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zmianie. 

 

Data aktualizacji: 01.12.2022 r. 



 
 

      CENNIK 

2 
 

GINEKOLOGIA 
Konsultacja ginekologiczna (z badaniem USG transwaginalnym) 270 zł 
Konsultacja ginekologiczna (bez badania USG transwaginalnego) 200 zł 
Konsultacja ginekologiczna (z badaniem USG transwaginalnym) – dr hab. n. med. Wojciech Cnota 400 zł 
Konsultacja ginekologiczna (bez badania USG transwaginalnego) – dr hab. n. med. Wojciech Cnota 350 zł 
Konsultacja z zakresu ginekologii endokrynologicznej 300 zł 
Założenie wkładki wewnątrzmacicznej (zawiera koszt wkładki) 1 500 zł 
Założenie implantu podskórnego (zawiera koszt implantu) 1 500 zł 
Usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej 350 zł 
Usunięcie implantu podskórnego 350 zł 
Usunięcie szwów po cięciu cesarskim 150 zł 
Biopsja aspiracyjna endometrium jamy macicy 500 zł 
Biopsja frakcyjna (jama macicy, kanał szyjki macicy) 800 zł 
Laserowa waporyzacja nadżerki szyjki macicy  800 zł 
Usunięcie polipa kanału szyjki macicy wraz z badaniem histopatologicznym 900 zł 
Szczepienie przeciwko rakowi szyjki macicy (HPV) – jedna dawka GARDASIL 650 zł 
  
GINEKOLOGIA ESTETYCZNA 
Konsultacja z zakresu ginekologii estetycznej – dr n. med. Dawid Serafin 350 zł 
Labiominoroplastyka (plastyka warg sromowych mniejszych)  7 000 zł – 14 000 zł 
Labiomajoroplastyka (plastyka warg sromowych większych) 7 000 zł – 14 000 zł 
Waginoplastyka (plastyka pochwy) 6 000 zł – 12 000 zł 
Perineoplastyka (plastyka krocza) 4 000 zł – 7 000 zł 
Plastyka blizny poporodowej krocza 4 000 zł – 6 000 zł 
Clitoroplastyka (plastyka napletka łechtaczki) 3 000 zł – 5 000 zł 
Hymenotomia 2 000 zł 
Przywracanie objętości warg sromowych większych 2 500 zł 
GShot – przywracane orgazmu - wypełnianie punktu G kwasem hialuronowym 1 600 zł 
OShot – pobudzanie punktu G i łechtaczki osoczem bogatopłytkowym 1 600 zł 
Leczenie liszaja osoczem bogatopłytkowym 600 zł 
Laserowe leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu  1 500 zł 
Laserowe obkurczanie i rewitalizacja pochwy 1 500 zł 
Laserowe leczenie suchości pochwy 1 500 zł 
Laserowe usuwanie zmian sromu, krocza, przedsionka pochwy 1 500 zł 
Laserowe leczenie kłykcin kończystych krocza 800 zł 
Laserowe leczenie rozstępów (jeden obszar) 800 zł 
Laserowa likwidacja blizny po cięciu cesarskim 1 200 zł 
Chirurgiczna plastyka blizny po cięciu cesarskim 6 000 zł 
Usunięcie zmiany skórnej okolic intymnych w znieczuleniu miejscowym 500 zł 
EMSELLA – pojedynczy zabieg (poza pakietem) 500 zł 
EMSELLA – pakiet 6 zabiegów 1 800 zł 
EMSELLA – pakiet 10 zabiegów 2 400 zł 
  
