1
cena lub zakres
cenowy

Konsultacja ortopedyczna

Od 150 zł

Podanie osocza bogatopłytkowego PRP

Od 600 zł

Podanie kwasu hialuronowego

Od 600 zł

Podanie komórek macierzystych

Od 5000 zł

Opatrunek unieruchamiający – gips syntetyczny

Od 100 zł

Podanie blokady okołostawowej lub dostawowej

100 zł

Konsultacja ortopedyczna + podanie blokady okołostawowej lub
dostawowej

200 zł

Zastrzyk domięśniowy

15 zł

Zastrzyk podskórny

10 zł

Zastrzyk dożylny

35 zł

Zmiana małego opatrunku

25 zł

Zmiana dużego opatrunku

45 zł

OPERACJE W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM
Operacja otwarta zespołu cieśni kanału nadgarstka

Od 1000 zł

Leczenie choroby Dupuytrena met. przezskórną

Od 1000 zł

Operacja zespołu rowka nerwu łokciowego

Od 1500 zł

Operacja palca strzelającego met. przezskórną

Od 500 zł

Operacja palca strzelającego – technika otwarta

Od 1000 zł

Operacja łokcia tenisisty

Od 1000 zł

Operacja łokcia golfisty

Od 1500 zł

Operacja wycięcia kaletki łokciowej

Od 1500 zł

Usunięcie ganglionu

Od 1000 zł

Zamknięte nastawienie złamania paliczka ręki

Od 500 zł

Operacyjne usunięcie kaletki przedrzepkowej

Od 1500 zł

Leczenie przezskórną termoablacją TOPAZ
Microdebrider tendinopatii (łokieć tenisisty, golfisty;
kolano skoczka; „ostroga piętowa” i
inne) z podaniem czynników wzrostu (PRP)

Od 2000 zł

OPERACJE RĘKI I NADGARSTKA
Operacja otwarta zespołu cieśni kanału nadgarstka

Od 1500 zł

Leczenie operacyjne choroby Dupuytrena

Od 2000 zł
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Leczenie operacyjne choroby De Quervaina

Od 1000 zł

Operacja palca strzelającego – technika otwarta

Od 1500 zł

Usunięcie ganglionu

Od 1500 zł

Leczenie operacyjne zespołu Guyona

Od 2000 zł

Operacja zespolenia złamania kości ręki

Od 2000 zł

Operacja niestabilności kciuka i palców (np. „kciuk
narciarza”)

Od 2000 zł

Szycie ścięgna w obrębie ręki

Od 2000 zł

Szycie nerwu w obrębie ręki

Od 4000 zł

Rekonstrukcja nerwu w obrębie ręki

Od 5000 zł

Wycięcie nerwiaka w obrębie ręki

Od 2000 zł

Wycięcie guza ręki

Od 2000 zł

Operacja pourazowego przykurczu / zniekształcenia
palców (palec butonierkowaty, „łąbędzia szyja”,

Od 2000 zł

przykurcze, nieprawidłowy zrost złamania i inne)
Operacja wady wrodzonej ręki
Operacyjne leczenie zmian zwyrodnieniowych (w tym
leczenie rekonstrukcyjne, biologiczne)

Od 3000 zł
Od 3500 zł

Endoprotezoplastyka kciuka i palców

Od 4000 zł

Usztywnienia stawów palców

Od 2000 zł

Rekonstrukcja ścięgna zginacza jednoetapowa

Od 3500 zł

Rekonstrukcja ścięgna zginacza dwuetapowa

Od 7000 zł

Rekonstrukcja ścięgna prostownika

Od 3500 zł

Operacja poprawiająca funkcję ręki po nieodwracalnych
uszkodzeniach nerwów

Od 5000 zł

Artroskopia nadgarstka

Od 3500 zł

Artroskopowe leczenie - uszkodzenie chrząstki trójkątnej

Od 4000 zł

Operacyjne leczenie niestabilności nadgarstka

Od 4000 zł

Operacyjne leczenie złamania w obrębie nadgarstka (np.
kości łódeczkowatej)

Od 4000 zł

Artrodeza nadgarstka częściowa lub całkowita

Od 5000 zł

Usunięcie implantów

Od 1000 zł

OPERACJE ŁOKCIA I PRZEDRAMIENIA
Operacja łokcia tenisisty

Od 1500 zł

Operacja łokcia golfisty

Od 2000 zł
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Operacja zespołu rowka nerwu łokciowego

