł

Elektrokoagulacja jednej zmiany 190,00 zł             

Elektrokoagulacja kolejnej zmiany 65,00 zł                

Plastyka płatka ucha 495,00 zł             

Wycięcie kaszaka, tłuszczaka, znamienia – mała zmiana 350,00 zł             

Wycięcie kaszaka, tłuszczaka, znamienia – średnia zmiana 450,00 zł             

Wycięcie kaszaka, tłuszczaka, znamienia – duża  zmiana 500,00 zł             

Wycięcie kępki żółtej  - jedna powieka 620,00 zł             

Wycięcie kępki żółtej – dwie powieki 1 000,00 zł          

Wycięcie kępki żółtej - WPS 1 250,00 zł          

Wycięcie małej blizny, znamienia, tatuażu – do 2 cm 620,00 zł             

Wycięcie średniej blizny, znamienia, tatuażu – 2-4 cm 1 250,00 zł          

Wycięcie dużej blizny, znamienia, tatuażu – pow. 6 cm 2 460,00 zł          

Powiększenie ust kwas hialuronowy
 od 1 200 zł                                           

do 1 684 zł 

Wypełnienie zmarszczek twarzy kwasem hialuronowym 
 od 1 200 zł                                           

do 1 685 zł 

Podanie leku 50,00 zł                

Lipoliza - 1 amp. 455,00 zł             

Wstrzyknięcie toksyny botulinowej 710,00 zł             

Mezoterapia igłowa – włosy 455,00 zł             

Pobranie wycinka do badania histopatologicznego - pierwszy 

wycinek 70,00 zł

Pobranie wycinka do badania histopatologicznego - kolejny wycinek
30,00 zł                

Skleroterapia I 300,00 zł             

Skleroterapia II 600,00 zł             

Poradnia chirurgii plastycznej



Skleroterapia III 900,00 zł             

Nacięcie ropnia gruczołu Bartholina                 70,00 zł 

Usunięcie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej               100,00 zł 

Wprowadzenie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej               120,00 zł 

Zabieg elektrokoagulacji               120,00 zł 

Zabiegi diagnostyczne szyjki macicy - cytologia                 30,00 zł 

Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki szyjki macicy               220,00 zł 

Porady lekarskie

Badanie lekarskie, konsultacja - chir.urazowo-ortopedycznej                 60,00 zł 

Badanie lekarskie, konsultacja - ginekologiczna                 60,00 zł 

Badanie  lekarskie, konsultacja - internistyczna                 50,00 zł 

Badanie lekarskie, konsultacja - laryngologiczna                 60,00 zł 

Badanie lekarskie, konsultacja - neurologiczna                 60,00 zł 

Badanie lekarskie, konsultacja - okulistyczna                 80,00 zł 

Badanie lekarskie, konsultacja - onkologiczna                 60,00 zł 

Badanie lekarskie, konsultacja - rehabilitacyjna                 60,00 zł 

Badanie lekarskie, konsultacja - stomatologiczna                 60,00 zł 

Porada lekarska - pediatryczna                 60,00 zł 

Porada lekarska - kardiologiczna                 80,00 zł 

Porada lekarska diabetologiczna                 60,00 zł 

Badanie lekarskie, konsultacja chirurgii ogólnej                 60,00 zł 

Wizyta domowa lekarza               100,00 zł 

Badanie lekarskie, konsultacja - urologiczna               100,00 zł 

Badanie lekarskie, konsultacja - chirurg naczyniowy (żylaki)               150,00 zł 

Konsultacja (pierwsza wizyta) - poradnia żywieniowa                 40,00 zł 

Ułożenie zindywidualizowanego jadłospisu 14-dniowej               170,00 zł 

Ułożenie zindywidualizowanego jadłospisu 7-dniowej               100,00 zł 

Analiza składu ciała za pomocą analizatora Tanita SC 330 S                 30,00 zł 

Analiza składu ciała za pomocą analizatora Tanita Viscan ab 140                 35,00 zł 

