Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Dyrektora
GPL SPZOZ w Modlinie z
dnia 9 maja 2022 r.

Cennik świadczeń zdrowotnych udzielanych w Garnizonowej
Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie

LP

ŚWIADCZENIE MEDYCZNE
PORADY LEKARSKIE
Porada lekarska – podstawowa opieka zdrowotna
1
(dzieci i doroslli)

CENA
110,00 zł

2 Porada chirurgiczna

160,00 zł

3 Porada dermatologiczna

160,00 zł

4 Porada ginekologiczno-połoznnicza

160,00 zł

5 Porada kardiologiczna

160,00 zł

6 Porada neurologiczna

160,00 zł

7 Porada okulistyczna

160,00 zł

8 Porada otolaryngologiczna

160,00 zł

9 Porada psychologiczna

150,00 zł

10 Porada psychiatryczna

160,00 zł

Porada lekarza medycyny pracy (badanie wstępne,
okresowe lub kontrolne z wydaniem
140,00 zł
11
zaslwiadczenia) oraz pozostałe konsultacje
specjalistyczne w ramach medycyny pracy
Porada recepturowa w poradniach
100,00 zł
12
specjalistycznych
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA – GABINET ZABIEGOWY (DLA DZIECI I
DOROSŁYCH)
Iniekcja domięslniowa, podskolrna, slroldskolrna
20,00 zł
13
pojedynczego leku (w cenie nie wliczono leku)

14
15
16
17
18
19
20

Iniekcja domięslniowa, podskolrna, slroldskolrna
złoznona (w cenie nie wliczono leku)
Iniekcja doznylna pojedynczego leku (w cenie nie
wliczono leku)
Iniekcja doznylna złoznona (w cenie nie wliczono
leku)
Załoznenie wenflonu lub jego wymiana
Pomiar poziomu cukru we krwi przy uznyciu
glukometru
Kontrola wagi ciała
Pomiar cislnienia krwi i tętna

25,00 zł
25,00 zł
25,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
10,00 zł

21 Zmiana opatrunku, toaleta rany małej oraz slredniej

25,00 zł

22 Zmiana opatrunku, toaleta rany duznej
Szczepienie (w cenie nie wliczono kosztolw
23
szczepionki)
Zabieg pielęgniarski w domu pacjenta (pobranie
krwi bez kosztu badanl, zmierzenie cislnienia,
24 załoznenie opatrunku małego i slredniego, wymiana
wenflonu, pomiar poziomu cukru glukometrem)
cena za pojedynczy zabieg
Zabieg pielęgniarski w domu pacjenta (iniekcja
domięslniowa, podskolrna, slroldskolrna, doznylna,
25
wymiana opatrunku duznego) cena za pojedynczy
zabieg
26 Badanie elektrokardiograficzne bez opisu
PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE
PRACOWNIA USG

30,00 zł

27 Badanie USG jamy brzusznej z opisem

150,00 zł

28

Badanie USG układu moczowego wraz z badaniem
gruczołu krokowego

20,00 zł

30,00 zł

40,00 zł
30,00 zł

150,00 zł

29 Badanie USG gruczołu krokowego

120,00 zł

30 Badanie USG stawu kolanowego

150,00 zł

31 Badanie USG stawu barkowego

150,00 zł

32 Badanie USG stawu skokowego (stopy)

150,00 zł

33 Badanie USG stawu łokciowego

150,00 zł

34 Badanie USG dłoni, nadgarstka
35

Badanie USG narządu ruchu (mięslnie, zmiany
pourazowe)

120,00 zł
130,00 zł

36 Badanie USG slcięgna Achillesa

130,00 zł

37 Badanie USG pięty

120,00 zł

38 Badanie USG tętnic szyjnych i kręgowych (doppler)

140,00 zł

Badanie USG znył konlczyn golrnych (doppler) – 1
konlczyna
Badanie USG znył konlczyn golrnych (doppler) – 2
40
konlczyny
Badanie USG znył konlczyn dolnych (doppler) – 1
41
konlczyna
Badanie USG znył konlczyn dolnych (doppler) – 2
42
konlczyny
39

