
Konsultacja chirurgiczna 250 zł

Konsultacja chirurgiczna z USG 300 zł

Konsultacja w zakresie chirurgii ręki 250 zł

Konsultacja w zakresie chirurgii plastycznej 250 zł

Konsultacja w zakresie ginekologii estetycznej 250 zł

Konsultacja w zakresie urologii 250 zł

Konsultacja ortopedyczna 250 zł

Konsultacja ortopedyczna z USG 300 zł

USG Doppler żył (badanie z konsultacją) 300 zł

Podanie leku / blokady 100 zł

Założenie opatrunku gipsowego/syntetycznego 300 zł

Usunięcie szwów skórnych (nie dotyczy pacjentów operowanych w 
Chiroplastica)

100 zł

Badanie histopatologiczne zmiany 100 zł

Wydanie zaświadczenia (nie dotyczy pacjentów Chiroplastica) 100 zł

Kolejna doba hospitalizacji pod opieką medyczną 500 zł

Skleroterapia pajączków żylnych (pierwsza ampułka)
Skleroterapia pajączków żylnych (każda kolejna ampułka)

450 zł
300 zł

Operacja żylaków metodą klasyczną z wycięciem żyły odpiszczelowej 
wielkiej

4 300 zł

Laserowe leczenie żylaków kończyn dolnych EVLT 5 000 zł

Usuwanie żylaków odbytu klasycznie metodą Milligan-Morgan 4 500 zł

Operacja szczeliny odbytu 3 800 zł

Chirurgiczne usunięcie fałdów okołoodbytniczych 3 800 zł

Przepuklina pachwinowa (z siatką) 6 000 zł

Przepuklina pachwinowa metodą laparaskopową z użyciem siatki – 
jednostronna / dwustronna

7 500 / 10 000 zł

Operacja przepukliny kresy białej klasycznie od 5 000 do 7 000 zł

Cennik zabiegów chirurgicznych w Chiroplastica

Zabiegi



Operacja przepukliny pępkowej 5 000 zł

Cystoskopia diagnostyczna 700 zł

Cystoskopia diagnostyczna z pobraniem wycinka i badaniem 
histopatologicznym

1 000 zł

Obrzezanie częściowe 2 000 - 3 000 zł

Obrzezanie całkowite 2 000 - 3 000 zł

Leczenie stulejki chirurgiczne (cena zależy od rodzaju znieczulenia) 1 800 - 2 800 zł

Podcięcie wędzidełka 1 200 zł

Leczenie nadreaktywności pęcherza moczowego (nietrzymanie moczu) 2 800 zł

Leczenie operacyjne choroby Dupuytrena (znieczulenie miejscowe) 3 500 - 6 000 zł

Leczenie operacyjne choroby Dupuytrena (znieczulenie w blokadzie splotu 
barkowego)

5 200 zł

Cieśń kanału nadgarstka (operacja otwarta) 2 000 zł

Cieśń kanału nadgarstka (operacja metodą endoskopową) 3 500 zł

Nawrotowy zespół cieśni nadgarstka (epineurotomia) 2 500 zł

Leczenie operacyjne zespołu Guyona 2 000 zł

Leczenie operacyjne choroby De Quervaina 2 000 zł

Operacja zespołu rowka nerwu łokciowego 2 800 zł

Operacja palca strzelającego 1 600 zł

Operacja palca młoteczkowatego ręki 1 600 zł

Operacja palca butonierkowatego ręki 2 500 zł

Leczenie artroskopowe nadgarstka 6 400 zł

Operacja przygotowawcza (otwartej dłoni-m. Mac Cash) 1 200 zł

Protezy stawów palców
4000 zł

+ koszt protezy

Operacje usztywnienia stawów palców 3 500 zł

Leczenie złamań kości nadgarstka
6500 zł

+ koszt implantu

Osteotomia korekcyjna paliczków/ kości śródręcza
6500 zł

+ koszt implantu

Leczenie zmian zwyrodnieniowych nadgarstka (artrodeza 
śródnadgarstkowa)

6500 zł
+ koszt implantu



Dwuetapowa rekonstrukcja ścięgien 4 500 zł

Operacje przełożenia ścięgien w porażeniach nerwów 7 500 zł

Uwolnienie nerwu (neuroliza) 4 500 zł

Osteotomia korekcyjna dalszego końca kości promieniowej 7 500 zł

Operacja poszerzenia przestrzeni międzypalcowej dłoni 4 500 zł

Operacja rozdzielenia zrośniętych palców ręki 5 500 zł

Leczenie pseudostawu kości łódeczkowatej 7 500 zł

Synowektomia stawów ręki 5 500 zł

Leczenie zmian zwyrodnieniowych i stawu nadgarstkowośródręcznego 7 500 zł

Wycięcie ganglionu nadgarstka 2 000 zł

Wycięcie ganglionu palca ręki 2 000 zł

Usunięcie bolesnego nerwiaka (w zakresie ręki, palców) 2 000 zł

Operacja wycięcia nerwiaków obwodowych z zespoleniem 
mikrochirurgicznym (bez przeszczepu kablowego nerwów)

10 000 zł

Wycięcie chrzęstniaka / kostniaka ręki 4 500 zł

Usunięcie guzka skóry / tkanki podskórnej 800 - 2000 zł

Artroskopia lecznicza stawu skokowego od 4500 zł

Operacja palucha koślawego metodą bezgipsową (haluks) 5 000 zł

Operacja obu paluchów koślawych (2 haluksy)
7000 zł + cena 

implantów

Palec młoteczkowaty stopy 2 500 zł

Wycięcie ganglionu stopy 2 000 zł

Usztywnianie (artrodeza) w zakresie stopy 5000 - 7000 zł

Artroskopia kolana 4 500 zł

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego kolanowego stawu 8 500 zł

Rekonstrukcja więzadeł pobocznych kolana 8 500 zł

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego stawu kolanowego 8 500 zł

Artroskopowa naprawa łąkotki
4500 zł

+ cena implantu

Operacja więzadeł pobocznych kolana
4500 zł

+ cena implantu



Operacja niestabilności rzepki otwarta
4300 zł

+ cena implantu

Podanie komórek macierzystych do stawu kolanowego 4 500 zł

Podanie komórek macierzystych do stawu skokowego 4 500 zł

Podanie komórek macierzystych do stawu biodrowego 4 500 zł

Podanie komórek macierzystych do stawu barkowego 4 500 zł

Przecięcie powięzi “biodra trzaskającego” 3 500 zł

Usunięcie zespolenia wewnętrznego-kości 2000 - 5000 zł

Zeszycie ścięgna, mięśnia, rozległej rany 3 000 zł

Zespolenie złamania
6000 zł

+ cena implantu

Zespolenie śródszpikowe złamań kości długich
5000 - 6000 zł
+ cena implantu

Operacja uszkodzenia stożka rotatorów
6000 zł

+ cena implantu

Operacja obrąbku stawu barkowego
6000 zł

+ cena implantu

Operacja nawykowego zwichnięcia barku sposobem Latarjet 12 000 zł