Analiza składu ciała - InBody 230                 40,00 zł 

Ocena stanu odżywienia organizmu                 30,00 zł 

Pakiet badań do zabiegu okulistycznego - zaćma  50,00 zł */** 

Pakiet badań do zabiegu ortopedycznego - mały  50,00 zł */** 

Pakiet badań do zabiegu ortopedycznego - duży
 120,00 zł 

***/**** 

Wydanie orzeczenia z zakresu medycyny sportowej                 50,00 zł 

Badanie lekarskie, konsultacja - chirurg plastyk               100,00 zł 

Badanie lekarskie, konsultacja -  chirurgii urazowej/sportowej               100,00 zł 

Rehabilitacja

Diatermia krótkofalowa (DKF)                 10,00 zł 

Elektrostymulacja                 10,00 zł 

Galwanizacja                 10,00 zł 

Jonoforeza                 12,00 zł 

Krioterapia miejscowa                 15,00 zł 

Poradnia ginekologiczna

Fizykoterapia



Laser                    9,00 zł 

Leczenie polem elektromagnetycznym                 10,00 zł 

Naświetlanie lampą solux                    9,00 zł 

Naświetlanie promieniami podczerwonymi (ir)                 10,00 zł 

Naświetlanie promieniami ultrafioletowymi (uv)                 10,00 zł 

Parafina                        -   zł 

Prądy diadynamiczne (dd)                 10,00 zł 

Prądy interferencyjne (if)                 10,00 zł 

Terapuls                 10,00 zł 

Tonoliza                 12,00 zł 

Ultradźwięki                 10,00 zł 

Krioterapia ogólnoustrojowa (kriokomora)                 30,00 zł 

Krioterapia ogólnoustrojowa (kriokomora) karnet na 10 zabiegów               250,00 zł 

Krioterapia ogólnoustrojowa (kriokomora) karnet na 5 zabiegów               140,00 zł 

Prądy Treberta                 10,00 zł 

Prądy Kotza                 10,00 zł 

Prądy TENS                 10,00 zł 

Terapia falą uderzeniową (1 -zabieg ) 50,00 zł

Indywidualna praca z pacjentem 30 min.                 30,00 zł 

Ćwiczenia czynno-bierne i wspomagane                 15,00 zł 

Ćwiczenia czynne w odciążeniu                 15,00 zł 

Ćwiczenia czynne w odciążęniu z oporem                 15,00 zł 

Ćwiczenia czynne wolne                 15,00 zł 

Ćwiczenia czynne z oporem                 15,00 zł 

Ćwiczenia czynne izometryczne                 15,00 zł 

Ćwiczenia specjalne                 30,00 zł 

Metody reedukacji nerwowo-mięśniowej                 25,00 zł 

Pionizacja i nauka poruszania się                 20,00 zł 

Wyciągi                 15,00 zł 

Ćwiczenia ogólnousprawniające i inne                 15,00 zł 

Zabiegi fizykoterapeutyczne - różne                 15,00 zł 

Kinesiotaping - aplikacja pojedyncza                 12,00 zł 

Kinesiotaping - aplikacja złożona                 22,00 zł 

Kinesiotaping - aplikacja przeciwobrzękowa złożona                 50,00 zł 

Sesja terapeutyczna po zabiegach (1 blok)                 50,00 zł 

Szyna CPM - kończyna górna 30 min.                 25,00 zł 

Szyna CPM - kończyna dolna 30 min.                 25,00 zł 

Karta informacyjna Zakładu Rehabilitacji                    5,00 zł 

Masaż wirowy kończyn dolnych                 15,00 zł 

Natrysk biczowy (bicze szkockie)                 20,00 zł 

Natrysk igłowy (płaszczowy)                 15,00 zł 

Kąpiel wirowa kończyn górnych                 15,00 zł 

Masaż wirowy kręgosłupa i kończyn dolnych                 25,00 zł 
Gabinet masażu

