Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Sp. k.
www.tommed.pl

Cennik usług medycznych
Miejsce
POZ

Aktualizacja 2022-01-01

Typ usługi
Wizyta recepturowa (wypisanie recepty)
Wizyta u lekarza medycyny rodzinnej
Wizyta u lekarza pediatry
Wizyta u lekarza medycyny rodzinnej przed szczepieniem profilaktycznym

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny,
nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Cena

30,00 zł
100,00 zł
120,00 zł
50,00 zł
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Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Sp. k.
www.tommed.pl

Cennik usług medycznych
Miejsce

Typ usługi
Wizyta u specjalisty chirurga dziecięcego
Wizyta u specjalisty chirurga dziecięcego + USG (główki lub jamy brzusznej lub
stawów biodrowych)
Wizyta u specjalisty chirurga ogólnego
Wizyta u specjalisty chirurga ogólnego + USG piersi
Wizyta u specjalisty chirurga ogólnego - dr hab. n. med. Marek Adam Olakowski
Wizyta u specjalisty chirurga ogólnego z kwalifikacją do operacji - dr hab. n. med.
Marek Adam Olakowski
Wizyta u specjalisty chirurga onkologa
Wizyta u specjalisty chirurga onkologa - Wizyta profesorska
Wizyta u specjalisty chirurga plastycznego

WIZYTY LEKARZY
SPECJALISTÓW

Aktualizacja 2022-01-01

Cena

150,00 zł
200,00 zł
150,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
400,00 zł
200,00 zł
600,00 zł
250,00 zł

Wizyta u specjalisty dermatochirurga / dermatologa + badanie dermatoskopowe

200,00 zł

Wizyta u specjalisty dermatologa
Wizyta u specjalisty diabetologa - 1 wizyta
Wizyta u specjalisty diabetologa - kolejne wizyty
Wizyta u specjalisty endokrynologa
Wizyta u specjalisty endokrynologa + badanie USG tarczycy
Wizyta u specjalisty gastroenterologa
Wizyta u specjalisty gastroenterologa - dr hab. n. med. Marek Adam Olakowski /
Dr N. Med. Kohut Maciej
Wizyta u specjalisty gastroenterologa z USG brzucha - dr hab. n. med. Marek
Adam Olakowski
Wizyta u specjalisty gastroenterologa dziecięcego
Wizyta u specjalisty ginekologa - położnika
Wizyta u specjalisty ginekologa - położnika + cytologia
Wizyta u specjalisty ginekologa - położnika + cytologia + USG
Wizyta u specjalisty ginekologa - położnika + USG
Wizyta u specjalisty ginekologa - wizyta kompleksowa - cytologia + USG + USG
piersi
Wizyta u specjalisty kardiologa - II-ga i następne
Wizyta u specjalisty kardiologa - I-wsza wizyta
Wizyta u specjalisty kardiologa dziecięcego + EKG + UKG
Wizyta u specjalisty kardiochirurga
Wizyta u specjalisty logopedy
Wizyta u specjalisty nefrologa - 1 wizyta
Wizyta u specjalisty nefrologa - kolejne wizyty
Wizyta u specjalisty neurologa
Wizyta u specjalisty neurologa dziecięcego
Wizyta u specjalisty okulisty bez OCT - 1 wizyta
Wizyta u specjalisty okulisty bez OCT - kolejne wizyty
Wizyta u specjalisty onkologa
Wizyta u specjalisty ortopedy - traumatologa
Wizyta u specjalisty ortopedy - traumatologa - Wizyta profesorska
Wizyta u specjalisty ortopedy - traumatologa dla dzieci
Wizyta u specjalisty ortopedy - traumatologa dla dzieci + USG stawów
biodrowych
Wizyta u specjalisty otolaryngologa