43 Badanie USG szyi (tarczycy)
44
45
46
47
48

PRACOWNIA EMG
Badanie iloslciowe jednego mięslnia
Badanie jakoslciowe jednego mięslnia
Prolba ischemiczna (tęznyczkowa)
Badanie przewodnictwa włolkien ruchowych
jednego nerwu obwodowego
Badanie przewodnictwa włolkien ruchowych
jednego nerwu obwodowego długiego + fala F
PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI

140,00 zł
220,00 zł
140,00 zł
220,00 zł
120,00 zł
65,00 zł
30,00 zł
160,00 zł
55,00 zł
55,00 zł

49 RTG klatki piersiowej PA/AP / zneber dla dorosłych

50,00 zł

50 RTG Klatki piersiowej PA/AP + bok dla dorosłych
RTG klatki piersiowej PA/AP / zneber dla dzieci do
51
16 roku znycia
RTG klatki piersiowej PA/AP + bok dla dzieci do 16
52
roku znycia
53 RTG znebra – jedna strona AP/PA
54 RTG znebra – jedna strona AP/PA + skos
55 RTG mostka AP + skos
56 RTG kręgosłupa C, AP + bok
57 RTG kręgosłupa C czynnoslciowe / skosy
58 RTG kręgosłupa Th, AP + bok
59 RTG kręgosłupa L-S, AP + bok

60,00 zł
40,00 zł
50,00 zł
45,00 zł
55,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
60,00 zł
60,00 zł

60 RTG kręgosłupa L-S czynnoslciowe / skosy
61 RTG kręgosłupa Th-L-S na stojąco – skolioza AP
RTG kręgosłupa Th-L-S na stojąco – skolioza AP +
62
bok
63 RTG stawu krzyznowo-biodrowego AP+ bok
64 RTG stawolw biodrowych – miednica AP
65 RTG stawu biodrowego – jedna strona
66 RTG stawolw biodrowych + osiowe
67 RTG koslci udowej AP + bok
68 RTG stawu kolanowego AP + bok
69 RTG stawu kolanowego AP + bok na stojąco

60,00 zł
60,00 zł

70 RTG obu stawolw kolanowych AP + bok na stojąco

80,00 zł

71 RTG podudzia AP + bok
72 RTG stawu skokowego AP + bok

40,00 zł
40,00 zł

73

50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
60,00 zł
50,00 zł
40,00 zł
60,00 zł

60,00 / 80,00

RTG stawolw skokowych AP + bok na stojąco / OBU
74 RTG stopy AP + bok
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

70,00 zł

40,00 zł
60,00 / 80,00

RTG stopy AP + bok na stojąco / OBU
RTG rzepki bok + osiowe
RTG koslci piętowej bok + osiowe
RTG palca u nogi AP + bok
RTG stawu barkowego / obojczyka AP
RTG stawu barkowego / obojczyka AP + osiowe
RTG koslci ramiennej AP + bok
RTG koslci przedramienia AP + bok
RTG stawu łokciowego AP + bok
RTG nadgarstka AP + bok
RTG ręki AP + bok / skos
RTG ręki wiek kostny AP
RTG palca AP + bok
RTG czaszki AP + bok
RTG zatok PA lub nosogardła
RTG twarzoczaski PA
RTG koslci nosa bok
RTG jamy brzusznej stojąc / leznąc
Wykonanie zdjęcia dodatkowego

94 Zdjęcie pantomograficzne całkowite*

40,00 zł
40,00 zł
25,00 zł
50,00 zł
60,00 zł
45,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
20,00 zł
25,00 zł
50,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
20,00 zł
50,00 zł
15,00 zł
75,00 zł

95 Zdjęcie cefalometryczne (boczne) zębolw i czaszki*
Zdjęcie pantomograficzne całkowite +
cefalometryczne*
Tomografia 3D pojedynlczego zęba lub odcinka łuku
97
zębowego
96

98 Tomografia 3D szczęki i znuchwy
Tomografia 3D pojedynlczego stawu skorniowoznuchwowego
Tomografia 3D obu stawolw skroniowo100
znuchwowych
99

101 Tomografia 3D zatok nosowych

75,00 zł
135,00 zł
150,00 zł
200,00 zł
150,00 zł
260,00 zł
200,00 zł

* badanie wykonywane są bez opisu / w przypadku badania z opisem + 10,00 zł
do ceny
* badanie wykonywane są bez opisu / w przypadku badania z opisem + 10,00 zł
do ceny
POZOSTAŁE BADANIA
35,00 zł
102 Badanie spirometryczne
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
103 Porada chirurgiczna

