
Cena

pacjenci prywatni

Alergologia
Konsultacja alergologa 190

Odczulanie* 130

Test FABER 1750

Testy na 20 alergenów z krwi (panel polycheck) 180

Testy na 10 alergenów z krwi (panel polycheck) 100

Testy płatkowe bez konsultacji 160

Testy płatkowe z konsultacją 260

Testy skórne wziewne 100

Testy skórne pokarmowe 100

Nebulizacja (bez kosztu leku) 10

Lek do nebulizacji nie dotyczy

Spirometria 80

Spirometria z próbą rozkurczową 100

IgE specyficzne 35

Test antygenowy przed badaniem spitometrycznym 50

Chirurgia
Konsultacja chirurga 170

Konsultacja chirurgiczna - dr J. Madej (dzieci) 170

Konsultacja chirurgiczna - dr Madej wraz z USG 240

Konsultacja chirurga - proktologa - dr Józefowicz 200

Konsultacja chirurgiczna - dr M. Gontarz (dzieci 0-18 rż.) 180

Konsultacja chirurga naczyniowego - dr P. Hubert 240

Elektrokoagulacja - kolejna zmiana 25

Pobranie wycinka (bez badania histopatologicznego) 20

Badanie histopatologiczne (cena za jeden wycinek)** 85

Rektoskopia 300

Leczenie szczeliny odbytu toksyną botulinową 750

Gumkowanie guzków krwawniczych (hemoroidów) sposobem Barrona 550

Nacięcie zakrzepu brzeżnego odbytu 550

Usunięcie włókniaków skóry do 6 zmian przy użyciu elektrokoagulacji 250

Wycięcie guza + plastyka skóry 500

Wycięcie dużej zmiany skórnej (znamię barwnikowe, włókniak, tłuszczak, 

kaszak) - pierwsza zmiana  
450

Wycięcie kolejnej dużej zmiany skórnej podczas jednej wizyty 180

Wycięcie małej zmiany skórnej (znamię barwnikowe, włókniak, tłuszczak, 

kaszak) - pierwsza zmiana 
400

Wycięcie kolejnej małej zmiany skórnej podczas jednej wizyty 150

Nazwa procedury

** usługi wykonywane za pośrednictwem podwykonawcy - ich cena może ulec nieplanowanej zmianie

* do ceny usługi należy doliczyć należy cenę konsultacji lekarskiej (w wierszach z pomarańczowym tłem)



Plastyka wrastającego paznokcia 450

Usunięcie płytki paznokcia 350

Usunięcie odcisku 300

Usunięcie kolejnego odcisku podczas jednej wizyty 130

Chirurgiczne opracowanie stopy cukrzycowej 300

Chirurgiczne opracowanie rany przewlekłej 300

Nacięcie ropnia skóry 400

Punkcja ganglionu + podanie Diprophos 150

Podanie Disulfiranu (wszycie) 250

Opatrunek mały  50

Opatrunek średni 55

Opatrunek duży 60

Zdjęcie szwów mała rana  50

Zdjęcie szwów - średnia rana 70

Zdjęcie szwów - duża rana 90

Usunięcie drobnych kłykcin kończystych skóry odbytu  300

Usunięcie drobnych kłykcin kończystych kanału odbytu 380

Konsultacja proktologiczna/chirurgiczna pilna  260

Skleroterapia pajączków żylnych / teleangiektazji  320

Wycięcie drobnego fałdu brzeżnego odbytu/włókniaka 550

Klinowe wycięcie paznokcia 150

Usunięcie wybujałej ziarniny 100

Zdjęcie gipsu syntetycznego 40

Zdjęcie gipsu tradycyjnego 50

Biopsja mammotomiczna 4000

Dermatologia 
Konsultacja dermatologa 200

Konsultacja dermatologa pilna - fast track 250

Badanie dermatoskopowe 50 - 100

Pobranie wycinka (biopsji) i wykonanie badania histopatologicznego 

(mikroskopowego)
350

Proste chirurgiczne wycięcie ogniska nowotworowego 500

Chirurgiczne usuniecie brodawek, włókniaków, guzków, tłuszczaków kaszaków 

zmian barwnikowych
500

Chirurgiczne usunięcie kłykcin kończystych (brodawek płciowych) w okolicach 

narządów płciowych i odbytu 
500

Kriochirurgia/Elektrokoagulacja/Laser w zależności od ilości 

* 1 zmiana 100

* kłykciny kończyste (brodawki płciowe ) w okolicach narządów płciowych i odbytu 200 - 800

* kolejna  mała zmiana 25

* kolejna duża zmiana 100

Ostrzykiwanie bliznowców - indywidualna wycena

Diagnoza autoimmunologiczna chorób skóry wycinek 350

Dermatologia estetyczna 
Usuwanie zmarszczek toksyną botulinową (botox)

Kurze łapki/ gładzina/ lwia zmarszczka

1 okolica 750

Dodatkowa okolica 400
Lecznie nadpotliwości toksyną botulinową

Pachy, dłonie, podeszwy 1500



Czoło 1000

Wypełnienie zmarszczek kwasem hialuronowym 

Mezolift-nawilżenie I rewitalizacja wybranej partii (twarz, szyja I dekolt, 

grzbiety rąk)
850

1 ampułka kwasu 900-1200

Korekta ust 1000

Korekta wolumetryczna owalu twarzy 2100

Mezoterapia 

Koktajl witaminowy z kwasem hialuronowym na wybrane partie ciała 

(twarz, szyja I dekolt. Grzbiety rąk)
450

okolice oczu 110

twarz 150

szyja+dekolt 150

twarz+szyja+dekolt 450

dodatek ,,kwasy'' do mikronakłuwania 150

Mezoterapia włosy 

Mezoterapia osoczem bogatopłytkowym na wybrane partie ciała (twarz, 

szyja I dekolt, grzbiety rąk)
600

Lipoliza 

podbródek 300

Brzuch/ uda/ biodra 300-1200

inne okolice wycena indywidualna 

Usuwanie przebarwień COSMELAN

Zabieg na twarz + zestaw do kontynuacji i terapi w domu 1800

Dodatkowy zestaw do domu 615

Usuwanie rumienia IPL 200-600

Laserowe usuwanie zmian naczyniowych (EXCEL HR)