150,00 zł
180,00 zł
150,00 zł
140,00 zł
180,00 zł
180,00 zł

Wizyta u specjalisty otolaryngologa - dr n. med.. Piotrowska-Seweryn Agnieszka

150,00 zł

Wizyta u specjalisty otolaryngologa dziecięcego
Wizyta u specjalisty proktologa
Wizyta u specjalisty pulmonologa
Wizyta u specjalisty radiologa
Wizyta u specjalisty radiologa + mammografia obustronna z opisem
Wizyta u specjalisty radiologa + mammografia obustronna z opisem + USG
Wizyta u specjalisty rehabilitacji
Wizyta u specjalisty rehabilitacji - domowa
Wizyta u specjalisty reumatologa
Wizyta u specjalisty stomatologii
Wizyta u specjalisty urologa

150,00 zł
150,00 zł
150,00 zł
100,00 zł
200,00 zł
300,00 zł
150,00 zł
220,00 zł
150,00 zł
100,00 zł
150,00 zł

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny,
nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

200,00 zł
250,00 zł
180,00 zł
200,00 zł
240,00 zł
340,00 zł
300,00 zł
400,00 zł
150,00 zł
180,00 zł
300,00 zł
200,00 zł
150,00 zł
250,00 zł
150,00 zł
150,00 zł
210,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
150,00 zł
400,00 zł
150,00 zł
200,00 zł
150,00 zł
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Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Sp. k.
www.tommed.pl

Cennik usług medycznych
Miejsce
BADANIA RTG

Aktualizacja 2022-01-01

Typ usługi
Bad. RTG - jedna projekcja
Bad. RTG - dwie i więcej projekcji
Bad. RTG - porównawcze
Bad. RTG zęba

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny,
nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Cena

50,00 zł
60,00 zł
70,00 zł
40,00 zł
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Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Sp. k.
www.tommed.pl

Cennik usług medycznych
Miejsce

BADANIA USG

Aktualizacja 2022-01-01

Typ usługi
Bad. USG
Bad. USG typu Doppler
Bad. USG główki dziecka
Bad. USG serca dziecka - UKG dziecka
Echokardiografia, przez ścianę klatki piersiowej
Echokardiografia, przez ścianę klatki piersiowej + kolor Doppler

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny,
nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Cena

150,00 zł
200,00 zł
150,00 zł
150,00 zł
150,00 zł
200,00 zł
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Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Sp. k.
www.tommed.pl

Cennik usług medycznych
Miejsce
MAMMOGRAFIA

Aktualizacja 2022-01-01

Typ usługi
Mammografia jednej piersi
Mammografia obustronna

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny,
nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Cena

60,00 zł
110,00 zł
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Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Sp. k.
www.tommed.pl

Cennik usług medycznych
Miejsce

Typ usługi
Audiometria, czysty ton, (progowy); przewodnictwo powietrzne
Audiometria, czysty ton, (progowy); przewodnictwo powietrzne i kostne
AUDIOMETRIA
Elektrokardiogram, rutynowe EKG bez opisu
EKG
Holter EKG + interpretacja wyniku
HOLTER SPIROMETRIA
Holter RR + interpretacja wyniku
URODYNAMIKA
Spirometria
PUVA+B
Urodynamika - cystometria
Urodynamika kompleksowa z profilometrią cewkową

Aktualizacja 2022-01-01

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny,
nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Cena

40,00 zł
40,00 zł
30,00 zł
170,00 zł
170,00 zł
50,00 zł
500,00 zł
600,00 zł
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Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Sp. k.
www.tommed.pl

Cennik usług medycznych
Miejsce

BADANIA
ENDOSKOPOWE

Aktualizacja 2022-01-01

Typ usługi
Kolonoskopia
Panendoskopia / Gastroskopia
Polipectomia
Rektoskopia
Sigmoidoskopia
Test Helicobacter Pylori
Test Helicobacter Pylori + wycinki hist - pat (1 butelka)
Wycinki hist - pat (1 butelka)
Znieczulenie do gastroskopii / panendoskopii / rektoskopii / sigmoidoskopii /
kolonoskopii - jedno badanie
Znieczulenie do gastroskopii / panendoskopii / rektoskopii / sigmoidoskopii /
kolonoskopii - dwa badania jednocześnie

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny,
nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Cena

450,00 zł
330,00 zł
350,00 zł
350,00 zł
350,00 zł
50,00 zł
110,00 zł
60,00 zł
300,00 zł
400,00 zł
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Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Sp. k.
www.tommed.pl

