
 

CENNIK  

 

SZCZEGÓŁOWY 

 
 

 

 

 

 Wizyta konsultacyjna: 120 – 150 zł 

 Lekarska wizyta domowa (cena z dojazdem): 170 – 220 zł 

 Wypisanie recepty (bez wizyty): 20 zł 

 Obdukcja sądowo-lekarska: 100 zł + VAT 23% 

 Wypożyczenie: dylatatora Kříža: 50 zł/3 tygodnie (kaucja 300 zł) 

kuli łokciowej: 10 zł/m-c (kaucja 50 zł) 

stabilizatora stawu kolanowego: 10 zł/2 tygodnie (kaucja 100 zł) 

 

 

Cennik zabiegów – chirurgia, proktologia, urologia, ginekologia 
(obejmuje niezbędną konsultację, znieczulenie, zabieg, konieczne materiały) 

 

Zabieg Cena 

Usuwanie szwów, sączków, małe opatrunki 40 zł 

Blokady, punkcje, iniekcje dostawowe (bez ceny leku) 50 zł 

Zaopatrzenie, opracowanie, szycie ran 250 - 350 zł 

Przygotowanie i podanie osocza bogatopłytkowego (ortopedia) 300 zł 

Zdjęcie paznokcia - częściowe, całkowite 250 zł 

Plastyka wrastającego paznokcia - resekcja klinowa 450 zł 

Wszczepienie Disulfiramu (Esperalu) - bez ceny leku 280 zł 

Wycięcie pojedynczej zmiany skórnej (każda następna + 50 zł) 350 - 600 zł 

Wycięcie guza podskórnego (kaszak, tłuszczak, ganglion itp.) 400 - 800 zł 

Zamykanie naczynek (teleangiektazji) - elektroobliteracja 100 - 150 zł 

Termoobliteracja pojedynczych żylaków 150 - 300 zł 

Miniflebektomia, krossektomia 400 - 900 zł 

Nacięcie zakrzepicy, ropnia, czyraka 180 zł 

Leczenie hemoroidów metodą Hemoron  

jeden zabieg 400 zł 

pakiet 3 zabiegów 1 100 zł 

pakiet 5 zabiegów 1 800 zł 

Ligacja hemoroidów (gumkowanie metodą Barrona) 300 zł / guzek 



Operacja żylaków kończyny dolnej, przepukliny pachwinowej, kresy białej,  

pępkowej, torbieli włosowej, hemoroidów, pęcherzyka żółciowego itp. 

wykonywane w warunkach szpitalnych (1- 2 nocy w oddziale) 

2 500 – 6 000 zł 

Operacja plastyczna stulejki; obrzezanie 1 000 zł 

Plastyka (wydłużenie) operacyjne wędzidełka napletka 450 zł 

Cewnikowanie pęcherza moczowego 30 zł 

Wymiana cewnika; duże opatrunki 50 zł 

Odprowadzenie załupka  150 zł 

Założenie wkładki wewnątrzmacicznej (bez ceny wkładki) 400 zł 

 

Cennik zabiegów laserowych 
(obejmuje konsultację, znieczulenie, zabieg) 

 

Zabieg Cena 

Usunięcie pojedynczej zmiany skórnej laserem CO2 150 - 300 zł 

Usuwanie licznych, drobnych zmian skórnych bez znieczulenia laserem CO2 300 zł / 15 min. 

Podcięcie wędzidełka języka, górnej wargi, dolnej wargi laserem CO2 200 zł 

Podcięcie - plastyka wędzidełka napletka; leczenie wrastającego paznokcia 

laserem CO2 
350 zł 

Usuwanie grudek perlistych żołędzi prącia laserem CO2 600 - 900 zł 

Usuwanie prosaków skóry penisa, moszny, warg sromowych laserem CO2 400 - 1 400 zł 

Usuwanie kłykcin kończystych okolic płciowych i odbytu laserem CO2 450 zł / 15 min. 

