Nazwa zabiegu
CHIRURGIA OGÓLNA
Wycięcie wyrostka robaczkowego
Wycięcie wyrostka robaczkowego metodą laparoskopową
Przepuklina pachwinowa jednostronna bez ceny siatki
Przepuklina pępkowa bez ceny siatki
Przepuklina pachwinowa obustronna bez ceny siatki
Przepuklina kresy białej bez ceny siatki
Przepuklina mosznowa jednostronna bez ceny siatki
Przepuklina nawrotowa lub pooperacyjna bez ceny siatki
Cholecystektomia klasyczna
Cholecystektomia laparoskopowa
Odcinkowe wycięcie okrężnicy (bez ceny staplerów)
Operacja brzuszno-kroczowa (bez ceny staplerów)
Strumektomia subtotalna
Strumektomia totalna
Usunięcie przytarczyc
Żylaki kończyn / 1 noga
Żylaki kończyn / 1 noga+laser
Żylaki kończyn / 2 nogi
Żylaki kończyn / 2 nogi+laser
Żylaki kończyn dolnych metodą miniflebektomii z safenektomią 1 noga- duże żylaki
Żylaki kończyn dolnych metodą miniflebektomii z safenektomią (1 noga)
Żylaki odbytu
Wycięcie tylnej krypty
Szczelina odbytu
Przetoka odbytu
Wycięcie torbieli włosopochodnej
Nacięcie ropnia/na bloku operacyjnym
Wycięcie tłuszczaka/na bloku operacyjnym
Laparoskopowe leczenie otyłości (opaska)
Laparoskopowe leczenie otyłości - cześciowa resekcja żołądka (z ceną staplerów)
Założenie balonu do żołądka - leczenie przeciw otyłości (BIB system) z ceną balonu
Usunięcie balonu
Laparoskopowe zdjęcie opaski z żołądka
Pobranie komórek krwiotwórczych
Pobranie szpiku
Pobranie limfocytów z krwi obwodowej metodą aferezy
HCV-RNA
HBV-DNA
HIV-PCR ilościowo
Operacja nawrotowych żylaków kończyny dolnej - jedna noga
Laparoskopowa operacja przepukliny pachwinowej metodą TAPP (bez ceny siatki)
Obustronna lapraroskopowa operacja przepukliny pachwinowej metoda TAPP (bez ceny
siatki) (Obustronna laparoskopowa op. przep. pachwinowej metodą TAPP (bez ceny
Laparoskopowa operacja pierwotnej przepukliny metodą IPOM (bez ceny siatki i
tackerów) (Laparoskopowa op. pierwotnej przep. metodą IPOM(bez ceny siatki i
Laparoskopowa operacja wtórnej przepukliny metodą IPOM (bez ceny siatki i tackerów)
(Laparoskopowa op. wtórnej przepukliny metodą IPOM(bez ceny siatki i tackerów))
Cholecystektomia laparoskopowa z jednoczasową operacją pierwotnej przepukliny
metoda IPOM (bez ceny siatki i tackerów) (Cholecys. lapar. + op. pierw. przep. met.
Cholecystektomia laparoskopowa z jednoczasową operacją wtórnej przepukliny metodą
IPOM (bez ceny siatki i tackerów) (Cholecys. lapar. + oper. wtór. przep. metodą IPOM(bez
Cholecystektomia laparoskopowa z jednoczasową operacją pierwotnej przepukliny
metodą TAPP (bez ceny siatki) (Cholecystektomia laproskopowa + oper. pierw. przep.