160,00 zł

104
105
106
107
108
109
110

120,00 zł
120,00 zł
100,00 zł
40,00 zł
100,00 zł
300,00 zł
150,00 zł

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Nacięcie ropnia lub krwiaka
Nacięcie ropowicy
Opatrunek duzny (oparzenia duznej powierzchni)
Opatrunek mały wraz z toaletą rany
Opatrunek z płukaniem rany
Szycie duznej zmiany
Szycie małej zmiany (do 5 szwolw)
Wycięcie guzka w tkance podskolrnej
(pojedynczego)
Usunięcie wrastającego paznokcia
Wycięcie zmiany na skolrze (np tłuszczaka)
Załoznenie gipsu konlczyny golrnej
Załoznenie gipsu konlczyny dolnej
Zdjęcie gipsu
Szyny palcowe metalowe – unieruchomienie
Blokada stawolw
Usunięcie ciała obcego (płytko połoznonych)
Punkcja stawu
PORADNIA DERMATOLOGICZNA

120,00 zł
170,00 zł
100,00 zł
100,00 – 200,00 zł
100,00 – 350,00 zł
30,00 – 50,00 zł
150,00 zł
170,00 zł
100,00 zł
100,00 zł

Porada dermatologiczna w ramach ktolrej istnieje
moznliwoslcl wykonania: oceny dermatoskopowej,
121
wykonania zabiegu krioterapii do 5 zmian małych –
do 1cm slrednicy (wg wskazanl lekarza)

160,00 zł

Zabieg krioterapii pojedynczej zmiany małej
18,00 zł
powyznej 5 zmian – cena za pojedynczą zmianę
Zabieg krioterapii pojedynczej zmiany duznej – cena
120,00 zł
123
za zabieg
Biopsja zmiany skolrnej wraz z badaniem
100,00 zł
124
histopatologicznym w znieczuleniu miejscowym
PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
122

125 Porada ginekologiczno-połoznnicza

160,00 zł

126
127
128
129
130

40,00 zł
50,00 zł
60,00 zł
30,00 zł
100,00 zł

131
132
133
134
135
136
137
138

139

140
141
142

Badanie KTG (ciązna fizjologiczna)
Badanie cytologiczne
Usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej
Zdjęcie szwu
Badanie USG – ocena ciązny
Badanie USG pęcherza i narządu rodnego przez
powłoki brzuszne
Badanie USG dopochwowe
Badanie USG piersi
Badanie palpacyjne piersi
PORADNIA KARDIOLOGICZNA
Porada kardiologiczna
Badanie EKG metodą Holtera 3-kanałowe z
pomiarem do 24 godzin
Badanie EKG metoda Holtera 3-kanałowe z
pomiarem powyznej 24 godzin (maksymalnie do 7
dni) wraz z opisem
Badanie EKG metoda Holtera 12-kanałowe z
pomiarem do 24 godzin
Badanie EKG metoda Holtera 12-kanałowe z
pomiarem do 48 godzin wraz z opisem. Istnieje
moznliwoslcl wykonania pomiarolw powyznej 48h – za
kazndy następny dzienl w ramach jednego badania
opłata wynosi 50,00 zł
Badanie cislnienia tętniczego krwi metodą Holtera
do 24 godzin wraz z opisem
Badanie echokardiograficzne z opisem
Prolba wysiłkowa z opisem
PORADNIA NEUROLOGICZNA

90,00 zł
100,00 zł
90,00 zł
50,00 zł
160,00 zł
120,00 zł
120,00 zł + 50,00 zł za
każdy następny dzień
monitorowania
140,00 zł
140,00 zł + 50,00 zł za
każdy następny dzień
monitorowania
130,00 zł
160,00 zł
160,00 zł

