
Kończyna dolna Cena
1  Endoprotezoplastyka stawu biodrowego całkowita bezcementowa standardowa ** 21 000 - 22 000 zł

2  Endoprotezoplastyka stawu biodrowego całkowita bezcementowa z nowoczesną artykulacją ** 23 000 - 23 500 zł

3  Endoprotezoplastyka stawu biodrowego całkowita cementowa 19 000 zł                      

4  Endoprotezoplastyka stawu kolanowego całkowita 19 900 zł                      

5  Endoprotezoplastyka stawu kolanowego całkowita półzwiązana 19 950 zł                      

6  Endoprotezoplastyka stawu kolanowego - staw rzepkowo-udowy 18 000 zł                      

7  Artroskopia stawu kolanowego  4 500 zł                         

8  Artroskopia stawu kolanowego  - szew łąkotki * 5 200 zł                         

9  Artroskopia stawu kolanowego z  osteotomią * 9 000 zł                         

10  Artroskopia stawu kolanowego z rekonstrukcją chrząstki * 14 000 zł                      

11  Artroskopia stawu kolanowego z rekonstrukcją więzadła krzyżowego * 8 500 zł                         

12  Artroskopia stawu skokowego 5 000 zł                         

13  Operacja paluchów koślawych - obie kończyny 4 600 zł                         

14  Usunięcie zespolenia - kość udowa 5 400 zł                         

15  Usunięcie zespolenia - zespolenie proste 3 300 zł                         

Kończyna górna Cena
16  Endoprotezoplastyka stawu barkowego całkowita  19 950 zł                      

17  Endoprotezoplastyka stawu barkowego częściowa 15 500 zł                      

18  Endoprotezoplastyka stawu barkowego odwrotna 23 000 zł                      

19  Artroskopia stawu barkowego z niestabilnością * 6 200 zł                         

20  Artroskopia stawu barkowego - stożek rotatorów * 7 000 zł                         

21  Artroskopia stawu barkowego  odbarczeniem przestrzeni podbarkowej * 5 300 zł                         

22  Artroskopia stawu barkowego  odbarczeniem przestrzeni podbarkowej z tenodezą/tenotomią bicepsa * 6 500 zł                         

23  Uwolnienie nerwu łokciowego w zespole rowka wraz z ewentualnym uwolnieniem kanału Guyona 5 200 zł                         

24  Operacja w zmianach zwyrodnieniowych stawu nadgarstkowo-śródręcznego I 5 500 zł                         

25  Zespół de Quervaina 4 500 zł                         

26  Zespół kanału nadgarstka 4 000 zł                         

27  Ganglion nadgarstka 4 200 zł                         

28  Palec "trzaskający" 3 200 zł                         
* cena zabiegu nie uwzględnia kosztów zastosowanych implantów, ostateczna cena zabiegu ustalana jest z lekarzem prowadzącym na wizycie kwalifikacyjnej

** ostateczna cena zabiegu ustalana jest z lekarzem prowadzącym na wizycie kwalifikacyjnej
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Dodatkowe informacje:

ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU 

RUCHU

Prezentowane ceny usług są kompletne i weryfikowane regularnie z najwyższą starannością. Ze względu jednak na konieczność indywidualnego podejścia do każdego

zabiegu jego koszt może ulec zmianie po konsultacji z lekarzem prowadzącym. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego.

 kosztów wynikających z konieczności rozszerzenia procedur medycznych (np. dodatkowa diagnostyka); 

koszt zabiegu ortopedycznego wraz z pobytem na oddziale ortopedii i traumatologii narządu ruchu;

wysokiej jakości materiały wykorzystywane przy zabiegach ortopedycznych (implanty, endoprotezy etc.);

opiekę anestezjologiczną w trakcie dokonywanego zabiegu/operacji;

 dla wybranych zabiegów cena zawiera rehabilitację przyłóżkową w okresie pobytu na oddziale. Częstotliwość oraz okres rehabilitacji został uzależniony od typu 

zabiegu; 

 ewentualnych dodatkowych kosztów związanych z koniecznością wykorzystania przy zabiegu ponadstandardowego implantu/endoprotezy; 
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