CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH
Chirurgia ogólna
Rodzaj zabiegu

Cena

Laserowe leczenie żylaków kończyn dolnych EVLT
Leczenie operacyjne żylaków kończyn dolnych
Operacja usunięcia guzka / guza piersi
Operacja usunięcia raka piersi z oszczędzeniem piersi
Operacja usunięcia piersi z powodu raka piersi
Usunięcie popękanych naczynek (nogi)
Usunięcie popękanych naczynek (twarz)
Usunięcie znamienia barwnikowego twarzy
Usunięcie znamienia barwnikowego (inna lokalizacja)
Wycięcie tarczycy częściowe chirurgicznie
Wycięcie jednego płata tarczycy chirurgicznie

od 3000 zł
od 3000 zł
od 1000 zł
od 5000 zł
od 5000 zł
od 300 zł
od 200 zł
od 500 zł
od 350 zł
od 700 zł
od 700 zł

Ortopedia i traumatologia
Rodzaj zabiegu

Cena

Leczenie operacyjne choroby Dupuytrena
Operacja otwarta zespołu cieśni kanału nadgarstka
Leczenie operacyjne zespołu Guyona
Leczenie operacyjne choroby De Quervaina
Operacja zespołu rowka nerwu łokciowego
Operacja palca strzelającego
Operacja palca młotkowatego ręki
Operacja palca butonierkowatego ręki
Operacja palca typu łabędzia szyja
Operacja łokcia golfisty
Uwolnienie ścięgna palca ze zrostów międzytkankowych
Leczenie operacyjne zaburzenia funkcji ścięgien zginaczy / prostowników
Szycie ścięgna w obrębie ręki
Szycie powięzi ręki
Operacja wycięcia kaletki łokciowej
Wycięcie ganglionu nadgarstka
Wycięcie ganglionu palca ręki
Wycięcie nerwiaka w obrębie ręki
Wycięcie chrzęstniaka / kostniaka ręki
Wycięcie włókniaka / naczyniaka ręki
Usunięcie implantów / zespoleń metalowych z kończyny górnej
Usuwanie zwapnień stożka rotatorów falą uderzeniową
Operacyjna plastyka stawu mostkowo-obojczykowego
Artroskopia diagnostyczna stawu kolanowego
Artroskopia lecznicza stawu kolanowego
Artroskopia stawu kolanowego z użyciem waporyzacji
Artroskopia stawu kolanowego z podaniem czynników wzrostu
Operacja klasyczna usunięcia torbieli Bakera
Wycięcie guza stawu kolanowego
Wycięcie ganglionu stawu kolanowego