Od 2000 zł

Operacja niestabilności łokcia

Od 4000 zł

Operacja zespolenia złamania kości przedramienia i
łokcia
Operacja leczenia zaburzeń / braku / nieprawidłowego
zrostu kości przedramienia i łokcia

Od 4000 zł
Od 5000 zł

Artroskopia łokcia

Od 5000 zł

Usunięcie implantów

Od 1500 zł

OPERACJE BARKU I RAMIENIA
Artroskopia barku
Artroskopowa rekonstrukcja stożka rotatorów z użyciem
Implantów mocujących
Operacyjna rekonstrukcja stożka rotatorów z użyciem
Implantów mocujących
Artroskopowe leczenie niestabilności / nawykowego
zwichnięcia barku
Operacyjne leczenie niestabilności / nawykowego
zwichnięcia barku
Artroskopowe usunięcie zwapnienia stożka rotatorów
Artroskopowe leczenie uszkodzenia stawu barkowego
typu SLAP
Artroskopowe leczenie konfliktu podbarkowego
(akromioplastyka, usunięcie kaletki podbarkowej)
Artroskopowa tenotomia ścięgna głowy długiej bicepsa
Artroskopowa tenodeza ścięgna głowy długiej bicepsa z
użyciem implantów mocujących
Operacyjne leczenie nienaprawialnego uszkodzenia
stożka rotatorów – przeniesienie przyczepu mięśnia

Od 6000 zł
Od 7000 zł
Od 7000 zł
Od 7000 zł
Od 6000 zł
Od 6000 zł
Od 7000 zł
Od 6000 zł
Od 6000 zł
Od 6500 zł

Od 6000 zł

najszerszego grzbietu
Operacyjne usunięcie stawu barkowo-obojczykowego

Od 3000 zł

Artroskopowe usunięcie stawu barkowo-obojczykowego

Od 6000 zł

Operacyjne leczenie złamania obojczyka

Od 6000 zł

Operacyjne leczenie zwichnięcia stawu barkowoobojczykowego
Leczenie zastarzałego zwichnięcia stawu barkowoobojczykowego
Operacyjne leczenie złamania kości ramiennej

Od 5000 zł
Od 6000 zł
Od 6000 zł
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Naprawa świeżych uszkodzeń ścięgien / mięśni /
więzadeł

Od 4000 zł

Leczenie zaburzeń zrostu złamania kości ramiennej

Od 7000 zł

Usunięcie implantów z kości

Od 2000 zł

OPERACJE KOLANA
Operacja usunięcia kaletki przedrzepkowej

Od 2000 zł

Operacja usunięcia torbieli Bakera

Od 2000 zł

Artroskopia kolana

Od 3500 zł

Artroskopia kolana szycie łąkotki z użyciem implantów

Od 4500 zł

Artroskopowy przeszczep łąkotki syntetycznej lub
allogenicznej

Od 6000 zł

Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego
przedniego ACL metodą jednopęczkową

Od 8000 zł

Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego
przedniego ACL metodą jednopęczkową – z użyciem
allograftu

Od 10000 zł

Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego
przedniego ACL metodą dwupęczkową

Od 10000 zł

Artroskopowa naprawa świeżego uszkodzenia więzadła
krzyżowego przedniego ACL met. internal bracing

Od 7000 zł

Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego
tylnego PCL

Od 9000 zł

Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego
przedniego ACL i więzadła krzyżowego tylnego PCL

Od 10000 zł

Rekonstrukcja więzadła rzepkowo-udowego
MPFL z użyciem implantów / niestabilności rzepki

Od 5000 zł

Operacyjne leczenie niestabilności rzepki met.
osteotomii Fulkersona

Od 5000 zł

Naprawa świeżych uszkodzeń ścięgien / mięśni /
więzadeł

Od 4000 zł

Rekonstrukcja więzadła pobocznego piszczelowego

Od 5000 zł

Rekonstrukcja więzadła pobocznego strzałkowego /
kompleksu tylno-bocznego

Od 6000 zł

Artroskopowa naprawa chrząstki kolana – plastyka
mozaikowa

Od 7000 zł

Artroskopowa naprawa chrząstki kolana – wszczepienie
matrycy kolagenowej

Od 8000 zł

Artroskopowa naprawa chrząstki kolana – wszczepienie
matrycy kolagenowej z komórkami macierzystymi

Od 12000 zł
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Osteotomia korekcyjna osi kolana - kości piszczelowej
(HTO)