Cena operacji netto (bez
ceny znieczulenia i pobytu)
3 400,00 zł
4 000,00 zł
3 400,00 zł
3 400,00 zł
5 500,00 zł
3 400,00 zł
3 600,00 zł
4 200,00 zł
3 500,00 zł
4 200,00 zł
6 300,00 zł
8 000,00 zł
4 800,00 zł
5 200,00 zł
3 000,00 zł
2 800,00 zł
4 300,00 zł
3 800,00 zł
6 500,00 zł
4 500,00 zł
3 500,00 zł
3 000,00 zł
2 000,00 zł
2 000,00 zł
3 000,00 zł
3 000,00 zł
1 500,00 zł
1 600,00 zł
13 670,00 zł
21 270,00 zł
7 500,00 zł
2 500,00 zł
4 100,00 zł
7 180,00 zł
7 980,00 zł
4 700,00 zł
160,00 zł
160,00 zł
160,00 zł
2 500,00 zł
6 000,00 zł
9 000,00 zł
6 000,00 zł
9 000,00 zł
8 500,00 zł
11 500,00 zł
11 000,00 zł

Cholecystektomia laparoskopowa z jednoczasową operacją wtórnej przepukliny metodą
TAPP (bez ceny siatki) (Cholecyst. laparosk. + oper. wtórnej przepukliny metodą TAPP(bez
Cholecystektomia laparoskopowa z operacją przepukliny metodą TAPP i operacją
pierwotnej przepukliny metodą IPOM (bez ceny siatki i tackerów) (Cholecys. lapar. + oper.
Cholecystektomia laparoskopowa z operacją przepukliny metodą TAPP i operacją wtórnej
przepukliny metodą IPOM (bez ceny siatki) (Chole. lapa. z oper. przep. met.TAPP i oper.
Laparoskopowa operacja przepukliny metodą TAPP i pierwotnej przepukliny metodą
IPOM (bez ceny siatki) (Lapar. oper. przep. met.TAPP i pier. przep. met.IPOM(bez ceny
Laparoskopowa operacja przepukliny metodą TAPP i wtórnej przepukliny metodą IPOM
(bez ceny siatki i tackerów) (Lapar. oper. przep.met.TAPP i wtór. przep. met.IPOM(bez
Laparoskopowa obustronna operacja przepukliny metodą TAPP i operacja pierwotnej
przepukliny metodą IPOM (bez ceny siatki i tackerów) (Lapa.obu.oper.przep.met.TAPP i
Laparoskopowa obustronna operacja przepukliny metodą TAPP i operacja wtórnej
przepukliny metodą IPOM (bez ceny siatki i tackerów) (Lapa.obu.oper.przep.met.TAPP i
Laparoskopowa cholecystektomia z obustronną laparoskopową operacją przepukliny
metodą TAPP i operacją pierwotnej przepukliny metodą IPOM (bez ceny siatki i tackerów)
(Lap.cholec. z obu.lap.oper.przep.me.TAPP i oper.pierw.przep.me.IPOM(b.c.sia.tac))
Laparoskopowa cholecystektomia z obustronną laparoskopową operacją przepukliny
metodą TAPP i operacją wtórnej przepukliny metodą IPOM (bez ceny siatki i tackerów)
Laparoskopowa operacja przepukliny okołostomijnej (bez ceny siatki)
Saphenektomia (ewentualnie parvektomia) z usunięciem żylaków jednej nogi - operacja
metodą Bapcocka (Saphenektomia(ew.parvektomia)z usunięciem żylaków jednej nogi)
SEPS + operacja Bapcocka - jedna noga
Przepuklina brzuszna duża bez ceny siatki
Operacje onkologiczne z użyciem Gamma-finder*
Mastektomia prosta
Wycięcie kwadrantu piersi
Biopsja węzła
* koszt operacji nie obejmuje pobytu oraz podania izotopu, który pacjent opłaca
CHIRURGIA ONKOLOGICZNA
Wycięcie nowotworu skóry z plastyką lub przeszczepem (mały zabieg)
Wycięcie nowotworu skóry z plastyką lub przeszczepem (duży zabieg)
Lymphangiectomia szyjna
Lymphangiectomia pachowa
Lymphangiectomia pachwinowa
Lymphangiectomia pachwinowo-biodrowa
Wycięcie guza tkanek miękkich lub kości
Wycięcie guzka piersi
Wycięcie kwadrantu piersi
Mastektomia prosta
Mastektomia radykalna
Mastektomia obustronna
Guzek piersi + pacha
Usunięcie ślinianki podżuchwowej
Usunięcie ślinianki przyusznej
Usunięcie torbieli szyi
Guzek tarczycy
Płat tarczycy
Thyreoidectomia
Rethyreoidectomia
Wycięcie okrężnicy częściowe
Wycięcie przednie odbytnicy
Amputacja brzuszno-kroczowa
Prawa hemikolektomia- bez kosztu staplerów
Resekcja poprzecznicy- bez kosztu staplerów
Lewa hemikolektomia- bez kosztu staplerów
Resekcja esicy - bez kosztu staplerów
Resekscja przednia odbytnicy- bez kosztu staplerów
Niska resekcja przednia - bez kosztu staplerów

