
CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH NADMORSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO CENA:.

Ekg 30,00 zł

Ekg z opisem 50,00 zł

Kroplówka 80,00 zł

Pomiar ciśnienia tętniczego 15,00 zł

Porada lekarza alergologa 130,00 zł

Porada lekarza angiologia/chirurga naczyniowego 130,00 zł

Porada lekarza chirurga 130,00 zł

Porada lekarza dermatologa 130,00 zł

Porada lekarza diabetologa 130,00 zł

Porada lekarza ginekologa 130,00 zł

Porada lekarza internisty 130,00 zł

Porada lekarza kardiologa 130,00 zł

Porada lekarza laryngologa 130,00 zł

Porada lekarza neurologa 130,00 zł

Porada lekarza okulisty 130,00 zł

Porada lekarza ortopedy 130,00 zł

Porada lekarza pediatry 130,00 zł

Porada lekarza psychiatry 130,00 zł

Porada lekarza pulmonologa 130,00 zł

Porada lekarza rehabilitacji 130,00 zł

Porada kontrolna lekarza rehabilitacji 100,00 zł

Porada lekarza urologa 130,00 zł

Porada psychiatry w domu chorego 200,00 zł

Próba wysiłkowa 180,00 zł

Wizyta domowa lekarza POZ 200,00 zł

Wizyta domowa lekarza specjalisty 200,00 zł

Wizyta domowa pielęgniarki i położnej 100,00 zł

Iniekcja domięśniowa 30,00 zł

Iniekcja dożylna 30,00 zł

Iniekcja podskórna 30,00 zł

Porada lekarza w ramach nocnej i świątecznej opieki stacjonarnej 130,00 zł

Wizyta domowa lekarza w ramach nocnej i świątecznej opieki 200,00 zł

Wizyta domowa pielęgniarki w ramach nocnej i świątecznej opieki 100,00 zł

EEG z opisem 120,00 zł

Porada lekarza rehabilitacji w domu pacjenta 200,00 zł

Porada lekarza rehabilitacji kontrolna w domu pacjenta 150,00 zł

Holter Ekg 110,00 zł

Holter RR 110,00 zł

Badanie histopatologiczne wycinków lub bioptatów - za każdą zmianę 80,00 zł

Konsultacja kardiologiczna 180,00 zł

Konsultacja mgr fizjoterapii – ułożenie planu zabiegów 70,00 zł

EEG we śnie z opisem 150,00 zł

Teleporada lekarska 100,00 zł

Dopłata do teleporady lekarskiej za poradę w DM 30,00 zł

Porada lekarza POZ z wydaniem orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych 60,00 zł

Blokada miejscowa - dopłata do porady 100,00 zł

Blokada miejscowa nerwu - dopłata do porady 100,00 zł

Drobne zabiegi chirurgiczne np. usunięcie wrastającego paznokcia - dopłata do porady 100,00 zł

Nacięcie pojedynczego ropnia tkanek miękkich - dopłata do porady 100,00 zł

Nacięcie ropni mnogich - dopłata do porady 100,00 zł

Nakłucie diagnostyczne kaletki stawowej - dopłata do porady 100,00 zł

Nakłucie diagnostyczne ropnia - dopłata do porady 100,00 zł

Nakłucie diagnostyczne torbieli  - dopłata do porady 100,00 zł

Nakłucie powierzchniowego krwiaka - dopłata do porady 100,00 zł

Nastawienie podwichnięcia - dopłata do porady 170,00 zł

Nastawienie złamania - dopłata do porady 170,00 zł

Nastawienie zwichnięcia - dopłata do porady 170,00 zł

Założenie jednej opaski gipsowej - dopłata do porady 30,00 zł

Założenie jednej opaski żywicznej 50,00 zł

Opatrunek: zwykły i toaleta rany (pierwotny lub jego zmiana) - dopłata do porady 70,00 zł

Opatrunek specjalny ( pierwotny lub jego zmiana) z lekiem - dopłata do porady 70,00 zł

Zdjęcie szwów (szwa) - dopłata do porady 70,00 zł

Zaopatrzenie chirurgiczne rany w zakresie: skóry i tkanki podskórnej, szycie rany powierzchownej - dopłata do porady 70,00 zł

