
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego
Leczenie operacyjne nerwiaka Mortona
Uszkodzenie Achillesa
Wydłużenie śc. Achillesa
Artroskopia stawu skokowego
Przykurcz Dupuytrena
Artroskopia kolana
Endoproteza Barku
Opłata za przygotowanie do zabiegu
Artrodeza mała
Artrodeza średnia
Artrodeza duża
Artroskopia kolana z ubytkiem kostnym
Artroliza stawu
Artroskopia barku z naprawą obrąbka
Artroskopia kolana z usunięciem zrostów
Artroskopia kolana wraz z szyciem więzadła pobocznego piszczelowego
Artroskopia kolana wraz z wysoką osteotomią kości piszczelowej systemem Tomo�x
Artroskopia kolana z kapsulotomią
Artroskopia kolana z przesunięciem guzowatości
Artroskopia kolana z szyciem łąkotki
Artroskopia kolana z torbielą Beckera
Artroskopia przednio-tylna st. skokowego
Artroskopia st. skokowego z szyciem ścięgna
Artroskopia stawu skokowego z naprawą więzadła strzałkowo-skokowego przedniego sposobem artro-Brostrom - trudna
Artroskopia stawu skokowego z naprawą więzadła strzałkowo-skokowego przedniego sposobem artro-Brostrom - prosta
Artroskopia stawu skokowego z naprawą więzadła strzałkowo-skokowego przedniego sposobem artro-Brostrom (z Hyalofast)
Artroskopia skomplikowana
Artroskopia z rek. MPFL
Biodro trzaskające
Cieśń nadgarstka
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego Mathys
Endoprotezoplastyka stawu Kolanowego Smith & Nephew Journej ( z cementem i mieszalnikiem)
Ewakuacja krwiaka
Gandlion duży
Gandlion średni
Gandlion mały
Hallux podstawowy
Implantacja łąkotki z rek. ACL
Inne złamania - proste
Inne złamania - trudne
Inne złamania - skomplikowane
Korekcja płaskostopia poprzecznego z użycium implantów biowchłanialnych wraz z osteotomią kości piętowej
Korekcja płaskostopia poprzecznego sposobem małoinwazyjnym (MICA)
Korekcja płaskostopia poprzecznego sposobem małoinwazyjnym (MICA) z HPC
Korekcja płaskostopia poprzecznego z użyciem implantów biowchłanialnych (2 szt.)
Korekcja płaskostopia z implantacją HPC
Leczenie kompleksowe operacyjne stopy płaskiej
Masquelet - etap drugi
Masquelet - etap pierwszy
Neuroliza
Opracowanie Kikuta
Paluch młotkowaty
Paluch sztywny
Pięta Haglunda
Regeneracja łąkotki z użyciem membrany Chondro Gide
Rek. ATFL i CF
Skostnienia okołostawowe
Stabiliacja stawu podskokowego implantem HPC w znieczuleniu miejscowym
Stabilizacja więzozrostu strzałkowo-piszczelowego
Szycie rany
Szycie ścięgna

12 420,00 zł
4 550,00 zł
8 180,00 zł

11 060,00 zł
5 820,00 zł
5 000,00 zł
5 820,00 zł

28 600,00 zł
550,00 zł

8 310,00 zł
11 060,00 zł
14 360,00 zł
14 360,00 zł
11 060,00 zł
10 390,00 zł

7 760,00 zł
11 060,00 zł
15 730,00 zł

7 760,00 zł
11 060,00 zł

9 960,00 zł
8 310,00 zł
7 760,00 zł
7 760,00 zł

14 360,00 zł
11 060,00 zł
16 560,00 zł

7 760,00 zł
11 290,00 zł

4 890,00 zł
2 600,00 zł

22 060,00 zł
26 460,00 zł

4 890,00 zł
5 120,00 zł
4 020,00 zł
3 050,00 zł
6 560,00 zł

27 280,00 zł
7 320,00 zł
9 630,00 zł

14 360,00 zł
15 360,00 zł
11 060,00 zł
14 260,00 zł
10 050,00 zł
12 060,00 zł
17 560,00 zł

5 010,00 zł
7 760,00 zł
4 020,00 zł
6 190,00 zł
5 460,00 zł
6 000,00 zł
6 660,00 zł

18 760,00 zł
16 560,00 zł
14 360,00 zł

7 760,00 zł
6 100,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł

orto.pl Centrum Ortopedii Zaawansowanej Szpitala Specjalistycznego EuroMediCare
ul. Pilczycka 144-148, 54-144 Wrocław, tel. 661 300 307od poniedziałku do piątku (od godziny 10.00-20.00).
Informacja i rejestracja: ortopedia.wroclaw@emc-sa.pl
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CENNIK

