Cennik usług okulistycznych
sygnatura: RETINA/CENNIK/20220401/1237

Badania diagnostyczne
Wizyta lekarska (bez rozszerzania źrenic, osoba dorosła)

230 zł

Wizyta lekarska (z rozszerzeniem źrenic, osoba dorosła)

250 zł

Wizyta domowa lekarza okulisty (na indywidualne zamówienie)

400 zł

Wizyta lekarska (konsultacja po wizycie optometrycznej, osoba dorosła, dzieci)

50 zł

Badanie pola widzenia

80 zł

Zdjęcie dna oka

130 zł

Badanie USG (obuocznie)

200 zł

Badanie UBM (obuocznie)

220 zł

Badanie Angiografia Fluoresceinowa

400 zł

Badanie Optyczna Koherentna Tomografia (OCT, obuocznie)

240 zł

Badanie Optyczna Koherentna Tomografia (OCT, jednoocznie)

120 zł

Wizyta lekarska + Badanie OCT (obuocznie)

300 zł

Badanie Angio–OCT (obuocznie)

270 zł

Badanie Angio–OCT (jednoocznie)

135 zł

Wizyta lekarska + Badanie Angio–OCT (obuocznie)

300 zł

Badanie Tomografia Nerwu Wzrokowego/GDX (obuocznie)

180 zł

Badanie Tomografia Nerwu Wzrokowego/GDX (jednoocznie)

120 zł

Wizyta lekarska + Badanie Tomografia Nerwu Wzrokowego

300 zł

Badanie Pachymetria

65 zł

Badanie Gonioskopia

65 zł

Wizyta lekarska + Badanie Gonioskopia

250 zł

Badanie Topografia Rogówki (obuocznie)

120 zł

Badanie Topografia Rogówki (jednoocznie)

100 zł

Badanie Komórek Śródbłonka Rogówki

80 zł

Badanie Biometryczne

100 zł

Badanie Kąta Przesączania

100 zł

Badanie Krzywa Ciśnienia

170 zł

Pomiar Ciśnienia Wewnątrzgałkowego

30 zł

Badanie w kierunku nużeńca (badanie na pasożyty)

100 zł

Wymaz z worka spojówkowego (beztlenowce, obuocznie)

280 zł

Wymaz z worka spojówkowego (tlenowce, obuocznie)

100 zł

Wymaz z worka spojówkowego (grzyby, obuocznie)

150 zł

Badanie Histopatologiczne (materiał tkankowy)

130 zł

Założenie soczewki nagałkowej
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Rozszerzona diagnostyka jaskry

400 zł

Badanie Elektrofizjologia (ERG, osoba dorosła)

350 zł

Badanie Elektrofizjologia (EOG, osoba dorosła)

370 zł

Badanie Elektrofizjologia (PERG, osoba dorosła)

350 zł

Badanie Wzrokowe Potencjały Wywołane (WPW)

250 zł

Pakiet Elektrofizjologia (WPW +ERG, osoba dorosła)

580 zł

Pakiet Elektrofizjologia (WPW +ERG+EOG, osoba dorosła)

950 zł

Wizyta lekarska w kierunku Medycyny Pracy

250 zł

Zabiegi Okulistyczne
od 800÷2 100 zł

Iniekcja doszklistkowa (w zależności od rodzaju preparatu)
Iniekcja doszklistkowa (Preparat Ozurdex)

5 500 zł

Iniekcja doszklistkowa (Preparat Beovu)

2 600 zł
170 zł

Ostrzykiwanie gradówki

od 600÷900 zł

Usunięcie gradówki, guzka, znamienia, (w zależności od wielkości zmiany)
Usunięcie cysty

600 zł

Usunięcie ciała cbcego z rogówki

220 zł

Elektroliza rzęs

250 zł

Usunięcie kępek żółtych (jednoocznie)