Cennik usług medycznych
Miejsce

ZABIEGI
AMBULATORYJNE
CHIRURGICZNE

Typ usługi
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa – jedno wkłucie; pod kontrolą badań
Biopsja gruboigłowa bez receptorów
Biopsja mammotomiczna + hist - pat
Elektrokoagulacja zmian skórnych (1-5 zmian)
Iniekcja podskórna - bez kosztu leku
Krioterapia zmian skórnych (1-5 zmian)
Nacięcie i drenaż krwiaka, zbiornika płynu surowiczego lub innego zbiornika
płynu
Nacięcie i drenaż ropnia (np. czyrak mnogi, ropne zapalenie gruczołów potowych,
ropień skóry lub tkanki podskórnej, torbiel, czyrak lub zanokcica); proste lub
pojedyncze
Nacięcie i drenaż torbieli włosowej; proste
Nacięcie i usunięcie ciała obcego, tkanek podskórnych; proste
Nakłucie stawu, aspiracja i/lub wstrzyknięcie; duży staw lub kaletka (np. staw
ramienny, biodrowy, kolanowy, kaletka barkowa)
Nakłucie stawu, aspiracja i/lub wstrzyknięcie; mały staw lub kaletka (np. palce u
rąk lub nóg)
Nakłucie stawu, aspiracja i/lub wstrzyknięcie; średniej wielkości staw lub kaletka
(np. staw skroniowo-żuchwowy, barkowo-obojczykowy, nadgarstek, staw
łokciowy lub skokowy, kaletka maziowa wyrostka łokciowego)
Proste zamknięcie powierzchownych ran skóry owłosionej głowy, szyi, pachy,
narządów płciowych zewnętrznych, tułowia i/lub kończyn (włączając w to ręce i
stopy);
Proste zamknięcie powierzchownych ran twarzy, uszu, powiek, nosa, warg i/lub
błon śluzowych;
Usunięcie kleszcza
Usunięcie płytki paznokciowej, częściowe lub całkowite, proste; pojedyncza
Podcięcie wędzidełka w znieczuleniu miejscowym – DZIECI
Zabieg wycięcia zmiany bez badania hist - pat (1 zmiana)
Zabieg wycięcia zmiany z badaniem hist - pat (1 zmiana)
Zabieg dermatologiczny bez badania hist - pat (2-5 zmian)
Zabieg dermatologiczny z badaniem hist - pat (2-5 zmian)
Zabieg chirurgii plastycznej wycięcia zmiany bez badania hist - pat
Zabieg chirurgii plastycznej wycięcia zmiany z badaniem hist - pat
Zabieg chirurgii plastycznej - wycięcia guza podskórnego (kaszak, tłuszczak) z
badaniem hist - pat
Zabieg chirurgii plastycznej - wycięcia zmiany ze szwami lub plastyką bez badania
hist - pat
Zabieg chirurgii plastycznej - wycięcia zmiany ze szwami lub plastyką z badaniem
hist - pat
Zabieg proktologiczny - Anoskopia
Zabieg proktologiczny - Gumkowanie żylaków odbytu czyli metoda Barrona
Zabieg proktologiczny - Nacięcie ropnia okołoodbytowego
Zabieg proktologiczny - Usunięcie polipa lub innych zmian okolic odbytu
Zabieg proktologiczny - Usunięcie splotu żylaka odbytu metoda klasyczna +
podwiązanie
Wycinki hist - pat (1 butelka)
Hist - pat - Immunohistochemia (1 zmiana)
Hist - pat - Receptor (1 zmiana)
Hist - pat - Herr (1 zmiana)

Aktualizacja 2022-01-01

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny,
nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Cena

200,00 zł
400,00 zł
3 000,00 zł
300,00 zł
30,00 zł
300,00 zł
300,00 zł
300,00 zł
250,00 zł
300,00 zł
150,00 zł
150,00 zł
150,00 zł
150,00 zł
300,00 zł