Hydroterapia

Kinezyterapia



Masaż całkowity- kręgosłupa 30 min.                 40,00 zł 

Masaż częściowy - 15 min.- kręgosłupa                 20,00 zł 

Masaż relaksacyjny                 50,00 zł 

Masaż redukujący tkankę tłuszczową (dla osób otyłych)                 60,00 zł 

Masaż limfatyczny (po zabiegach chirurgicznych)                 50,00 zł 

Masaż pneumatyczny BTL                 25,00 zł 

Diagnostyka obrazowa

Zdjęcia czynnościowe kręgosłupa (w każdym odcinku)                 35,00 zł 

Zdjęcie całego kręgosłupa w 2 projekcjach                 60,00 zł 

Zdjęcie całego kręgosłupa w pozycji stojącej  w 1 proj.                 30,00 zł 

Zdjęcie czaszki w 1 projekcji                 25,00 zł 

Zdjęcie czaszki w 2 projekcjach                 40,00 zł 

Zdjęcie czaszki w 3 projekcjach                 50,00 zł 

Zdjęcie klatki piersiowej w 1 projekcji                 25,00 zł 

Zdjęcie klatki piersiowej w 2 projekcjach                 35,00 zł 

Zdjęcie klatki piersiowej w 2 projekcjach z kontrastem                 40,00 zł 

Zdjęcie kostki/ stopy w 1 projekcji                 20,00 zł 

Zdjęcie kostki/ stopy w 2 projekcjach                 30,00 zł 

Zdjęcie pantomograficzne                 50,00 zł 

Zdjęcie kości krzyżowej                 30,00 zł 

Zdjęcie kości miednicy w 1 projekcji                 35,00 zł 

Zdjęcie kości nosowej                 15,00 zł 

Zdjęcie kości ogonowej                 30,00 zł 

Zdjęcie kości piętowej w 1 projekcji                 15,00 zł 

Zdjęcie kości piętowej w 2 projekcjach                 25,00 zł 

Zdjęcie kości podudzia w 1 projekcji                 25,00 zł 

Zdjęcie kości podudzia w 2 projekcjach                 35,00 zł 

Zdjęcie kości ramieniowej w 1 projekcji                 25,00 zł 

Zdjęcie kości twarzoczaszki - 1 projekcja                 25,00 zł 

Zdjęcie kości twarzoczaszki - więcej niż 1projekcja                 35,00 zł 

Zdjęcie kości uda w 1 projekcji                 25,00 zł 

Zdjęcie kości uda w 2 projekcjach                 35,00 zł 

Zdjęcie kręgosłupa odc. lędźwiowo- krzyżowego  w 2 proj.                 40,00 zł 

