CENNIK
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
porada lekarza rodzinnego

PORADNIA OKULISTYCZNA
100 zł

GBINET ZABIEGOWY

porada okulistyczna

80 zł

badanie komputerowe wzroku

20 zł

Pomiar ciśnienia

5 zł

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

EKG W SPOCZYNKU

25 zł

porada psychiatryczna –pierwsza wizyta

100 zł

Iniekcja podskórna

10 zł

porada psychiatryczna –kolejna wizyta

90 zł

Iniekcja domięśniowa

10 zł

porada psychologiczna

80 zł

Iniekcja dożylna

15 zł

sesja psychoterapii indywidualnej 1h

100 zł

Pomiar glukozy z palca

5 zł

PORADNIA DERMATOLOGICZNA

Zdjęcie szwów

20 zł

porada dermatologiczna(dla osób zapisanych do POZ - gratis) 100 zł

Zmiana opatrunku

20 zł

zabiegi złuszczające – Peelingi (1 zabieg)

150 zł

Szczepienie p/ grypa

30 zł

usuwanie włókniaków miękkich (w zależności od ilości)

od 10 zł

Szczepienie p/ WZW A

170 zł

usunięcie znamienia

200 zł

Engerix

60 zł

usuwanie znamion (zabieg + bad. histopatologiczne)

270 zł

Hb Vax PRO

40 zł

elektrokoagulacja (w zależności od ilości)

10 zł

Szczepienie p/ WZW A+B

180 zł

usuwanie prosaków (w zależności od ilości)

od 10 zł

Szczepienie p/ HPV

280 zł

kriochirurgiczne usuwanie
a) znamion skórnych (1 - 3)
b) znamion skórnych (4 i więcej)

100 zł
150 zł

Szczepienie p/ WZW B

PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
porada ginekologiczna

100 zł

od 50 zł

30 zł

chirurgiczne usuwanie brodawek łojotokowych
(w zależności od ilości)

badanie cytologiczne
USG TV

60 zł

Usługa dermoskopowa – badanie znamion barwnikowych

od 10zł

USG ginek. położ.

100 zł

PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA

Wymaz z pochwy GBS

35 zł

porada otolaryngologiczna

Wymaz z pochwy HPV

160 zł

100 zł

PORADNIA ŻYWIENIOWA
Porada dietetyczna
(dla osób zapisanych do POZ - gratis)

30 zł

Wypełnienie światłoutwardzalne (2 powierzchnia)

200 zł

Analiza składu ciała

30 zł

Wypełnienie światłoutwardzalne (3 powierzchnia)

300 zł

Konsultacja dietetyczna z analizą składu ciała

100 zł

Opatrunek czasowy

100 zł

Konsultacja dietetyczna bez analizy składu ciała

70 zł

Opatrunek leczniczy

120 zł

Jadłospis 1 tygodniowy plus przepisy

60 zł

Pokrycie bezpośrednie miazgi

150 zł

Jadłospis 2 tygodniowy plus przepisy

80 zł

Leczenie nadwrażliwości 1 zęba

20 zł

Ekstyrpacja – 1 kanał

100 zł

PORADNIA MEDYCYNY PRACY
Wizyta u lekarza w zakresie Medycyny Pracy

40 zł

Ekstyrpacja – 2 kanały

150 zł

Badanie kandydatów na kierowców kat. A, B

200 zł

Ekstyrpacja – 3 kanały

180 zł

Zaświadczenie dla Izb Lekarskich i Pielęgniarskich

40zł

Endo – czasowe wypełnienie 1 kanału

100 zł

Badanie psychotechniczne

90 zł

Endo – czasowe wypełnienie 2 kanałów

150 zł

Badanie audiometryczne

35 zł

Endo – czasowe wypełnienie 3 kanałów

180 zł

Opracowanie i wypełnienie 1 kanałów

250 zł

PORADNIA STOMATOLOGICZNA
Konsultacja periodontologiczna

100 zł

Opracowanie i wypełnienie 2 kanałów

400 zł

Konsultacja endodontyczna

100 zł

Opracowanie i wypełnienie 3 kanałów

500 zł

Konsultacja protetyczna

100 zł

Rekonstrukcja zęba

300 zł

Leczenie suchego zębodołu

100 zł

Rekonstrukcja zęba na ćwieku okołomiazgowym

300 zł

Znieczulenie miejscowe

30 zł

Dewitalizacja miazgi z opatrunkiem

100 zł

Znieczulenie przewodowe

30 zł

Amputacja przyżyciowa miazgi

100 zł

Przegląd stomatologiczny

100 zł

Lakowanie zęba stałego

150 zł

Wypełnienie chemoutwardzalne (szyjka)

120 zł

Lakierowanie jednego zęba

75 zł

Wypełnienie chemoutwardzalne (1 powierzchnia) 150 zł

Scaling z całej jamy ustnej

200 zł

Wypełnienie chemoutwardzalne (2 powierzchnia) 200 zł

Scaling jednego łuku zębowego

100 zł

Wypełnienie chemoutwardzalne (3 powierzchnia) 250 zł

Piaskowanie zębów z całej jamy ustnej

200 zł

Wypełnienie światłoutwardzalne (szyjka)

Scaling ultradźwiękowy + piaskowanie

250 zł

Odbudowa kąta siecznego zęba przedniego

200 zł

150 zł

Wypełnienie światłoutwardzalne (1 powierzchnia) 170 zł

Wybielanie nakładkowe

900 zł

Wybielanie pojedynczego zęba przebarwionego +
licówka

400 zł

Usunięcie zęba w znieczuleniu

150 zł

Szynowanie zębów rozchwianych (1 ząb)

150 zł

Odbudowa brakującego zęba na poprzecznych
włóknach szklanych (1,2,3)

600 zł

Leczenie zmian paradentalnych (1 zabieg)

100 zł

Korona akrylowa

250 zł

Korona metalowa porcelanowa

750 zł

Most metal-porcelana 1 punkt

750 zł

Wkład koronowo-korzeniowy

400 zł

Korona pełnoceramiczna

1500 zł

Proteza akrylowa ilość zębów do 5

500 zł

Proteza akrylowa ilość zębów od 5-6

600 zł

Proteza akrylowa ilość zębów od 5-8

1000 zł

Proteza acetalowa

1200 zł

Proteza nylonowa

1200 zł
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