
CENNIK
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego
Artroskopia kolana
Artroskopia kolana wraz z szyciem więzadła pobocznego piszczelowego
Artroskopia kolana wraz z wysoką osteotomią kości piszczelowej systemem Tomo�x
Artroskopia z rekonstrukcją troczka rzepki (MPFL)
Implantacja łąkotki z rekonstrukcją więzadła krzyżowego przedniego
Naprawa ubytku chrząstki stawowej membraną Chondro Gide
Naprawa ubytku chrząstki stawowej materiałem Hyalofast
Regeneracja łąkotki z użyciem membrany Chondro Gide

Leczenie operacyjne nerwiaka Mortona
Uszkodzenie Achillesa - metoda przezskórna
Wydłużenie/naprawa śc. Achillesa
Naprawa ubytku chrząstki stawowej membraną Chondro Gide
Naprawa ubytku chrząstki stawowej materiałem Hyalofast
Stabilizacja więzozrostu strzałkowo-piszczelowego
Operacja palucha koślawego (Hallux) sposobem klasycznym
Operacja palucha koślawego (Hallux) sposobem małoinwazyjnym (MICA)
Operacja palucha koślawego (Hallux) z użyciem implantów biowchłanialnych (2 szt.)
Leczenie kompleksowe operacyjne stopy płaskiej
Operacja palucha sztywnego
Rekonstrukcja więzadła strzałkowo-skokowego przedniego oraz strzałkowo piętowego
Rekonstrukcja więzadła strzałkowo-skokowego przedniego sposobem artroskopowym
Przezskórna osteotomia kości piętowej
Leczenie operacyjne złamania kostki bocznej z naprawą więzadła trójgraniastego
Leczenie operacyjne złamania kostki bocznej
Usunięcie zespolenia z kończyny dolnej w znieczuleniu przewodowym

Artroskopia barku z leczeniem stenozy podbarkowej
Artroskopowa rekonstrukcja mankietu rotatorów

Przykurcz Dupuytrena
Zabiegi rekonstrukcyjne z zakresie palców kończyny górnej
Szycie ścięgna lub mięśnia na kończynie górnej w znieczuleniu ogólnym lub przewodowym z implantami
Szycie ścięgna lub mięśnia na kończynie górnej w znieczuleniu ogólnym lub przewodowym
Cieśń nadgarstka
Usunięcie zespolenia z kończyny górnej w znieczuleniu przewodowym
Złamanie obojczyka

Artrodeza
Artroliza stawu
Ewakuacja krwiaka
Operacja ganglionu
Leczenie złamań
Artrotomia małego lub średniego stawu
Szycie rany w znieczuleniu ogólnym lub przewodowym
Szycie ścięgna w znieczuleniu ogólnym lub przewodowym
Operacja leczenia skostnienień okołostawowych
Neuroliza
Plastyka rany płatem skórnym małym lub średnim
Transpozycja mikrochirurgiczna nerwu w znieczuleniu miejscowym bez pobytu
Transpozycja mikrochirurgiczna nerwu w znieczuleniu przewodowym z pobytem
Usunięcie zespolenia w znieczuleniu miejscowym
Usunięcie zespolenia w trybie ambulatoryjnym

Endoproteza barku
Endoprotezoplastyka drobnego stawu ręki protezą Keri�ex
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego Mathys
Endoprotezoplastyka stawu kolanowego Smith & Nephew Journey 
Endoprotezoplastyka stawu kolanowego Smith & Nephew Journey przy użyciu systemu Visioner
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