Biostymulacja laserowa ran i owrzodzeń 
zależnie od wielkości 20 - 50 zł 

pakiet 10 zabiegów rabat 20% 

Leczenie blizn i rozstępów –  

laser Er:Yag frakcyjny iPixel 

do 3 cm
2 

150 - 350 zł 

3 - 10 cm
2
 350 - 700 zł 

powyżej 10 cm
2
 wycena indywidualna 

po usunięciu tarczycy 300 zł 

po cięciu cesarskim 450 zł 

pooparzeniowe 300 - 600 zł / 50 cm
2
 

biodra; pośladki; brzuch; piersi 800 – 1 500 zł 

pakiet 3 zabiegów rabat 10% 

Peeling laserowy, odmładzanie, 

wygładzanie zmarszczek, usuwanie 

przebarwień, blizn potrądzikowych, 

rozszerzonych porów - laser Er:Yag 

frakcyjny iPixel 

nos; czoło; górna warga 250 zł 

powieki górne; powieki dolne; 

fragment czoła 
500 zł 

grzbiety rąk 600 zł 



policzki 800 zł 

twarz 1 000 zł 

twarz + szyja  1 500 zł 

twarz + szyja + dekolt 1 800 zł 

 

 

Cennik zabiegów - kosmetyka, podologia 
(obejmuje konsultację, zabieg, konieczne kosmetyki) 

 

Zabieg Cena 

Masaż manualny twarzy z digitopresurą 120 zł 

Darsonwalizacja 10 - 20 zł 

Peeling depigmentacyjny Cosmelan 1 600 zł 

Peelingi medyczne  od 150 zł 

Peeling kawitacyjny, sonoforeza (bez ceny preparatu) 60 - 180 zł 

Mikrodermabrazja korundowa  

ramiona; dekolt 100 zł 

twarz 150 zł 

plecy 250 zł 

rozstępy 500 zł 

Higieniczne oczyszczanie skóry 150 zł 

Lecznicze oczyszczanie skóry 200 - 250 zł 

Zabieg pielęgnacyjny Exuviance Professional 

okolica oczu 150 zł 

twarz + szyja + dekolt 250 zł 

twarz + oczy + szyja + dekolt 300 zł 

Mezoterapia mikroigłowa DermaFrac 

pojedynczy zabieg 420 zł 

pakiet 3 zabiegów 1 160 zł 

pakiet 6 zabiegów 2 120 zł 

Korekcja wrastającego paznokcia  

metodą Arkady 

paluch 250 - 350 zł 

palce II - V  200 zł / szt. 

Rekonstrukcja paznokcia 
paluch 190 zł 

palce II - V 100 zł /szt. 

Klamry ortonyksyjne 

założenie klamry 3TO 150 zł 

założenie klamry Podofix 120 zł 

założenie klamry COMBIped 100 zł 



kontrola 30 zł 

przełożenie klamry 65 zł 

Pedicure medyczny  150 zł 

Usuwanie (frezowanie) nagniotków i modzeli 40 zł / szt. 

 

Cennik zabiegów medycyny estetycznej 
(obejmuje konsultację, zabieg, konieczne preparaty) 

 

Zabieg Cena 

Stymulacja mikropęcherzykowa Icoone  

(endermomasaż) 

zabieg pilotażowy na ciało 80 zł 

pojedynczy zabieg na ciało 160 zł 

pakiet 10 zabiegów na ciało 1 350 zł  

pakiet 15 zabiegów na ciało 1 950 zł 

pakiet 20 zabiegów na ciało 2 500 zł 

zabieg pilotażowy na twarz  75 zł 

pojedynczy zabieg na twarz 180 zł 

pakiet 10 zabiegów na twarz 1 500 zł 

pakiet 15 zabiegów na twarz 2 100 zł 

Medical Icoone w leczeniu blizn oraz dla 

kobiet po porodzie 

pojedynczy zabieg 140 zł 

pakiet 10 zabiegów 1 100 zł 

Medical Icoone na obrzęki kończyn  
pojedynczy zabieg 120 zł 

pakiet 10 zabiegów 1 000 zł 

Kostium do zabiegów Icoone na ciało 60 zł 

Termolifting Zaffiro 

 