14 000,00 zł
11 000,00 zł
14 000,00 zł
8 500,00 zł
11 500,00 zł
10 500,00 zł
13 500,00 zł
13 000,00 zł
16 000,00 zł
9 000,00 zł
4 000,00 zł
6 000,00 zł
5 200,00 zł
4 000,00 zł
4 000,00 zł
2 300,00 zł

1 700,00 zł
2 300,00 zł
3 400,00 zł
2 100,00 zł
2 100,00 zł
3 300,00 zł
2 500,00 zł
2 000,00 zł
4 000,00 zł
4 000,00 zł
4 000,00 zł
5 200,00 zł
4 000,00 zł
4 400,00 zł
5 700,00 zł
4 100,00 zł
2 300,00 zł
4 800,00 zł
5 200,00 zł
5 300,00 zł
6 300,00 zł
6 900,00 zł
8 000,00 zł
6 000,00 zł
7 000,00 zł
6 000,00 zł
7 000,00 zł
6 500,00 zł
8 000,00 zł

Niska resekcja przednia ze zbiornikiem
Niska resekcja przednia z zespoleniem z odbytem
Odcinkowa resekcja jelita cienkiego
Całkowite usunięcie tarczycy z centralnymi węzłami chłonnymi
GINEKOLOGIA
Wyłyżeczkowanie jamy macicy
Amputacja szyjki macicy
Usunięcie polipa z części pochwowej
Usunięcie jajnika /torbieli klasyczne
Usunięcie jajnika /torbieli laparoskop.
Udrożnienie jajowodów laparoskop.
Wyłuszczenie mięśniaków macicy
Amputacja macicy nadpochwowa
Wycięcie macicy całkowite bez przydatków
Wycięcie macicy całkowite + przydatki
Usunięcie macicy przez pochwę
Usunięcie macicy przez pochwę z plastyką krocza+ plastyka
Nacięcie gruczołu Bartolina +marsupializacja
Wyłuszczenie gruczołu Bartolina
Szew szyjkowy
Histeroskopia
Histeroskopia operacyjna (usunięcie przegrody, mięśniaka lub pobranie celowane
Plastyka krocza
Nietrzymanie moczu - oper. brzuszna
Laparoskopia diagnostyczna
Elektrokonizacja
Założenie wkładki wewnątrzmacicznej na bloku operacyjnym
Konizacja szyjki macicy z użyciem pętli elektrycznej
Pobranie wycinków z tarczy szyjki macicy z łyżeczkowaniem kanału szyjki macicy
Pobranie wycinków z tarczy szyjki macicy z łyżecz. kanału szyjki i jamy macicy
LARYNGOLOGIA
Adenotomia (usunięcie trzeciego migdałka)
Adenotomia + podcięcie migdałków podnieb - dzieci
Adenotomia + włożenie drenów w błony bębenkowe
Adenotomia + podcięcie migd.podnieb. + włoż.dren. w błony bębenkowe
Tonsillectomia (usunięcie migdałków podniebiennych ) - dorośli
Drenaż jam bębenkowych jednostronny
Drenaż jam bębenkowych obustronny
Septoplastica (korekcja przegrody nosowej)
Septoplastica (korekcja przegrody nosowej) + korekcja małżowin nosowych metodą
Tonsillectomia + operacja gardła (Celon)
Septoplastica + operacja gardła (Celon)
Korekcja - plastyka małżowin nosowych
Polypectomia (usunięcie polipów nosa) – metodą klasyczną
Operacja zatoki szczękowej met. Caldwell-Luca jednostronna
Operacja zatoki szczękowej met. Caldwell-Luca obustronna
Repozycja kości nosa, z gipsem
Operacja ślinianki podżuchwowej
Operacja ślinianki przyusznej
Operacja usunięcia torbieli bocznej szyi
Operacja usunięcia torbieli środkowej szyi
Mikrochirurgia krtani z pobraniem mat. tkankowego do bad. hist.pat.
Przecięcie wędzidełka języka – znieczulenie ogólne
Usunięcie torbieli podjęzykowej
Celon - operacja likwidująca chrapanie
Opatrunek uszny u dzieci pod kontrolą mikroskopu
Płukanie zatoki szczękowej po zabiegu operacyjnym
Korekcja nosa po urazie
Korekta nosa pourazowego- skrzywienie boczne