Zdjęcie kręgosłupa odc. piersiowego  w 2 projekcjach                 40,00 zł 

Zdjęcie kręgosłupa odc. szyjnego w 2 projekcjach                 30,00 zł 

Zdjęcie kręgu szczytowego i obrotowego                 25,00 zł 

Zdjęcie łokcia w 1 projekcji                 20,00 zł 

Zdjęcie łokcia w 2 projekcjach                 30,00 zł 

Zdjęcie łopatki w 1 projekcji                 25,00 zł 

Zdjęcie łopatki w 2 projekcjach                 30,00 zł 

Zdjęcie łuków jarzmowych                 25,00 zł 

Zdjęcie mostka                 25,00 zł 

Zdjęcie nadgarstka/ ręki w 1 projekcji                 20,00 zł 

Zdjęcie nadgarstka/ ręki w 2 projekcjach                 30,00 zł 

Zdjęcie nadgarstka/ ręki w 3 projekcjach                 35,00 zł 

Zdjęcie obojczyka                 25,00 zł 

Zdjęcie oczodołów  w 1 proj.                 15,00 zł 

Zdjęcie oczodołów  w 2 proj.                 25,00 zł 



Zdjęcie oczodołów w więcej niż 2 projekcjach                 40,00 zł 

Zdjęcie palców w 1 projekcji                 15,00 zł 

Zdjęcie kości ramieniowej w 2 projekcjach                 35,00 zł 

Zdjęcie palców w 2 projekcjach                 20,00 zł 

Zdjęcie porównawcze rąk                 30,00 zł 

Zdjęcie porównawcze stawów barkowych w 1 proj.                 60,00 zł 

Zdjęcie porównawcze stawów barkowych w 2 proj.                 50,00 zł 

Zdjęcie porównawcze stawów biodrowych w 1 proj.                 35,00 zł 

Zdjęcie porównawcze stawów biodrowych w 2 proj.                 50,00 zł 

Zdjęcie porównawcze stawów kolanowych w 1 proj.                 35,00 zł 

Zdjęcie porównawcze stawów kolanowych w 3 proj.                 60,00 zł 

Zdjęcie porównawcze stawów łokciowych w 1 proj.                 35,00 zł 

Zdjęcie porównawcze stawów łokciowych w 3 proj.                 50,00 zł 

Zdjęcie porównawcze stóp                 30,00 zł 

Zdjęcie przedramienia w 1 projekcji                 25,00 zł 

Zdjęcie przedramienia w 2 projekcjach                 35,00 zł 

Zdjęcie przeglądowe - jama brzuszna                 35,00 zł 

Zdjęcie porównawcze rzepek w 1 projekcji                 25,00 zł 

Zdjęcie siodełka tureckiego (za każdą projekcję)                 25,00 zł 

Zdjęcie stawów krzyżowo- biodrowych w 1 projekcji                 25,00 zł 

Zdjęcie stawów krzyżowo- biodrowych w 2 projekcjach                 40,00 zł 

Zdjęcie stawów mostkowo - obojczykowych                 30,00 zł 

Zdjęcie stawów skokowych w 1 projekcji                 20,00 zł 

Zdjęcie stawów skokowych w 2 projekcjach                 30,00 zł 

Zdjęcie stawów skokowych w 3 projekcjach                 37,00 zł 

Zdjęcie stawów skroniowo - żuchwowych                 40,00 zł 

Zdjęcie stawu barkowego w 1 projekcji                 25,00 zł 

Zdjęcie stawu barkowego w 2 projekcjach                 35,00 zł 

Zdjęcie stawu biodrowego w 1 projekcji                 30,00 zł 

Zdjęcie stawu biodrowego w 2 projekcjach                 40,00 zł 

Zdjęcie stawu kolanowego w 1 projekcji                 25,00 zł 

Zdjęcie stawu kolanowego w 2 projekcjach                 35,00 zł 

Zdjęcie stawu kolanowego w 3 projekcjach                 42,00 zł 

Zdjęcie uszu (wyrostków sutkowych)                 40,00 zł 

Zdjęcie zatok w 1 projekcji                 25,00 zł 

Zdjęcie zatok w 2 projekcjach                 35,00 zł 

Zdjęcie żeber w 1 projekcji                 30,00 zł 

Zdjęcie żeber w 2 projekcjach                 40,00 zł 

Zdjęcie żuchwy                 25,00 zł 

Zdjęcie zębów                 18,00 zł 

Mammografia w 4 projekcjach (2 zdjęcia każdej piersi)                 80,00 zł 

Zdjęcie cefalometryczne                 50,00 zł 

Zdjęcie kręgosłupa L-S w 1 projekcji                 30,00 zł 

Zdjęcie rzepki w 1 projekcji                 25,00 zł 

Zdjęcie kręgosłupa szyjnego w 3 projekcjach                 50,00 zł 

Zdjęcie cefalometryczne cyfrowe                 50,00 zł 

Zdjęcie kręgosłupa Th w 1 projekcji                 30,00 zł 

Zdjęcie kręgosłupa C w 1 projekcji                 30,00 zł 



Zdjęcia czynnościowe kręgosłupa L-S w dwóch projekcjach                 40,00 zł 

Dopp. bad.nacz.tętn.szyjnych               100,00 zł 

Dopp. bad.przepł. aorty,nacz. mied.,nacz.tętn.i żyln.koń.doln.               130,00 zł 

