
Operacje ortopedyczne Cena*

Artroskopia stawu biodrowego od 8 400 zł

Osteotomia panewkowa wg Ganza od 18 000 zł

Endoproteza stawu biodrowego od 18 000 zł

Rekonstrukcja wiezadła krzyżowego przedniego (ACL) od 10 500 zł

Podszycie więzadła krzyżowego przedniego (ACL) od 11 000 zł

Artroskopia stawu kolanowego od 4 900 zł

Artroskopowa osteotomia korekcyjna od 10 140 zł

Usunięcie cysty Baker'a od 4 600 zł

Endoproteza stawu kolanowego od 12 500 zł

Artroskopia stawu skokowego od 4 600 zł

Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł stawu skokowego od 6 500 zł

Szycie ścięgna Achillesa od 6 100 zł

Korekcja deformacji palucha/palców stopy (Hallux, paluch koślawy) - 1 stopa od 4 700 zł

Korekcja deformacji palucha/palców stopy (Hallux, paluch koślawy) - 2 stopy od 7 000 zł

Artroskopia barku od 6 000 zł

Artroskopowa rekonstrukcja / szycie stożka rotatorów od 8 500 zł

Artroskopowa rekonstrukcja  / szycie obrąbka od 9 500 zł

Endoproteza stawu barkowego od 16 500 zł

Repozycja stawu barkowego od 3 500 zł

Artroskopia stawu łokciowego od 6 000 zł

Rekonstrukcja więzadeł stawu łokciowego od 14 000 zł

Odbarczenie nerwu łokciowego od 6 000 zł

Odbarczenie nerwu łokciowego z transpozycją od 7 000 zł

Uwolnienie przykurczu i usunięcie skostnień stawu łokciowego od 14 000 zł

Edoproteza stawu łokciowego od 25 000 zł

Edoproteza głowy kości promieniowej od 15 000 zł

Uwolnienie przykurczu Dupuytrena od 4 000 zł

Korekcja palca trzaskajacego od 1 000 zł

Odbarczenie / plastyka ścięgna w chorobie de Quervaine'a    od 5 000 zł

Odbarczenie ścięgien w zapaleniu pochewek scięgnistych z wysiękiem od 2 500 zł

Zespolenie złamania w obrebie ręki i przedramienia od 6 500 zł

Endoprotezoplastyka stawu śródręczno - paliczkowego / aPIP od 10 000 zł

Usunięcie gangliona od 4 500 zł

Rekonstrukcja stawu rzekomego kości łódeczkowatej od 9 000 zł

Artroskopia nadgarstka od 4 000 zł

Artroskopowa naprawa niestabilności łódeczkowato-księżycowatej od 7 500 zł

Odbarczenie nerwu pośrodkowego (zespół cieśni nadgarstka) od 4 000 zł

Synowektomia w obrębie nadgarstka od 4 500 zł

Endoprotezoplastyka stawu nadgarstkowo-śródręcznego I od 8 000 zł

Mikrodiscectomia od 12 740 zł

Stabilizacja od 13 940 zł

Wertebroplastyka od 8 000 zł

Kyfoplastyka od 9 000 zł

Blokada pod kontrolą TK lub RTG od 1 700 zł

Termolezja od 3 000 zł

Kriolezja od 2 000 zł

Nukleoplastyka od 7 000 zł

Podane ceny są cenami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie z powodu modyfikacji procedury operacyjnej.

Chirurgia ręki

Chirurgia nadgarstka

Operacje neurochirurgiczne

Chirurgia kręgosłupa

*Ceny nie zawierają kosztów: znieczulenia, materiałów medycznych, hospitalizacji i implantów - koszt implantów 

ustalany jest indywidualnie po wizycie u lekarza operatora.

Chirurgia biodra

Chirurgia kolana

Chirurgia stawu skokowego

Chirurgia stopy

Chirurgia barku

Chirurgia stawu łokciowego