Od 8000 zł

Osteotomia korekcyjna osi kolana kości udowej

Od 9000 zł

Endoprotezoplastyka całkowita stawu kolanowego bezcementowa

Od 19000 zł

Endoprotezoplastyka całkowita stawu kolanowego cementowa

Od 17000 zł

Artroskopowe leczenie kolana skoczka

Od 3500 zł

Operacyjne leczenie kolana skoczka

Od 3000 zł

Operacyjne leczenie złamań w obrębie kolana i podudzia

Od 5000 zł

Operacja leczenia zaburzeń / braku / nieprawidłowego
zrostu kości w obrębie kolana i podudzia

Od 7000 zł

Uwolnienie nerwu strzałkowego

Od 3000 zł

Usunięcie implantów z kości

Od 2000 zł

OPERACJE BIODRA
Operacyjne leczenie biodra trzaskającego

Od 3000 zł

Artroskopowe leczenie biodra trzaskającego

Od 3500 zł

Endoprotezoplastyka całkowita cementowa stawu
biodrowego

Od 15000 zł

Endoprotezoplastyka całkowita bezcementowa stawu
biodrowego

Od 18000 zł

OPERACJE STOPY I STAWU SKOKOWEGO
Usunięcie ganglionu

Od 1500 zł

Operacja palucha koślawego / halluks

Od 5000 zł

Operacja palucha koślawego oraz korekcja palców stopy
(metatarsalgia)

Od 5000 zł +
500 zł
za każdy palec

Operacja deformacji palców stopy (młoteczkowaty,
młotkowaty, szponiasty, metatarsalgia)

Od 2000 zł

Operacja palucha sztywnego stopy - cheilotomia

Od 3000 zł

Operacja palucha sztywnego z użyciem implantu
osteotomia, usztywnienie

Od 4000 zł

Operacja skrócenia, wydłużenia palca stopy

Od 2000 zł

Operacja rozdzielenia zrośniętych palców stopy

Od 2000 zł

Endoprotezoplastyka stawu palucha

Od 8000 zł

Endoprotezoplastyka stawów palców

Od 6000 zł

Usunięcie kości dodatkowej stopy

Od 3000 zł

Operacja stopy płasko – koślawej (płaskostopia)

Od 5000 zł
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Operacja stopy opadającej (transfer ścięgien,
usztywnienie itd.)

Od 4000 zł

Otwarta plastyka guza piętowego – pięta Haglunda

Od 3000 zł

Artroskopowa plastyka guza piętowego – pięta Haglunda

Od 4000 zł

Operacja uszkodzonego ścięgna Achillesa

Od 3000 zł

Operacja rewizyjna po przebytym leczeniu ścięgna
Achillesa

Od 4000 zł

Operacyjne leczenie „ostrogi piętowej”

Od 2000 zł

Artroskopia stawu skokowego

Od 3500 zł

Artroskopia stawu podskokowego

Od 3500 zł

Artroskopowe leczenie konfliktu przedniego stawu
skokowego

Od 3500 zł

Rekonstrukcja więzadła strzałkowo-skokowego
przedniego (ATFL) – niestabilności

Od 5000 zł

Rekonstrukcja więzadła strzałkowo-skokowego
przedniego (ATFL) i strzałkowo-piętowego (CFL) –
niestabilności

Od 6000 zł

Artroskopowa rekonstrukcja chrząstki stawu skokowego
z wszczepieniem matrycy kolagenowej

Od 8000 zł

Artroskopowa rekonstrukcja chrząstki stawu skokowego
z wszczepieniem matrycy kolagenowej

Od 12000 zł

Rekonstrukcja więzozrostu strzałkowo - piszczelowego

Od 7000 zł

Tenoskopia ścięgien stawu skokowego i stopy

Od 4000 zł

Artroskopowe usztywnienie stawu skokowego /
podskokowego

Od 6000 zł

Operacyjne usztywnienie stawu skokowego /
podskokowego / stępu / stopy

Od 5000 zł

Uwolnienie zespołu ucisku nerwu na poziomie stopy

Od 2000 zł

Operacyjne leczenie złamania / zwichnięcia w obrębie
kostek i stawu skokowego

Od 5000 zł

Operacyjne leczenie złamania /zwichnięcia w obrębie
stopy

Od 2000 zł

Operacja leczenia zaburzeń / braku / nieprawidłowego
zrostu kości w obrębie stawu skokowego i stopy

Od 4000 zł

Usunięcie implantów ze stawu skokowego

Od 2000 zł

Usunięcie implantów ze stopy

Od 1000 zł

