
CENNIK USŁUG 

 

Podstawowe usługi medyczne: 

1. Konsultacja lekarska pacjentów z raną (pierwszorazowa): 
-  z opracowaniem ran/y w jednej lokalizacji, np. w obrębie jednej kończyny                                    320 zł                                                                     
-  z opracowaniem ran/y w dwóch i więcej lokalizacjach                                                                        350 zł 
 
2. Konsultacja lekarska pacjentów z raną (kolejna): 
-  z opracowaniem ran/y w jednej lokalizacji                                                                                             220 zł                                                                     
-  z opracowaniem ran/y w dwóch i więcej lokalizacjach                                                                        250 zł 
 
3. Konsultacja chirurga ogólnego i naczyniowego pacjentów bez rany (pierwszorazowa)               250 zł 

4. Konsultacja chirurga ogólnego i naczyniowego pacjentów bez rany (kolejna)                               180 zł 

5. E-konsultacja lekarska dla pacjentów objętych leczeniem                                                                150 zł 

 

Dodatkowe usługi medyczne wykonywane podczas wizyt: 

1. Założenie opatrunku NPWT, VAC (opatrunek NPWT, zbiornik)*                                                 od 330 zł                                                                               

2. Terapia podciśnieniowa NPWT, VAC (5 aplikacji opatrunków NPWT, zbiorniki)                     od 1050 zł 

3. Terapia larwalna**                                                                                                                             250-450 zł  

4. Założenie buta odciążającego z gipsu syntetycznego - TCC                                                            od 330zł                                                                

5. Nacięcie i drenaż ropnia, krwiaka                                                                                                            380 zł 

6. Zabiegi w obrębie stopy cukrzycowej (amputacja palców, usunięcie martwaków kostnych)       450zł 

7. Przeszczep skóry                                                                                                                                   od 800 zł                                                                             

 

*koszt założenia opatrunku NPWT jest zależny od wielkości opatrunku i pojemności zbiornika 

**cena opatrunku biologicznego jest zależna od liczby larw 

 

Inne usługi medyczne: 

1. Pobranie wycinka i badanie histopatologiczne pobranej zmiany                                                 od 150zł 

2. Pobranie materiału biologicznego (wymazu) + 2 badania bakteriologiczne                                     100zł 
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PODSTAWOWE USŁUGI MEDYCZNE

Konsultacja lekarska pacjentów z raną (pierwszorazowa):
ź z opracowaniem ran/y w jednej lokalizacji, np. w obrębie jednej kończyny 350 zł                                                                     .......................... 
ź z opracowaniem ran/y w dwóch i więcej lokalizacjach  380 zł ..........................................................

 
Konsultacja lekarska pacjentów z raną (kolejna):

ź z opracowaniem ran/y w jednej lokalizacji  250 zł                                                                     .............................................................................
ź z opracowaniem ran/y w dwóch i więcej lokalizacjach  280 zł...........................................................

Konsultacja chirurga ogólnego i naczyniowego pacjentów bez rany (pierwszorazowa)  250 zł.................

Konsultacja chirurga ogólnego i naczyniowego pacjentów bez rany (kolejna)  200 zł...............................

E-konsultacja lekarska dla pacjentów objętych leczeniem 150 zł .  ............................................................

DODATKOWE USŁUGI MEDYCZNE WYKONYWANE PODCZAS WIZYT

Założenie opatrunku NPWT, VAC (opatrunek NPWT, zbiornik)* od 330 zł                                                                               ................................................. 

Terapia podciśnieniowa NPWT, VAC (5 aplikacji opatrunków NPWT, zbiorniki)  od 1050 zł .......................

Terapia larwalna**  250-450 zł  ...................................................................................................................
Założenie buta odciążającego z gipsu syntetycznego - TCC  od 330 zł                                                               .......................................................

Nacięcie i drenaż ropnia, krwiaka 380 zł................................................................................................... 

Zabiegi w obrębie stopy cukrzycowej (amputacja palców, usunięcie martwaków kostnych)  450 zł.......

Przeszczep skóry  od 800 zł                                                                            ..........................................................................................................................
 

* koszt założenia opatrunku NPWT jest zależny od wielkości opatrunku i pojemności zbiornika

** cena opatrunku biologicznego jest zależna od liczby larw

 
INNE USŁUGI MEDYCZNE

Pobranie wycinka i badanie histopatologiczne pobranej zmiany  od 150 zł..............................................

Pobranie materiału biologicznego (wymazu) + 2 badania bakteriologiczne  100 zł..................................

,,

Obowiazuje�od�15�11�2021�r�,


	Strona 1