143 Porada neurologiczna

160,00 zł

PORADNIA OKULISTYCZNA
PORADY OKULISTYCZNE

144

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

157
158
159

160

Badanie podstawowe dorosłych oraz dzieci od 10
r.zn., w tym: komputerowe badanie ostroslci wzroku,
dobolr okularolw, bezkontaktowy pomiar cislnienia
160,00 zł
(puff), badanie w lampie szczelinowej (ocena
przedniego odcinka oraz tylnego odcinka gałki
ocznej)
Badanie kontrolne po zakonlczeniu leczenia (jedna
100,00 zł
wizyta)
BADANIA DODATKOWE
80,00 zł
Gonioskopia
100,00 zł
Badanie dna oka
Badanie podstawowe dorosłych oraz dzieci od 10
200,00 zł
r.zn. wraz z badaniem dna oka
30,00 zł
Tonometria bezkontaktowa
50,00 zł
Tonometria aplanacyjna
30,00 zł
Test oceny filmu łzowego (test schirmera)
150,00 zł (VAT)
Badanie kandydatolw na kierowcolw
30,00 zł
Komputerowe badanie wzroku
50,00 zł
Pachymetria (pomiar gruboslci rogolwki)
Badanie widzenia zmierzchowego i test na
50,00 zł (VAT)
olslnienie
ZABIEGI OKULISTYCZNE
Krioterapia:
200,00 zł
- powiek
250,00 zł
- spojolwek
350,00 zł
- rogolwki
Badanie droznnoslci drolg łzowych (przy
50,00 zł
wykonywaniu podstawowego badania) – dopłata
Usuwanie ciała obcego (przy wykonywaniu
50,00 zł
podstawowego badania) – dopłata
150,00 zł
Usuwanie ciała obcego
PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA
Porada otolaryngologiczna w ramach ktolrej istnieje
moznliwoslcl wykonania: płukanie uszu, usunięcie
160,00 zł
ciała obcego z gardła, nosa lub ucha, pobieranie
wymazu z nosa lub gardła bez ceny badania (wg
wskazanl lekarza)

161

Audiogram wykonany podczas porady
otolaryngologicznej zgodnie ze wskazaniem lekarza

162 Audiogram bez wskazanl lekarza
163 Tympanometria
Biopsja wycina z nosa, gardła wraz z badaniem
164
histopatologicznym w znieczuleniu miejscowym

25,00 zł
45,00 zł
50,00 zł
100,00 zł

165 Tamponada nosa: przednia

100,00 zł

166 Kateteryzacja trąbek słuchowych

50,00 zł

167

Pobieranie wymazu z nosa lub gardła na posiew na
znyczenie pacjenta z ceną badania

168 Posiew / wymaz bakteriologiczny + antybiogram
MEDYCYNA PRACY
Badania lekarskie dla kierowcolw zawodowych
wykonujących przewolz drogowy (kategoria B,C,D)
lub prowadzący pojazd uprzywilejowany lub
taksolwkarze – badanie wstępne lub okresowe. W
169
skład badania wchodzi: badanie neurologiczne,
badanie okulistyczne, konsultacja lekarza
orzecznika, poziom glukozy, badanie EKG – PAKIET
BADAN NR 1

80,00 zł
50,00 zł

300,00 zł

Badania lekarskie dla osolb ubiegających się o
kategorię A lub B albo przedłuznających prawo jazdy
ww. Kategorii. W skład badania wchodzi: badanie
okulistyczne, konsultacja lekarza orzecznika,
poziom glukozy na czczo. Cena ustawowa na
170
podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
17 lipca 2014 r. w sprawie badanl lekarskich osolb
ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami i kierowcolw (Dz. U. z 2014 poz. 949)
PAKIET BADAN NR 2

200,00 zł

Badanie lekarskie dla kierowcolw kategorii A lub B z
zakresu medycyny pracy (przedstawiciele
handlowi, pojazdy słuznbowe – osoby nie
171
zatrudnione jako kierowcy) W skład badania
wchodzi: badanie okulistyczne, konsultacja lekarza
orzecznika. PAKIET BADAN NR 3

250,00 zł

Badanie lekarskie dla operatorolw maszyn (np.
wolzkolw widłowych) wstępne. W skład badania
172 wchodzi badania neurologiczne, badanie
okulistyczne, badanie laryngologiczne, konsultacja
lekarza orzecznika. PAKIET BADAN NR 4*

350,00 zł

Badanie lekarskie dla operatorolw maszyn (np.
wolzkolw widłowych) okresowe. W skład badania
173
wchodzi: konsultacja lekarza orzecznika. PAKIET
BADAN NR 5

