
 

Problem wrastajcych paznokci / Terapia / Klamry

od 100 zł do 200 zł

Terapie pękających pięt

100 zł

usunięcie brodawki wirusowej (niezależnie od ilości) pierwsza wizyta     

Terapia brodawek wirusowych (kurzajki) dłoni i stóp

kolejna wizyta z koniecznością powtórzenia zabiegu 

150 zł

90 zł

90 zł

założenie jednej klamry podologicznej (duży palec)

założenie dwóch klamer podologicznych  (2 duże palce)

przełożenie łącznika klamry

Konsultacja podologiczna to omówienie  problemu, przedstawienie etapów terapii 

Paznokcie zmienione chorobowo

rekonstrukcja płytki paznokciowej (1szt.)

50 złwizyta kontrolna w terapii

opracowanie hiperkeratoz o umiarkowanym stopniu nasilenia 

100 - 150 zł

usunięcie krwiaka podpaznokciowego 100 zł

opracowanie płytki odwarstwionej od łożyska (onycholiza dłoni i stóp ) 

*cena w zależności od ilości paznokci  50 - 150 zł

100 zł

podcięcie klinowe paznokci z założeniem opatrunku  (1 - 2 szt.)

podcięcie klinowe paznokci  (1 - 2 szt.) 70 - 110 zł

opracowanie hiprekeratoz/ rozpadlin/ pęknięć na piętach 

250 zł

skrócenie płytki paznokciowej  od 60 zł

podcięcie wrastającego paznokcia z opatrunkiem 60 zł

od 50 zł

150 zł

skrócenie płytki paznokci u stóp z opracowaniem wałów okołopaznokciowych  od 80 zł

usunięcie modzeli/odcisków *(każdy kolejny + 30 zł)

przerost płytki paznokcia ( szponowatość) – opracowanie płytki paznokcia z grubości / skrócenie 

PORADNIE SPECJALISTYCZNE - CENNIK ODPŁATNYCH  USŁUG 

MEDYCZNYCH                                                                                               

(obowiązuje od 01.10.2022 roku)

ZABIEGI PODOLOGICZNE

pedicure podologiczny specjalistyczny (+ usunięcie modzeli i odcisków)

konsultacja podologiczna

150 zł

pedicure podologiczny podstawowy 100 zł

70 zł

Podologia to dziedzina medycyny zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem (także chirurgicznym w wypadku lekarza) chorób 

stopy, paznokci i stawu skokowo-goleniowego. Zabiegi podologiczne mają zróżnicowany charakter i wymagają  wiedzy z zakresu 

nauk medycznych (diabetologia, dermatologia, chirurgia, ortopedia, opatrywania ran, technik zaopatrzenia ortopedycznego). 

Podolodzy szczególnie często zajmują się profilaktyką i leczeniem stóp sportowców, a także stóp dotkniętych chorobami 

układowymi.

Z zabiegów podologicznych przede wszystkim korzystają pacjenci ograniczeni ruchowo z chorobami skóry, kości i stawów, z 

chorobami przemiany materii (cukrzyca), pacjenci z wadliwym ustawieniem stóp i deformacjami palców (haluksy, palce krogulcze), z 

dolegliwościami na stopach, t j: odciskami, modzelami, brodawkami, a także wrastające, czy grzybicze paznokcie, pocące się stopy, 

rozpadliny na piętach.

cena brutto

50 - 150 zł


