
 
 

 

Zabiegi ortopedyczne - Cennik 
 
 

Zabieg Cena za 1 zabieg 

Artroskopia stawu kolanowego 5590 zł 

Artroskopia barku 5590 zł 

Mozaikoplastyka chrząstki stawu kolanowego 8580 zł 

Operacja palucha koślawego 5590 zł 

Operacja przykurczu Dupuytrena 4590 zł 

Operacja zespołu kanału nadgarstka 4590 zł 

Rekonstrukcja ACL metodą STG (cena nie obejmuje implantów i 

zszywek) 

 
7980 zł 

Rekonstrukcja obrąbka barku w niestabilności (w cenie zabiegu 

1 kotwica) 

8580 zł 

Rekonstrukcja uszkodzonych ścięgien ręki 4590 zł 

Usunięcie materiału zespolającego 4590 zł 

Usunięcie torbieli Bakera 4590 zł 

Usunięcie torbieli galaretowatej (ganglionu) z badaniem 

histopatologicznym 

 
4590 zł 

Usunięcie wyrośli chrzęstnokostnych 4590 zł 

 
Wydłużenie ścięgna Achillesa 

4590 zł 

Zabiegi w znieczuleniu miejscowym 2290 zł 

Artroskopia biodra (cena nie obejmuje kotwic) 11100 zł 



Artroskopia stawu skokowego 5590 zł 

Tendowaginotomia (op.palca trzaskającego) 4590 zł 

Osteotomia HTO (podkolanowa) 

(cena nie obejmuje kosztu implantu) 
13950 zł  

Operacja biodra trzaskającego 5590 zł 

Rekonstrukcja ACL Internal Bracing 12490 zł 

Rekonstrukcja ALL 12490 zł 

Wszczepienie membrany kolagenowej 18970 zł 

Wszczepienie łąkotki 18970 zł 

Rekonstrukcja stożka rotatorów barku (w cenie zabiegu 1 

kotwica) 
 

8580 zł 

Operacja cieśni nadgarstka 4590 zł 

Dopłaty 

Zastosowanie czynników wzrostu (dopłata) 2290 zł 

System szycia łąkotki (dopłata) 650 zł 

Membrana hialuronowa (dopłata) 4000 zł 

Kotwica do barku (dopłata) 650 zł 

Implanty do rekonstrukcji ACLSTG (dopłata) 990 zł 

System do nanozłamań (dopłata) 650 zł 

Implanty do rekonstrukcji ACL ALL inside (dopłata) 1980 zł 

Uwaga: 

Do każdego pacjenta podchodzimy indywidualnie dlatego ceny mogą ulec zmianie. 

Powyższy cennik nie jest podstawą do rozliczeń. 



Endoprotezy - Cennik 
 
 

Usługa Cena 

Biodro - cementowe 20700 zł 

Biodro - głowa metalowa/polietylen 22900 zł 

Biodro - głowa metalowa/polietylen wit. E 24400 zł 

Biodro - głowa ceramiczna/polietylen 25400 zł 

Biodro - ceramika/ceramika 25900 zł 

Kolano - cementowe LEGION 23400 zł 

Kolano - cementowe LEGION-OXINIUM 25400 zł 

Kolano - bezcementowe GENESIS II 23900 zł 

Bark - proteza anatomiczna 25900 zł 

Bark - proteza odwrócona 28900 zł 

Uwaga: 

Do każdego pacjenta podchodzimy indywidualnie dlatego ceny mogą ulec zmianie. 

Powyższy cennik nie jest podstawą do rozliczeń. 

 