Pojedyncze naczynko 100

Cała twarz 600

Czoło 200

Nos 200

Policzki 400

Szyja 300

Dekolt 300

Kończyny dolne 200-900

Znieczulenie przed zabiegiem na życzenie 30-50

Kosmetologia 
Zabiegi na twarz, szyję, dekolt M'Onduniq 

'Siła jadu węża'' intensywny rytuał przeciwzmarszczkowy i ujędrniający 200

'Sekret Ślimaka'' rytuał głęboko odżywczy i regenerujący 180

 Hi'Fusion'' ultranawilżający i rewitalizujący zabieg z kwasem 

hialuronowym i komórkami macierzystymi 
180

'Smocza krew'' odmładzający rytuał rozświetlający 200

'Laser IQ'' kojąca terapia dla skór naczyniowych, delikatnych, 

nadreaktywnych 
160

Infinite zabieg biostymulujący z lipsomalną wit. C 200

Retinoxin - wielowymiarowa pielęgnacja anty-aging 160

Podstawowa pielęgnacja twarzy 

Mikrodermabrazja + maska 150

Oksybrazja + maska 150



Peeling kawitacyjny + maska 120

Oczyszczanie manualne z mikrodermabrazją lub kawitacją 160

Oczyszczanie manualne pleców 200

Dodatki do zabiegu

Mikrodermabrazja 50

Peeling kawitacyjny 50

Dodatek blask 50

Maska bio 50

Oksybrazja 50

Dodatek resveraderm 50

Fotoodmładzanie / radiodrekwencja

Jeden zabieg 100

Seria fotoodmładzania/radiofrekwencji (6 zabiegów w cenie 5) 500

Peelingi chemiczne

Zabieg odświeżająco-rozświetlający z kwasem migdałowym Mandelac 

twarz 150

Zabieg odświeżająco-rozświetlający z kwasem migdałowym Mandelac 170

Zabieg  anty-aging DNA recovery twarz 160

Zabieg anty-aging DNA recovery twarz+szyja+dekolt 180

Zabieg o działaniu silnie przeciwstarzeniowym Retises CT 250

Zabieg silnie odmładzający Ferulac Valencia 250

Zabiegi odchudzające 

Thermogeniq kształtujący sylwetkę 200

Program zabiegów do walki z cellulitem bandażami Arosha 4 zabiegi/8 

zabiegów
800/1590

Dermomasaż 100

Seria dermomasaży (6 zabiegów w cenie 5) 500

Oprawa oczu 

Regulacja brwi 25

Henna rzęs 25

Henna brwi 25

Henna brwi+regulacja 35

Henna brwi i rzęs+regulacja 45

Złoty standard depilacji (pakiet 5 w cenie 3, pomnożyć koszt jednorazowy 

x3) 
Koszt jednorazowy 

Pachy 200

Łydki 300

Uda 300

Bikini - linia 250

Bikini brazylyjskie - pełne 370

Pośladki część 150

Pośladki całe 300

Twarz (baki, policzki, brwi) 250

Broda 200

Wąsik 100

Szyja 250

Przedramiona 220

Ramiona 250

Tors 300



Brzuch - linia 150

Brzuch - cały 300

Plecy 200

Makijaż permanentny 

Kontur ust bez wypełnienia 1000

Kontur ust z wypełnieniem 1200

Brwi - metoda ręczna 800

Brwi - metoda cienia ''ombre'' 900

Brwi 3D - metoda włoskowa 1200

Kreska powieki dolne 500

Kreska powieki górne 600

Komplet kresek - powieki dolne i górne 1000

Kamuflaż blizn, bielactwa, rostępów 100/1cm2 

Depilacja woskiem 

Wąsik 25

Broda 25

Masaż twarzy Kobido 150

Diabetologia 
Konsultacja diabetologa 175

Konsutlacja diabetologa dla ciężarnych 175

Dietetyka 
I wizyta u dietetyka (40 min.) 150

II wizyta u dietetyka (20 min.) 80

Jadłospis indywidualny - tygodniowy 150

Jadłospis indywidualny - dwutygodniowy 200

Endokrynologia 
Konsultacja endokrynologa (także dla ciężarnych) 250

Gastrologia 
Konsultacja gastroenterologa 200

Konsutlacja gastrologa dr Surdykowska 200

Kolonoskopia 550

Gastroskopia 310

Fiberosigmoidoskopia 350

Polipektomia (dopłata do badania endoskopowego) 220

Kolonoskopia w znieczuleniu ogólnym 1050

Gastroskopia w znieczuleniu ogólnym 800

Kolonoskopia i gastroskopia w znieczuleniu ogólnym 1500

Dopłata do znieczulenie do pakietów TU, za jedno badanie 300

Wizyta kwalifikacyjna anestezjologiczna do gastroskopii i kolonoskopii w 

znieczuleniu ogólnym 
150

Badanie histopatologiczne (cena za jeden wycinek)** 85

Geriatra
Konsultacja geriatry 150

Wizyta domowa - konsultacja geriatry 250

Wizyta domowa poza Toruniem - konsultacja geriatry 580 + koszt transportu 

Ginekologia 
Test FRD (diagnostyka raka szyjki macicy) 250

Konsultacja położnicza / ginekologiczna* 300

Konsultacja perinatologiczna 400

Konsultacja niepłodnościowa 400



Cytologia płynna LBC 150

USG 3D/4D / USG prenatalne II trymestr 400

USG 3D/4D - dopłata do konsultacji 50

Konsultacja ginekologiczno-położnicza + usg piersi 400

Kolposkopia 400

Kolposkopia z badaniem histopatologicznym 600

Kardiotokografia 80

Amniopunkcja genetyczna 1500

Amniopunkcja genetyczna z mikromacierzami i kariotypem klasycznym 2500

TEST PODWÓJNY (badanie usg I trymestru wraz z kalkulacją ryzyka genetycznego i 

badaniem markerów biochemicznych)/ TEST POTRÓJNY 
500

Badanie HSG (bez znieczulenia) 800

Wkładka założenie 800

Geny pakiet duży 700

Geny pakiet mały 350

Trombofilia 700

Test HPV 300

Test chlamydie 300

Immunoglobulina D - preparat + iniekcja !UWAGA! Wstrzymana sprzedaż 410

wypożyczenie laktatora (położna) 10 / dobę

Test pierwszego trumestru ciąży według FMF 500

Test NIPT wraz z USG 2500

