
 

 

 

 

KONSULTACJA LEKARZA SPECJALISTY

wizyta u lekarza specjalisty 130 zł

wizyta u doktora/doktora hab. nauk medycznych 130 zł

Diagnostyka i leczenie, w tym m.in.: konsultacje specjalistyczne; kwalifikacja do zabiegów i 

leczenia operacyjnego; urazy i złamania; żylaki kończyn dolnych; skleroterapia żylaków 

kończyn dolnych; rektoskopia, choroby odbytu, choroby jelita grubego; zaopatrzenie 

chirurgiczne ran; pobranie tkanki skóry do badania histopatologicznego, radykalne wycięcie 

zmiany skórnej opieka po zabiegach. 

cena brutto

oczyszczenie rany 30 - 150 zł

zdjęcie szwów 70 - 200 zł

założenie i zmiana prostego opatrunku 40 - 150 zł

zdjęcie opatrunku gipsowego 50 - 100 zł

wymiana unieruchomienia gipsowego 80 - 130 zł 

zaopatrzenie chirurgiczne rany prostej 50 - 100 zł

zaopatrzenie chirurgiczne rany powikłanej 70 -200 zł

nacięcie tkanki podskórnej, ropnia z drenażem w znieczuleniu miejscowym 250 zł

nakłucie diagnostyczne jamy stawowej, wodniaka jądra 200 zł

usunięcie ciała obcego 200 zł

nacięcie ropnia odbytu 200 zł

punkcja torbieli 200 zł

leczenie owrzodzeń, oparzeń, odmrożenia 160 zł

wycięcie odcisku 180 zł

usunięcie wrośniętego paznokcia 200 zł

pobranie tkanki skóry do badania histopatologicznego, radykalne wycięcie zmiany skórnej 300 - 350 zł 

wycięcie tłuszczaka/kaszaka/czyraka/wrzodu 300 zł

  podcięcie chirurgiczne wędzidełka języka/wargi 250 zł

usunięcie fałdów okołoodbytnicznych chirurgicznie do 500 zł

usunięcie kłykcin kończystych metodą koagulacji/laserową do 700 zł
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badanie rektoskopem 180 zł

zabieg usuwania hemoroidów "metodą Barrona"  (gumkowanie hemoroidów) 180 zł

Pakiet badanie rektoskopem + zabieg metoda Barrona 350 zł

DIAGNOSTYKA I LECZENIE W PORADNI CHIRURGII NACZYNIOWEJ

zabieg 1 ampułka 300 zł

zabieg 2 ampułka 350 zł

zabieg 3 ampułka 400 zł

zabieg 4 ampułka 450 zł

konsultacja + USG układu tętniczego kończyn dolnych 200 zł

konsultacja + USG układu żylnego kończyn dolnych 200 zł

konsultacja + USG jamy brzusznej 200 zł

DIAGNOSTYKA I LECZENIE W PORADNI CHORÓB PIERSI

biopsja piersi cienkoigłowa 200 zł

biopsja piersi gruboigłowa 250 zł

biopsja mammotomiczna NOWOŚĆ !!! 2 500 zł

SKLEROTERAPIA

USG DOPPLERA - PAKIETY

DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHORÓB ODBYTU I ODBYTNICY

PORADNIA CHIRURGICZNA
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