Założenie doraźnego unieruchomienia w zwichnięciach lub złamaniach (drobne stawy i kości) - dopłata do porady 70,00 zł

Założenie doraźnego unieruchomienia w zwichnięciach lub złamaniach (duże stawy i kości) - dopłata do porady 70,00 zł

Wszczepienie esperalu 170,00 zł

Wycięcie torbieli lub guzka do Ø 2 cm w warunkach ambulatoryjnych z badaniem histopatologicznym - dopłata do porady 170,00 zł

Zdjęcie opatrunku unieruchamiającego gipsowego - dopłata do porady 70,00 zł

Zdjęcie opatrunku unieruchamiającego żywicznego - dopłata do porady 70,00 zł

Biopsja gruboigłowa bez kosztów badania histopatologicznego 350,00 zł

Usługi medyczne  

Chirurgia 



Zalożenie jednej opaski gipsowej HM Cast - 2x25 180,00 zł

Zalożenie jednej opaski gipsowej HM Cast - 3x50 270,00 zł

Zalożenie jednej opaski gipsowej HM Cast - 4x55 270,00 zł

Zalożenie jednej opaski gipsowej HM Cast - 2x45 210,00 zł

Zalożenie jednej opaski gipsowej HM Cast - 3x35 230,00 zł

Zalożenie jednej opaski gipsowej HM Cast - 4x55 240,00 zł

Płat Filcowy 5 mm plus rękaw podgipsowy 55,00 zł

Płat filcowy 10 mm plus rękaw podgipsowy 90,00 zł

Podporo-Fleecy Web 30,00 zł

Brodawka wymrażanie 1 sztuka - dopłata do porady 50,00 zł

Włókniaki miękkie - wymrażanie - dopłata do porady 50,00 zł

Zmiany guzkowe do 5 mm średnicy - wymrażanie - dopłata do porady 50,00 zł

Zmiany guzkowe od 5 -10 mm średnicy - wymrażanie - dopłata do porady 100,00 zł

Naświetlanie lampą UVB-1 zabieg 30,00 zł

Badanie flory bakteryjnej pochwy - dopłata do porady 50,00 zł

Badanie stopnia czystości pochwy - dopłata do porady 50,00 zł

Elektrokoagulacja ginekologiczna i podobne 250,00 zł

Inne drobne zabiegi, płukanie / pędzlowanie / przyżeganie chemiczne- cena za każdy pojedynczy zabieg - dopłata do porady 50,00 zł