 

powieki 250 zł 

twarz 550 zł 

szyja; wargi sromowe 450 zł 

dekolt; twarz + szyja 750 zł 

twarz + szyja + dekolt 950 zł 

biust; uda nad kolanami 600 zł 

brzuch 800 - 1 200 zł 

pośladki 1 000 - 1 400 zł 

udo – jedna strona  700 - 1 200 zł 

ramiona („pelikanki”) 800 - 1 000 zł 

ręce – strona grzbietowa 350 zł 



stopy – strona grzbietowa 200  zł 

pakiet - 4 identyczne zabiegi ostatni za 50% ceny 

Karboksyterapia 

podbródek; pojedyncza blizna 100 zł 

powieki; wargi sromowe; 

grzbiety rąk 
150 zł 

cellulit (jedna okolica, 

symetrycznie) 
180 zł 

owłosiona skóra głowy 200 zł 

brzuch; grzbiet 220 zł 

twarz + szyja 200 – 250zł 

rozstępy 200 – 300 zł 

pakiet 6 zabiegów rabat 10% 

pakiet 12 zabiegów rabat 20% 

CryoLift Filorga 

twarz 150 zł 

twarz + szyja; ramiona 200 zł 

twarz + szyja + dekolt 250 zł 

dekolt + biust; brzuch 300 - 400 zł 

pakiet 6 zabiegów ostatni gratis 

Nici liftingujące PDO 

Neo Thread (gładka) 100 zł / 1 nić 

Neo Combi Thread 

(haczykowa) 
360 zł / 1 nić 

Neo Cog Thread (haczykowa) 480 zł / 1 nić 

powyżej 10 nici rabat 10% 

Fotoodmładzanie, zamykanie drobnych 

naczynek, usuwanie przebarwień - DyeVL 

pojedyncze przebarwienie do 

1 cm
2 150 zł 

nos; górna warga 250 zł 

grzbiety rąk  600 - 800 zł 

dekolt 700 zł 

twarz 900 zł 

twarz + szyja 1 300 zł 

twarz + szyja + dekolt 1 600 zł 

Zamykanie naczyń – laser Nd:Yag, DyeVL, 

pojedyncze naczynie do 3 cm 150 zł 

nos 250 zł 

naczyniaki od 200 zł 

kończyny dolne 300 – 600 zł 

policzki / rumień 450 zł 



policzki + nos 600 zł 

twarz; dekolt 700 zł 

Botox 

redukcja zmarszczek okolicy nosa („zajęcze zmarszczki”) 150 - 250 zł 

redukcja zmarszczek poziomych czoła od 300 zł 

redukcja zmarszczek - „kurze łapki”; pionowe czoła („lwia bruzda”) od 350 - 550 zł 

redukcja zmarszczek - cała twarz 1 100 - 1 200 zł 

leczenie nadpotliwości (jedna okolica, obustronnie) 1 500 zł 

Wypełnianie kwasem hialuronowym bruzd, zmarszczek, warg  1 000 - 1400 zł  

Mezolifting twarzy kwasem hialuronowym 650 zł 

Mezoterapia osoczem sp. prof. Ceccarelli-Garcia (1 lub 2 zabiegi w dniu) 600 lub 1 000 zł 

Osocze bogatopłytkowe (PRP)  
techniką MESO 600 zł 

techniką VOLUME 950 zł 

VITAHEM – kompleksowa odnowa skóry twarzy z użyciem PRP 900 zł  

Autologiczny krem 50 ml z własnym osoczem bogatopłytkowym (PRP) 350 zł 

Aqualyx – adipocytoliza (lipoliza iniekcyjna) 250 zł / ampułka 

Leczenie łysienia i wypadania włosów - mezoterapia 300 zł / zabieg 

 

Cennik wybranych badań dodatkowych 

 

Zabieg Cena 

Usg prostaty przezbrzuszne i transrektalne; jąder; ginekologiczne; tarczycy 80 zł 

Usg sutka + węzłów pachowych; brzucha; ginekologiczne transwaginalne 100 zł 

Usg położnicze; genetyczne w ciąży 140 zł 

Usg położnicze + Doppler 180 zł 

Kolposkopia 100 zł 

Rektoskopia sprzętem jednorazowego użytku 140 zł 

Badanie histopatologiczne preparatu 60 zł 

Cytologia, posiewy mikrobiologiczne 50 zł 

iGenesis – analiza DNA 1 990 – 3 400 zł 

 
 

 

Wszystkie podane ceny są cenami brutto, wyrażonymi w PLN. Cennik preparatów i usług ma jedynie 

charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. 

 