Usługa dodatkowa - receptra po wyniku, przeterminowanie recepty itp.. 50

Kardiologia 
Konsultacja kardiologa 190

Konsultacja kardiologa dziecięcego -  dr Zadrozińska 200

Konsultacja kardiologa dziecięcego z echem, wizyta pierwszorazowa -  dr 

Zadrozińska 
300

Konsultacja kardiologa dziecięcego z echem,  kontynuacja - dr Zadrozińska 240

Konsultacja hipertensjologa 160

EKG wysiłkowe 170

EKG wysiłkowe - dzieci 180

ECHO serca (echokardiografia z kolorowym dopplerem) 170

EKG spoczynkowe z opisem 50

EKG spoczynkowe bez opisu 40

Holter EKG 170

Holter ciśnieniowy 140

Test antygenowy przed testem wysiłkowym 50

Laryngologia 
Konsultacja laryngologa 190

Audiometria słowna 60

Audiometria impedancyjna 60

Audiometria tonalna 60

Audiometria nadprogowa 60

Opatrunek uszny z lekiem* 30

Kateteryzacja* 50

Nacięcie ropnia przewodu słuchowego* 50

Usunięcie drobnych zmian śluzówkowych z jamy ustnej i gardła* 100

Usunięcie ciała obcego z gardła* 60

Płukanie uszu (2) 100



Anemizacja* 25

Tamponada przednia* 50

Usunięcie tamponady nosa* 30

Założenie tamponady nosa* 60

Wyłuszczenie kamieni z przewodu ślinianki*  

Nastawienie kości nosa* 100

Lapisowanie 40

Pobranie wymazu (uwaga - należy doliczyć koszt badania laboratoryjnego)* 40

Próba kaloryczna* 100

Tympanometria* 30

Tympanometria 30

Logopedia 
Konsultacja logopedy 80

Medycyna sportowa 
Konsultacja specjalistyczna 150

Neurologia 
Konsultacja neurologa 180

Konsultacja neurologa dr Bartczak-Sawrycka 200

Zespół cieśni nadgarstka - badanie EMG 240

Zespół cieśni nadgarstka - obustronne 300

Poziom uszkodzenia jednego nerwu (w tym met. INCHING) - badanie EMG 220

Badanie nużliwości mięśni (miasteczniczna) - 1 mięsień  - badanie EMG 180

Próba miasteniczna (nużliwości mięśni) - min. 2 mięśnie - badanie EMG 240

Próba tężyczkowa 240

Polineuropatia - badanie EMG 440

Badanie w kierunku miopatii 495

Badanie w kierunku SLA - badanie EMG 550

Badanie jakościowe mięśnia 100

Badanie ilościowe mięśnia 80

FAST TRACK - konsultacja w trybie pilnym dodatkowe 50

Pierwsza wizyta (60min) 130

Kontynuacja (50min) 120

Kontynuacja (30min) 90

Nefrologia
Konsultacja nefrologa 180

Konsultacja nefrologa dziecięcego 150

Neonatologia 
Konsultacja I wizyta 250

Konsultacja wizyta kolejna 200

Konsultacja laktacyjna z podcięcie wędzidełka 300

Usg przezciemiączkowe/rdzenia kręgowego 150

Usg przezciemiączkowe+rdzenia kręgowego 250

Usg jamy brzusznej 150

Usg jamy brzusznej + ocena przewodu pokarmowego 250

Usg płuc 150

Usg jąder 150

Usg bioderek 250

Wizyta I + usg 350

Neurologopedia 



Wizyta kolejna + 1 usg 300

Wizyta I + 2 usg 475

Wizyta kolejna + 2 usg 450

Okulistyka 
Konsultacja optometrysty - dobór soczewek - od 11 r. ż 150

Konsultacja optometrysty - dobór szkieł - od 12 r. ż 100

Konsultacja okulisty dr B. Ochocińska 0-4 280/ pilna: 330

Konsultacja okulisty dr B. Ochocińska  5 r. ż i dorośli 260/ pilna: 310

Kwalifikacja do zabiegu Okulus dr Ochocińska 250

Dopłata do zabiegu Okulus po kwalifikacji 1200

Teleporada dr B. Ochocińska 150

Konsultacja okulisty dr Górska, od 8 r. ż i dorośli 200

Konsultajca okulisty K. Pawłowska od 8 r. ż i dorośli 200

Konsultacja okulisty dr Włodarczyk 3 - 4 r. ż 250

Konsultacja okulisty dr Włodarczyk 5-7 r. ż 200

Konsultacja okulisty dr Włodarczyk 8 r. ż i dorośli 180

Konsultacja okulisty dr dr A. Czakowska- Żyto dorośli 230

Konsultajca okulisty dr Zmudzińska 0-4 r. ż 280

Konsultacja okulisty dr Zmudzińska 5-18 r. ż 220

Konsultacja okulisty dr Skoczeń, dr Wojtynek dorośli 200

Płukanie dróg łzowych* dr Górska, dr Pawłowska - dorośli 40

Badanie pola widzenia 70

Pobranie wymazu   (uwaga - należy doliczyć koszt badania laboratoryjnego) 0

Opatrunek* 20

Opatrunek z lekiem* 30

GDX - dr Czakowska-Żyto, dr Rosa 150

Topografia rogówki z wydrukiem  - dr Łuczak 200

Pachymetria z pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego - p. Basia Nowakowska 60

Biometria obu oczu - dr Łuczak 100

Kapsulotomia tylna (zaćma wtórna) - dr Łuczak 300

Irydotomia laserowa (zabieg naciecia tęczówki) - dr Łuczak 450

SLT (selektywna laserowa  trabekuloplastyka) - dr Łuczak 400

SOCT dr Łuczak 250

SOCT moduł siatkówkowy 160

SOCT moduł badania przedniego odcinka oka 160

PROMOCJA - SOCT moduł siatkówkowy+moduł jaskrowy 220

PROMOCJA - SOCT moduł siatkówkowy+moduł jaskrowy+bad. przedniego odcinka 

oka 
320

Badanie na synoptoforze - określenie kąta zeza, określenie stopnia widzenia 

obuocznego - p. Basia Nowakowska 
40

Ćwiczenia ortoprtyczno - pleoptyczne (60min) - p. Basia Nowakowska 60

Onkologia 
Konsultacja onkologa dr Hoffman (bez usg) 300

Konsultacja onkologa dr Sawrycki 200

Biopsja gruboigłowa 390

ORVIT CLINIC - fizjoterapia, rekreacja 

konsultacja ortopedyczna pierwszorazowa 
290 (+100 dodatkowa 

usługa)