Założenie krążka - dopłata do porady 50,00 zł

Założenie spirali wewnątrzmacicznej - dopłata do porady 150,00 zł

Badanie cytologiczne metodą Bethesda 30,00 zł

Ginekologiczna krioterapia 250,00 zł

Założenie implantu antykoncepcyjnego (bez ceny implantu) 250,00 zł

Usunięcie implantu antykoncepcyjnego 100,00 zł

Badanie KTG 30,00 zł

Cykl zajęć w Szkole Rodzenia (8 tygodni) 500,00 zł

17-hydroksyprogesteron 17OHP 57,00 zł

17-hydroksykortykosteroidy w dobowej zbiórce moczu 100,00 zł

ACTH - hormon adrenokortykotropowy 50,00 zł

ALAT - aminotransferaza alaninowa 15,00 zł

Albumina 15,00 zł

Androstendion 57,00 zł

Antygen nowotworowy - AFP- alfafetoproteina 50,00 zł

Antygen nowotworowy - Ca-125 50,00 zł

Antygen nowotworowy - Ca-15-3 50,00 zł

Antygen nowotworowy - Ca-19-9 50,00 zł

Antygen nowotworowy CEA - karcinoembrionalny 45,00 zł

ASO - antystreptolizyna 17,00 zł

ASPAT - aminotransferaza asparaginowa 15,00 zł

Beta-HCG - gonadotropina kosmówkowa 40,00 zł

Białko całkowite 15,00 zł

Białko w moczu - dobowa utrata 15,00 zł

Bilirubina całkowita 15,00 zł

Bilirubina bezpośrednia (związana) w surowicy 15,00 zł

Borelioza w klasie IgM 50,00 zł

Borelioza w klasie IgG 50,00 zł

Ceruloplazmina 50,00 zł

Chlorki w moczu 15,00 zł

Chlorki w surowicy 15,00 zł

Cholesterol całkowity 17,00 zł

Cholesterol HDL 17,00 zł

Cholesterol LDL 40,00 zł

CK-MB mass - kinaza kreatynowa izoenzym MB  27,00 zł

CPK - kinaza kreatynowa 17,00 zł

CRP - białko ostrej fazy, białko C-reaktywne 20,00 zł

C-peptyd 42,00 zł

Cytomegalia w klasie IgG 52,00 zł

Cytomegalia w klasie IgM 52,00 zł

APTT - czas kealinowo kefalinowy 16,00 zł

PT - czas protrombinowy (INR) 16,00 zł

DHEA-S - dihydroepiandrosteron S 55,00 zł

Diastazy (amylazy) w krwi 18,00 zł

Diastazy (amylazy) w moczu 18,00 zł

Digoxina - poziom 50,00 zł

Estradiol 17-beta (E2) 38,00 zł

Ferrytyna 38,00 zł

Fibrynogen 20,00 zł

Fosfataza alkaliczna 15,00 zł

Przeciwciała anty-CCP 110,00 zł

Fosforany w surowicy 15,00 zł

FSH - hormon folikulotropowy 37,00 zł

fT3 - wolna trójjodotyronina 35,00 zł

Ginekologia i położnictwo 

Dermatologia 

Laboratorium 



fT4 - wolna tyroksyna 35,00 zł

GGTP - gammaglutamylotranspeptydaza 15,00 zł

Glukoza 15,00 zł

Glukoza test obciążenia diabetologiczny (0’, 120’)           25,00 zł

Glukoza test obciążenia położniczy (0’, 60’, 120’) 35,00 zł

Grupa krwi (jedno badanie) 40,00 zł

HbA1c - hemoglobina glikowana 35,00 zł

HBsAg - HBs antygen 25,00 zł

17-ketosterydy w dobowej zbiórce moczu 97,00 zł

IgA całkowite 40,00 zł

IgE całkowite 40,00 zł

IgG całkowite 40,00 zł

IgM całkowite 40,00 zł

Jonogram (sód, potas, chlorki) 22,00 zł

Kał badanie na krew utajoną 27,00 zł

Kał badanie na lamblie metodą immunologiczną 38,00 zł

Kał badanie na pasożyty (badanie trzykrotne) 52,00 zł

Kał badanie ogólne 32,00 zł

Karbamazepina w surowicy 49,00 zł

Klirens kreatyniny 18,00 zł

Kortyzol w surowicy 38,00 zł

Kreatynina w surowicy 15,00 zł

Kwas foliowy w surowicy 67,00 zł

Kwas moczowy w surowicy 15,00 zł

Kwas walproinowy w surowicy 47,00 zł

LDH - dehydrogenaza mleczanowa 15,00 zł

LH - hormon luteinizujący 35,00 zł

Lipaza 22,00 zł

Lipidogram (Cholesterol całk.+ trójglicerydy +HDL+LDL) 37,00 zł

Lit w surowicy 40,00 zł

Magnez w surowicy 15,00 zł

Miedź w surowicy 52,00 zł

Mikroalbunuria w moczu 22,00 zł

Mocz- fosfor ilościowe oznaczenie 18,00 zł

Mocz- potas ilościowe oznaczenie 18,00 zł

Mocz - sód ilościowe oznaczenie 18,00 zł

Mocz - wapń ilościowe oznaczenie 18,00 zł

Mocz badanie glukozy i ciał ketonowych 15,00 zł

Mocz badanie ogólne 18,00 zł

Mocznik 15,00 zł

Mononukleoza - test jakościowy 22,00 zł

Morfologia krwi żylnej (25 parametrów) 20,00 zł

OB 15,00 zł

RF - czynnik reumatoidalny 15,00 zł

Waalera-Rosego odczyn 19,00 zł

Przeciwciała p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF 48,00 zł

Przeciwciała anty-Rh - kobiety ciężarne 32,00 zł