200,00 zł

Badanie lekarskie dla osolb pracujących na
wysokoslci (powyznej 3m) wstępne lub okresowe. W
174 skład badania wchodzi: badanie neurologiczne,
badanie okulistyczne, badanie laryngologiczne,
konsultacja orzecznika. PAKIET BADAN NR 6*

350,00 zł

Badanie lekarskie oraz psychologiczne dla osolb
ubiegających się o pozwolenie na bronl (bronl
gazowa, bojowa, sportowa oraz pneumatyczna). W
skład badania wchodzi: badanie psychologiczne,
175 badanie okulistyczne, badanie psychiatryczne,
konsultacja lekarza orzecznika. PAKIET BADAN NR
7. W przypadku badanl dla osolb ubiegających się o
pozwolenie na bronl dla uznytku osobistego cena 550
ZŁ

450,00 zł / 550,00 zł
(VAT)

Badanie lekarskie wstępne lekarskie oraz
psychologiczne kuratorolw, sędziolw, prokuratorolw,
176 syndykolw. W skład badania wchodzi: badanie
neurologiczne, badanie psychologiczne, konsultacja
lekarza orzecznika. PAKIET BADAN NR 8

300,00 zł

Badanie lekarskie oraz psychologiczne osolb
posiadających lub ubiegających się o licencję
177 detektywa. W skład badania wchodzi: badanie
psychologiczne, badanie psychiatryczne, badanie
lekarza orzecznika PAKIET BADAN NR 9

350,00 zł (VAT)

Badania osolb ubiegających się lub posiadających
prawo do kierowania działalnoslcią gospodarczą lub
bezposlrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i
obrocie materiałami wybuchowymi, bronią,
178 amunicją oraz wyborami o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym. W skład badania
wchodzi badanie psychologiczne i psychiatryczne.
Pozwolenie wydawane dla instytucji wojskowych
lub policji. PAKIET BADAN NR 10

650,00 zł (VAT)

Badanie psychiatryczne osolb ubiegających się lub
posiadających prawo do kierowania działalnoslcią
gospodarczą lub bezposlrednio zatrudnionych przy
179
wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyborami o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym.

180

181

182

183
184
185
186

Badania lekarskie oraz psychologiczne, wstępne lub
okresowe dla osolb ubiegających się, lub
przedłuznających waznnoslcl licencji pracownikolw
ochrony fizycznej. W skład badania wchodzi:
badanie okulistyczne, badanie psychiatryczne,
badanie psychologiczne, konsultacja lekarza
orzecznika, poziom glukozy we krwi, EKG (po 40 r.
zn.). PAKIET BADAN NR 11
Badanie lekarskie wstępne i okresowe inspektorolw
transportu drogowego. W skład badania wchodzi:
badanie neurologiczne, badanie okulistyczne,
badanie laryngologiczne, konsultacja lekarza
orzecznika, poziom glukozy we krwi, EKG (po 40 r.
zn) PAKIET BADAN NR 12
Badanie lekarskie osolb ubiegających się lub
posiadających pozwolenie na nabywanie oraz
przechowywanie materiałolw wybuchowych
przeznaczonych do uznytku cywilnego. W skład
badania wchodzi: badanie psychiatryczne i
psychologiczne. PAKIET BADAN NR 13
Badanie lekarskie lekarza medycyny pracy
okresowe, wstępne lub kontrolne wraz z wydaniem
zaslwiadczenia.
Wydanie orzeczenia do celolw sanitarnoepidemiologicznych
Badanie psychologiczne kierowcy zawodowego
wykonującego przewolz drogowy, prowadzącego
pojazdy uprzywilejowane, instruktorzy,
egzaminatorzy
Badanie psychologiczne kierowcy skierowani przez
Starostwo (punkty, alkohol)

Badania psychologiczne: kat. B (przedstawiciele
handlowi, pojazdy słuznbowe), operatorzy maszyn,
187
sprzętu budowlanego, praca na wysokoslci, inne
zawody wymagające sprawnoslci psychofizycznej
188

Badanie psychologiczne kuratorolw, sędziolw,
prokuratorolw, syndykolw, kuratorolw, asesorolw

