
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 

Iniekcja dożylna: (w serii)              8,00 zł 

Iniekcja domięśniowa: (w serii)              6,00 zł 

Próba uczuleniowa              8,00 zł 

Podanie anatoksyny tężcowej z kwalifikacją lekarza           20,00 zł 

Opatrunki: mały           10,00 zł 

Opatrunki: średni           15,00 zł 

Opatrunki: duży           20,00 zł 

Pomiar cukru glukometrem              6,00 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 

Inne nieoperacyjne zabiegi związane ze słuchem (skierowanie na aparat 

słuchowy+płatne audiometryczne bad. mowy)
          30,00 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 

Gabinet Zabiegowy

Badania/ Zabiegi



Przyżeganie przy krwotoku z nosa i tamponada           25,00 zł 

Punkcja zatoki nosa/płukanie/aspiracja           40,00 zł 

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 

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 

Zgłębnikowanie kanalika łzowego           30,00 zł 

Dobór szkieł sferycznych           30,00 zł 

Usunięcie ciała obcego spod powieki           15,00 zł 

Nyktometria           25,00 zł 

Autorefraktometria           20,00 zł 

Dobór okularów           20,00 zł 

Badanie  lekarskie, konsultacja - internistyczna           40,00 zł 

Badanie lekarskie, konsultacja - laryngologiczna           50,00 zł 

Badanie lekarskie, konsultacja - neurologiczna           50,00 zł 

Badanie lekarskie, konsultacja - okulistyczna           50,00 zł 

Porada lekarska - kardiologiczna           50,00 zł 

Badanie lekarskie, konsultacja - internistyczna (kontynuacja leczenia)           15,00 zł 

Elektrostymulacja              5,00 zł 

Galwanizacja              5,00 zł 

Jonoforeza              6,00 zł 

Krioterapia miejscowa              8,00 zł 

Laser           10,00 zł 

Leczenie polem elektromagnetycznym           10,00 zł 

Naświetlanie lampą solux              5,00 zł 

Prądy diadynamiczne (dd)              5,00 zł 

Prądy interferencyjne (if)              5,00 zł 

Porady lekarskie

Rehabilitacja



Ultradźwięki              8,00 zł 

Prądy Treberta           10,00 zł 

Prądy Kotza           10,00 zł 

Prądy TENS           10,00 zł 

Prądy średniej częstotliwości              5,00 zł 

Masaż całkowity- kręgosłupa 30 min.           40,00 zł 

Masaż częściowy - 15 min.- kręgosłupa           20,00 zł 

Masaż relaksacyjny           50,00 zł 

Masaż redukujący tkankę tłuszczową (dla osób otyłych)           60,00 zł 

Masaż limfatyczny (po zabiegach chirurgicznych)           50,00 zł 