9 500,00 zł
10 500,00 zł
4 500,00 zł
6 500,00 zł
1 850,00 zł
3 000,00 zł
1 850,00 zł
3 300,00 zł
4 200,00 zł
4 100,00 zł
4 000,00 zł
3 900,00 zł
4 300,00 zł
4 600,00 zł
5 000,00 zł
5 700,00 zł
1 850,00 zł
2 000,00 zł
1 500,00 zł
2 000,00 zł
3 000,00 zł
4 000,00 zł
5 000,00 zł
2 300,00 zł
1 850,00 zł
1 850,00 zł
2 000,00 zł
1 850,00 zł
1 850,00 zł
2 200,00 zł
2 400,00 zł
2 600,00 zł
2 900,00 zł
3 400,00 zł
1 600,00 zł
2 600,00 zł
3 400,00 zł
3 800,00 zł
3 800,00 zł
4 000,00 zł
1 700,00 zł
2 300,00 zł
2 200,00 zł
3 100,00 zł
1 600,00 zł
4 400,00 zł
5 700,00 zł
4 100,00 zł
3 800,00 zł
4 000,00 zł
1 100,00 zł
2 200,00 zł
1 500,00 zł
170,00 zł
1 100,00 zł
7 500,00 zł
8 500,00 zł

Korekta nosa pourazowego - usunięcie garbu
Korekta estetyczna całego nosa
Korekta z użyciem przeszczepu autogennego z chrząstki żebra/ucha
LARYNGOLOGIA ENDOSKOPOWA
Adenotomia - usunięcie migdałka gardłowego
Adenotonsillotomia
Adenotomia + włożenie drenów w błony bębenkowe endoskopowo
Adenotonsillotomia + drenaż błon bębenkowych
Septoplastica (korekcja przegrody nosowej) metodą endoskopową
Septoplastica (korekcja przegrody nosowej) + korekcja małżowin nosowych metodą
Endoskopowa operacja zatoki szczękowej + Ew. operacja Caldwell-luc’a - jednostronna
Endoskopowa operacja zatoki szczękowej + Ew. operacja Caldwell-luc’a - obustronna
FEOZ endoskopowa operacja zatok - dzieci do lat 14
FEOZ endoskopowa operacja i zatok + adenotomia + tonsillectomia - dzieci
FEOZ endoskopowa operacja zatok + adenotomia + włożenie drenów w błony bębenkoweFEOZ endoskopowa operacja zatok - dorośli
FEOZ + Polypectomia
FEOZ + Septoplastyka
FEOZ+Septoplastyka+polypectomia (usunięcie polipów nosa)
FEOZ + Septoplastica + korekcja małżowin nosowych dolnych (Celon / elektrokoagulacja)
Ekstraktor jednorazowy
ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA
Nastawienie zwichnięcia / złamania w znieczuleniu ogólnym
Operacje cieśni kanału nadgarstka, przecięcie troczków zginaczy
Zespół usidlenia nerwów - odbarczenie chirurgiczne
Operacje ganglionów ręki
Zeszycie pojedynczych ścięgien prostowników i innych ścięgien
Uwolnienie ścięgien (tenolizis)
Przykurcz Dupuytrena - operacja plastyczna
Operacje paluchów koślawych bez osteotomii (1 stopa)
Operacje paluchów koślawych bez osteotomii (2 stopy)
Operacje paluchów i zniekształceń innych palców z osteotomią (1 stopa) z płytką i
