Usługa

Cena

GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO
Konsultacja ginekologiczna

150 zł

Konsultacja ginekologiczna + USG

230 zł

Posiew z pochwy na GBS

35 zł

Badanie ultrasonograficzne (USG)

120 zł

Wymrożenie nadżerki szyjki macicy

400 zł

Zapis kardiotokograficzny (KTG)

50 zł

Usunięcie brodawek

od 300 zł

Wycięcie zmiany krocza

od 300 zł

Założenie pessara położniczego

300 zł

Wycinek - histopatologia

55 zł

Konsultacja preparatu

175 zł

Candida albicans, C. glabrata, C. krusei (Wykrywanie DNA metodą Real TimePCR)

180 zł

Chlamydia trachomatis - jakościowo (Wykrywanie DNA metodą Real Time-PCR)

175 zł

Chlamydia trachomatis – wykrywanie antygenu metodą immunofluorescencji

124 zł

Chlamydia trachomatis + Mycoplasma hominis/genitalium + Ureaplasma sp

260 zł

Chlamydia trachomatis + Mycoplasma hominis/genitalium + Ureaplasma sp +
HPV 37

475 zł
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Chlamydia trachomatis + Mycoplasma hominis/genitalium + Ureaplasma sp +
HSV I/II

420 zł

Cytologia

50 zł

Cytologia płynna

100 zł

Cytologia płynna + HPV (37) + Chlamydia

435 zł

Cytologia płynna + test HPV 37 wysokoonkogennych typów

349 zł

Cytologia płynna + test HPV wykrywanie 14 wysokoonkogennych typów

299 zł

Cytologia płynna + test HPV wykrywanie 14 wysokoonkogennych typów +
Chlamydia

340 zł

HPV- wykrywanie DNA i genotypowanie 14 wysokoonkogennych typów wirusa,
wykrywane genotypy: 16, 18, 31, 33,35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68

220 zł

HPV- wykrywanie DNA i różnicowanie wirusa - 37 genotypów (6, 11, 16, 18, 26,
31, 33, 35, 39, 40, 42, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 83, 84, IS39, CP6108)

300 zł

HSV- jakościowo (Wykrywanie DNA oraz różnicowanie typów I i II wirusa
metodą Real Time-PCR)

217 zł

Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp. - hodowla, identyfikacja, ocena
ilościowa i oznaczenie lekowrażliwości

100 zł

Neisseria gonorrhoeae - jakościowo (Wykrywanie DNA metodą Real Time-PCR)

154 zł

Neisseria gonorrhoeae posiew

68 zł

Posiew materiału z dróg moczowo-płciowych (szyjki macicy, pochwy, cewki
moczowej)

35 zł

Stopień czystości pochwy

36 zł

Streptococcus agalactiae posiew

40 zł

Test ROMA (CA125 + HE4) - ocena ryzyka raka jajnika

139 zł
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Trichomonas vaginalis

36 zł

GINEKOLOGIA ESTETYCZNA

LINK DO
CENNIKA

TESTY PRENATALNE
Test PAPPA

200 zł

Test prenatalny Harmony Nieinwazyjne badanie prenatalne. Wariant
podstawowy (trisomie: 13,18 i 21)

2340 zł

Test prenatalny Harmony Nieinwazyjne badanie prenatalne. Wariant z
badaniem płci dziecka

2440 zł

Test prenatalny Harmony Nieinwazyjne badanie prenatalne. Wariant z
badaniem płci dziecka i zaburzeń w ilości chromosomów płci

2540 zł

CHOROBY WEWNĘTRZNE
Konsultacja internistyczna

150 zł

EKG

15 zł
LINK DO
CENNIKA

Badania laboratoryjne

MEDYCYNA RODZINNA
Konsultacja lekarza specjalisty medycyny rodzinnej

150 zł

BADANIE KIEROWCÓW
Prawo jazdy kategorii B

200 zł

BADANIE SPORTOWCÓW
Zaświadczenie wydawane po interpretacji badań lekarskich (EKG, OB,
morfologia, mocz)

80 zł
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ENDOKRYNOLOGIA
Konsultacja endokrynologiczna

150 zł

Doctor's endocrinologist consultation in English

180 zł

HISTOPATOLOGIA
Wycinek – histopatologia

55 zł

GASTROLOGIA
Konsultacja gastrologiczna

150 zł

KARDIOLOGIA
Konsultacja kardiologiczna

150 zł

CHIRURGIA OGÓLNA
Konsultacja chirurgiczna

150 zł

Drobne zabiegi chirurgiczne

od 250 zł

Wycinek - histopatologia

55 zł

Konsultacja preparatu

175 zł

Wszywka alkoholowa

550 zł

PROKTOLOGIA
Konsultacja proktologiczna + anoskopia

150 zł

Rektoskopia

180 zł

Leczenie hemoroidów metodą skleroterapii

od 500 zł
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ORTOPEDIA
Konsultacja ortopedyczna

150 zł

Konsultacja + USG stawu

220 zł

Tylko USG stawu

150 zł

Podanie osocza bogatopłytkowego (PRP)

550 zł

Dostawowe wstrzyknięcie kwasu hialuronowego

250 zł

Blokada dostawowa

50 zł

LARYNGOLOGII
Konsultacja laryngologiczna

150 zł

Aspiracja ucha środkowego

25 zł

Koagulacja naczyń w nosie

60 zł

Łyżeczkowanie ucha zewnętrznego

125 zł

Nacięcie ślinianki

125 zł

Nacięcie zewnętrznego przewodu słuchowego

225 zł

Opatrunek rany

20 zł

Płukanie ucha z usunięciem woskowiny

40 zł

Płukanie zatok

100 zł

Przedmuchiwanie trąbki Eustachiusza

25 zł

Sondowanie przewodu ślinowego

75 zł

Szycia nosa, ucha

65 zł

Szycie/zdjęcie szwów

30 zł

Tamponada przednia

75 zł

Usunięcie tamponady

25 zł
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Usuwanie ciał obcych z ucha, nosa, jamy ustnej, gardła

25 zł

Usuwanie zmian ze śluzówki, skóry

200 zł

Zamknięta repozycja nosa

200 zł

AKUPUNKTURA
Pierwsza wizyta

120 zł

Kolejne zabiegi

100 zł

PSYCHIATRIA
Konsultacja psychiatryczna

150 zł

Doctor's psychiatric consultation in English

250 zł

PSYCHOLOGIA
Konsultacja psychologiczna - pierwsza wizyta

120 zł

Konsultacja psychologiczna - kolejna wizyta

100 zł

DIETETYKA
Konsultacja lekarza dietetyka - pierwsza wizyta

150 zł

Konsultacja lekarza dietetyka - kolejna wizyta

80 zł

UROLOGIA
Konsultacja urologiczna

od 140 zł

Konsultacja urologiczna z USG jąder

220 zł

Konsultacja urologiczna z USG układu moczowego

220 zł

USG jąder

120 zł

USG układu moczowego

120 zł
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USG prostaty TRUS

200 zł

Operacja stulejki

1500 zł

Operacja krótkiego wędzidełka

600 zł

FIZJOTERAPIA I TERAPIA MANUALNA
Konsultacja i zabieg

od 100 zł

ZESPÓŁ INTERWENCYJNO TERAPEUTYCZNY
(LECZENIE CHOROBY ALKOHOLOWEJ)
Wszywka alkoholowa

550 zł

Leczenie zatrucia alkoholem (z dojazdem)

od 250 zł

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

LINK DO
CENNIKA

MEDYCYNA ESTETYCZNA

LINK DO
CENNIKA
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