30,00 zł
300,00 zł
od 350,00 zł
300,00 zł
360,00 zł
300,00 zł
300,00 zł
+ każdy wycinek
hist - pat - 60,00 zł
od 300,00 zł
od 300,00 zł
+ każdy wycinek
hist - pat - 60,00 zł
od 600,00 zł
+ każdy wycinek
hist - pat - 60,00 zł
400,00 zł - 1500,00 zl
460,00 zł - 1560,00 zl
+ każdy wycinek
hist - pat - 60,00 zł
150,00 zł
650,00 zł
350,00 zł
800,00 zł
800,00 zł
60,00 zł
110,00 zł
110,00 zł
135,00 zł
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Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Sp. k.
www.tommed.pl

Cennik usług medycznych
Miejsce
ZABIEGI
AMBULATORYJNE
OKULISTYCZNE

Aktualizacja 2022-01-01

Typ usługi
Badanie pola widzenia
OCT
OCT z konsultacją okulistyczną - kolejne wizyty
OCT z konsultacją okulistyczną - 1 wizyta
Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego
USG oczu

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny,
nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Cena

100,00 zł
150,00 zł
250,00 zł
300,00 zł
100,00 zł
120,00 zł
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Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Sp. k.
www.tommed.pl

Cennik usług medycznych
Miejsce

ZABIEGI
AMBULATORYJNE
GINEKOLOGICZNE

Aktualizacja 2022-01-01

Typ usługi
Cystoskopia sztywna
Koagulacja szyjki macicy elektryczna lub termiczna
Koagulacja szyjki macicy; krioterapia pierwsza lub powtarzalna
Kolposkopia bez wycinka
Uroflowmetria
Wymaz HPV 4
Wymaz HPV 12
Wymaz HPV 14
Wymaz HPV 30

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny,
nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Cena

400,00 zł
400,00 zł
400,00 zł
350,00 zł
80,00 zł
150,00 zł
150,00 zł
170,00 zł
420,00 zł
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Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Sp. k.
www.tommed.pl

Cennik usług medycznych
Miejsce

ZABIEGI
AMBULATORYJNE
LARYNGOLOGICZNE

Aktualizacja 2022-01-01

Typ usługi
Endoskopia laryngologiczna m.in. zatok / nosa / ucha / trąbki słuchowej
Płukanie poprzez nakłucie (punkcję); zatoka szczękowa (nakłucie jamy zatoki lub
nakłucie przez ujście naturalne)

Cena

200,00 zł
200,00 zł

Usunięcie ciała obcego, śródnosowe; procedura wykonywana ambulatoryjnie

120,00 zł

Usunięcie zaklinowanej woszczyny (oddzielna procedura)
Zatrzymanie krwotoku z nosa, przedni odcinek nosa, proste (ograniczony zakres
koagulacji i/lub tamponady)
Obiektywne badanie słuchu ABR - dzieci

120,00 zł

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny,
nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

200,00 zł
300,00 zł
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Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Sp. k.
www.tommed.pl

Cennik usług medycznych
Miejsce

SZCZEPIENIA - cena
dotyczy jednej
szczepionki

Aktualizacja 2022-01-01

Typ usługi
Usł. Adacel - Błonica, Tężec, Krztusiec
Usł. Adacel POLIO - Błonica, Tężec, Krztusiec
Usł. Avaxim - WZW A
Usł. Bexsero - Meningokoki grupa B
Usł. Boostrix - Błonica, Tężec, Krztusiec - dzieci
Usł. Boostrix polio - Błonica, Tężec, Krztusiec, Polio - dzeci
Usł. Engerix B - WZW B - dorośli
Usł. Engerix B - WZW B - dzieci
Usł. Fsme-Immun - Kleszczowe zapalenie mózgu - dorośli
Usł. Fsme-Immun Junior - Kleszczowe zapalenie mózgu - dzieci
Usł. Gardasil 9 - Wirus brodawczaka ( HPV ) - dzieci i dorośli
Usł. Gardasil 9 - Wirus brodawczaka ( HPV ) - dzieci i dorośli + konsultacja
lekarska**
Usł. Havrix adult - WZW A - dorośli
Usł. Havrix junior - WZW A - dzieci
Usł. Hexacima - Błonica, Tężec, Krztusiec, WZW B
Usł. Infanrix + IPV + HIB - Błonica, Tężec, Polio IPV, HIB - dzieci
Usł. Infanrix Hexa - Błonica, Tężec, Krztusiec, Żółtaczka, Polio - dzieci
Usł. Nimenrix - Meningokoki
Usł. Pentaxim - Błonica, Krztusiec, Tężec, Polio, HIB
Usł. Pneumovax 23 - Pneumokoki - dzieci i dorośli
Usł. Prewenar 13 - Pneumokoki - dzieci
Usł. Priorix - odra, świnka i różyczka - dzieci
Usł. Rotatec - Rotavirusy - dzieci
Usł. Trumenba -Meningokoki grupa B - dzieci
Usł. Twinrix adult - WZW B + WZW A - dorośli
Usł. Varilrix - Ospa - dzieci
Usł. Vaxigrip - Grypa

