
CENNIK

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE:
Ginekologia i Położnictwo

Wizyta ginekologiczna (badanie ginekologiczne, usg dopochwowe, cytologia, kolposkopia) 200,00

Wizyta ginekologiczna (badanie ginekologiczne, usg dopochwowe, cytologia, kolposkopia, usg 
gruczołów piersiowych – sonomammografia wraz z badaniem palpacyjnym) 250,00

Założenie wkładki wewnątrzmacicznej MIRENA 1500,00

Założenie wkładki wewnątrzmacicznej Jaydess 1000,00

Założenie wkładki wewnątrzmacicznej (srebrna) 600,00

Założenie wkładki wewnątrzmacicznej (złota) 800,00

USG gruczołów piersiowych – sonomammografia wraz z badaniem palpacyjnym 100,00

Badanie usg dopochwowe 100,00

Badanie cytologiczne szyjki macicy 40,00

Wizyta położnicza + podstawowe usg (w tym badanie KTG pow. 30 t.c.) 200,00

USG płodowe I trymestr (pomiar NT-ocena przezierności karkowej) 
wykonywane między 12-14 tygodniem ciąży 200,00

USG płodowe II trymestr ( ocena wszystkich struktur płodu )
wykonywane między 18-24 tygodniem ciąży 200,00

USG płodowe III trymestr – USG 3D/4D z zapisem na płytę DVD 250,00

USG płodowe III trymestr - badanie dopplerowskie przepływów w naczyniach maciczno-
łożyskowych

200,00

Szczepienie przeciwko rakowi szyjki macicy (HPV) – jedna dawka 400,00

Pobranie materiału z pochwy wraz z oceną bakteriologiczną 50,00

Choroby wewnętrzne (internista)

Wizyta internistyczna 100,00

Wizyta internistyczna z usg jamy brzusznej 150,00

USG jamy brzusznej + opis 100,00

Ortopedia

Wizyta ortopedyczna 200

Iniekcja do stawu kolanowego 100,00

Chirurgia naczyniowa

Konsultacja kwalifikująca do zabiegu + usg doppler 200,00

Okulistyka

USG doppler oczodołu 200,00

Konsultacja kwalifikująca do zabiegu 200,00

Chirurgia ogólna/proktologia

Konsultacja kwalifikująca do zabiegu 200,00



ODDZIAŁ ZABIEGOWY:
Zabiegi z zakresu ginekologii:

Laparoskopia diagnostyczna od 5500,00

Laparoskopia operacyjna od 6000,00

Operacje z otwarciem jamy brzusznej od 6500,00

Histeroskopia diagnostyczna od 2500,00

Histeroskopia operacyjna od 3000,00

Drobne zabiegi ginekologiczne od 1500,00

Usuwanie zmian gruczołu piersiowego od 3000,00

Operacje naprawcze pochwy (obniżenie przedniej lub tylnej ściany pochwy) od 4000,00

Zabiegi z zakresu okulistyki: 

Odbarczenie oczodołów od 3500,00

Korekcja powiek górnych i dolnych w przebiegu np. orbitopatii tarczycowej od 3500,00

Operacja zeza od 3500,00

Usuwanie guzów/guzków oczodołu i powiek połączone  z zabiegami rekonstrukcyjnymi od 1000,00

Usuwanie zmian patologicznych skóry powiek (kępek żółtych) od 1200,00

Zabiegi dot. powieki oka np. skrzydlik od 2500,00

Zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej:

Operacja przepukliny od 4000,00

Wycięcie żylaków odbytu od 4000,00

Wycięcie szczeliny/przetoki odbytu od 4000,00

Wycięcie torbieli włosopochodnej od 2500,00

Wycięcie tłuszczaka od 2500,00

Zabiegi z zakresu chirurgii naczyniowej:

Operacja żylaków kończyn dolnych od 4000,00

Zabiegi z zakresu  ortopedii: 

Artroskopia diagnostyczna od 4000,00

Artroskopia operacyjna od 4500,00

Leczenie operacyjne zespołu cieśni kanału nadgarstka od 2500,00

Korekcja przykurczu Dupuytrena od 3200,00

Palce trzaskające od 2800,00

Wycięcie ganglionu lub innego guzka nadgarstka od 2800,00

Oferta oraz podane ceny mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej
w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. 