380,00 zł (VAT)

450,00 zł (VAT)

400,00 zł

350,00 zł (VAT)

140,00 zł
50,00 zł

150,00 zł

150,00 zł (VAT)

120,00 zł

150,00 zł

Badanie psychologiczne na bronl: osoby ubiegające
się o pozwolenie
Badanie psychologiczne na bronl: osoby posiadające
190
pozwolenie
Badanie psychologiczne: licencja detektywa lub
191
straznnika miejskiego
Badanie psychologiczne: osoby ubiegające się o
pozwolenie na nabywanie i przechowywanie
192
materiałolw wybuchowych przeznaczonych do
uznytku cywilnego
189

Badanie psychologiczne osolb ubiegających się lub
posiadających prawo do kierowania działalnoslcią
gospodarczą lub bezposlrednio zatrudnionych przy
193
wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyborami o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym.

200,00 zł (VAT)
150,00 zł (VAT)
150,00 zł (VAT)

150,00 zł (VAT)

220,00 zł (VAT)

200,00 zł (VAT)
194 Badanie testem MMPI, APIS
Opinia psychologiczna do sądu lub ZUS (cena
200,00 zł /300,00 zł
195
(VAT)
zaleznna od iloslci spotkanl)
170,00 zł
196 Dodatkowe badania: kierowca + operator
Dodatkowe badania: operator + badanie
100,00 zł
197
wysokoslciowe
Badanie widzenia zmierzchowego i test na
30,00 zł
198
olslnienie wykonywane przez psychologa
PORADNIA STOMATOLOGICZNA
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

199 Badanie stomatologiczne osoby nieubezpieczonej
200
201
202
203
204
205
206
207
208

RTG punktowe zęba / RTG punktowe zęba z
nagraniem na płytę CD
Materiały do znieczulenia
Leczenie nadwraznliwoslci szyjek zębowych (jeden
ząb)
Lakowanie zęba (jeden ząb) dla dzieci powyznej 8ego roku znycia
Opatrunek stomatologiczny
Opracowanie i wypełnienie ubytku w zębie
mlecznym
Opracowanie i wypełnienie ubytku na jednej,
dwolch lub trzech powierzchniach
Odbudowa kompozytowa zęba (rozległa
rekonstrukcja)
Wypełnienie chemoutwardzalne

50,00 zł
30,00 zł
35,00 zł
10,00 zł
40,00 zł
50,00 zł
80,00 zł
120,00 – 200,00 zł
180,00 – 250,00 zł
70,00 zł

209 Cwiek okołomiazgowy
Lakierowanie zębolw stałych (powyznej 18 roku
210
znycia) - 1 łuk
211 Piaskowanie
Usunięcie złogolw nazębnych dla osolb
212
nieubezpieczonych – 2 łuki
213 Wypełnienie tymczasowe
LECZENIE ENDODONTYCZNE
214 Ekstrypacja miazgi w znieczuleniu – 1 kanał

50,00 zł
50,00 zł
150,00 zł
100,00 – 150,00 zł
50,00 zł
100,00 zł

215 Dewitalizacja miazgi

100,00 zł

216 Leczenie endodontyczne po dwitalizacji:

40,00 zł

- I kanał

400,00 zł

- II kanały

500,00 zł

- III kanały
Leczenie endodontyczne zębolw u dzieci do 18 r. zn. z
217 miazgą zgorzelinową posiadającą trzy lub wiecej
kanałolw

600,00 zł

218 Opatrunek do kanału

50,00 zł

219

Wybielenie jednego zęba martwego (slrednio 3
wizyty)

220 Wybielanie nakładkowe

221
222
223
224
225
226

PROTETYKA
Analiza RTG, modele diagnostyczne
Wkład k/k lany lub włolkno szklane
Wkład k/k dzielony – lany lub włolkno szklane
Korona kompozytowa wykonana przez technika
Korona akrylowa
Korona lana metalowa

227 Licolwka kompozytowa
228
229
230
231
232
233

Zdjęcie korony lub mostu
Zacementowanie korony
Punkt w protezie (ząb, klamra, płyta), naprawa
Proteza częslciowa/całkowita
Siatka wzmacniająca
Szyna zgryzowa akrylowa