Dopp. bad.przepł. aorty,nacz. mied.,nacz.tętn.koń.doln.               100,00 zł 

Dopp. bad.przepł. aorty,nacz. mied.,nacz.żyln.koń.doln.               100,00 zł 

Echokardiografia               120,00 zł 

Transvaginalne usg macicy i przydatków                 70,00 zł 

USG - ginekologiczne                 60,00 zł 

USG - gruczoł krokowy                 50,00 zł 

USG - jamy brzusznej                 60,00 zł 

USG - narządu ruchu                 90,00 zł 

USG - nerek                 50,00 zł 

USG - piersi                 60,00 zł 

USG - położnicze                 60,00 zł 

USG - przetoka - dializacyjna                 60,00 zł 

USG - ślinianek                 60,00 zł 

USG - tarczycy                 60,00 zł 

USG - układu moczowego                 60,00 zł 

USG - węzłów chłonnych                 60,00 zł 

USG - piersi 100,00 zł
Echokardiografia-dzieci-badanie pierwszorazowe z konsultacją 

kardiologiczną
              170,00 zł 

Biopsja jednoblokowa -gif                 50,00 zł 

Biopsja jednoblokowa -rektoskopia                 25,00 zł 

Biopsja wieloblokowa -gif                 50,00 zł 

Biopsja wieloblokowa -rektoskopia                 50,00 zł 

Gastrofiberoskopia               200,00 zł 

Gastrofiberoskopia+test ureazowy               250,00 zł 

Rektoskopia                 80,00 zł 

Zabiego diagnostyczne żołądka - inne (test ureazowy)                 30,00 zł 

Biopsja tarczycy #ADR!

Kolonoskopia               350,00 zł 

Rektosigmoidoskopia               100,00 zł 

Zamknięta przezskórna biopsja tarczycy

Biopsja igłowa ślinianki/przewodu

Zamknięta, igłowa biopsja sutka

Helicobakter - test ureazowy                 50,00 zł 

Biopsja guzka - inne

Biopsja jednoblokowa - kolonoskopia                 80,00 zł 

Biopsja wieloblokowa - kolonoskopia                 50,00 zł 

Biopsja jednoblokowa - rektosigmoidoskopia                 80,00 zł 

Biopsja jednoblokowa - rektosigmoidoskopia                 50,00 zł 
Znieczulenie ogólne krótkotrwałe dożylne (do 30 min) - endoskopia 

(badania laborat. w MM)
              190,00 zł 

Stomatologia

Badania ultrasonograficzne

Badania endoskopowe



Wypełnienie ubytku korony zęba na 1 pow - standard (Amalgamat)                 55,00 zł 

Wypełnienie ubytku korony zęba na 1 pow - 

mat.chemoutwardzalny
                65,00 zł 

Wypełnienie ubytku korony zęba na 1 pow - 

mat.światłoutwardzalny
                80,00 zł 

Wypełnienie ubytku korony zęba na 2 pow - standard (Amalgamat)                 65,00 zł 

Wypełnienie ubytku korony zęba na 2 pow. - mat. 

chemoutwardzalnym
                80,00 zł 

Wypełnienie rozległego ubytku korony zęba na 2 pow. - mat. 

chemoutwardzalnym
                80,00 zł 

Wypełnienie ubytku korony zęba na 2 pow. - mat. 

światłoutwardzalnym
              100,00 zł 

Wypełnienie rozległego ubytku korony zęba na 2 pow. - mat. 

światłoutwardzalnym 
              100,00 zł 

Wypełnienie ubytku korony zęba na 3 pow - standard                 80,00 zł 
Wypełnienie ubytku korony zęba na 3 pow. - mat. 

chemoutwardzalnym
                90,00 zł 

Wypełnienie ubytku korony zęba na 3 pow. - mat. 