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny,
nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Cena

105,00 zł
120,00 zł
180,00 zł
365,00 zł
120,00 zł
120,00 zł
80,00 zł
80,00 zł
135,00 zł
135,00 zł
500,00 zł
550,00 zł
200,00 zł
135,00 zł
190,00 zł
160,00 zł
220,00 zł
200,00 zł
170,00 zł
170,00 zł
270,00 zł
120,00 zł
190,00 zł
350,00 zł
220,00 zł
240,00 zł
65,00 zł
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Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Sp. k.
www.tommed.pl

Cennik usług medycznych
Miejsce
PROGRAM OPIEKI

Aktualizacja 2022-01-01

Typ usługi
Opieka pielęgniarska - za każdą rozpoczętą godzinę
Opieka opiekuna - za każdą rozpoczętą godzinę

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny,
nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Cena

50,00 zł
35,00 zł
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Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Sp. k.
www.tommed.pl

Cennik usług medycznych
Miejsce

Typ usługi
Wizyta u specjalisty fizjoterapii
Terapia kolagenowa - 1x
Ćwiczenia w odciążeniu do 30 minut
Ćwiczenia instruktażowe do 60 minut
Ćwiczenia - terapia indywidualna dzieci - pierwsza wizyta
Ćwiczenia - terapia indywidualna dzieci - każda kolejna
Drenaż ręczny limfatyczny do 60 minut
Drenaż ręczny limfatyczny do 30 minut
Elektrostymulacja / laseroterapia nerwu twarzowego punktowa do 15 minut
Elektrostymulacja / laseroterapia nerwu twarzowego punktowa do 15 minut pakiet 10 zabiegów***
Elektrostymulacja + laseroterapia nerwu twarzowego punktowa + sesja
fizjoterapeutyczna do 30 minut - pakiet 10 zabiegów***
Fala uderzeniowa / laser wysokoenergetyczny - 1 zabieg
Fala uderzeniowa - pakiet 5 zabiegów***
Laser wysokoenergetyczny - pakiet 5 zabiegów***
Laser wysokoenergetyczny - pakiet 10 zabiegów***
Fala uderzeniowa + laser wysokoenergetyczny (jedna część ciała)
Kinesiology taping do 50 cm
Kinesiology taping od 50 cm
Masaż do 30 minut - lista masaży dostępna na naszej stronie Internetowej
(https://tommed.pl/masaz-leczniczy) oraz w naszych Placówkach

Masaż do 60 minut - lista masaży dostępna na naszej stronie Internetowej
(https://tommed.pl/masaz-leczniczy) oraz w naszych Placówkach

Masaż SPA&WELLNESS do 60 minut - lista masaży dostępna na naszej stronie
Internetowej (https://tommed.pl/masaz-leczniczy) oraz w naszych Placówkach