Przeciwciała anty HBc 50,00 zł

Przeciwciała anty HBs 38,00 zł

Przeciwciała anty HCV 43,00 zł

Przeciwciała przeciwjądrowe dsDNA 80,00 zł

Płytki krwi na cytrynian 15,00 zł

HIV 35,00 zł

Potas w surowicy 15,00 zł

PRG - progesteron 38,00 zł

PRL - prolaktyna 38,00 zł

Przeciwciała przeciwtarczycowe aTPO 52,00 zł

Przeciwciała przeciwtarczycowe aTG 52,00 zł

Insulina 40,00 zł

NT- proBNP 150,00 zł

Białko C (aktywność) 90,00 zł

Białko S (wolne) 90,00 zł

Borelioza metodą Western-blot w klasie IgG 135,00 zł

Borelioza metodą Western-blot w klasie IgM 135,00 zł

Proteinogram (rozdział elektroforetyczny białek w surowicy) 25,00 zł

PSA - antygen gruczołu krokowego 45,00 zł

fPSA - wolny PSA 59,00 zł

PTH - parathormon 59,00 zł

Retikulocyty 27,00 zł

Rozmaz krwi barwiony 37,00 zł

Różyczka w klasie IgG 45,00 zł

Różyczka w klasie IgM 45,00 zł

Sód w surowicy 15,00 zł

Testosteron 38,00 zł

TIBC - całkowita zdolność wiązania żelaza 25,00 zł

Toksoplazmoza w klasie IgG 45,00 zł



Toksoplazmoza w klasie IgM 45,00 zł

Toksoplazmoza w klasie IgG - badanie kontrolne 30,00 zł

Transferyna 30,00 zł

Trójglicerydy 18,00 zł

TSH - hormon tyreotropowy 33,00 zł

Tyreoglobulina 52,00 zł

Wapń 15,00 zł

Witamina B12 59,00 zł

USR, WR 20,00 zł

Żelazo 15,00 zł

Posiew moczu 35,00 zł

CMV awidność w klasie IgG 79,00 zł

Witamina D total i metabolit D3 (25-OH) 85,00 zł

Toksoplazmoza awidność w klasie IgG 85,00 zł

D-Dimery 45,00 zł

Wymaz z gardła z antybiogramem 45,00 zł

Wymazy inne np. z ucha, z nosa, ze skóry, z worka spojówkowego lub pochwy GBS                                 z antybiogramem - za 

każdy
45,00 zł

Posiew płynu stawowego 49,00 zł

Posiew kału 45,00 zł

Posiew nasienia 45,00 zł

Przeciwciała przeciwjądrowe ANA HEp-2 95,00 zł

Przeciwciała przeciwmitochondrialne AMA 72,00 zł

Przeciwciała przeciwmitochondrialne AMA typ M2 78,00 zł

Przeciwciała przeciwmikrosomalne wątrobowo-nerkowe (LKM) 78,00 zł

Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim SMA 78,00 zł

Kał w kierunku Clostridium difficile 92,00 zł

Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów ANCA 80,00 zł

Przeciwciała IgE specyficzne przeciw pojedynczym alergenom 45,00 zł

Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis metodą immunofluorescencji 59,00 zł

Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Mycoplasma i Ureaplasma 53,00 zł

Posiew plwociny lub wydzieliny oskrzelowej 53,00 zł

Kał w kierunku Shigella/Salmonella 53,00 zł

Fosfataza kwaśna          15,00 zł

Wapń zjonizowany        18,00 zł

Homocysteina  (Hcy) 79,00 zł

Hormon antymillerowski (AMH)                   170,00 zł

Przeciwciała przeciw receptorom TSH (TRAb) 85,00 zł

Cynk    65,00 zł

Helicobacter pylori w kale               60,00 zł

Bordetella pertussis IgM   50,00 zł

Bordetella pertussis  IgG      50,00 zł

Bordetella pertussis  IgA     50,00 zł

Makroprolaktyna 135,00 zł

Kwasy żółciowe 100,00 zł

Kał - adenowirusy i rotawirusy 32,00 zł

Przeciwciała IgA przeciw DGP i tGA (celiakia IgA) 92,00 zł

Przeciwciała IgG przeciw DGP, tGA i IF (celiakia IgG) 92,00 zł

IgE specyficzne - panel (30 alergenów - atopowe) 168,00 zł

IgE specyficzne - panel (20 alergenów - wziewne) 158,00 zł

IgE specyficzne - panel (20 alergenów - pokarmowe) 158,00 zł

IgE specyficzne - panel (10 alergenów - antybiotyki) 158,00 zł

IgE specyficzne - panel (6 alergenów - owady) 125,00 zł

IgE specyficzne - panel (6 alergenów - mleko i gluten) 125,00 zł

Borelioza - monitorowanie leczenia pc.p VIsE/C6, ilościowe 135,00 zł

Test Alex IgE - 244 komponenty alergenowe 1 700,00 zł

Kał – kalprotektyna met. ELISA ilościowo            120,00 zł

Przeciwciała p. receptorom acetylocholiny (anty-ACHR) met. RIA  140,00 zł

ROMA (Ca125, HE4) 120,00 zł

Metanefryna w DZM 70,00 zł

HPV DNA genotypowanie typów: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68,6/11,42,43,44 275,00 zł