120,00 zł

150,00 zł (VAT)
800,00 zł (VAT)

40,00 zł
220,00 zł
300,00 zł
400,00 zł
150,00 zł
300,00 zł
700,00 – 800,00 zł (VAT)
100,00 – 200,00 zł
50,00 zł
100,00 zł
900,00 – 1 100,00 zł
200,00 zł
500,00 zł

234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
254

Proteza szkieletowa
Proteza acetalowa
Łuk lany
Podslcielenie protezy
Zatrzask osiowy RHEIN
Zamiana akrylu – np na zagraniczne tworzywo
(ivoclar w cenie)
Korona licowa porcelanowa
Klamra acetalowa do szkieletu
Korona pełnoceramiczna
Szyna relaksacyjna
Wyciski
CHIRURGIA
Ekstrakcja zęba
Dłutowanie
Usunięcie zęba mlecznego
Wytłuszczenie torbieli
Plastyka połączenia ustno-zatokowego
Podcięcie wędzidełka
Resekcja wierzchołka
Opatrunek chirurgiczny
Kiretazn otwarty
Recesja / pokrycie recesji za punkt
ORTODONCJA
Wizyta ortodontyczna powyznej 18 roku znycia

1 800,00 zł
1 800,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
470,00 zł
50,00 zł
900,00 zł
150,00 zł
1000,00 – 1100,00 zł
500,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
150,00 – 300,00 zł
50,00 – 100,00 zł
300,00 – 600,00 zł
300,00 – 400,00 zł
150,00 – 200,00 zł
300,00 – 400,00 zł
50,00 zł
150,00 – 200,00 zł
150,00 – 200,00 zł
70,00 zł

255 Wizyta z aparatem ruchomym

60,00 zł

256 Plan leczenia

150,00 zł

257 Naprawa aparatu ortodontycznego

80,00 zł + 30,00 zł za
każdy dodatkowy
element

258

Modele diagnostyczne powyznej 15 roku znycia +
wyciski

100,00 zł

259

Dodatkowe elementy łuku wargowego (łapki, pętle,
przyciski omegi, spręznynki powrotne, agrafki)

30,00 zł

260 Aparat HYRAX
Zmiana jednego łuku – wizyta z aparatem stałym –
aktywacje – jedna wizyta
Zmiana dwolch łukolw – wizyta z aparatem stałym –
262
aktywacje – jedna wizyta
261

700,00 zł
160,00 zł
220,00 zł

263 Płytki retnecyjne (schwarza)

450,00 zł

264 Szyna stabilizująca (termoformowalna)

350,00 zł

265 Aparat stały (cena za 1 łuk zębowy)

1 600,00 zł

266 Aparat ortodontyczny
- płytkowy

600,00 zł

- blokowy

800,00 zł

- slruba dodatkowa

60,00 zł

267 Sciągnięcie aparatu stałego

150,00 zł

268 Retailer ortodontyczny stały klejony

350,00 zł

269 Wyciski

100,00 zł

Leczenie ortodontyczne wad zgryzu z zastosowaniem aparatu ruchomego jedno
lub dwuszczękowego do 12 lat – bez opłat. Kontrola do 13 lat – bez opłat. Naprawa
aparatu ortodontycznego raz w roku – bez opłat
PRACOWNIA FIZJOTERAPII
270

Konsultacja fizjoterapeutyczna wraz z badaniem
funkcjonalnym

Masazn klasyczny częslci ciała (kręgosłup, konlczyny)
zabieg do 20 minut
Masazn klasyczny częslci ciała (kręgosłup, konlczyny)
272
zabieg do 30 minut
273 Masazn częslciowy kręgosłupa, zabieg do 15 minut
271

70,00 zł

70,00 zł
80,00 zł
50,00 zł

274 Masazn limfatyczny odcinkowy, zabieg do 20 minut

70,00 zł

275 Masazn limfatyczny mechaniczny
276 Masazn wibracyjny
KINEZYTERAPIA
Cykloergometr (rower treningowy) lub rotor
277 ręczny (konlczyny golrne lub dolne), zabieg do 20
minut
278 Bieznna (cena za jeden program)
279 Terapia szyną CPM

100,00 zł
100,00 zł

280

Kompleksowa terapia ręki: stolł manualny, terapia
manualna, kinezyterapia. Zabieg do 40 minut