OPIEKA NAD KOBIETĄ CIĘŻARNĄ 
Konsultacja ginekologiczna kobiety ciężarnej (z badaniem USG) 250 zł 
Konsultacja ginekologiczna kobiety ciężarnej (bez badania USG)  200 zł 
Konsultacja ginekologiczna kobiety ciężarnej (z badaniem USG) – dr hab. n. med. Wojciech Cnota 400 zł 
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Konsultacja ginekologiczna kobiety ciężarnej (bez badania USG) – dr hab. n. med. Wojciech Cnota 350 zł 
Konsultacja kobiety w ciąży wysokiego ryzyka (z badaniem USG) – dr hab. n. med. Wojciech Cnota 400 zł 
Konsultacja kobiety w ciąży wysokiego ryzyka (bez badania USG) – dr hab. n. med. Wojciech Cnota 350 zł 
USG prenatalne NFZ w I trymestrze – ciąża pojedyncza bezpłatne 
USG prenatalne NFZ w I trymestrze – ciąża mnoga bezpłatne 
USG prenatalne NFZ w II trymestrze – ciąża pojedyncza bezpłatne 
USG prenatalne NFZ w II trymestrze – ciąża mnoga bezpłatne 
USG prenatalne w I trymestrze – ciąża pojedyncza 300 zł 
USG prenatalne w I trymestrze – ciąża mnoga 400 zł 
USG prenatalne w II trymestrze – ciąża pojedyncza 350 zł 
USG prenatalne w II trymestrze – ciąża mnoga 450 zł 
USG prenatalne w III trymestrze – ciąża pojedyncza 350 zł 
USG prenatalne w III trymestrze – ciąża mnoga 450 zł 
Wideosesja – podglądanie malucha w czasie rzeczywistym z nagraniem płyty CD – ciąża pojedyncza 200 zł 
Wideosesja – podglądanie malucha w czasie rzeczywistym z nagraniem płyty CD – ciąża mnoga 300 zł 
Nagranie płyty CD podczas badania prenatalnego 100 zł 
Wydruk zdjęć 4D malucha podczas badania prenatalnego 50 zł 
Badanie echokardiograficzne płodu – ciąża pojedyncza – dr hab. n. med. Agata Włoch 400 zł 
Badanie echokardiograficzne płodu – ciąża mnoga – dr hab. n. med. Agata Włoch 500 zł 
  
DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCI 
Pierwsza konsultacja z zakresu diagnostyki niepłodności 300 zł 
Kolejna konsultacja z zakresu diagnostyki niepłodności 200 zł 
Monitorowanie cyklu 130 zł 
Ocena drożności jajowodów (met. SONO-HSG) 800 zł 
  
DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA z interpretacją wyniku 
Badanie USG jamy brzusznej 220 zł 
Badanie USG tkanek miękkich 170 zł 
Badanie USG tarczycy 170 zł 
Badanie USG szyi (tarczyca, ślinianki, węzły chłonne) 220 zł 
Badanie USG piersi i dołów pachowych 220 zł 
Badanie USG węzłów chłonnych pach, pachwin, nad- lub podobojczy (jedna okolica) 170 zł 
Badanie USG moszny i powrózków nasiennych 220 zł 
Badanie USG prostaty 220 zł 
Badanie USG stawów – 1 okolica (np. staw kolanowy prawy) 220 zł 
Badanie USG typu Doppler – 1 okolica (np. tętnice szyjne) 270 zł 
Pakiet badań profilaktycznych dla kobiet: USG piersi, USG szyi, USG jamy brzusznej, USG węzłów 
chłonnych pachwin 700 zł 

Pakiet badań profilaktycznych dla mężczyzn: USG szyi, USG jamy brzusznej,  
USG węzłów chłonnych pach, USG węzłów chłonnych pachwin 

700 zł 

Konsultacja wyników badań z zakresu radiologii 200 zł 
  
GENETYKA KLINICZNA 
Konsultacja genetyczna 300 zł 
Konsultacja genetyczna – online/telefoniczna 300 zł 
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UROLOGIA  
Konsultacja urologiczna z badaniem USG 220 zł 
Konsultacja urologiczna bez badania USG 180 zł 
Usunięcie kłykcin kończystych z prącia od 400 zł 
Wycięcie zmiany skórnej prącia w znieczuleniu miejscowym od 500 zł 
Operacja wędzidełka prącia  od 1 000 zł 
Operacja stulejki  od 1 800 zł 
  