Białko wiążące hormony płciowe - SHBG 57,00 zł

Insulinopodobny czynnik wzrostu IGF1 (somatomedyna C) 80,00 zł

Odra w klasie IgM 62,00 zł

Odra w klasie IgG 62,00 zł

Testosteron wolny 72,00 zł

DHEA - dihydroepiandrosteron 55,00 zł

Szybki test CRP 25,00 zł

IgE specyficzne - laktoza 105,00 zł

Kiła- test potwierdzenia 92,00 zł

IgE specyficzne – panel (6 alergenów – roztocze) 155,00 zł

IgE specyficzne – panel (7 alergenów – orzech ziemny) 155,00 zł

IgE specyficzne – panel (8 alergenów – pyłki)  155,00 zł

Arsen w surowicy 127,00 zł

Przeciwciała Endomysium IgA  57,00 zł

Przeciwciała Endomysium IgG 57,00 zł



Troponina I 52,00 zł

TroponinaT 52,00 zł

P/ciała EBV IgM 105,00 zł

P/ciała EBV IgG 105,00 zł

P/ciała przeciw transglutaminazie IgA 85,00 zł

P/ciała przeciw transglutaminazie IgG 85,00 zł

ANA1 75,00 zł

ANA2 95,00 zł

ANA3 165,00 zł

ANA9 85,00 zł

Cytologia cienkowarstwowa (LBC) 105,00 zł

Chlamydia trachomatis metodą RT-PCR  (Chlamydia trachomatis DNA met. real time PCR, jakościowo) 175,00 zł

Panel LBC łącznie z HPV PCR 14 - nr. pakietu 564901 180,00 zł

Panel LBC łącznie z Chlamydia PCR- nr. pakietu 564902 160,00 zł

Panel LBC plus Chlamydia plus HPV PCR 14 - nr. pakietu 564903 240,00 zł

Test trzy w jednym: RSV, grypa, Covid-19 35,00 zł

Prokalcytnina 90,00 zł

DAO (diaminooksydaza) 280,00 zł

Hormon wzrostu 52,00 zł

Badanie pobudliwości błędników testem cieplnym Hallpike'a - dopłata do porady 90,00 zł

