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CENNIK LARYNGOLOGIA DOROŚLI

nazwa usługi cena
FESS – operacja zatok  7 300 zł 
FESS + septoplastyka (FESS + operacja skrzywionej przegrody nosa)  8 200 zł 
Implant BAHA  2 700 zł 
Konchoplastyka – korekcja małżowin nosowych (zm)*  1 800 zł 
Konchoplastyka – korekcja małżowin nosowych (zo)* 3 500 zł
Koblacja małżowin nosowych, podniebienie miękkie 4 000 zł
Koblacja małżowin nosowych 2 500 zł
Mikrolaryngoskopia (badanie krtani 
– oglądanie krtani za pomocą mikroskopu krtaniowego, usunięcie zmian) 3 300 zł

Myringoplastyka – plastyka błony bębenkowej 6 900 zł
Myringoplastyka z dostęu zausznego 7 900 zł
Myringotomia (nakucie błony bębenkowej) 2 900 zł
Nacięcie wędzidełka języka 900 zł
Podcięcie wędzidełka języczka w znieczuleniu ogólnym 2 900 zł
Odwarstwienie śluzówki przegrody nosa (w krwawieniach) 780 zł
Operacja ucha środkowego – tympanoplastyka 9 300 zł
Plastyka podniebienia miękkiego i języczka – LAUP – leczenie chrapania 1 600 zł
Plastyka przewodu słuchowego (poszerzenie przewodu słuchowego zewnętrznego) 4 200 zł
Plastyka wędzidełka wargi górnej lub języka 2 900 zł
Septoplastyka – operacja skrzywionej przegrody nosa (zm)* 3 900 zł
Septoplastyka – operacja skrzywionej przegrody nosa (zo)* 5 100 zł
Septoplastyka endoskopowa 4 900 zł
Septoplastyka z konchoplastyką 
(operacja skrzywionej przegrody nosa + korekcja małżowin nosowych) 5 800 zł

Tonsillectomia (podcięcie/wycięcie podniebiennych) 4 300 zł
Tonsillotomia z tympanostomią (podcięcie podniebiennych + dreny) 4 900 zł
Tympanostomia (dorosły) (dreny) 3 500 zł
Udrożnienie nosa 2 100 zł
Usunięcie drenów wentylacyjnych 2 900 zł
Usunięcie kamienia z przewodu ślinianki podżuchwowej (zm)* 1 100 zł
Usunięcie zmian z jamy ustnej, gardła, nosa (zm)* 1 100 zł
Usunięcie zmiany (torbiel, polip) z zatoki szczękowej metodą Caldwell-Luca (zm)* 3 500 zł
Usunięcie zmiany (torbiel, polip) z zatoki szczękowej metodą Caldwell-Luca (zo)* 4 300 zł
Usunięcie zmiany skórnej (zm)* 1 100 zł
Wyłuszczenie kaszaka, włókniaka, tłuszczaka (zm)* 1 860 zł
Drobny zabieg laryngologiczny (zm)* 1 600 zł
Niestandardowy zabieg laryngologiczny (zo)* 3 000 zł
Założenie drenu T 6 800 zł

Podane ceny usług medycznych są publikowane tylko w celach informacyjnych 
i nie stanowią oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. 

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.


