Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego
Szpitala Specjalistycznego ORTOVITA

CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH
ORTOPEDIA
Obowiązuje od 01.04.2022 r.

RĘKA I NADGARSTEK
Leczenie operacyjne cieśni kanału nadgarstka na otwarto
Leczenie operacyjne choroby Dupuytrena
Leczenie operacyjne zespołu Guyona
Leczenie operacyjne choroby De Quervaina
Operacja palca trzaskającego
Operacja palca młotkowatego ręki
Operacja palca butonierkowatego ręki
Operacja palca typu łabędzia szyja
Uwolnienie ścięgna palca ze zrostów międzytkankowych
Leczenie operacyjne zaburzenia funkcji ścięgien zginaczy / prostowników
Szycie ścięgna w obrębie ręki
Wycięcie ganglionu palca ręki, nadgarstka
Wycięcie nerwiaka w obrębie ręki
Wycięcie chrzęstniaka / kostniaka ręki
Wycięcie włókniaka / naczyniaka ręki
Szycie powięzi ręki

3400 zł
3500 zł
3400 zł
3400 zł
3200 zł
3200 zł
3200 zł
3200 zł
2000 zł
4000 zł
3500 zł
3000 zł
3000 zł
3000 zł
3000 zł
3000 zł

ŁOKIEĆ I BARK
Operacja zespołu rowka nerwu łokciowego
Operacja łokcia golfisty
Operacja wycięcia kaletki łokciowej
Plastyka więzozrostu barkowo – obojczykowego

3200 zł
3300 zł
3500 zł
6500 zł

KOLANO
Artroskopia lecznicza stawu kolanowego
Artroskopia stawu kolanowego z użyciem waporyzacji
Artroskopia stawu kolanowego z podaniem czynników wzrostu
Usunięcie torbieli Bakera
Wycięcie ganglionu stawu kolanowego
Operacja kolana skoczka
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL)
z przeszczepem własnym
Artroskopowa operacja więzadła krzyżowego przedniego (ACL)
z użyciem implantu

4000 zł
5000 zł
5000 zł
3400 zł
3200 zł
4700 zł
8900 zł
10000 zł
1

Artroskopowe szycie łąkotki
Artroskopowe usunięcie łąkotki
Operacyjna korekcja niestabilności rzepki
Operacja wycięcia kaletki przedrzepkowej (BURSY)
Artroskopowe leczenie chondromalacji rzepki
Artroskopowe oczyszczenie powierzchownych uszkodzeń chrząstki
Artroskopowa chondrektomia
Artroskopowe usunięcie ciał wolnych ze stawu kolanowego
Debridement stawu w chorobie zwyrodnieniowej kolana

6500 zł
6000 zł
5700 zł
3200 zł
4200 zł
4200 zł
4200 zł
4200 zł
5000 zł

STAW SKOKOWY I STOPA
Plastyka korekcyjna palucha koślawego / halluksa (drut Kirschnera)
Plastyka korekcyjna palucha koślawego z użyciem implantów
Operacja palca młoteczkowatego stopy
Operacja palca młotkowatego stopy
Operacja otwarta zerwanego ścięgna Achillesa
Operacja uszkodzonego więzozrostu strzałkowo-piszczelowego
Rekonstrukcja więzadła strzałkowo-skokowego przedniego (ATFL)
Leczenie operacyjne niestabilności stawu skokowego
Artroskopia stawu skokowego
Usunięcie zmian podskórnych w obrębie stopy
Leczenie operacyjne nerwiaka Mortona
Wycięcie chrzęstniaka stopy
Wycięcie kostniaka stopy
Wycięcie kostniako-mięsaka stopy
Usunięcie wyrośli kostnych w obrębie stopy
Wycięcie ganglionu stopy

5000 zł
6500 zł
3200 zł
3200 zł
3700 zł
3900 zł
7700 zł
5700 zł
4500 zł
2600 zł
3000 zł
3200 zł
3200 zł
3200 zł
3700 zł
3200 zł

INNE ZABIEGI ORTOPEDYCZNE
Plastyka wrastającego paznokcia
Usunięcie implantów / zespoleń metalowych z kończyny dolnej / górnej
Nakłucie stawu - aspiracja lub wstrzyknięcie leku (mały staw lub kaletka)
Punkcja stawu
Leczenie złamań - opatrunek unieruchamiający
Leczenie zwichnięć - opatrunek unieruchamiający

1800 zł
2700 zł
150 zł
200 zł
200 zł
200 zł

Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko
w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian. Ceny
zawarte w cenniku są cenami brutto. W przypadku zabiegów z użyciem implantów i materiałów
biomedycznych ostateczna cena brutto zależna jest od kosztu implantów oraz materiałów
specjalistycznych użytych do zabiegu. Ostateczna cena za zabiegi i procedury medyczne nie występujące
w cenniku będzie indywidualnie ustalana przed udzieleniem świadczenia.
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