Cennik usług okulistycznych
sygnatura: RETINA/CENNIK/20170831/1235

Badania diagnostyczne
Wizyta podstawowa (bez rozszerzania źrenic)

150 zł

Wizyta z doborem soczewek kontaktowych

190 zł

Wizyta domowa

300 zł

Badanie dna oka, siatkówki, naczyniówki i ciała szklistego (z rozszerzeniem źrenic)

180 zł

Badanie dna oka, siatkówki, naczyniówki i ciała szklistego wraz ze zdjęciem dna oka

230 zł

Zdjęcie dna oka

50 zł

Badanie pola widzenia

50 zł

Rozszerzona diagnostyka jaskry

350 zł

USG

100 zł

USG z badaniem dna oka

230 zł

UBM

150 zł

Angiografia fluoresceinowa

300 zł

Badanie OCT obu oczu

200 zł

Badanie OCT jednego oka

100 zł

Badanie OCT obu oczu + wizyta

250 zł

Badanie OCT jednego oka + wizyta

200 zł

Tomografia nerwu wzrokowego/GDX, HRT

80 zł

Pachymetria

50 zł

Gonioskopia

50 zł

Gonioskopia + wizyta

160 zł

Elektrofizjologia (ERG)

270 zł

Wzrokowe potencjały wywołane (WPW)

130 zł

Topografia rogówki

70 zł

Badanie komórek śródbłonka rogówki

50 zł

Założenie soczewki nagałkowej

50 zł

Badanie w kierunku nużeńca (badanie na pasożyty)

60 zł

Posiew z worka spojówkowego

80 zł

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego

20 zł

Krzywa ciśnienia

150 zł

Badanie biometryczne

90 zł

Badanie kąta przesączania

80 zł

Elektrofizjologia (PERG)

270 zł
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Zabiegi Okulistyczne
Iniekcja doszklistkowa (w zależności od rodzaju preparatu)

800÷1 900 zł
5 500 zł

Iniekcja doszklistkowa z Ozurdexu
Kwalifikacja do zabiegu plastyki powiek (dwoje oczu)

170 zł

Plastyka powieki (wycięcie nadmiaru skóry, jedna powieka)

1 800 zł

Odwinięcie powieki dolnej

2 000 zł

Podwinięcie powieki dolnej

2 000 zł

Opadnięcie powieki górnej (ptoza)

3 000 zł

Ostrzykiwanie toksyną botulinową

850 zł

Usunięcie kępek żółtych (jedno oko)

850 zł

Wycięcie rogu skórnego, brodawki, torbieli, kaszaka

600 zł

Usunięcie gradówki

600 zł

Ostrzykiwanie gradówki

120 zł
1 000 zł

Usunięcie skrzydlika (jedno oko)
Usunięcie cysty

500 zł

Usunięcie znamienia

500 zł

Naszycie owodni

1 500 zł

Podanie Actylise

1 200 zł

YAG – kapsulotomia (jedno oko)

300 zł

Krioaplikacja siatkówki

550 zł

YAG – irydotomia (jedno oko)

300 zł

Krioterapia ciała rzęskowego (jaskra)

500 zł

Laseroterapia siatkówki (cukrzyca, degeneracje)

400 zł

Laseroterapia siatkówki (ze znieczuleniem)

500 zł

Usunięcie ciała obcego z rogówki

150 zł

Płukanie kanalików (jedno oko)

50 zł

Płukanie kanalików (obu oczu)

100 zł

Płukanie kanalików u dzieci

150 zł

Wprowadzenie zatyczek do punktów łzowych (3 letnie)

600 zł

Zastrzyk pozagałkowy/podspojówkowy

50 zł

Elektroliza rzęs

250 zł

Badanie histopatologiczne

100 zł
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Operacje okulistyczne
Kwalifikacja do operacji zaćmy
Operacja usunięcia zaćmy (z implantacją soczewki, w zależności od rodzaju soczewki)

350 zł
2900÷6 500 zł

Opracja usunięcia zaćmy (soczewka Schariotha)

6 000 zł

Operacja usunięcia zaćmy (soczewka Premium)

6 500 zł

Kapsulotomia chirurgiczna

1 000 zł

Kwalifikacja do operacji witrektomii

400 zł

Witrektomia

6 500 zł

Założenie plomby plamkowej

7 000 zł

Operacja wgłabiająca (zabieg założenia cerclagu/plomby nadtwardówkowej)

4 500 zł

Podanie gazu (pneumatyczna retinopeksja)

1 500 zł

Skleroplastyka (jedno oko)

5 500 zł

Kwalifikacja do operacji przeciwjaskrowej

350 zł

Zabieg przeciwjaskrowy – trabekulektomia

3 000 zł

Zabieg przeciwjaskrowy – kanaloplastyka

4 500 zł

Irydektomia (chirurgiczna)

1 300 zł

Endoskopowa cyklofotokoagulacja

3 000 zł

Fakowitrektomia (witrektomia z usunięciem zaćmy)

7 500 zł

Fakoemulsyfikacja z ECP (przeciwjaskrowe)

5 000 zł

Fakoemulsyfikacja z kanaloplastyką (przeciwjaskrowe)

6 500 zł

Kwalifikacja do operacji chirurgii refrakcyjnej

400 zł

Operacja chirurgii refrakcyjnej (jedno oko)

2 500 zł

Usunięcie oleju silikonowego

3 500 zł

Wymiana oleju silikonowego

3 500 zł

Fakoemulsyfikacja z irydektomią
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3400÷4 000 zł
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