światłoutwardzalnym
              140,00 zł 

Odtwarzanie złamanego zęba mat. chemoutwardzalnym               100,00 zł 

Odtwarzanie złamanego zęba mat. światłoutwardzalnym               180,00 zł 

Badanie żywotności zębów                 35,00 zł 

Chirurgiczne zaopatrzenie rany                 40,00 zł 

Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem                 40,00 zł 

Leczenie endodontyczne zębów 1-kanałowych                 60,00 zł 

Leczenie endodontyczne zębów 2-kanałowych               110,00 zł 

Leczenie endodontyczne zębów 3-kanałowych               140,00 zł 

Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej                 40,00 zł 

Nacięcie ropnia                 40,00 zł 

Opatrunek chirurgiczny                 35,00 zł 

Opatrunek leczniczy w zębie stałym                 40,00 zł 

Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym                 40,00 zł 

Plastyka połączenia lub przetoki ustno-zatokowej               230,00 zł 

Podcięcie wędzidełka wargi, języka, policzka                 60,00 zł 
Repozycja i unieruchomienie zwichnietego zęba (gr. zębów)- mat. 

chemoutwardzalnym
              100,00 zł 

Repozycja i unieruchomienie zwichnietego zęba (gr. zębów)- mat. 

światłoutwardzalnym
              130,00 zł 

Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy                 50,00 zł 

Trepanacja zęba                 40,00 zł 

Usunięcie zęba jednokorzeniowego                 70,00 zł 

Usunięcie zęba wielokorzeniowego               150,00 zł 

Usunięcie złogów nazębnych (1/2 łuku zębowego)                 45,00 zł 

Zabezpieczenie bruzd lakiem szczelinowym                 40,00 zł 

Założenie szyny standardowej nazębnej                 50,00 zł 



Zamknięcie zatoki otwartej w przebiegu chir.usuwania zęba               200,00 zł 

Zdjęcie szyny nazębnej przy wymianie lub zakończenie leczenia                 35,00 zł 

Znieczulenie miejscowe powierzchniowe                 10,00 zł 

Znieczulenie nasiękowe                 15,00 zł 

Znieczulenie przewodowe                 25,00 zł 
Usunięcie głęboko załamanego zęba poprzez dłutowanie 

wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł, dźwigni
              150,00 zł 

Usunięcie zęba zatrzymanego lub niewyrżniętego               350,00 zł 

Zacementowanie korony/mostka  40,00 zł./1 filar 

Porada lekarska                 40,00 zł 

Nacięcie ropnia z drenażem               100,00 zł 

Płukanie ropnia z drenażem                 60,00 zł 

Pobranie wycinak w jamie ustnej               150,00 zł 

Usunięcie zębów ósmych               300,00 zł 

Wycinek/badanie histopatologiczne STOM/                 50,00 zł 

Ksero i inne

Ksero dokumentacji 1strona a4                    0,50 zł 

Ksero dokumentacji 1strona a3                    0,70 zł 

Do 10 stron                 20,00 zł 

Od 11 do 50 stron                 50,00 zł 

Powyżej 50 stron               100,00 zł 

Karta identyfikacyjna pacjenta                 10,00 zł 

Drukowanie zdjęć rtg (za jedną kliszę)                 10,00 zł 

Drukowanie zdjęć rtg - małe (za jedną kliszę)                    5,00 zł 

Opłata manipulacyjna za czynności administracyjne               100,00 zł 

Chirurgia Jednego Dnia

Zaćma metodą fakoemulsyfikacji            3 000,00 zł 

Podwinięcie i odwinięcie powieki (entropion)               600,00 zł 

Gradówka               400,00 zł 

Brodawczak (z badaniem histopatologicznym)- mały               450,00 zł 

Kępki żółte - jedna powieka               200,00 zł 

Usunięcie torbieli powieki               350,00 zł 

Skrzydlik               800,00 zł 

Brodawczak (z badaniem histopatologicznym)-duży               600,00 zł 

Brodawczak (z badaniem histopatologicznym)- 3-5               800,00 zł 

Plastyka powieki (1 powieka)               600,00 zł 

Brodawczak (bez badania histopatologicznego)- mały               350,00 zł 

Usunięcie zmiany spojówki (bez badania histopatologicznego)               500,00 zł 

Usunięcie zmiany spojówki (z badaniem histopatologicznym)               700,00 zł 

