
Cennik odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w zakresie: ortopedia 
 
 

Pozycja 
cennika 

Rodzaj usługi Cena 

 Konsultacja  150,00  
 Opatrunek zwykły  30,00  
 Opatrunek złożony           80,00 
 Opatrunek Dessaulta  100,00  
 Opatrunek gipsowy mały  50,00  
 Opatrunek gipsowy duży  110,00  
 Usunięcie gipsu małego  30,00  
 Usunięcie gipsu dużego  40,00  
 Szycie proste  200,001  
 Szycie złożone  500,002  
 Usunięcie szwów  60,00  
 Usunięcie zmiany skórnej w znieczuleniu ogólnym i pobranie wycinka w 

znieczuleniu miejscowym  
200,003  

 Nacięcie ropnia prostego  200,00  
 Usunięcie paznokcia  200,00  
 Nastawienie zwichnięcia  150,00  
 Nastawienie złamania proste       200,00 
 Nastawienie barku  150,00  
 Podanie leku dostawowo  50,00  
 Punkcja stawu  60,00  
 Punkcja zwiadowcza  100,00  
 Rewizja rany  200,00  
 Założenie ostrego wyciągu  100,00  
 Usunięcie materiału zespalającego- stabilizator zewnętrzny  200,00  
 Leczenie osteoporozy lekiem Bonviva (wlew dożylny)  2 500,00  
 Pobranie wymazu do badania bakteriologicznego  50,00  
 Pobranie materiału ze stawu do badania bakteriologicznego  100,00  
 Artroskopia diagnostyczna  3 000,00  
 Artroskopia operacyjna – shaving. driling. szycie łąkotki insi de outside. 

wycięcie łąkotki. resekcja fałdu maziówki  
4 000,00  

 Artroskopowe szycie łąkotki – z użyciem Fast fix (Kalkulacja nie zawiera 
kosztów Fast fix (1 sztuka = 700 zł)  