Operacje paluchów i zniekształceń innych palców z osteotomią (2 stopy) z płytką i kołkami
Operacje paluchów i zniekształceń innych palców z osteotomią (2 stopy) z deformacją
Zeszycie ścięgien zginaczy ręki
Wycięcie kaletki wyrostka łokciowego
Chirurgiczne usuwanie ciał wolnych, chondromatoza
Alloplastyka totalna stawu biodrowego metodą małoinwazyjną z protezą standardową
Chirugiczne leczenie epicondylitów - „łokcia tenisisty”
Alloplastyka stawu biodrowego metodą nieinwazyjną (mikrohipp) bez ceny endoprotezy
Kapoplastyka stawu biodrowego nieinwazyjna, z ceną endoprotez (ok. 12 000 zł)
Usunięcie zespoleń metalowych lub usunięcie śródszpikowych gwoździ po leczeniu
Rewizja stawu biodrowego bez kosztu implantu
Pobranie i podanie osocza bogatopłytkowego do jednego stawu systemem Angel
Pobranie i podanie osocza bogatopłytkowego do dwóch stawów systemem Angel
Pobranie i podanie komórek regeneracyjnych – ARDC (cena zawiera koszt sprzętu
Pobranie i podanie komórek regeneracyjnych z lipotransferem komórek macierzystych
Operacja łokcia ze ścięciem osteofitu
Staw kolanowy
Artroskopia stawu kolanowego (meniscektomia)
Artroskopia + mikrozłamania, usunięcie fałdu błony maziowej
Artroskopia + szycie łąkotki 1 implant bez ceny implantu
Artroskopowy przeszczep chrząstki
Artroskopia + przeszczep chrząstki z miniartrotomii
Artroskopia + uwolnienie troczków bocznych z artrotomii + rekonstrukcja troczków
Artroskopia + uwolnienie boczne
Artroskopia + uwolnienie boczne+ rekonstrukcja troczków przyśrodkowych + osteotomia
Artroskopowa rekonstrukcja WKP (DLSTG)
Zespolenie złamania rzepki na otwarto „popręg Webera”

8 500,00 zł
9 500,00 zł
12 000,00 zł
2 300,00 zł
2 750,00 zł
2 800,00 zł
3 100,00 zł
3 700,00 zł
4 500,00 zł
3 800,00 zł
4 500,00 zł
4 500,00 zł
5 200,00 zł
6 000,00 zł
5 200,00 zł
5 700,00 zł
5 700,00 zł
7 250,00 zł
6 650,00 zł
1 130,00 zł
1 600,00 zł
2 900,00 zł
3 500,00 zł
2 400,00 zł
2 750,00 zł
2 200,00 zł
3 100,00 zł
2 900,00 zł
4 500,00 zł
4 400,00 zł
5 850,00 zł
6 500,00 zł
3 500,00 zł
2 300,00 zł
3 250,00 zł
8 500,00 zł
3 300,00 zł
12 000,00 zł
13 000,00 zł
3 000,00 zł
22 000,00 zł
2 100,00 zł
2 600,00 zł
20 040,00 zł
26 040,00 zł
6 000,00 zł
4 100,00 zł
4 100,00 zł
4 500,00 zł
8 800,00 zł
8 800,00 zł
6 000,00 zł
4 100,00 zł
8 200,00 zł
11 000,00 zł
6 000,00 zł