REHABILITACJA

Aktualizacja 2022-01-01

Masaż mechaniczny kończyny dolnej - LIMFOSTIN 30 minut
Masaż mechaniczny kończyny dolnej - LIMFOSTIN 45 minut
Masaż mechaniczny kończyny dolnej - LIMFOSTIN 60 minut
Masaż pneumatyczny - kompresyjny do 30 minut jedna kończyna
Pionizacja z nauką czynności lokomocyjnych do 30 minut
Sesja fizjoterapeutyczna do 30 minut
Sesja fizjoterapeutyczna do 30 minut - pakiet 10 sesji***
Sesja fizjoterapeutyczna do 45 minut
Sesja fizjoterapeutyczna do 45 minut - pakiet 10 sesji***
Sesja fizjoterapeutyczna do 60 minut
Sesja fizjoterapeutyczna do 60 minut - pakiet 10 sesji***
Sesja fizjoterapeutyczna do 30 minut w domu pacjenta*
Sesja fizjoterapeutyczna do 30 minut w domu pacjenta* - Pakiet 10
Sesja fizjoterapeutyczna do 60 minut w domu pacjenta*
Sesja fizjoterapeutyczna do 60 minut w domu pacjenta* - Pakiet 10
zabiegów*****
Sesja rehabilitacja neurologiczna dziecięca do 45 minut
Terapia Blizn
Terapia Blizn - pakiet 10 zabiegów***
Terapia energotonowa do 30 minut
Terapia energotonowa do 60 minut
Trakcja szyjna / lędźwiowa
Terapia skojarzona (ud + elektroterapia) do 30 minut
Zabieg fizykoterapii - 1 zabieg na 1 okolicę (ultradźwięki, fonoforeza, krioterapia
miejscowa, laseroterapia*****, pole magnetycze, pole magnetyczne ASA (z
masażem wibracyjnym), galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja*****,
prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, prądy KOTZA, prądy TENS, sollux,
masaż podciśnieniowy IN- VAC MED)
Zabieg fizykoterapii***** - pakiet 10 zabiegów***
Zabieg fizykoterapii***** - pakiet 20 zabiegów***
Zabieg fizykoterapii***** - pakiet 30 zabiegów***
Kriokomora - 1 zabieg
Kriokomora - 1 zabieg ze strojem do kriokomory
Kriokomora - Pakiet 5 zabiegów****
Kriokomora - Pakiet 5 zabiegów ze strojem do kriokomory****
Kriokomora - Pakiet 10 zabiegów*****
Kriokomora - Pakiet 10 zabiegów ze strojem do kriokomory****

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny,
nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Cena

100,00 zł
110,00 zł
25,00 zł
140,00 zł
160,00 zł
130,00 zł
110,00 zł
55,00 zł
25,00 zł
200,00 zł
650,00 zł
70,00 zł
300,00 zł
300,00 zł
450,00 zł
120,00 zł
35,00 zł
45,00 zł
60,00 zł
110,00 zł
160,00 zł

60,00 zł
85,00 zł
110,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
60,00 zł
500,00 zł
85,00 zł
800,00 zł
100,00 zł
900,00 zł
110,00 zł
1 000,00 zł
160,00 zł
1 500,00 zł
150,00 zł
50,00 zł
450,00 zł
35,00 zł
50,00 zł
25,00 zł
25,00 zł
17,00 zł
150,00 zł
290,00 zł
425,00 zł
35,00 zł
80,00 zł
150,00 zł
195,00 zł
290,00 zł
335,00 zł
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Cennik usług medycznych
Miejsce

Typ usługi

TRANSPORT SANITRANY Opłata za godzinę transportu sanitarnego

Aktualizacja 2022-01-01

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny,
nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Cena
200,00 zł
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Cennik usług medycznych
Miejsce

SZIPTAL

Aktualizacja 2022-01-01

Typ usługi
Abrazja
ACL
Adenotomia (usunięcie trzeciego migdałka) - DZIECI
Adenotomia i podcięcie migdałków podniebiennych - DZIECI
Adenotomia z założeniem drenów w błony bębenkowe - DZIECI
Amputacja piersi
Artroskopia
Artroskopia z implantami
Cieśń nadgarstka
Endoproteza biodra
Endoproteza kolana
Ginekomastia
Halux
Operacja plastyczna przegrody nosa - DZIECI
Operacja stulejki w zniczeuleniu miejscowym
Operacja zatok przynosowych metodą endoskopową FESS - DZIECI
Polipy nosa
Prostowanie przegrody nosa
Tonsillektomia (usunięcie migdałków podniebiennych) - DZIECI
Usunięcie migdałków
Włożenie drenów w błony bębenkowe - DZIECI
Wycięcie wędzidełka języka w znieczuleniu ogólnym - DZIECI
Pozostałe zabieg operacyjny z zakresu chirurgii ogólnej
Pozostałe zabieg z zakresu chirurgii onkologicznej
Pozostałe zabieg z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej
Pozostałe zabieg z zakresu ginekologii
Pozostałe zabieg z zakresu otolaryngologii dorosłych
Pozostałe zabieg z zakresu otolaryngologii dzieci