ORTOPEDIA I USG NARZĄDU RUCHU 
Konsultacja ortopedyczna bez badania USG 220 zł 
Konsultacja ortopedyczna wraz z badaniem USG (jedna okolica stawowa) 280 zł 
Konsultacja ortopedyczna wraz z badaniem USG (dwie lub więcej  okolic stawowych) 380 zł 
Podanie leku dostawowo (+ koszt leku) 100 zł 
Opracowanie rany 150 zł 
Małoinwazyjne leczenie osoczem bogatopłytkowym - podanie dostawowo 950 zł 
Badanie USG bioderek u niemowląt z konsultacją ortopedyczną 200 zł 
  
ONKOLOGIA 
Pierwsza konsultacja onkologiczna 250 zł 
Kolejna konsultacja onkologiczna 200 zł 
Biopsja cienkoigłowa – 1 zmiana (pobranie materiału, bez interpretacji wyniku) 250 zł 
Biopsja cienkoigłowa – każda kolejna zmiana (pobranie materiału, bez interpretacji wyniku) 200 zł 
Biopsja gruboigłowa (pobranie materiału, bez interpretacji wyniku) 1500 zł 
  
ENDOKRYNOLOGIA 
Konsultacja endokrynologiczna z badaniem USG 300 zł 
Konsultacja endokrynologiczna bez badania USG 250 zł 
  
KARDIOLOGIA 
Pierwsza konsultacja kardiologiczna z badaniem UKG 400 zł 
Pierwsza konsultacja kardiologiczna bez badania UKG 250 zł 
Kolejna konsultacja kardiologiczna  200 zł 
Badanie echokardiograficzne przezklatkowe (UKG) 200 zł 
Założenie i odczyt wyniku Holtera EKG 150 zł 
  
DIETETYKA KLINICZNA 
Pierwsza konsultacja dietetyczna 160 zł 
Jednorazowa konsultacja dietetyczna 160 zł 
Analiza składu ciała 50 zł 
Pakiet miesięczny (2 jadłospisy 7-dniowe, 2 wizyty kontrolne, lista zakupów) 350 zł 
Pakiet miesięczny specjalistyczny - niewydolności, zaburzenia metaboliczne 400 zł 
Jadłospis 7-dniowy indywidualny 120 zł 
Jadłospis 14-dniowy indywidualny 190 zł 
Jadłospis 21-dniowy indywidualny 270 zł 
Jadłospis 28-dniowy indywidualny 350 zł 
Dodatkowa wizyta dietetyczna / wizyta kontrolna bez planu 80 zł 
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DIABETOLOGIA 
Konsultacja diabetologiczna 220 zł 
  
AKUPUNKTURA 
Zabieg akupunktury – pierwsza konsultacja 200 zł 
Zabieg akupunktury – kolejna konsultacja 120 zł 
  
FIZJOTERAPIA 
Konsultacja fizjoterapeutyczna  170 zł 
Diagnostyka i terapia mięśni dna miednicy (pierwsza wizyta)  170 zł 
Diagnostyka i terapia rozejścia mięśni prostych brzucha z USG kresy białej (pierwsza wizyta) 170 zł 
Terapia rozejścia mięśni prostych brzucha 160 zł 
Drenaż limfatyczny 140 zł 
Fizjoterapia dna miednicy 160 zł 
Fizjoterapia kobiet w ciąży / fizjoterapia okołoporodowa 160 zł 
Fizjoterapia uroginekologiczna 160 zł 
Terapia blizn 160 zł 
Terapia blizny po cesarskim cięciu 160 zł 
Dobór pessaru 120 zł 
Ocena po porodzie (USG + EMG + biofeedback) 170 zł 
Terapia wisceralna 170 zł 
Elektroda EMG 10 zł 
Elektroda EMG (dopochwowa) 100 zł 
  