Proteza kolana bez kosztów protezy
Artroskopia stawu kolanowego z osteotomią ( bez ceny implantu)
Staw skokowy + Achilles
Całkowite zerwanie Achillesa – rekonstrukcje ścięgna Achillesa (doleczanie bezgipsowe)
Częściowe zerwanie ścięgna Achillesa rewizja + plastyka wzmacniająca
Zespolenie złamania 2 kostkowego (płytka + śruby, ewentualny więzozrost)
Zespolenie złamania 3 kostkowego z uszk. więzozrostu
Zespolenie złamania nasady dalszej goleni
Staw ramienny + obojczyk
Artroskopia stawu barkowego z rekonstrukcją obrąbka
Rekonstrukcja zwichnięcia więzozrostu obojczykowo-barkowego
Złamanie obojczyka, stabilizacja płytką i śrubami
Podanie czynników wzrostu
Przeszczepienie dostawowe autologicznych komórek macierzystych
Przeszczepienie dostawowe autologicznych komórek macierzystych z artroskopią
Zamrożenie komórek z tkanki tłuszczowej
Artroskopia innych stawów (łokciowy, nadgarstkowy, skokowy)
Usunięcie cysty Beckera
Kolejne podanie autologicznych komórek macierzestych
Usztywnienie palucha stopy
Osteotomia podkolanowa
Osteotomia nadkolanowa
Przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG)
Endoproteza stawu ramiennego (bez kosztu implantu i niezbędnych materiałów)
UROLOGIA
Wycięcie nerki NNS
Wycięcie nerki (nefrektomia) z dojścia lędźwiowego
Wycięcie pojedynczej torbieli nerki (dojście lędźwiowe)
Usunięcie kamienia z miedniczki nerkowej
Usunięcie kamienia z miedniczki i kielicha nerki
Usunięcie kamienia z górnego odcinka moczowodu – metoda klasyczna
Usunięcie kamienia z górnego odcinka moczowodu – metoda endoskopowa
Usunięcie kamienia z dolnego odcinka moczowodu – metoda klasyczna
Usunięcie kamienia z dolnego odcinka moczowodu – metoda endoskopowa
Usunięcie operacyjne kamienia z pęcherza moczowego
Operacja gruczolaka (prostaty)
Elektroresekcja przezcewkowa gruczolaka prostaty (TURP)
Przezcewkowe kruszenie małych kamieni
Przezcewkowe nacięcie stercza (TUIP)
Cystoskopia cena bez badania hist.-pat. (znieczulenie ogólne lub lędźwiowe)
Elektroresekcja przezcewkowa guza pęcherza moczowego (TURT) + badanie hist.-pat.
Endoskopowe rozcięcie cewki moczowej męskiej
Endoskopowe zniszczenie zastawki cewki
Sprowadzenie jąder do moszny
Operacja wodniaka jądra
Wycięcie jądra
Wycięcie polipa cewki
Operacja żylaków powrózka nasiennego (sp. Palomo)
Operacja stulejki dorosłych
Endoskopowe nacięcie ureterocele
Wycięcie torbieli okołocewkowej
Wszczepienie protezy jądra ( bez ceny protezy)
Wszczepienie protezy prącia (bez ceny protezy)
Wszczepienie protezy zwieracza (bez ceny protezy)
Implantacja taśmy męskiej w nietrzymaniu moczu (bez kosztu taśmy)
Implantacja taśmy kobiecej w nietrzymaniu moczu (bez ceny taśmy)
Ostrzyknięcie pęcherza toksyną botulinową (nie neurogenne)
Ostrzyknięcie pęcherza toksyną botulinową (neurogenne)