4 000,00  

 Plastyka ACL (bez kosztów implantu)  9 000,00  
 Plastyka PCL (bez kosztów implantu)  9 000,00  
 Plastyka palucha koślawego (bez kosztów implantu)  3 000,00  
 Usunięcie materiału zespalającego – kończyna górna – małe  2 500,00  
 Usunięcie materiału zespalającego – kończyna górna – duże  4 500,00  
 Usunięcie materiału zespalającego – kończyna dolna – małe  3 700,00  
 Usunięcie materiału zespalającego – kończyna dolna – duże  4 500,00  
 Usunięcie materiału zespalającego – gwóźdź śródszpikowy  3 700,00  
 Endoproteza barku (bez kosztów implantu)  10 000,00  
 Akromioplastyka  4 000,00  
 Plastyka niestabilności barku otwarta (bez kosztów implantu)  4 500,00  
 Plastyka niestabilności barku artroskopowa (bez kosztów implantu)  9 000,00  
 Plastyka stożków rotatorów otwarta (bez kosztów implantu)  5 000,00  
 Plastyka stożków rotatorów artroskopowa (bez kosztów implantu)  9 000,00  
 Zespolenie złamań – małe (bez kosztów implantu)  2 500,00  
 Zespolenie złamań – średnie (bez kosztów implantu)  4 000,00  
 Zespolenie złamań – duże (bez kosztów implantu)  5 000,00  
 Artrodeza stawu skokowego górnego (bez kosztów implantu)  5 000,00  
 Artrodeza kości stopy (bez kosztów implantu)  3 500,00  
 Osteotomia piszczeli (bez kosztów implantu)  7 000,00  
 Osteotomia kości udowej (bez kosztów implantu)  7 000,00  
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 Ściosanie wyrośli kostnej (bez kosztów badań hist.-pat.)  3 000,00  
 Endoproteza stawu biodrowego (bez kosztów implantu)  12 000,00  
 Endoproteza stawu kolanowego (bez kosztów implantu)  12 000,00  
 Zabiegi na tkankach miękkich w obrębie nadgarstka i ręki  2 000,00  
 Zespół kanału nadgarstka i Guyona otwarta  2 000,00  
 Zespół kanału nadgarstka i Guyonaartroskopowo  3 500,00  
 Odbarczenie n. łokciowego w obrębie łokcia otwarta  2 500,00  
 Odbarczenie n. łokciowego w obrębie łokcia artroskopowa  3 500,00  
 Rekonstrukcja pourazowa nerwów obwodowych  3 000,00  
 Rekonstrukcja ścięgna zginacza (bez kosztów protezy)  3 000,00  
 Rekonstrukcja ścięgna prostownika  2 500,00  
 Zespolenie złamania w zakresie nadgarstka i ręki  3 000,00  
 Zespolenie złamania w zakresie przedramienia i ramienia  4 000,00  
 Operacja przykurczu Dupuytrena - mała  2 000,00  
 Operacja przykurczu Dupuytrena - średnia  3 000,00  
 Operacja przykurczu Dupuytrena - duża  4 000,00  
 Leczenie osteoporozy lekiem Bonviva (wlew dożylny)  2 500,00  
 Usunięcie guza tkanek miękkich, podanie czynników autogennych  3 000,00  
 Zespolenie złamań - duże  5 000,00  
 Leczenie stawu rzekomego z przeszczepem unaczynionym  5 000,00  
 Zespolenie zastarzałego złamania kości ramiennej  6 000,00  
 Dodatkowa opieka pielęgniarska – cena z 1 godzinę 35,00  
 Pobranie wycinka do badania hist-pat.  60,00  
 Usunięcie dystraktora międzykolczystego  3 500,00  
 Zabieg na zespół kanału nadgarstka z palcem trzaskającym  2 500,00  
 Skomplikowany zabieg tkanek miękkich ręki  3 500,00  
 USG tkanek miękkich  85,00  
 Rekonstrukcja pourazowa zginaczy przedramienia 8 000,00  
 Operacja stawu rzekomego kości łódeczkowatej 6 500,00  
 Zespolenie kości łódeczkowatej 4 500,00  
 Skomplikowany zespół cieśni nadgarstka 3 000,00  
 Zespolenie kości promieniowej proste z implantem 6 500,00  
 Skomplikowany zabieg tkanek miękkich ręki 3 500,00  
 Endoproteza stawu kolanowego (bez kosztów implantów) 13 000,00  
 Usunięcie zmiany - guza ręki 4 500,00  
 Zespolenie kości promieniowej proste 6 500,00  
 Artrodeza stawu skokowo-goleniowego 7 000,00  
 Rekonstrukcja ścięgna zginacza 3 500,00  
 Zespolenie proste złamania ręki 6 000,00  
 Usunięcie ganglionu nadgarstka 2 500,00  
 Artodeza palca stopy 3 000,00  
 Synowektomia prosta 3 500,00  
 Korekcja palca stopy 3 500,00  
 Artoplastyka łokcia 4 500,00  
 Plastyka niestabilności stawu skokowego 4 500,00  
 Pakiet rehabilitacyjny po zabiegu ortopedycznym 600,00  
 Prosty zabieg tkanek miękkich ręki 2 500,00  
 Rekonstrukcja deformacji ręki - mała 4 500,00  
 Zespolenie zestarzałego złamania kości podudzia 6 000,00  
 Zespół cieśni nadgarstka 2 500,00  
 Usunięcie śruby interferencyjnej z kości piszczelowej oraz wypełnienie 

kanału przeszczepami kostnymi 
3 300,00  

 Rekonstrukcja funkcji ręki 6 500,00  
 Operacja stawu rzekomego kości łódeczkowatej 6 000,00  
 Skomplikowany zabieg tkanek miękkich 4 500,00  
 Usg z podaniem leku 100,00  
 Usunięcie materiału zespalającego z kończyny dolnej - małe z użyciem 

skopii RTG, plastyką miejscową 
3 000,00  

 Zespolenie aptus mini 4 000,00  
 Korekcja koślawego palucha z osteotomią 4 000,00  
 Artroskopia operacyjna z plastyką stawu kolanowego 3 500,00  
 Artroskopia stępu z użyciem gwoździa odpiętowego 10 000,00  
 Zabieg niestabilności stawu skokowego z użyciem implantów - kotwic 6 000,00  
 Zespolenie złamania palca - bez pobytu 4 500,00  



 Konsultacja z podaniem PRP + koszt zestawu 900,00  
 Iniekcja PRP + koszt zestawu 600,00  
 Zestarzałe złamanie kości łódeczkowatej 5 500,00  
 Uszkodzenie stożka rotatorów barku. Rekonstrukcja artroskopowa 8 000,00  
 Artroskopia diagnostyczna / rekonstrukcyjna 4 500,00  
 Uwolnienie nerwu obwodowego stopy 3 500,00  
 Skomplikowany zabieg tkanek miękkich nogi 3 600,00  

 


