
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                       

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..
           3 600,00 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            6 800,00 zł 

Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego z użyciem            6 900,00 zł 

Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego z podwójną            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 
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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            5 300,00 zł 

Plastyka zastarzałego uszkodzenia ścięgna Achillesa            5 500,00 zł 

Operacja niestabilności stawu skokowego - impalnty tytanowe            5 500,00 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 

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 

Operacja plastyczna przegrody nosa            2 000,00 zł 

Korekcja małżowin nosowych            1 500,00 zł 

Operacja polipów nosowych            1 500,00 zł 

Drobne zabiegi laryngologiczne np.. guzki małzowin, kamienie ślinianki                400,00 zł 

Laserowe zamykanie żylaków kończyn dolnych (1 noga)            2 600,00 zł 

Laserowe zamykanie żylaków kończyn dolnych (2 nogi)            3 500,00 zł 

Miniflebektomia (1 noga)            1 900,00 zł 

Zamykanie żylaków kończyn dolnych metodą SVS (1 noga)            3 900,00 zł 

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

Operacja przepukliny przedniej ściany jamy brzusznej (wszczep)            2 800,00 zł 

Plastyka odstających małżowin usznych            3 450,00 zł 

Powiększanie piersi            6 700,00 zł 

Implanty okrągłe (2 szt)            3 000,00 zł 

Implanty anatomiczne (2 szt)            3 800,00 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 

Hospitalizacja - 1 doba                300,00 zł 

Chirurgia ogólna

Otolaryngologia