13 500,00 zł
10 000,00 zł
4 500,00 zł
6 000,00 zł
3 900,00 zł
4 400,00 zł
5 500,00 zł
11 000,00 zł
11 000,00 zł
4 500,00 zł
1 500,00 zł
15 200,00 zł
19 200,00 zł
600,00 zł
3 300,00 zł
3 300,00 zł
950,00 zł
4 000,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł
2 100,00 zł
8 500,00 zł
5 500,00 zł
3 800,00 zł
2 650,00 zł
3 500,00 zł
3 600,00 zł
2 900,00 zł
3 400,00 zł
3 100,00 zł
3 600,00 zł
2 550,00 zł
5 250,00 zł
3 700,00 zł
2 600,00 zł
2 300,00 zł
1 350,00 zł
3 000,00 zł
2 900,00 zł
1 350,00 zł
2 300,00 zł
2 800,00 zł
2 600,00 zł
1 600,00 zł
2 800,00 zł
1 600,00 zł
2 450,00 zł
2 100,00 zł
5 000,00 zł
20 000 (bez protezy)
20 000 (bez protezy)
10 000 (bez kosztu
taśmy)
8 000 (bez kosztu taśmy)
5 500
6 000

Prostatectomia radykalna w raku stercza
OKULISTYKA
Zabieg operacyjny usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem soczewki
(jedno oko) cena bez soczewki, rodzaj soczewki do uzgodnienia z lekarzem, w cenę
zabiegu wchodzą 2 konsultację pooperacyjne
Zabieg operacyjny usunięcia zaćmy powikłanej metodą fakoemulsyfikacji wraz z
wszczepem soczewki(jedno oko), bez ceny soczewki
w cenie operacji pobyt na oddziale dziennym czyli 3760 + 280 1 doba + 2 konsultacje po
Soczewka asferyczna biała
Soczewka asferyczna żółta
Soczewka multifokalna
Soczewka sferyczna
Soczewka toryczna
Soczewka wewnątrzgałkowa Akreos AO
Zabieg operacyjny – Trabeculektomia
bez pobytu
Ektropion
bez pobytu
Entropion
bez pobytu
Soczewka ALCON TORIC
Soczewka ALCON RESTOR TORIC
Soczewka PANOPTIX
ENDOSKOPIA
Diagnostyczna endosonografia przewodu pokarmowego
Biopsja przewodu pokarmowego
Biopsja aspiracyjna endometrium
CHIRURGIA PLASTYCZNA ZE WSKAZAŃ MEDYCZNYCH STAWKA VAT ZW
Usunięcie zmiany skórnej lub nowotworu z plastyką miejscową z okolicy twarzy
Usunięcie zmiany skórnej lub nowotworowu z plastyką miejscową lub rekonstrukcją z
Wycięcie zmian chorobowych skóry z plastyką lub przeszczepem (twarz, szyja) (duży
Usunięcie zmiany skórnej lub nowotworowu z plastyką miejscową lub rekonstrukcją
płatową z przeszczepem skóry z innej okolicy ciała
Usunięcie zmiany skórnej lub nowotworowu z plastyką miejscową lub rekonstrukcją
Symetryzacja (korekcja drugostronnej piersi po operacji onkologicznej
Ginekomastia (obustronna)
Korekcja zniekształcajacej blizny pooperacyjnej do 15 cm
Korekcja zniekształcajacej blizny pourazowej lub pooperacyjnej powyżej 15 cm
Rekonstrukcja piersi bez ceny implantu po mastektomii lub przy wadzie wrodzonej
Onkoplastyka piersi jednoczesna z mastektomią (bez kosztów mastektomii)
Rozległa resekcja powieki ze złożoną rekonstrukcją
Zmniejszenie piersi (obustronne) ze wskazań medycznych
Znaczny nawis skóry powiek
Wwinięcie lub wywinięcie powiek obu oczu
Wwinięcie lub wywinięcie powiek jednego oka
Korekcja blizn tkanką tłuszczową
Rekonstrukcja piersi po mastektomii- bez ceny expandera
Rekonstrukcja piersi po mastektomii- własną tkanką tłuszczową
Rekonstrukcja brodawki- otoczka po mastektomii
Ginekomastia operacyjna obustronna
Ginekomastia operacyjna obustronna z liposukcją
Przeszczep tkanki tłuszczowej do piersi po mastektomii
Korekcja nosa chrzęstnego
Korekcja nosa chrzęstnego i kostnego
Korekcja małżowin usznych obustronna

