
Szczepienie przeciw grypie               33,00 zł 

Szczepienie przeciw wzw "B"               60,00 zł 

Szczepienie ochronne WZW typ A             160,00 zł 

FSME  szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu               95,00 zł 

Szczepienie Typhim Vi (dur brzuszny)             170,00 zł 

Szczepienie TD pur               14,00 zł 

Elektrokardiogram               12,00 zł 

Iniekcje domięśniowe                 8,00 zł 

Iniekcje dożylne               10,00 zł 

Iniekcje podskórne                 8,00 zł 

Pomiar ciśnienia                 2,00 zł 

Wlew kroplowy               20,00 zł 

Podanie anatoksyny tężcowej z kwalifikacją lekarza               20,00 zł 

Badanie kierowców amatorów             200,00 zł 

Wydanie zaświadczenia lekarskiego na życzenie pacjenta               25,00 zł 

Badanie profilaktyczne - książeczka zdrowia               20,00 zł 

Badanie na zawodowe prawo jazdy (na potrzeby Wydz. Komunikacyjnego) kat.C,D             200,00 zł 

Audiometria 25,00 zł             

Inhalacje 5,00 zł                

Inne nieoperacyjne zabiegi związane ze słuchem (skierowanie na aparat słuchowy+płatne 

audiometryczne bad. mowy) 30,00 zł             

Nacięcie błony bębenkowej - inne 30,00 zł             

Nacięcie języczka 30,00 zł             

Nacięcie ucha zewnętrznego - inne 25,00 zł             

Nacięcie zewnętrznego przewodu słuchowego 25,00 zł             

Nacięcie/drenaż migdałka i struktur okołomigdałkowych - inne 40,00 zł             

Opanowanie krwotoku z nosa innymi sposobami 25,00 zł             

Płukanie ucha 15,00 zł             

Pobranie materiału do badania bakteriologicznego 25,00 zł             

Przedmuchiwanie trąbki estachiusza metodą politzera 15,00 zł             

Przednia tamponada nosa przy krwotoku 25,00 zł             

Przyżeganie przy krwotoku z nosa i tamponada 25,00 zł             

Punkcja zatoki nosa/płukanie/aspiracja 40,00 zł             

Badania/ Zabiegi

Gabinet Zabiegowy



Tylna i przednia tamponada nosa przy krwotoku 40,00 zł             

Usunięcie ciała obcego ze światła gardła bez nacięcia 30,00 zł             

Usunięcie ciała obcego ze światła krtani bez nacięcia 30,00 zł             

Usunięcie ciała obcego ze światła nosa bez nacięcia 30,00 zł             

Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia 30,00 zł             

Usunięcie szwów z głowy/szyi 20,00 zł             

Wycięcie lub zniszczenie zmiany ucha zewnętrznego - inne (przyżeganie ucha 

zewnętrznego) 30,00 zł             

Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki 40,00 zł             

Zamknięte nastawienie złamania nosa 100,00 zł           

Badanie dna oka 30,00 zł             

Badanie pola widzenia 40,00 zł             

Badanie refrakcji w połączeniu z dobieraniem szkieł 30,00 zł             

Epilacja rzęs 30,00 zł             

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego 15,00 zł             

Usunięcie ciała obcego z rogówki 40,00 zł             

Usunięcie ciała obcego ze  spojówki 40,00 zł             

Usunięcie szwów z głowy/szyi 40,00 zł             

Wycięcie małej zmiany powieki oka 50,00 zł             

Zgłębnikowanie kanalika łzowego 30,00 zł             

Badanie  lekarskie, konsultacja - internistyczna               50,00 zł 

Badanie lekarskie, konsultacja - laryngologiczna               60,00 zł 

Badanie lekarskie, konsultacja - neurologiczna               60,00 zł 

Badanie lekarskie, konsultacja - okulistyczna               60,00 zł 

Badanie lekarskie, konsultacja - stomatologiczna               60,00 zł 

Wizyta domowa lekarza             100,00 zł 

Porady lekarskie