Sondowanie dróg łzowych               150,00 zł 
Gradówki mnogie 500 zł                      

Wycięcie wtórnej błony (po zaćmie) 500 zł                      

Wszczep soczewki jednoogniskowej OptiBlue 3 300 zł                   

Wszczep soczewki wieloogniskowej 5 300 zł                   

Wycięcie dużej zmiany powieki z badaniem histopatologicznym 800 zł                      

Okulistyka



Artroskopia diagnostyczna  stawu kolanowego- płukanie, 

czyszczenie, usunięcie wolnych ciał 
           3 200,00 zł 

Artroskopia lecznicza stawu kolanowego-  wycięcie lub szew łąkotki, 

opracowanie uszkodzeń chrząstki, usunięcie fałdów błony maziowej 

itp..

           3 500,00 zł 

Artroskopia lecznicza stawu kolanowego - synowectomia, fiksacja 

fragmentu kostno - chrzęstnego,uwolnienie przykurczów stawu, 

masywne szycie uszkodzenia łąkotek , niestabilność rzepki

           3 800,00 zł 

Artroskopia kolana z artroskopowym usunięciem torbieli Bakera            4 500,00 zł 

Artroskopia operacyjna z rekonstrukcją więzadeł pobocznych            7 500,00 zł 
Rekonstrukcja rogu tylno - bocznego kolana z rekonstrukcją 

więzadła pobocznego piszczelowego m. La Prade
           9 500,00 zł 

Artroskopia kolana z artroskopowym leczeniem choroby Osgood - 

Schlattera
           4 200,00 zł 

Artroskopia kolana z osteotomią wg Fulcersona            4 600,00 zł 

Osteotomia wg Fulcersona mini open            3 600,00 zł 
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego z 

użyciem śrub tytanowych
           7 500,00 zł 

Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego z 

użyciem endobuttona
           6 900,00 zł 

Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego z 

podwójną fiksacją
           7 200,00 zł 

Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego z 

użyciem śrub biowchłanialnych
           7 800,00 zł 

Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego z 

podwójną stabilizacją w kanale piszczelowym
           8 000,00 zł 

Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego z 

podwójną fiksacją w kanale piszczelowym i udowym
           8 500,00 zł 

Artroskopia lecznicza stawu skokowo - goleniowego            3 200,00 zł 

Artroskopia lecznicza stawu skokowo -piętowego            3 400,00 zł 

Endoskopia w tendinopatiach ścięgna Achillesa            3 200,00 zł 
Operacyjne leczenie uszkodzeń i entezopatii przyczepu piętowego 

ścięgna Achillesa
           5 300,00 zł 

Plastyka zastarzałego uszkodzenia ścięgna Achillesa            5 500,00 zł 

Operacja niestabilności stawu skokowego - impalnty tytanowe            5 000,00 zł 

Niewydolność mięśnia piszczelowego tylnego            5 500,00 zł 
Usunięcie kości łódkowatej dodatkowej z wtórnym 

przytwierdzeniem śc. M. piszczelowego tylnego
           3 100,00 zł 

Artroskopia lecznicza stawu barkowego            3 600,00 zł 

Artroskopia lecznicza + uszkodzenie głowy długiej bicepsa            4 400,00 zł 
Artroskopowe leczenie niestabilności stawu ramienno - 

łopatkowego
           6 400,00 zł 

Artroskopowe leczenie uszkodzenia stożka rotatorów            7 600,00 zł 

Ortopedia i traumatologia ruchu



Rekonstrukcja uszkodzenia stawu obojczykowo - barkowego mini 

open 
           4 200,00 zł 

Artroskopia lecznicza stawu łokciowego            3 800,00 zł 

Artroskopowe uwolnienie przykurczu stawu łokciowego            5 000,00 zł 

Operacyjne leczenie "rowka nerwu łokciowego"            2 500,00 zł 

Plastyka biodra trzaskającego zewnętrznego mini open            2 500,00 zł 

Artroskopowa plastyka biodra trzaskającego            3 500,00 zł 

Operacja haluksów {jedna strona}            1 800,00 zł 
Korekcja palca młoteczkowatego z paluchem koślawym 

jednoczasowo
           3 000,00 zł 

Usunięcie zespoleń z ręki            1 300,00 zł 

Usunięcie zespoleń ze stopy            1 300,00 zł 

Wycięcie kaletki            1 000,00 zł 

Wycięcie zmian tkanek miękkich (kaszaki, tłuszczaki, włókniaki z badaniem histopat.)           1 000,00 zł 