14 000

3 700,00 zł

4 200,00 zł
1 000,00 zł
950,00 zł
3 800,00 zł
900,00 zł
2 600,00 zł
595,00 zł
2 700,00 zł
1 500,00 zł
2 200,00 zł
1 700,00 zł
4 000,00 zł
3 800,00 zł
1 500,00 zł
1 100,00 zł
250,00 zł
600,00 zł
500,00 zł
3 450,00 zł
2 500,00 zł
2 000,00 zł
7 500,00 zł
5 000,00 zł
1 500,00 zł
3 000,00 zł
5 500,00 zł
6 500,00 zł
5 000,00 zł
11 200,00 zł
3 000,00 zł
3 000,00 zł
2 000,00 zł
4 000,00 zł
6 000,00 zł
8 000,00 zł
4 000,00 zł
5 000,00 zł
8 000,00 zł
6 000,00 zł
6 000,00 zł
13 400,00 zł
4 700,00 zł

CHIRURGIA ESTETYCZNA usługi objęte stawką VAT 23%
Korekcja zmarszczek powiek górnych
Korekcja zmarszczek powiek dolnych
Odsysanie tłuszczu podbródka
Inne operacje małżowin usznych
Korekcja zmarszczek powiek górnych wraz z usunięciem tłuszczu okołogałkowego
Korekcja zmarszczek powiek dolnych wraz z usunięciem tłuszczu okołogałkowego
Korekcja zmarszczek powiek górnych i dolnych wraz z usunięciem tłuszczu
Korekcja twarzy tkanką tłuszczową
Korekcja zmarszczek twarzy i szyi „Facelift”
Korekcja zmarszczek twarzy i szyi Facelift – kolejna operacja
Powiększanie piersi (bez ceny implantu)
Powiększanie piersi własną tkanką tłuszczową
Podniesienie piersi (jednej)
Zmniejszenie piersi (obustronne)
Powiększenie piersi (bez kosztu protez)
Symetryzacja (korekcja drugostronnej piersi po rekonstrukcji)
Podniesienie jednej piersi
Korekcja powłok brzusznych (abdominoplastyka)
Wymiana endoprotez piersi
Odsysanie tłuszczu -jedna okolica (brzuch lub biodro, lub udo)
Odsysanie tłuszczu - (brzuch, biodra i uda) dwie okolice
Znieczulenie:
w zależności od rodzaju od 300 do 800 zł
Badanie histopatologiczne w zalezności od rodzaju badania (receptory) od 110 do 810. (Istnieje wielokrotności
kwoty- w zalezności od ilości przeparatów).
Pobyt
od 180 do 580 zł za dobę

Cena brutto (operacja +
znieczulenie) z VAT
3 936,00 zł
4 378,80 zł
3 198,00 zł
4 821,60 zł
4 700,00 zł
6 150,00 zł
9 594,00 zł
5 535,00 zł
11 906,40 zł
17 220,00 zł
10 824,00 zł
10 824,00 zł
11 070,00 zł
15 744,00 zł
9 286,50 zł
9 286,50 zł
7 134,00 zł
15 744,00 zł
7 134,00 zł
10 824,00 zł
15 744,00 zł