konsultacja ortopedyczna pilna - dr Paczesny i dr Graboń 340



Wystawienie zaświadczenia/L4 150

Badanie na artrometrze 150

Sanakine 3900/3200

konsultacja neurochirurgiczna - wizyta pierwszorazowa 290

konsultacja neurochirurgiczna - kontynuacja 250

konsultacja reumatologiczna - wizyta pierwszorazowa (dr Moczyński) 290

konsultacja reumatologiczna - kontynuacja (dr Moczyński) 250

konsultacja fizjoterapeuty z badaniem podoskopowym 110

konsultacja fizjoterapeuty 0,5 h 100

konsultacja fizjoterapeuty 1 h 150

USG - dopłata do wizyty 100

nakłucie /podanie leku 150

nakłucie - dopłata do wizyty 75

terapia indywidualna z fizjoterapeutą (0,5h) 100

terapia indywidualna z fizjoterapeutą (1h) 150

terapia osteopatyczna 100

pakiet 5 konsultacji z fizjoterapeutą 380

pakiet 10 konsultacji z fizjoterapeutą 720

pakiet 15 konsultacji z fizjoterapeutą 960

zabieg fizykoterapii - pojedynczy 17

zabiegi fizykoterapii - pakiet x 3 42

zabiegi fizykoterapii - pakiet x 10 140

zabiegi fizykoterapii - pakiet x 15 165

zabieg kria/hydroterapii - pojedynczy 23

zabiegi krio/hydroterapii - pakiet x 3 54

zabiegi krio/hydroterapii - pakiet x 10 190

zabiegi krio/hydroterapii - pakiet x 15 219

Konsultacja magistra rehabilitacji 90

Dobór wkładek 95

Kontrola po wkładkach 120

Taping 60

ESWT 150

Mini ESWT 120

Naświetlanie lampą Sollux lub kwarcową 15

Elektrostymulacja 15

Galwanizacja 15

Jonoforeza 15

Prądy diadynamiczne 15

Interdyn (4-polowy) 15

Ultradźwięki 15

Ultrafonoforeza 15

Diatermia 15

Terapuls (prądy wielkiej częstotliwości) 15

Magnetoterapia 15

Prądy Tens 15

Prądy Traberta 15

Masaż ręczny kręgosłupa - odcinek szyjny 90

Masaż ręczny kręgosłupa - odcinek piersiowy 90

Masaż ręczny kręgosłupa - odcinek lędźwiowy 90

Masaż klasyczny całego kręgosłupa 90



Ćwiczenia izometryczne 90

Ćwiczenia czynne w odciążeniu (30 minut w obrębie jednej okolicy ciała) 90

Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem (30 minut w obrębie jednej okolicy ciała) 90

Ćwiczenia czynne wolne (30 minut w obrębie jednej okolicy ciała) 90

Ćwiczenia czynne z oporem (30 minut w obrębie jednej okolicy ciała) 90

Ćwiczenia wspomagane (30 minut w obrębie jednej okolicy ciała) 90

Ćwiczenia bierne/czynno-bierne (30 minut) 90

Ćwiczenia specjalne (30 minut) 90

Laser - skaner 15

Podologia 
Konsultacja podologiczna/ustalenie planu terapii 50
Podstawowy zabieg podologiczny 100

Usuwanie odcisków (1 odcisk) 50

Terapia modzeli (1 modzel) 40

Pękające pięty 60

Pielęgnacja stopy cukrzycowej 100

Opatrunek z prepatarem 30

Fachowa korekta paznokci 

Skrócenie I opracowanie paznokci zdeformowanych 70

Skrócenie paznokci 50

Rekonstrukcja płytki paznokciowej 60

Oczyszczenie paznokcia zmienionego chorobowo 60

Założenie klamry ortonyksyjnej 

1 klamra Rosa Frasnera 160

Kontrola klamry 70

Usunięcie krwiaka podpaznokciowego 40

Tamponada 30

Pobranie i badanie mykologiczne 100

POZ - Podstawowa Opieka Zdrowotna 
Konsultacja internisty 130

Badanie lekarskie z wypełnieniem kwestionariusza 150

Wizyta domowa lekarza (kolejna osoba w domu) - Toruń (codziennie, od 8.00 do 22.00, 

zgłoszenia przyjmujemy do 21.00)
200 (60)

Wizyta domowa lekarza (kolejna osoba w domu) - poza Toruniem 250 (80)

Wizyta domowa pielęgniarki środowiskowej 100

Konsultacja pediatry 130

Zaświadczenie płatne przez pacjenta wydane przez lekarza POZ 10

Wizyta domowa położnej środowiskowej 100

I wizyta medycyny podróży 150

druga i trzecia wizyta (kwalifikacja do szczepienia) bezpłatna 

Psychiatria 
Konsultacja psychiatry - dr Janiszewski, dr Laskowska-Przybylska, dr Łojko wizyta 

pierwszorazowa 
210

Konsultacja psychiatry - dr Janiszewski, dr Laskowska-Przybylska, dr Łojko wizyta 