Plastyka paznokcia wrastającego            1 000,00 zł 

Operacja łokcia tenisisty            2 400,00 zł 

Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna (pierwotne)            1 500,00 zł 

Wycięcie ganglionów z ręki lub stopy               500,00 zł 

Choroba Dupuytrena            2 000,00 zł 

Zespół cieśni kanału nadgarstka i kanału Guyona            1 500,00 zł 

Artroskopowe leczenie zespołu cieśni nadgarstka            2 200,00 zł 

Zatrzaskowe zapalenie pochewek oraz choroba de Quervein            1 500,00 zł 

Korekcja palca młoteczkowatego            1 800,00 zł 

Palec "trzaskający"            1 000,00 zł 
Artroskopia kolana z artroskopową rekonstrukcją więzadła 

krzyżowego przedniego z użyciem śrub tytanowych
           6 500,00 zł 

Artroskopia lecznicza stawu kolanowego - synowectomia, fiksacja 

fragmentu kostno - chrzęstnego,uwolnienie przykurczów stawu, 

masywne szycie uszkodzenia łąkotek , niestabilność rzepki

           4 000,00 zł 

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego z użyciem śrub 

tytanowych z szyciem łąkotki
           7 500,00 zł 

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego z użyciem śrub 

tytanowych z masywnym szyciem łąkotek lub usunięciem torbieli 

podkolanych

           8 000,00 zł 

Usunięcie zespolenia (metalu) ze stawu kolanowego            1 600,00 zł 

Zamykanie żylaków kończyn dolnych metodą VBOX                         (1 

noga)
3 900,00 zł

Zamykanie żylaków kończyn dolnych metodą VBOX                       (2 

nogi)
5 900,00 zł

Zamykanie żylaków kończyn dolnych metodą VBOX                         (1 

noga) ze znieczuleniem
4 200,00 zł

Zamykanie żylaków kończyn dolnych metodą VBOX                    (2 

nogi) ze znieczuleniem
6 200,00 zł

Zamykanie żylaków kończyn dolnych metodą SVS  (1 noga) 4 200,00 zł

Zamykanie żylaków kończyn dolnych metodą SVS (2 nogi)            5 700,00 zł 

Chirurgia naczyniowa



Zamykanie żylaków kończyn dolnych metodą SVS                         (1 

noga) ze znieczuleniem
4 200,00 zł

Zamykanie żylaków kończyn dolnych metodą SVS                                    

(2 nogi) ze znieczuleniem
6 200,00 zł

Skleroterapia CHJD 800,00 zł

Znieczulenie ogólne do zabiegów chirurgicznych 300,00 zł

Flebektomia            2 000,00 zł 

Podwiązanie perforatorów            1 500,00 zł 

Miniflebektomia + podwiązanie perforatorów            2 000,00 zł 

Plastyka odstających małżowin usznych            3 400,00 zł 

Zaliczka na poczet operacji               500,00 zł 

Plastyka jednej małżowiny usznej            2 000,00 zł 

Plastyka powiek górnych            3 400,00 zł 

Plastyka powiek dolnych            4 200,00 zł 

Powiększenie piersi - implanty okrągłe 12 900,00 zł

Powiększenie piersi - implanty anatomiczne 14 000,00 zł

Wycinek/badanie histopatologiczne - pierwszy                 70,00 zł 

Wycinek/badanie histopatologiczne - kolejny                 30,00 zł 

Hospitalizacja - 1 doba               300,00 zł 

Hospitalizacja

Chirurgia plastyczna