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny,
nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Cena

Zakres zabiegu oraz cena
ustalana indywidaulnie
podczas konsultacji
kwalifikującej do zabiegu
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Cennik usług medycznych
Miejsce

STOMATOLOGIA

Aktualizacja 2022-01-01

Typ usługi
Korona porcelanowa
Lakierowanie zębów
Lakowanie zębów stałych za jeden ząb
Leczenie endodontyczne zębów przedtrzonowych i trzonowych - oczyszczenie
kanałów
Leczenie endodontyczne zębów przedtrzonowych i trzonowych - z wypełnieniem
jednego kanału
Leczenie endodontyczne zębów przedtrzonowych i trzonowych - z wypełnieniem
dwóch kanału
Leczenie endodontyczne zębów przedtrzonowych i trzonowych - z wypełnieniem
więcej niż dwóch kanałów
Obudowa zęba na wkładzie koronowo-korzeniowym
Proteza całkowita
Proteza częściowa do 3 zębów
Proteza częściowa do 6 zębów
Proteza szkieletowa
Szyna releksacyjna
Szyna wybielająca/zgryzowa
Szynowanie zębów
Usunięcie zęba
Usunięcie złogów nazębnych w obrębie 1 łuku zębowego
Wypełnienie chemoutwardzalne - duże
Wypełnienie chemoutwardzalne - małe
Wypełnienie światło utwardzalne - duże
Wypełnienie światło utwardzalne - małe
Wypełnienie światło utwardzalne - obudowa zęba
Zacementowanie mostu
Zdjęcie lub zacementowanie korony
Zdjęcie mostu dwupunktowego
Zmiana opatrunku
Znieczulenie do leczenia stomatologicznego

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny,
nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Cena

750,00 zł
100,00 zł
60,00 zł
180,00 zł
350,00 zł
400,00 zł
500,00 zł

420,00 zł
od 800,00 zł
od 500,00 zł
od 600,00 zł
od 1000,00 zł
350,00 zł
600,00 zł
350,00 zł
od 150,00 zł
100,00 zł
150,00 zł
100,00 zł
200,00 zł
150,00 zł
300,00 zł
150,00 zł
120,00 zł
150,00 zł
60,00 zł
50,00 zł
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Cennik usług medycznych
Miejsce

POZOSTAŁE

Typ usługi
Art. 24 pkt 11 ustawy o działalności leczniczej
Jedna strona kopii dokumentacji medycznej
Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej
Dokumentacja na nośniku elektronicznym (skan, płyta cd)
Zaświadczenie lekarskie
Wysyłka

Cena
nie pobiera się
0,39 zł
11,31 zł
2,26 zł
30,00 zł
15,00 zł

* usługa świadczona na terenie miasta Katowice, cena dojazdu ustalana indywidualnie
** cena promocyjna - czas promocji jest ograniczony
*** pakiet ważny jest przez 3 miesiące od daty pierwszego zabiegu. Pakiet może być wykorzystany tylko przez jedną osobę
**** pakiet ważny jest przez 3 miesiące od daty pierwszego zabiegu przy czym niewykorzystane zabiegi można wykorzystać tylko w
wyznaczonych przez placówkę kolejnych cyklach. Pakiet może być wykorzystany tylko przez jedną osobę
***** Nie dotyczy zabiegu objemującego nerw twarzowy
Voucher ważny jest przez 6 miesiące od daty zakupu.
Voucher może być wykorzystany tylko przez osobę w nim wskazaną.
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