CHIRURGIA PLASTYCZNA 
Konsultacja z zakresu chirurgii plastycznej 300 zł 
Plastyka powiek górnych (blefaroplastyka powiek górnych) od 6 000 zł 
Plastyka powiek dolnych (blefaroplastyka powiek dolnych) od 7 000 zł  
Plastyka powiek górnych i dolnych (blefaroplastyka powiek górnych i dolnych) od 10 000 zł 
Całkowita korekcja nosa od 20 000 zł 
Wtórna korekcja nosa od 24 000 zł 
Korekcja nosa w części chrzęstnej od 12 000 zł 
Korekcja przegrody nosowej 9 000 zł 
Korekcja odstających uszu od 6 500 zł 
Plastyka małżowiny usznej (inna) od 3 000 zł 
Liplift (chirurgiczne podniesienie i modelowanie ust) od 5 000 zł 
Redukcja piersi od 20 000 zł 
Podniesienie piersi od 18 000 zł 
Podniesienie z powiększeniem piersi (implanty) od 32 000 zł 
Powiększenie piersi (implanty) od 20 000 zł 
Wymiana implantów piersi od 20 000 zł 
Symetryzacja piersi zdrowej od 14 000 zł 
Plastyka wciągniętych brodawek sutkowych od 3 500 zł 
Zmniejszenie otoczek brodawek sutkowych od 4 000 zł 
Usunięcie implantów piersi od 16 000 zł 
Chirurgiczne leczenie ginekomastii od 12 000 zł 
Plastyka brzucha od 20 000 zł 
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Wtórna plastyka brzucha od 22 000 zł 
MINI-abdomino od 16 000 zł 
Plastyka ramion od 16 000 zł 
Plastyka ud od 18 000 zł 
Liposukcja różnych regionów anatomicznych (odsysanie tłuszczu) od 4 000 zł 
Lipotransfery różnych regionów anatomicznych (modelowanie ciała poprzez przeszczep 
własnej tkanki) 

od 3 000 zł 

Korekty blizn od 3 000 zł 
  
USŁUGI DODATKOWE 
Wystawienie zaświadczenia lekarskiego 100 zł 
Udostępnienie dokumentacji medycznej 0 zł 
  

MEDYCYNA ESTETYCZNA 
Konsultacja z zakresu medycyny estetycznej 150 zł 
Konsultacja z zakresu medycyny estetycznej połączona z zabiegiem bezpłatna 
BIOREWITALIZACJA  
Nukleofill – 1 zabieg 950 zł 
Lipoliza 150 zł/amp. 
Peelingi chemiczne od 150 zł 
Osocze bogatopłytkowe od 650 zł 
Osocze – twarz, okolica oczu, szyja, dekolt, dłonie 
Fibryna – skóra głowy, blizny, okolica oczu  

Stymulatory tkankowe:  
Sculptra –  jeden zabieg 1650 zł 
Lenisa – 1 amp. 3000 zł 
Lenisa – 0,5 amp. 1500 zł 
Juvelook – 1 amp. (powieka dolna, okolica oka, twarz, szyja) 2800 zł 
Juvelook – 0,5 amp. (powieka dolna, okolice oka) 1500 zł 
Juvelook – powieka dolna 1200 zł 
Profhilo – 1 amp. (szyja, twarz, dłonie) 1100 zł 
Mezoterapia z kwasem hialuronowym  
Restylane Skinbooster 700 zł 
Restylane Skinbooster Light 650 zł 
Saypha rich - CROMA 650 zł/1ml 
Hydro Delux - NEAUVIA 750 zł/2,5ml 
Hyalual Electri 650 zł 
Sunekos 650 zł 
Sunekos + peeling 790 zł 
RRS HA: Cellutrix, Tensor Lift, Hyalift, Whitening od 350 zł 
RRS HA Hyalift + Silisorg od 450 zł 
RRS HA Eyes 350 zł 
Styage Hydro 500 zł 
Stylage Hydromax 700 zł 
Filorga NCTF 135 HA 500 zł 
Filorga NCTF 135 400 zł 
Mezokoktajle:  
Venome Meso: Eyebag od 250 zł 
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Venome Meso: Antiox, Antiage, Slim, BTX, Tight, Neck od 350 zł 
Dermaheal: Dark Circle, Eyebag 350 zł 
Mezoterapia skóry głowy  
DR Cyj Hair Filler 680 zł 
RRS XL HAIR 400 zł 
Mezoterapia dłoni  
Hydromax – 2 amp. 1300 zł 
KWAS HIALURONOWY (zabiegi)  
Wypełnienie bruzd nosowo-wargowych 1000 zł 
Korekta zmarszczek mimicznych: 
- zmarszczki poziome czoła 
- zmarszczki pionowe czoła 
- zmarszczki wokół oczu 
- zmarszczki palacza 
- drobne zmarszczki twarzy 