900 zł

Wycięcie rogu skórnego, brodawki, torbieli, kaszaka (w zależności od wielkości zmiany)
Ostrzykiwanie toksyną botulinową (względy medyczne)
Podanie Actylise

od 600÷1 200 zł
900 zł
1 200 zł

Krioterapia siatkówki

800 zł

Laseroterapia siatkówki (cukrzyca, degeneracje, jednoocznie)

450 zł

Laseroterapia siatkówki (ze znieczuleniem, jednoocznie)

500 zł

Krioaplikacja ciała rzęskowego (jaskra, jednoocznie)

600 zł

YAG – Kapsulotomia (jednoocznie)

400 zł

YAG – Kapsulotomia (obuocznie)

750 zł

YAG – Irydotomia (jednoocznie)

400 zł

YAG – Irydotomia (obuocznie)

750 zł

Usunięcie skrzydlika (jednoocznie)
Płukanie kanalików (osoba dorosła, jednoocznie)

1 500 zł
80 zł

Płukanie kanalików (osoba dorosła, obuocznie)

160 zł

Wprowadzenie zatyczek do punktów łzowych (3 letnie, osoba dorosła)

750 zł

Zastrzyk pozagałkowy/podspojówkowy
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Operacje okulistyczne i kwalifikacje do operacji
420 zł

Kwalifikacja do operacji zaćmy (niezależnie od rodzaju soczewki)
Operacja usunięcia zaćmy (wraz z implantacją soczewki, jednoocznie, zależnie od rodzaju soczewki)

od 3 300÷10 000 zł
420 zł

Kwalifikacja do operacji witrektomii
Operacja witrektomii (jednoocznie)

od 7 000÷12 500 zł
380 zł

Kwalifikacja do operacji plastyki powiek (obie powieki)
Operacja powiek (wycięcie nadmiaru skóry, względy medyczne, obie powieki)

4 500 zł

Operacja odwinięcia powieki dolnej (względy medyczne, jedna powieka)

2 500 zł

Operacja podwinięcia powieki górnej (względy medyczne, jedna powieka)

2 500 zł

Operacja opadnięcia powieki górnej (ptoza, względy medyczne, jedna powieka)

3 500 zł
420 zł

Kwalifikacja do operacji przeciwjaskrowej
Operacja Trabekulektomia / Sklerektomia (jednoocznie)

4 000 zł

Operacja Irydektomia Chirurgiczna (jednoocznie)

1 600 zł

Operacja Endoskopowa Cyklofotokoagulacja (ECP, jednoocznie)

3 500 zł

Kapsulotomia chirurgiczna (jednoocznie)

1 300 zł

Fakowitrektomia (operacja witrektomii z usunięciem zaćmy, jednoocznie)

od 8 300÷12 500 zł

Fakoemulsyfikacja z ECP (jednoocznie)

od 5 500 zł

Fakoemulsyfikacja z irydektomią (jednoocznie)

od 4 000 zł

Operacja założenia plomby plamkowej (jednoocznie)

7 900 zł

Operacja wgłabiająca plomby nadtwardówkowej (jednoocznie)

6 200 zł

Operacja założenia opaski gałki ocznej (Cerclage, jednoocznie)

6 500 zł

Operacja Skleroplastyka (jednoocznie)

6 500 zł

Operacja podania gazu (Pneumatyczno retinopeksja, jednoocznie)

1 800 zł
od 4 000 zł

Operacja usunięcie / wymiany oleju silikonowego (jednoocznie)

350 zł

Kwalifikacja do operacji zeza (osoby dorosłe)
Operacja zeza (osoby dorosłe, jednoocznie)

4 800 zł

Operacja zeza (osoby dorosłe, obuocznie)

7 000 zł
420 zł

Kwalifikacja do operacji wszczepów wtórnych, guzów, enukleacji itp.
Operacja Enukleacja i Ewisceracja gałki ocznej (wraz z implantem, jednoocznie)

10 000 zł

Operacja wszczepu wtórnego gałki ocznej (jednoocznie)