3200 zł
3000 zł
3000 zł
3000 zł
3000 zł
3000 zł
3000 zł
3000 zł
3000 zł
3100 zł
1800 zł
1800 zł
2500 zł
2500 zł
2000 zł
2800 zł
2800 zł
2800 zł
2800 zł
2800 zł
2200 zł
700 zł
6200 zł
3000 zł
3500 zł
4400 zł
4800 zł
3000 zł
3000 zł
2800 zł
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Operacja kolana skoczka
Artroskopowa operacja więzadła krzyżowego przedniego (ACL)
Artroskopowa operacja więzadła krzyżowego przedniego (ACL)
z użyciem implantu
Artroskopowa operacja więzadła krzyżowego przedniego (ACL)
z użyciem implantu i podaniem komórek
Artroskopowa operacja więzadła krzyżowego przedniego (ACL)
z podaniem czynników wzrostu
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL)
Rekonstrukcja rewizyjna więzadła krzyżowego przedniego (ACL)
Rekonstrukcja rewizyjna więzadła krzyżowego przedniego (ACL)
z użyciem implantu
Rekonstrukcja rewizyjna więzadła pobocznego piszczelowego (MCL)
Rekonstrukcja rewizyjna więzadła pobocznego piszczelowego (MCL)
z podaniem czynników wzrostu
Artroskopowa operacja łąkotki
Artroskopowe szycie łąkotki
Artroskopowe częściowe usunięcie łąkotki
Artroskopowe całkowite usunięcie łąkotki
Operacyjna korekcja niestabilności rzepki
Operacja wycięcia kaletki przedrzepkowej
Artroskopowe leczenie chondromalacji rzepki
Artroskopowe oczyszczenie powierzchownych uszkodzeń chrząstki
Artroskopowa chondrektomia
Artroskopowe usunięcie ciał wolnych ze stawu kolanowego
Leczenie chrząstki stawowej metodą mikrozłamań
Debridement stawu w chorobie zwyrodnieniowej kolana
Usunięcie implantów / zespoleń metalowych z kończyny dolnej
Operacja palucha koślawego / halluksa
Operacja palucha koślawego z użyciem implantów
Operacja palca młoteczkowatego stopy
Operacja palca młotkowatego stopy
Operacja otwarta zerwanego ścięgna Achillesa
Operacja naderwanego ścięgna Achillesa
Operacja uszkodzonego więzozrostu strzałkowo-piszczelowego
Rekonstrukcja więzadła strzałkowo-skokowego przedniego (ATFL)
Leczenie operacyjne niestabilności stawu skokowego
Leczenie operacyjne niestabilności stawu skokowego
z użyciem czynników wzrostu
Usunięcie zespoleń metalowych w obrębie stopy
Usunięcie zmian podskórnych w obrębie stopy
Wycięcie chrzęstniaka stopy
Wycięcie kostniaka stopy
Wycięcie kostniako-chrzęstniaka stopy
Wycięcie kostniako-mięsaka stopy
Usunięcie guza kostnego stopy
Wycięcie ganglionu stopy
Leczenie osteoporozy lekiem Bonviva
Nakłucie stawu - aspiracja lub wstrzyknięcie leku (mały staw lub kaletka
Punkcja stawu
Leczenie złamań - opatrunek unieruchamiający
Leczenie zwichnięć - opatrunek unieruchamiający

4500 zł
7000 zł
8200 zł
8700 zł
8200 zł
7500 zł
7000 zł
8200 zł
7000 zł
7200 zł
5500 zł
5500 zł
5500 zł
5500 zł
5500 zł
3000 zł
4000 zł
4000 zł
4000 zł
4000 zł
4000 zł
4500 zł
2200 zł
4500 zł
6000 zł
2700 zł
2700 zł
3500 zł
3500 zł
3700 zł
7500 zł
5500 zł
6200 zł
2400 zł
2400 zł
3000 zł
3000 zł
3000 zł
3000 zł
3500 zł
3000 zł
3500 zł
100 zł
150 zł
150 zł
150 zł
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Chirurgia dziecięca
Rodzaj zabiegu

Cena

Podcięcie chirurgiczne wędzidełka wargi
Podcięcie chirurgiczne wędzidełka języka
Leczenie wnętrostwa u dziecka
Operacja wodniaka jądra u dziecka
Rozklejenie warg sromowych mniejszych u dziecka
Plastyka ujścia cewki moczowej u dziecka
Plastyka naprawcza prącia u dziecka
Leczenie żylaków powrózka nasiennego u dziecka
Operacja spodziectwa u dziecka
Wydłużenie wędzidełka prącia u dziecka
Podcięcie wędzidełka penisa u dziecka
Obrzezanie u dziecka
Leczenie operacyjne stulejki u dziecka
Zabieg odklejenia napletka u dziecka
Operacja przepukliny pępkowej u dziecka
Operacja przepukliny pachwinowej u dziecka
Operacja przepukliny kresy białej u dziecka
Usunięcie tłuszczaka u dziecka
Usunięcie kaszaka u dziecka
Usunięcie włókniaka u dziecka
Usunięcie ziarniniaka naczyniowego u dziecka
Usunięcie znamienia barwnikowego u dziecka
Usunięcie guzka u dziecka
Usunięcie czyraka u dziecka
Nacięcie i drenaż ropnia u dziecka
Usunięcie wrastającego paznokcia u dziecka

1000 zł
1000 zł
3800 zł
3300 zł
800 zł
1300 zł
2000-3000 zł
3800 zł
5500 zł
600 zł
600 zł
1300 zł
1500 zł
600 zł
3300 zł
3300 zł
3300 zł
800 zł
800 zł
800 zł
600 zł
1000 zł
1000 zł
600 zł
600 zł
800 zł
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