kontynuacyjna 
190

Konsultacja psychiatry - dr Janiszewski, teleporada 150

Psychologia 
Konsultacja psychologa 150

Terapia jedna wizyta (piata terapia bezpłatna, rozliczenie wewnętrzne) 100

Trening funkcji poznawczych ( pamięć i uwaga) - 60 min. 100



Trening relaksacyjny - 30 min. 70

Diagnostyka poziomu stresu i sposobów radzenia sobie ze stresem - 60 min. 100

Badanie sprawności funkcji poznawczych 250

Techniki zarządzania stresem - 60 min. 150

Zarządzanie kryzysami - 60 min. 150

Testy MMPI - 2h 250

Badanie intelektu 120

Wizyta indywidualna u seksuologa 140

Wizyta pary u seksuologa 160

Pulmonologia 
Konsultacja osobista dr Szczepanik 200

Konsultacja telefoniczna dr Szczepanik, dr Waglowska-Dondalska 150

Konsultacja pulmonologa dr Waglowska-Dondalska, dr Czerniak 170

Konsultacja pulmonologa dr Dul-Doniec 190

Reumatologia
konsultacja reumatologiczna (dr K. Kościńska-Ilczyszyn) 200

Stomatologia
1. Stomatologia zachowawcza

Konsultacja stomatologiczna z opisem panto 150

Badanie jamy ustnej, porada, instruktaż higieny jamy ustnej 100

Lakowanie zęba 60

Lakierowanie zębów 100

Wypełnienie światłoutwardzalne - ubytki przyszyjkowe 200

Wypełnienie światłoutwardzalne 1- powierzchniowe większe 250

Wypełnienie światłoutwardzalne 2-powierzchniowe 300

Wypełnienie swiatłoutwardzalne 3-powierzchniowe 400

Wypełnienie światłoutwardzalne +  wzmocnienie 500

Wypełnienie glasjonomerowe 100

Kosmetyczne pokrycie zęba przedniego (licówka kompozytowa) 450

Dewitalizacja miazgi 100

Ekstrypacja przeżyciowa w znieczuleniu 200

OPATRUNEK  (do obserwacji na 2 tygodnie) (dawniej nazwa: Leczenie próchnicy 

głębokiej  - tlenek cynku lub założenie leku)
150

Otwarcie zęba mlecznego 60

Wkład standardowy 100

Ćwiek okołomiazgowy (wzmocnienie do dużego wypełnienia) 30

Znieczulenie 30

Znieczulenie powierzchniowe 0

Fluoryzacja - 1 ząb 20

Fluoryzacja  - 1/2 łuku 50

Fluoryzacja - 1 łuk 80

Fluoryzacja - cała jama ustna 120

2. Endododncja

Opatrunek w jednym kanale 100

1 kanał 650

2 kanały 700

3 kanały 1000

4 kanały 1200

Zamknięcie perforacji 200



Usunięcie złamanego narzędzia 150

3. Ponowne udrożnienie jednego kanału wypełnionego przez innego lekarza  - 

reendodoncja 

1 kanał 750

2 kanały 800

3 kanały 1100

4 kanały 1300

Częściowe opracowanie kanału - leczenie otwarte ( pozycja w cenniku prywatnym 

dotyczy tylko dzieci)
80

Leczenie otwarte u dorosłych w ramach pierwszej pomocy (z badaniem i rtg) 150

4. Higiena  

Usunięcie złogów nazębnych  -scaling ultradźwiękowy (paski ścierne)  - oba łuki 150

Usunięcie złogów nazębnych  -scaling ultradźwiękowy (paski ścierne) - 1 łuk 110

Piaskowanie zębów  - 1 łuk 90

Piaskowanie zębów  - oba łuki 130

Scaling, piaskowanie, lakierowanie (oba łuki) 240

Scaling, piaskowanie, lakierowanie  (jeden łuk) 150

Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku 50

Leczenie zmian błony śluzowej jamy ustnej 50

Korekta zgryzu - szlifowanie wybiórcze zębów 50

Szynowanie zębów - unieruchomienie zębów kompozytem (za każdą przestrzeń 

międzyzębową)  
50

Wybarwienie płytki nazębnej (tabletka do rozgryzienia) 10

Pokrycie recesji  - cena za 1 ząb 150

5. Chirurgia Stomatologiczna
WE WSZYSTKICH PROCEDURACH CHIRURGICZNYCH ZNIECZULENIE JEST W CENIE. 

JEŚLI JEST KONIECZNOŚĆ ZAŁOŻENIA SZWÓW, TO RÓWNIEŻ JEST W CENIE. 

KONTROLE ZDJĘCIA SZWÓW RÓWNIEŻ W CENIE. JEŚLI USUWAMY ZĄB ZDROWY, 

MUSIMY MIEĆ SKIEROWANIE OD LEKARZA KIERUJĄCEGO, NA WSZYSTKIE 

EKSTRAKCJE MUSI BYC PODPISANA ZGODA PACJENTA. (ZDJĘCIE do wykonania OD 

RAZU po ekstrakcji). 
Ekstrakcja zęba mlecznego 150

Ekstracja zęba paradontalnego 150

Ekstrakcja zęba 280

Ekstracja zęba 1-7 (chirurg) 300

Chirurgiczna ekstrakcja zęba 350

Usunięcie zęba drogą dłutowania 450

Usunięcie zęba mądrości 280-600

Usunięcie zęba  z nacięciem 550

Odsłonięcie zęba zatrzymanego 600

Resekcja korzenia zęba 600

Hemisekcja 500

Wycięcie wędzidełka wargi górnej, języka 300

Wyłuszczenie torbieli z żuchwy, szczęki z badaniem  hist-pat małe 500

Wyłuszczenie torbieli z żuchwy, szczęki z badaniem  hist-pat średnie 700

Wyłuszczenie torbieli z żuchwy, szczęki z badaniem  hist-pat duże 1000

Wyłuszczenie torbieli zastoinowej w obrębie jamy ustnej 400

Plastyka połączenia ustno-zatokowego 400

Gingivoplastyka 500

Wydłużenie chirurgiczne korony zęba 1000



Płukanie zębodołu 25

Wycinek guza z badaniem hist-pat 200

Wycięcie guzka błony śluzowej z badaniem hist-pat 400

Nacięcie i drenaż ropnia 200

Szycie jako samodzielny zabieg 100

Zdjęcie szwów 60

Wycięcie kaptura dziąsłowego nad wyrzynającym się zębem 150

Leczenie powikłań poekstrakcyjnych (np. suchy zębodół) 50

6. Wybielanie

Nocne wybielanie nakładkowe ?

Wybielanie wewnątrzzębowe (1 wizyta) -wybielanie martwego zęba 70

Wkładka z wodorotlenkiem wapnia 70

Wkładka nakładkowe oba łuki 800

Wybielanie lampą  - 2 łuki - zęby od 5 do 5 900

7. Protetyka

Wizyty kontrolne protetyczne 50

Korona porcelanowa na podbudowie metalowej 1450

Punkt w przęśle mostu   (chodzi o przesło mostu na metalu) 800

Korona pełnoceramiczna Press Initial GC / obecnie korona pełnoceramiczna Press 

e.max
1650

Korona pełnoceramiczna na podbudowie z tlenku cyrkonu 2500

Odbudowa ceramiczna gingiwa - cena za ząb 200

LICÓWKA PEŁNOCERAMICZNA, e. max  1500

Korona lana metalowa 300

Korona akrylowa 400

Korona kompozytowa 550

Korona tymczasowa, ochronna 

korona wykonana w gabinecie przez lekarza 300

korona wykonana przez technika 100

korona kompozytowa wykonana przez technika 200

Wkład koronowo-korzeniowy odlewany ze stopu (robiony przez technika) 400

Wkład z włókna szklanego wraz z odbudową kikuta zębowego 300

Wkład standardowy tytanowy wraz z odbudową kikuta zębowego (kupujemy 

standardowy)
200

 onlay inlay ceramiczny e.max 1500

Onlay, inlay kompozytowy GC Gradia zastępujemy onlay, inlay kompozytowy 

Signum 
600

Podparcie szklane ZX27 ?

Most AET licowany akrylem - rozwiązanie tymczasowe ?