10 000 zł

Operacja usunięcia guzków oczodołu (wraz z biobsjami)

od 3 500÷5 000 zł

Operacja usunięcia powierzchownych guzów oczodołu (głębokie)

od 5 000÷7 000 zł

Operacja rekonstrukcji oczodołu (z przeszczepem tłuszczu do oczodołu)
Operacja usunięcia zmian powiek z zabiegami odtwórczymi (np. przesunięcie płatów, przeszczepy wolne, jednoocznie)

8 500 zł
od 2 300 zł

Operacja plastyki załamków spojówki

2 000 zł

Operacja usunięcia prolabsu tłuszczowego / przepukliny oczne (jednoocznie)

3 500 zł

Operacja naszycia owodni (jednoocznie)

1 600 zł
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Laserowa korekcja wzroku
420 zł

Konsultacje do laserowej korekcji wzroku
Operacja laserowej korekcji wzroku metody:
1) Metoda Smart Lasek (jednoocznie)

2 200 zł

Metoda Smart Lasek (obuocznie)

4 400 zł

2) Metoda Smart TransPRK (jednoocznie)

2 990 zł

Metoda Smart TransPRK (obuocznie)

5 980 zł

3) Metoda Smart EBK (jednoocznie)

3 300 zł

Metoda Smart EBK (obuocznie)

6 600 zł

4) Metoda Smart PTK (jednoocznie)

2 990 zł

Metoda Smart PTK (obuocznie)

5 980 zł

Refrakcyjna wymiana soczewki
420 zł

Konsultacje do refrakcyjnej wymiany soczewki
Operacje refrakcyjnej wymiany soczewki wg typów soczewek
1) soczewki wieloogniskowe (jednoocznie)

od 6 400÷7 300 zł

2) soczewki jednoogniskowe (jednoocznie)

od 3 300÷5 000 zł

Optometria (Pacjenci od 15 r.ż.)
Wizyta optometryczna z doborem soczewek kontaktowych (soczewki próbne)

220 zł

Wizyta optometryczna z doborem okularów

130 zł

Wizyta optometryczna z badaniem w kierunku medycyny pracy

190 zł
bezpłatnie

Wizyta optometryczna kontrolna do 30 dni
Wizyta optometryczna kontrolna po miesiącu

150 zł

Pełne badanie optometryczne z biometrią (siedziba główna firmy)

250 zł

Pełne badanie optometryczne bez biometrii (filia firmy)

220 zł

Pełne badanie optometryczne + topografia rogówki + dobór soczewek kontaktowych

350 zł

Terapia rogówki soczewki specjalistyczne (sferyczne, jednoocznie)

1 100 zł

Terapia rogówki soczewki specjalistyczne (sferyczne, obuocznie)

2 200 zł

Terapia rogówki soczewki specjalistyczne (toryczne, jednoocznie)

1 250 zł

Terapia rogówki soczewki specjalistyczne (toryczne, obuocznie)

2 500 zł

Terapia przedniego odcinka oka (soczewki specjalistyczne, kolorowe, jednoocznie)

1 200 zł

Terapia przedniego odcinka oka (soczewki specjalistyczne, kolorowe, obuocznie)

2 400 zł
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Ortoptyka (Pacjenci od 15 r.ż., badania wykonywane tylko w filii firmy)
Wizyta ortoptyczna (diagnoza, badanie ortoptyczne)

120 zł

Badanie na synoptoforze

50 zł

Badanie ortoptyczne kontrolne

60 zł

Ćwiczenia ortoptyczno – pleoptyczne

60 zł

Pakiet ćwiczeń ortoptyczno – pleoptyczny (10 ćwiczeń)

550 zł

Pakiet łączony ortoptyczno – optometryczny (obuocznie, badanie ortoptysta+optometrysta)

250 zł

Pakiet łączony ortoptyczno – okulistyczno – optometryczny (obuocznie, badanie ortoptysta+okulista+optometrysta)

270 zł
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