Gabinet Zabiegowy
Szczepienia
Szczepienie przeciw grypie
Szczepienie przeciw wzw "B"
Szczepienie TD pur

33,00 zł
60,00 zł
14,00 zł
EKG

Elektrokardiogram

12,00 zł
Zabiegi ambulatoryjne pielęgniarskie

Iniekcje domięśniowe
Iniekcje dożylne
Iniekcje podskórne
Pomiar ciśnienia
Wlew kroplowy
Podanie anatoksyny tężcowej z kwalifikacją lekarza

8,00 zł
10,00 zł
8,00 zł
2,00 zł
20,00 zł
20,00 zł

Badania/ Zabiegi
Poradnia internistyczna
Badanie kierowców amatorów
Wydanie zaświadczenia lekarskiego na życzenie pacjenta
Badanie profilaktyczne - książeczka zdrowia
Badanie na zawodowe prawo jazdy (na potrzeby Wydz. Komunikacyjnego) kat.C,D
Poradnia laryngologiczna
Audiometria
Inhalacje
Inne nieoperacyjne zabiegi związane ze słuchem (skierowanie na aparat słuchowy+płatne
audiometryczne bad. mowy)
Nacięcie błony bębenkowej - inne
Nacięcie języczka
Nacięcie ucha zewnętrznego - inne
Nacięcie zewnętrznego przewodu słuchowego
Nacięcie/drenaż migdałka i struktur okołomigdałkowych - inne
Opanowanie krwotoku z nosa innymi sposobami
Płukanie ucha
Pobranie materiału do badania bakteriologicznego
Przedmuchiwanie trąbki estachiusza metodą politzera
Przednia tamponada nosa przy krwotoku
Przyżeganie przy krwotoku z nosa i tamponada
Punkcja zatoki nosa/płukanie/aspiracja
Tylna i przednia tamponada nosa przy krwotoku
Usunięcie ciała obcego ze światła gardła bez nacięcia
Usunięcie ciała obcego ze światła krtani bez nacięcia

200,00 zł
25,00 zł
20,00 zł
200,00 zł
25,00 zł
5,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
25,00 zł
25,00 zł
40,00 zł
25,00 zł
15,00 zł
25,00 zł
15,00 zł
25,00 zł
25,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
30,00 zł
30,00 zł

Usunięcie ciała obcego ze światła nosa bez nacięcia
Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia
Usunięcie szwów z głowy/szyi
Wycięcie lub zniszczenie zmiany ucha zewnętrznego - inne (przyżeganie ucha
zewnętrznego)
Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki
Zamknięte nastawienie złamania nosa
Poradnia okulistyczna
Badanie dna oka
Badanie pola widzenia
Badanie refrakcji w połączeniu z dobieraniem szkieł
Epilacja rzęs
Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego
Usunięcie ciała obcego z rogówki
Usunięcie ciała obcego ze spojówki
Usunięcie szwów z głowy/szyi
Wycięcie małej zmiany powieki oka
Zgłębnikowanie kanalika łzowego
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
Akupunktura
Akupunktura (igły pacjenta)
Aspiracja z kaletki ręki (torbieli galaretowatej)
Drobne zabiegi plastyczne
Naciecie mnogich ropni
Naciecie ropnia
Nacięcie /drenaż dłoni/kłębu kciuka
Nacięcie kaletki maziowej ręki (w tym zmieczulenie)
Nacięcie powięzi ręki
Nacięcie tkanek miękkich
Nakłucie stawu
Oczyszczenie kikuta
Oczyszczenie otwartego złamania
Oczyszczenie paznokcia/łożyska/wału paznokciowego (usuniecie wrastającego paznokcia)
Oczyszczenie rany, zakażenia, oparzenia bez wycinania
Odroczone szycie ścięgna ręki
Podwiązanie brodawczaka (brodawki)
Rewizja kikuta po amputacji
Szycie mięśnia,powięzi,ścięgna
Szycie skóry i tk. podskórnej - duże
Szycie skóry i tk. podskórnej - małe
Szycie ścięgna ręki
Szycie torebki stawowej/więzadeł kooczyny górnej
Szycie torebki stawowej/więzadeł stawów stępu/stopy
Terapia manualna
Usunięcie mechanicznych implantów z kości
Usunięcie unieruchomienuia zewnetrznego
Wstrzyknięcie leku do kaletki maziowej

30,00 zł
30,00 zł
20,00 zł
30,00 zł
40,00 zł
100,00 zł
30,00 zł
40,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
15,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
50,00 zł
30,00 zł
35,00 zł
25,00 zł
10,00 zł
40,00 zł
90,00 zł
80,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
35,00 zł
40,00 zł
80,00 zł
80,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
80,00 zł
40,00 zł
80,00 zł
80,00 zł
80,00 zł
60,00 zł
80,00 zł
80,00 zł
80,00 zł

Wstrzyknięcie leku do kaletki ręki (lek pacjenta)
Wstrzyknięcie leku do stawu (lek pacjenta)
Wstrzyknięcie leku do ścięgna
Wstrzyknięcie leku do ścięgna ręki (lek pacjenta)
Wstrzyknięcie leku do tkanek miękkich (lek pacjenta)
Wszycie esperalu (lek pacjenta)
Wyciecie kaletki ręki/stopy (w tym znieczulenie)
Wyciecie tłuszczaka, kaszaka, brodawczaka
Założenie opatrunku na ranę
Założenie unieruchomienia gipsowego - dużego
Założenie unieruchomienia gipsowego - małego
Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji
Zamknięte nastawienie zwichnięcia
Zdjecie szwów
Znieczulenie miejscowe
Założenie unieruchomienia gipsowego średniego
Założenie unieruchomienia gipsowego dużego (syntetycznego)
Założenie unieruchomienia średniego(syntetycznego)
Założenie unieruchomienia małego (syntetycznego)
Założenie opatrunku uciskowego
Założenie opatrunku elastycznego
Blokada nerwów okołożebrowych
Założenie opatrunku małego
Założenie opatrunku dużego

60,00 zł
50,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
100,00 zł
80,00 zł
80,00 zł
25,00 zł
100,00 zł
80,00 zł
80,00 zł
40,00 zł
20,00 zł
60,00 zł
70,00 zł
150,00 zł
70,00 zł
50,00 zł
15,00 zł
70,00 zł
150,00 zł
50,00 zł
70,00 zł

Porady lekarskie
Badanie lekarskie, konsultacja - chir.urazowo-ortopedycznej
Badanie lekarskie, konsultacja - internistyczna
Badanie lekarskie, konsultacja - laryngologiczna
Badanie lekarskie, konsultacja - neurologiczna
Badanie lekarskie, konsultacja - okulistyczna
Wizyta domowa lekarza
Badanie lekarskie, konsultacja - urologiczna
Badanie lekarskie, konsultacja - chirurg ogólny (żylaki)

60,00 zł
50,00 zł
60,00 zł
60,00 zł
60,00 zł
100,00 zł
- zł
- zł