Most AET kompozytowy - traktujemy to jako rozwiązanie tymczasowe 700

Most Maryland Alumina - traktujemy to jako rozwiązanie tymczasowe 1200

Proteza szkieletowa 2400

Proteza szkieletowa szynoproteza 2600

Klamra acetalowa 300

Proteza akrylowa całkowita 1200

Siatka wzmacniająca srebrna 150

Siatka wzmacniająca złota 200

Bezbarwna płyta protezy 100

Zęby akrylowe Ivostar, Gnatostar/proteza 300

Zęby kompozytowe Antaris, Postaris /proteza 700



Proteza akrylowa całkowita wykonana w systemie wtrysku akrylu (zęby 

Ivostar, Gnatostar w standardzie) 1200

Proteza częściowa akrylowa powyżej 8 zębów - cała reszta 900

Proteza częściowa akrylowa do 8 zębów 750

Mikroproteza do 4 zębów 450-600

Proteza elastyczna szkieletowa Acetal-Dental 2500

Klamra Acetylo-Dental w kolorze zęba ?

Wax up (za punkt) 50

Korona teleskopowa galwano 

1700 - indywidualna 

wycena po wykonaniu 

Szyna relaksacyjna tłoczona 450

Szyna relaksacyjna polimeryzowana na gorąco 600

Szyna do wybielania zębów 250

Szyna ochronna sportowa 500

Płytka podjęzykowa 350

Szyna AET 270

Podścielenie płyty protezy 350

Podścielenie  z wymiana płyty 400

Naprawa protezy 200

Naprawa protezy - każdy następny punkt (ząb, klamra, pękniecie) 80

Mechaniczne czyszczenie protezy (rewitalizacja) 100

Korekta starej protezy 50

Zdjęcie korony lub mostu (cena za punkt) 100

Zacementowanie korony, wkładu 100

8. Pedodoncja

Wizyta nieefektywna (kiedy mały pacjent nie współpracuje) 150

Badanie + wybarwianie płytki nazębnej  + instruktaż 150

Badanie jamy ustnej; wizyta kontrolna po urazie; obejrzenie jakiejś zmiany 150

Impregnacja - samodzielny zabieg 80

Badanie + instruktaż (dieta, higiena, profilaktyka)  + lakierowanie 150-200

Badanie kontrolne  + lakierowanie 150-200

Lakierowanie - samodzielny zabieg 100

Wypełnienie - ząb stały 250-450

Opatrunek - ząb stały 150

Opatrunek - ząb stały  - dewitalizacja 150

Opatrunek - ząb stały - dewitalizacja - odbudowa do klasy pierwszej 150

Ząb stały - glasjonomer 200-250

Ząb mleczny  - opatrunek (dewitalizacja + inny opatrunek endodontyczny) 150

Ząb mleczny - wypełnienie  - glasjonomer 200-250

Ząb mleczny - wypełnienie - twinky star 250-300

Ząb mleczny  - wypełnienie światłoutwardzalne 250-300

Poszerzone lakowanie (ząb stały) 200-250

Otwarcie zęba mlecznego 100-150

Ekstrakcja - 1 ząb mleczny 180-250

Ekstrakcja - 2 zęby mleczne 200-280

Esktracja - 3 zęby mleczne 250-300

Wybielanie - Ca(OH)2 80

Szynowanie zębów po urazie z drutem ortodontycznym 150-200

Lakowanie  - jeden ząb 100-150



Ekstrakcja - stały ząb 150-300

Leczenie zmian na błonie śluzowej 50

Scaling - oba łuki 150

Scaling - jeden łuk 110

Piaskowanie - oba łuki 150

Piaskowanie - jeden łuk  110

Scaling + piaskowanie 250

Zabezpieczenie zĘba po urazie 110-150

Leczenie w sedacji (dopłata do zabiegu) + dodatkowo koszt maseczki 100

Maseczka do sedacji 30

Podcięcie wędzidełka języka lub wargi górnej 250

Sedacja nieefektywna 150

Konsultacja, planowanie leczenia protetycznego i rentgenodiagnostyka  150

Ekstrakcja zęba paradontalnego 120

Periodontologia

Badanie periodontologiczne z konsultacją 200

Wizyta kontrolna periodontologiczna pozabiegowa 100

Scaling poddziąsłowy 1/2 łuku 300

Scaling poddziąsłowy 1/2 łuku przy brakach zębowych powyżej 3 zębów 200

Scaling poddziąsłowy 1 ząb 150

9. Implantologia

Konsultacja implantologiczna 150

Implant system ICX 2500

system Ancylos - 1 implant 3000

System NEO BIOTECH - 1 implant 2500

Podniesienie dna zatoki metodą otwartą 3000 -4500

Podniesienie dna zatoki metodą zamkniętą 1500

Przeszczep tkanek z podniebienia 1200

Augmentacja kości 500 - 1500

Korona na implancie podbudowa metalowa 2700

Korona na implancie podbudowa cyrkonowa 3200

Transport
opłata stała za karetkę 80

za każdą rozpoczętą godzinę - karetka z kierowcą 60

za każdą rozpoczętą godzinę - pielęgniarka 42

za każdą rozpoczętą godzinę - lekarz 70

za każdą rozpoczętą godzinę - sanitariusz 35

za każdą rozpoczętą godzinę - ratownik medyczny 42

kilometrówka 4,5

+leki

Urologia 
Konsultacja urologa 180

Konsultacja urologiczna - dr Madej (dzieci) 160

Konsultacja urologiczna - dr Madej (dzieci) z usg 220

Wymiana cewnika (dopłata do wizyty pielęgniarki) 50

Nakłucie wodniaka jądra* 50

Kalibracja cewki moczowej* 50

Uroflowmetria* 50

Zakład Diagnostyki obrazowej 
Densytometria 



Densytometria kręgów lędźwiowych 70

Densytometria szyjki kości udowej 70

Densytometria kręgów lędźwiowych i szyjki kości udowej lub przedramienia 90

Densytometria kości przedramienia 70