281 Cwiczenia izometryczne

20,00 zł
10,00 zł
30,00 zł
60,00 zł
30,00 zł

282

283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298

299

Cwiczenia wspomagane, czynne wolne, czynne w
odciązneniu, czynne w odciązeniu z oporem Sling
Therapy. Cwiczenia 15 minut
Cwiczenia wspomagane, czynne wolne, czynne w
odciązneniu, czynne w odciązeniu z oporem Sling
Therapy. Cwiczenia 45 minut
Terapia na stole trakcyjnym TRITON
Nauka czynnoslci lokomocji. Zabieg 40 minut
Gimnastyka indywidualna /grupowa-min. 3 sosby
(korekcyjna). Cwiczenia 30 minut
Kinesiology taping / plastrowanie z badaniem
FIZYKOTERAPIA
Terapia falą uderzeniową 1 zabieg / 3 zabiegi / 6
zabiegów
Naslwietlanie promieniami IR/UVA/UVB
Krioterapia miejscowa
Elektroterapia / tonoliza
Jonoforeza z lekiem
Wielozmienne, impulsowe pole magnetyczne
niskiej częstotliwoslci (magnetotronik)
Laseroterapia punktowa i ogollna (skaner)
Ultradzlwieki miejscowe / fonoforeza + lek
Elektroterapia skojarzona (z ultradzlwiekami)
ASTAR
Laser wysokoenergetyczny HILT
Laser wysokoenergetyczny HILT. Pakiet 10
zabiegolw
PAKIETY ZABIEGOWE
PAKIET NR 1. Trzy zabiegi fizykoterapii Cena za 5
dni

20,00 zł

40,00 zł
30,00 zł
70,00 zł
50,00 zł / 40,00 zł
25,00 zł / 50,00 zł
80,00 zł / 200,00 zł /
400,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
30,00 zł
275,00 zł

300,00 zł

300

PAKIET NR 1. Trzy zabiegi fizykoterapii Cena za 10
dni

500,00 zł

301

PAKIET NR 2. Dwa zabiegi fizykoterapii. Cena za 5
dni. Pakiet nie zawiera terapii falą uderzeniową.

200,00 zł

302

PAKIET NR 2. Dwa zabiegi fizykoterapii. Cena za 10
dni. Pakiet nie zawiera terapii falą uderzeniową.

380,00 zł

INDYWIDUALNA PRACA Z PACJENTEM SPECJALISTYCZNYMI METODAMI
303

Specjalistyczne metody medycyny manualnej w tym
terapia dzieci i niemowląt

100,00 zł

304

305
306
307

308

309
310

310
312
313

Suche igłowanie wraz z naslwietlaniem lampą sollux
– jeden zabieg

110,00 zł

POZOSTAŁE USŁUGI
UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ / ZASWIADCZENIA
Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji
9,00 zł
medycznej
0,30 zł
Jedna strona kopii dokumentacji medycznej
Kopia dokumentacji medycznej na elektronicznym
1,90 zł
noslniku danych
Zaslwiadczenie lekarskie dla ZUS, KRUS na potrzeby
postępowania rentowego oraz przyznanie
36,90 zł (VAT)
slwiadczenl z tytułu wypadkolw przy pracy czy
chorolb zawodowych, w postępowaniu o
odszkodowania np. PZU
Dla potrzeb orzeczenl sądowych innych nizn dla osolb
98,40 zł (VAT)
dotkniętych przemocą w rodzinie
Zaslwiadczenia o stanie zdrowia dla zakładolw pracy
36,90 zł (VAT)
lub innych instytucji w celu uzyskania slwiadczenl
rzeczowych lub pienięznnych
Zaslwiadczenia o stanie zdrowia dla zakładolw pracy
36,90 zł (VAT)
lub innych instytucji w celu uzyskania slwiadczenl
rzeczowych lub pienięznnych
Zaslwiadczenia dla potrzeb sanitarno50,00 zł
epidemiologicznych
Zaslwiadczenia wydawane na znyczenie pacjenta w
36,90 zł (VAT)
innych celach pozaleczniczych
CENNIK OBOWIĄZUJE OD DNIA 16 MAJA 2022 r.

