
Lp. Cena netto

1 3.000,00 zł

2 3 200,00 zł

3 1 900,00 zł

4 2 400,00 zł

5 3 400,00 zł

6 1 500,00 zł

7 1 900,00 zł

8 1 400,00 zł

9 1 600,00 zł

10 800,00 zł

11 1 100,00 zł

12 700,00 zł

13 1 200,00 zł

14 400,00 zł

15 1 200,00 zł

16 1 200,00 zł

17 1 200,00 zł

18 300,00 zł

19 500,00 zł

20 300,00 zł

21 500,00 zł

22 1 200,00 zł

23 1 500,00 zł

24 500,00 zł

25
2 000,00 zł

26 270,00 zł

27 650,00 zł

28 250,00 zł

29 1 900,00 zł

30 500,00 zł

31 800,00 zł

32 650,00 zł

Wycięcie torbieli włosowatej 

Przecięcie przetoki odbytu

Wycięcie mnogich (powyżej pięciu) lub rozległych zmian ze skóry i tkanek miękkich z badaniem 

histopatologicznym

Usunięcie zmiany skóry przez kauteryzację

Operacja ginekomastii

Usunięcie guzków krwawniczych(metodą Barrona/operacja szczeliny odbytu)

Operacja guzków krwawniczych sposobem Longo plus zszywki do staplera

Diwulsja odbytu (leczenie ostrej szczeliny odbytu)

Wycięcie polipowatej wyrośli odbytu z badaniem histopatologicznym

ZABIEGI CHIRURGICZNE
Nazwa

Usunięcie pęcherzyka żółciowego metodą laparoskowpową

Zabiegi operacyjne

Usunięcie pęcherzyka żółciowego metodą tradycyjną

Wycięcie kaletki (łokciowej, przedrzepkowej)

Wycięcie kaletki palucha z plastyką tkanek miękkich i osteotomią korekcyjną 

pierwszej kości śródstopia (operacja palucha koślawego)

Operacja wrastającego paznokcia, usunięcia paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego 

Biopsja/biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (w tym także tarczycy) z badaniem histopatologicznym

Operacja przepuklin (pachwinowej, udowej, brzusznej) bez wszczepu syntetycznego

Operacja przepuklin (pachwinowej, udowej, brzusznej) z wszczepem syntetycznym w przypadku  

przepuklin  nawrotowych plus 20% ceny podstawowej

Wycięcie pojedyczych zmian skóry i tkanek miękkich z badaniem histopatologicznym

Wycięcie żylaków kończyny dolnej z safenektomią

Wycięcie żylaków kończyny dolnej minifleboktomia, żylaków nawrotowych

Operacja wodniaka jądra, powrózka nasiennego, torbieli najądrza, operacja skrętu jądra, usunięcie jądra, 

usunięcie najądrza

Operacja stulejki (plastyka, obrzezanie, operacja załupka)

Usunięcie torbieli bocznej, środkowej szyi

Usunięcie tarczycy (całkowite, częściowe)

Wycięcie zmiany pochewki ścięgna, wycięcie torbieli galaretowatej z badaniem histopatologicznym

Uwolnienie kanału nadgarstka 

Uwolnienie przykurczu Dupuytrena

Wykonanie przeskórnej przetoki  nadłonowej z użyciem gotowego zestawu 

Proste wycięcie węzła chłonnego z badaniem histopatologicznym

Plastyka wypadającej stomii jelitowej (sposobem Mikulicza)

Plastyka wypadającej stomii jelitowej poprzez  wytworzenie zrostu szew przezskórno-przezjelitowy m. 

Winkler

Nacięcie powłok, ewakuacja krwiaka, ropnia, ciła obcego ( w tym pod monitorem RTG)