Total body (zliczenie ryzyka z całego ciała) 120

Total body + body compose (zliczenie ryzyka z całego ciała + wyliczenie stosunku 

tkanki tłuszczowej do mięśniowej)
120

Densytometria kręgów lędźwiowych i szyjki kości udowej lub przedramienia 

(podwójne)
120

Densytometria szyjki kości udowej i kości przedramienia 90

P + L szyjka kości udowej 100

RTG

1. Zdjęcia RTG w zakresie głowy

RTG zębów 35

RTG celowane na zęba obrotnika 35

RTG nosa 45

RTG nosogardła 55

RTG zatok 55

RTG stawu skroniowo-żuchwowego (pojedyncze) 55

RTG stawu skroniowo-żuchwowego (porównanwcze) 75

RTG czaszki (AP, PA + bok) 70

RTG uszu metodą Schullera 80

RTG oczodołów 50

2. Zdjęcia RTG w zakresie klatki piersiowej

RTG klatki piersiowej PA 55

RTG klatki piersiowej boczne 55

RTG klatki piersiowej PA + bok 75

RTG klatki piersiowej z barytem - sylwetka serca x

RTG żeber 70

RTG żeber AP + skos 75

RTG mostka 60

3. Zdjęcia RTG kręgosłupa

RTG kręgosłupa szyjnego (AP + bok) 70

RTG czynnościowe kręgosłupa szyjnego 80

RTG kręgosłupa piersiowego (AP + bok) 70

RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego (AP + bok) 70

RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego czynnościowe 80

RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego + stawy biodrowe 90

RTG kości krzyżowej (AP + bok) 55

RTG kości ogonowej (AP + bok) 55

RTG kręgosłupa C-Th (skolioza) 70

RTG kręgosłupa Th-LS (skolioza) 70

RTG celowane na otwory m-k 75

projekcja Y / outlet view 60

4. Zdjęcia RTG kończyny górnej i obręczy barkowej

RTG obojczyka (pojedyncze PA) 55

RTG obojczyka (porównawcze PA) 75

RTG stawu barkowego pojedyncze (PA + osiowe) 60

RTG stawu barkowego porównawcze 75

RTG kości ramiennej pojedyncze (AP + bok) 60



RTG kości ramiennej porównawcze (AP + bok) 75

RTG stawu łokciowego pojedyncze (AP + bok) 60

RTG stawu łokciowego porównawcze (AP + bok) 75

RTG kości przedramienia pojedyncze (AP + bok) 60

RTG kości przedramienia porównawcze (AP + bok) 75

RTG stawu nadgarstkowego pojedyncze (AP + bok) 60

RTG stawu nadgarstkowego porównawcze (AP + bok) 75

RTG ręki grzbietowe pojedyncze (AP + bok) 60

RTG ręki grzbietowe porównawcze (AP + bok) 75

RTG palca 1-5 (AP + bok) 40

5. Zdjęcia RTG kończyny dolnej i obręczy biodrowej

RTG miednicy 70

RTG stawu biodrowego pojedyncze 60

RTG stawu biodrowego porównawcze 75

RTG stawów biodrowych osiowe i w odwiedzeniu 75

RTG stawów krzyżowo-biodrowych 75

RTG kości udowej pojedyncze (AP + bok) 60

RTG kości udowej porównawcze (AP + bok) 75

RTG stawów kolanowych pojedyncze (AP + bok) 65

RTG stawów kolanowych porównawcze (AP + bok) 75

RTG stawów kolanowych na stojąco pojedycze (AP + bok) 65

RTG stawów kolanowych na stojąco porównawcze (AP + bok) 75

RTG rzepki pojedyncze (boczne + osiowe) 60

RTG rzepek porównawcze (boczne + osiowe) 75

RTG podudzia pojedyncze (AP + bok) 60

RTG podudzia porównawcze (AP + bok) 75

RTG stawu skokowego pojedyncze (AP + bok) 65

RTG stawu skokowego porównawcze (AP + bok) 75

RTG kości piętowej boczne pojedyncze 60

RTG kości piętowej boczne porównawcze 75

RTG stopy pojedyncze (AP + bok) 60

RTG stopy porównawcze (AP + bok) 75

RTG palców stopy 1-5 55

RTG całej nogi 130

6. Przewód pokarmowy

RTG jamy brzusznej 60

Kolografia x

Żołądek i dwunastnica x

RTG przełyku x

Opis zdjęć dostarczonych przez pacjenta x

Mammografia 120

AP lub boczne 2 okolice (1 kończyna) 65

AP lub boczne 3 okolice (1 kończyna) 75

AP lub boczne 4 okolice (1 kończyna) 95

AP lub boczne 5 okolic (1 kończyna) 115

AP lub boczne 6 okolic (1 kończyna) 135

AP + boczne 2 okolice (1 kończyna) 65

AP + boczne 3 okolice (1 kończyna) 90

AP + boczne 4 okolice (1 kończyna) 115

ZDJĘCIE RTG CAŁOŚCIOWE 



AP + boczne 5 okolic (1 kończyna) 140

AP + boczne 6 okolic (1 kończyna) 165

AP lub boczne 2 okolice (2 kończyny) 75

AP lub boczne 3 okolie (2 kończyny) 105

AP lub boczne 4 okolice (2 kończyny) 135

AP lub boczne 5 okolic (2 kończyny) 165

AP lub boczne 6 okolic (2 kończyny) 190

AP + boczne 2 okolice (2 kończyny) 85

AP + boczne  3 okolice (2 kończyny) 120

AP + boczne 4 okolice (2 kończyny) 155

AP + boczne 5 okolic (2 kończyny) 190

AP + boczne 6 okolic (2 kończyny) 225

okolice: miednica/biodro, kość udowa, staw kolanowy, kość podudzia, staw 

skokowy, stopa, bark, kość ramienna, staw łokciowy, kość przedramienna, 

nadgarstek, dłoń

Tomografia komputerowa 

Tomografia komputerowa głowy 290

Tomografia komputerowa głowy z kontrastem 380

Tomografia komputerowa zatok bez kontrastu 350 (220)