Ubytek chrząstki stawowej Chondro Gide
Ubytek chrząstki stawowej Hyalofats
Usunięcie zespolenia w znieczuleniu miejscowym
Złamanie kostki bocznej
Złamanie obojczyka
Korekcja płaskostopia poprzecznego sposobem małoinwazyjnym (MICA) obu stóp jednoczasowo
Transpozycja mikrochirurgiczna nerwu w znieczuleniu miejscowym bez pobytu
Transpozycja mikrochirurgiczna nerwu w znieczuleniu przewodowym z pobytem
Przezskórna osteotomia kości piętowej
Tenomioplastyka w obrębie ręki
Usunięcie zespolenia z kończyny dolnej w znieczuleniu przewodowym
Artroskopia stawu skokowego z usunięciem zespolenia
Rewizja nerwu z przeszczepem na kończynie dolnej
Artroskopia barku z leczeniem stenozy podbarkowej
Artroskopowa rekonstrukcja mankietu rotatorów
Korekcja płaskostopia poprzecznego z użyciem implantów tytanowych wraz z osteotomią kości piętowej
Dopłata do zabiegu
Korekcja płaskostopia poprzecznego z użyciem implantów biowchłanialnych obustronnie
Korekcja płaskostopia poprzecznego z użyciem implantów tytanowych obustronnie
Leczenie operacyjne złamania kostki bocznej z naprawą więzadła trójgraniastego
Stabiliacja stawu podskokowego implantem HPC w znieczuleniu miejscowym obu stóp jednoczasowo
Artroskopia barku z rekonstrukcją stożka rotatorów skomplikowana z dodatkowymi procedurami
Usunięcie zespolenia w trybie ambulatoryjnym
Amputacja w obrębie kończyny dolnej poniżej kolana
Szycie ścięgna lub mięśnia na kończynie górnej w znieczuleniu ogólnym lub przewodowym
Korekcja płaskostopia poprzecznego sposobem małoinwazyjnym (MICA) z dodatkowymi procedurami
Korekcja płaskostopia poprzecznego sposobem małoinwazyjnym (MICA) z osteotomią kości piętowej
Artrotomia małego lub średniego stawu
Plastyka rany płatem skórnym małym lub średnim
Szycie ścięgna lub mięśnia na kończynie górnej w znieczuleniu ogólnym lub przewodowym z implantami
Endoprotezoplastyka drobnego stawu ręki protezą Keri�ex
Zabiegi rekonstrukcyjne z zakresie palców kończyny górnej
Usunięcie zespolenia z kończyny górnej w znieczuleniu przewodowym
Usunięcie guzka tkanek miękkich - mały
Usunięcie guzka tkanek miękkich - średni
Usunięcie guzka tkanek miękkich - duży

Artroskopia stawu skokowego z naprawą więzadła strzałkowo-skokowego przedniego sposobem
artro-Brostrom z procedurami dodatkowymi
Amputacja w obrębie kończyny górnej poniżej łokcia
Korekcja palucha koślawego wraz z deformacją typu bunionette
Leczenie operacyjne nerwiaka Mortona - obustronnie
Resekcja skostnień okołostawowych - staw biodrowy
Leczenie operacyjne palców młotkowatych obu stóp (bez kosztów implantów)
Wysoka osteotomia kości piszczelowej systemem Tomo�x
Korekcja palucha koślawego wraz z korekcją palców młotkowatych
Korekcja palucha szpotawego z dodatkowymi procedurami
Leczenie operacyjne palca młotkowatego (bez kosztów implantów)
Wydłużenie ść. Achillesa z artroskopią tylną stawu skokowego
Wydłużenie ść. Achillesa z artroskopią tylną stawu skokowego obustronnie
Artroskopia stawu skokowego wraz z przezskórną osteotomią kości piętowej
Rekonstrukcja MPFL
Korekcja palucha koślawego sposobem miniinwazyjnym MIC
Korekcja palucha koślawego sposobem miniinwazyjnym MIC obustronnie
Leczenie ubytku chrząstki stawowej przy pomocy Chondro Gide z wysoką osteotomią kości piszczelowej Tomo�x

orto.pl Centrum Ortopedii Zaawansowanej Szpitala Specjalistycznego EuroMediCare
ul. Pilczycka 144-148, 54-144 Wrocław, tel. 661 300 307od poniedziałku do piątku (od godziny 10.00-20.00).
Informacja i rejestracja: ortopedia.wroclaw@emc-sa.pl
 

17 110,00 zł
16 560,00 zł

5 040,00 zł
11 060,00 zł
11 060,00 zł
22 780,00 zł

3 960,00 zł
5 820,00 zł
8 760,00 zł

10 060,00 zł
5 990,00 zł
7 760,00 zł
7 750,00 zł
8 640,00 zł

11 280,00 zł
12 060,00 zł

1 000,00 zł
18 710,00 zł
12 110,00 zł
13 750,00 zł
12 650,00 zł
15 290,00 zł

1 000,00 zł
7 370,00 zł
5 820,00 zł

14 640,00 zł
14 750,00 zł

5 820,00 zł
5 820,00 zł
9 020,00 zł
7 760,00 zł
9 020,00 zł
5 820,00 zł
4 022,00 zł
5 820,00 zł
7 430,00 zł

7 370,00 zł
9 860,00 zł
6 660,00 zł

15 460,00 zł
8 430,00 zł

13 530,00 zł
11 730,00 zł
11 730,00 zł

6 820,00 zł
8 530,00 zł

14 030,00 zł
10 730,00 zł
12 420,00 zł

7 660,00 zł
12 420,00 zł
27 110,00 zł

13 480,00 zł 
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