900 zł 

Powiększanie i modelowanie ust 980 zł 
Podniesienie kącika ust 900 zł 
Miękki lifting policzka (projekcja boczna policzka) 1100 zł 
Korekta kształtu brody 1200 zł 
Dolina łez (projekcja przednia policzka) 1000 zł 
Nawilżanie ust 700 zł 
Linia marionetki 1000 zł 
Volumetria (owal twarzy) 2200 zł 
Linia żuchwy 1000 zł 
Lifting hybrydowy (cena zależna od ilości ampułek) od 2000 zł 
Ligaments lift (wzmocnienie więzadła jarzmowego) 1000 zł 
TOKSYNA BOTULINOWA  
Azzalure:  
Jedna okolica 500 zł 
Dwie okolice 900 zł 
Trzy okolice 1 300 zł 
Korekta zmarszczek mimicznych:  
Gładzizny czoła (lwia zmarszczka) od 500 zł 
Poziomych czoła od 500 zł 
Wokół oczu (kurze łapki) od 500 zł 
Dwie okolice 950 zł 
Trzy okolice 1300 zł 
Górna część twarzy od 1300 zł 
Zmarszczki nad wargą górna (zmarszczki palacza) od 200 zł 
Obniżenia uśmiechu dziąsłowego od 200 zł 
Uniesienie brwi od 200 zł 
Zmarszczki królicze od 200 zł 
Broda brukowana od 200 zł 
Leczenie nadpotliwości:  
Dłonie, pachy, stopy od 1900 zł 
Czoło od 500 zł 
Leczenie bruksizmu 1150 zł 
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NICI APTOS  
VISAGE EXCELLENCE METHOD HA (cena dot. 10 nici - pełny lifting twarzy) 4500 zł 
VISAGE EXCELLENCE METHOD SOFT HA (cena dot. 10 nici) 3500 zł 
NANO VITIS METHOD (cena dot. 10 nici powieka dolna, szyja) 1100 zł 
NICI LIFTINGUJĄCE PDO HACZYKOWE od 350 zł/szt. 
NICI MONO rewitalizujące: okolica oczu, szyja od 350 zł/szt. 
LIFTING HYBRYDOWY 2000 zł 
HIALURONIDAZA od 1000 zł 
V-LASER  
Zamykanie naczynek (leczenie teleangiektazji)  
Twarz (jeden zabieg) 700 zł 
Nos (jeden zabieg) 400 zł 
Broda (jeden zabieg) 350 zł 
Nogi – pojedyncza zmiana (1 zabieg) 400 zł 
Łydka lub udo – liczne zmiany (1 zabieg) 1 300 zł 
Leczenie rumienia  
Twarz (1 zabieg) 900 zł 
Policzki (1 zabieg) 700 zł 
Nos (1 zabieg) 400 zł 
Czoło (1 zabieg) 400 zł 
Broda (1 zabieg) 400 zł 
Szyja (1 zabieg) 700 zł 
Dekolt (1 zabieg) 900 zł 
Naczyniaki  
Naczyniak bardzo mały do 5 cm2 400 zł 
Naczyniak mały do 25 cm2 700 zł 
Naczyniak średni do 145 cm2 1 000 zł 
Naczyniak duży do 290 cm2 1 500 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