Tomografia komputerowa uszu HRCT 450

Klatka piersiowa HRCT 450

Tomografia komputerowa kręgosłup, kości, stawy (jeden odcinek anatomiczny) 400

klatka piersiowa z kontrastem 520

 jama brzuszna wielofazowa 580

Tomografia komputerowa jamy brzusznej wielofazowa 580

Dwa sąsiednie odcinki anatomiczne, URO-CT 720

Trzy sąsiednie odcinki anatomiczne 990

Tomografia komputerowa kości lub stawów (jeden region anatomiczny) 400

Inne z/k  (jeden odcinek anatomiczny) 500

Angiografia – angio TK (jeden odcinek anatomiczny) 580

Rezonans Magnetyczny 

Rezonans magnetyczny głowy b/k 480

Angio naczyń mózgowych MRI bez kontrastu 320

Rezonans magnetyczny oczodołów b/k 580

Rezonans magnetyczny przysadki mózgowej b/k 580

Inne głowy z kontrastem 580

Kregusłup (jeden odcinek) 480

Kręgosłup (dwa odcinki) 850

Kręgosłup (trzy odcinki) 1150

Wątroba, nadnercza, trzustka, nerki (cena bez kontrastu) 580

Jama brzuszna lub miednica mniejsza (cena bez kontrastu) 580

Jeden staw b/k 580

Angio MR 500

MRCP 580

Kontrast do badania MR 150

AstroMR stawu 930

USG i badania dopplerowskie 

USG jamy brzusznej 160

USG tarczycy 160



USG piersi 200

USG jąder 160

USG węzłów chłonnych szyi 160

USG wykonane u dzieci (dr Postek, dr Strześniewska) 180

Badanie dopplerowskie tętnic szyjnych 210

Badanie dopplerowskie tętnic kończyn dolnych / górnych 370

Badanie dopplerowskie tętnic kończyny dolnej / górnej 210

Badanie dopplerowskie tętnic podobojczykowych 210

Badanie dopplerowskie żył kończyn dolnych 370

Badanie dopplerowskie żył kończyny dolnej 210

Badanie dopplerowskie naczyń jamy brzusznej/ aorty brzusznej 180

Zakład Medycyny Nuklearnej 

scyntygrafia narządowa (nie dotyczy tarczycy) - renoscyntygrafia 99mTc-DTPA 400

scyntygrafia całego ciała (układ kostny) 99mTc-MDP 500

scyntygrafia tarczycy 99mTc 300

scyntygrafia tarczycy 131J 300

limfoscyntygrafia (węzeł wartownik)  99mTc NFZ

terapia izotopowa łagodnych schorzeń tarczycy - porada kwalifikacyjna 190

terapia izotopowa łagodnych schorzeń tarczycy - podanie izotopu 800

terapia izotopowa łagodnych schorzeń tarczycy - porada kontrolna 150

terapia izotopowa bólów kostnych w przebiegu zmian przerzutowych do kości - 

porada kwalifikacyjna 
190

terapia izotopowa bólów kostnych w przebiegu zmian przerzutowych do kości - 

podanie izotopu samaru 153Sm
8 000

terapia izotopowa bólów kostnych w przebiegu zmian przerzutowych do kości - 

porada kontrolna
150

synowektomie radioizotopowe 2000

 Zabiegowy i Punkt Szczepień 
Usunięcie kleszcza 50

Pobranie krwi w domu u pacjenta 40

Pomiar ciśnienia krwi bezpłatnie

Iniekcje podskórne 40

Iniekcje domięśniowe 40

Iniekcje dożylne 50

Badanie spirometryczne 80

Badanie spirometryczne po próbie rozkurczowej 100

Pomiar poziomu glukozy przy pomocy glukometru 5

Pomiar wagi ciała nie dotyczy

Bańki 100

Wypożyczenie nebulizatora (cena za 3 doby) 60

Kroplówka: Glukozum 5% lub 0,9% NaCl (jedna butelka) 60

EKG spoczynkowe w domu pacjenta 120

Szczepienie przeciw grypie - Vaxigrip TETRA 53

Szczepienie przeciw odrze, śwince, różyczce - MMR II 59

Szczepienie przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi - Infanrix - IPV + Hib (jedna 

dawka)
180

Szczepienie przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi - Pentaxim (dzieci, jedna dawka) 170

PEDIATRIA - SZCZEPIENIA



Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, WZW B, polio, haemophilus 

influenzae typu b - Infanrix HEXA 
241

Szczeoienie przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, WZW B, polio, haemophilus 

influenzae typu b - HEXACIMA
205

Szczepienie przeciw pneumokokom - Prevenar 285

Infanrix DTPA (jedna dawka) 99

Szczepienie przeciw biegunce rotawirusowej - Rotarix 382

Szczepienie przeciw ospie wietrznej - Varilrix 320

Szczepienie przeciwko meningokokom Trumenba (przeciwko Neisseria 

meningitidis B)
316

Szczepionka przeciwko grypie dla dzieci (aerozol do nosa) - Fluenz Tetra 105

Szczepienie przeciwko meningokokom Bexsero (cztery komponenty: NadA, fHbp, 

NHBA, PorA P1.4)
420

GINEKOLOGIA - SZCZEPIENIA

Szcepionka przeciw rakowi szyjki macicy - Gardasil 9 walentna (HPV) 510

MEDYCYNA PODRÓŻY - SZCZEPIENIA

Szczepienie przeciwko żółtej febrze - Stamaril (cena obejmuje wydanie 

Międzynarodowej Książeczki Szczepień)
240

Szczepienie przeciwko durowi brzusznemu - Typhim Vi - jedna dawka 240

Szczepienie przeciwko durowi brzusznemu KAPSUŁKI DOUSTNE - Vivotif - jedna 

dawka
220

Szczepienie przeciw zakażeniu meningokokowemu Menveo (A+C+W135+Y) 220

Szczepienie przeciw zakażeniu meningokokowemu Nimenrix (A+C+W135+Y) 210

Szczepienie przeciw żółtaczce - Twinrix (WZW A i B) - jedna dawka 240

Szczepienie przeciw żółtaczce - Havrix (WZW A - dorośli) - jedna dawka 210

Szczepienie przeciw żółtaczce - Havrix (WZW A - dzieci) - jedna dawka 140

Szczepienie przeciw żółtaczce - Avaxim (WZW A) - jedna dawka 180

Szczepienie przeciw żółtaczce - Engerix (WZW B, dorośli) - jedna dawka 85 zł

Szczepienie przeciw żółtaczce - HBVAXPRO lub HEPAVAX GENE 25. (WZW B, 

dorośli) - jedna dawka
80 zł

Szczepienie przeciw żółtaczce -HBVax (WZW B, dorośli) - jedna dawka 55

Szczepionka Boostrix 125

Sczepionka Boostrix Polio 171

Szczepienie przeciwko poliomyelitis (choroba Heinego-Medina) - Imovax Polio - 

jedna dawka
100

Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i polio - Dultavax 105

Szczepienie szczepionka akojarzoną błonica-tężec - Clodivac - jedna dawka 55

Szczepienie szczepionką skojarzoną błonniczo-tężcową - Td - jedna dawka 43

Szczepienie przeciwko wściekliźnie (profilaktyka przedekspozycyjna) - Verorab - 

jedna dawka
190

Szczepienie przeciwko wściekliźnie (profilaktyka przedekspozycyjna) - Rabipur - 

jedna dawka
240

Szczepienie przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu - FSME 130

Szczepienie przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu - FSME dzieci 130

Szczepienie przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu - Encepur Adults 120

Szczepienie przeciwko japońskiemu zapaleniu mózgu - Ixiaro 410

Szczepienie przeciwko cholerze - Dukoral - jedna dawka 180

Szczepienie przeciwko odrze, różyczce, śwince -  PRIORIX 135

Wydanie Międzynarodowej Książeczki Szczepień (tzw. żółtej książeczki) bez 

szczepienia
10

Duplikat Międzynarodowej Książeczki Szczepień (tzw. żółtej książeczki) 50

Test 3w1 37



Test grypa A/B 37