Kateteryzacja trąbek - dopłata do porady 70,00 zł

Nacięcie ropnia języka - dopłata do porady 70,00 zł

Nacięcie ropnia okołomigdałkowego - dopłata do porady 70,00 zł

Nacięcie ropnia przegrody nosa - dopłata do porady 70,00 zł

Nacięcie ropnia ucha zewnętrznego - dopłata do porady 70,00 zł

Opatrunek uszny z lekiem - dopłata do porady 70,00 zł

Paracenteza - dopłata do porady 70,00 zł

Płukanie uszu - usunięcie woszczyny  - dopłata do porady 50,00 zł

Płukanie zatok metodą Proetza - każdy zabieg - dopłata do porady 50,00 zł

Poszerzenie ujścia ropnia przegrody nosa - dopłata do porady 70,00 zł

Próba Politzera - przedmuchiwanie uszu balonem - dopłata do porady 50,00 zł

Punkcja jednej zatoki szczękowej - dopłata do porady 130,00 zł

Usunięcie ciała obcego z gardła - dopłata do porady 70,00 zł

Usunięcie ciała obcego z nosa - dopłata do porady 70,00 zł

Usunięcie ciała obcego z ucha - dopłata do porady 70,00 zł

Usunięcie tamponady nosa - dopłata do porady 50,00 zł

Założenie tamponady nosa (przedniej) - dopłata do porady 50,00 zł

Badanie dna oka - dopłata do porady 50,00 zł

Badanie pola widzenia 80,00 zł

Badanie refrakcji w połączeniu z dobieraniem szkieł 130,00 zł

Mierzenie ciśnienia wewnątrzgałkowego 50,00 zł

Rogówka usunięcie ciała obcego - dopłata do porady 100,00 zł

Spojówka - usunięcie ciała obcego - dopłata do porady 100,00 zł

Zastrzyk podspojówkowy - dopłata do porady 100,00 zł

Zastrzyk pozagałkowy - dopłata do porady 100,00 zł

Zgłębnikowanie i płukanie kanałów łzowych - dopłata do porady 100,00 zł

Mierzenie ciśnienia gałkowego tonometrem aplanacyjnym z pachymetrią - dopłata do porady 50,00 zł

Badanie OCT - badanie tomograficzne siatkówki obu oczu 350,00 zł

Angiografia fluoresceinowa 340,00 zł

Badanie OCT- badanie tomograficzne siatkówki jednego oka 210,00 zł

Badanie OCT+angiografia jednoczasowo 400,00 zł

Usunięcie gradówki 500,00 zł

Usunięcie kępki żółtej – jedna zmiana 500,00 zł

Usunięcie kępki żółtej – każda następna 150,00 zł

Usunięcie cysty powieki 450,00 zł

Usunięcie brodawki powieki – jedna zmiana 350,00 zł

Usunięcie brodawki powieki – każda następna 100,00 zł

Usunięcie guzka powieki 450,00 zł

Usunięcie kaszaka powieki 450,00 zł

Fotokoagulacja (laser) zmiany naczyniówki/ siatkówki (1 oko) 640,00 zł

Trabekuloplastyka laserowa oka 480,00 zł

Nacięcie tęczówki z użyciem lasera 500,00 zł

Przecięcie wtórnej błony po zaćmie (laser YAG) 530,00 zł

Porada  psychologa - dorośli 130,00 zł

Sesja psychoterapii (60 min.) - dorośli 200,00 zł

Spirometria 50,00 zł

Testy skórne 1 alergen 10,00 zł

Testy płatkowe za 1 punkt 15,00 zł

Spirometria z próbą rozkurczową 100,00 zł

Próba prowokacji donosowej z alergenem  (PPDA) – jeden alergen 250,00 zł

Odczulanie 100,00 zł

Pulmonologia, Alergologia 

Psycholog 

Okulistyka 

Laryngologia 



Elektrostymulacja 25,00 zł

Fala uderzeniowa 70,00 zł

Fonoforeza z lekiem pacjenta 17,00 zł

Galwanizacja 17,00 zł

Jonizacja 18,00 zł

Krioterapia 22,00 zł

Laser 17,00 zł

Naświetlanie lampą (bioptron lub sollux) 15,00 zł

Pole magnetyczne 17,00 zł

Prądy diadynamiczne 17,00 zł

Prądy interferencyjne 17,00 zł

Prądy Kotza 17,00 zł

Prądy Tens 17,00 zł

Prądy Traubert'a 17,00 zł

Ultradźwięki 17,00 zł

Masaż wirowy kończyn dolnych 30,00 zł

Masaż wirowy kończyn górnych 22,00 zł

Masaż wirowy kręgosłupa 30,00 zł

1 godzina ćwiczeń indywidualnych w domu pacjenta 200,00 zł

Ćwiczenia indywidualne w domu pacjenta (1 godzina ćwiczeń) - opłacając za 10 zabiegów z góry 1 800,00 zł

Ćwiczenia indywidualne w domu pacjenta (1 godzina ćwiczeń)  - opłacając za 20 zabiegów z góry 3 500,00 zł

Ćwiczenia na przyrządach + UGUL 20,00 zł

Terapia indywidualna dorośli i dzieci  - 30 minut 80,00 zł

Terapia indywidualna dorośli i dzieci  - 60 minut 150,00 zł

Terapia manualna 80,00 zł

Drenaż limfatyczny - 30 minut 80,00 zł

Masaż klasyczny  - 15 minut 45,00 zł

Masaż klasyczny  - 30 minut 80,00 zł

Terapia indywidualna dorośli i dzieci  - 30 minut + krioterapia 95,00 zł

Terapia indywidualna dorośli i dzieci 30 minut + 1 zabieg z fizykoterapii lub hydroterapii 95,00 zł

Terapia indywidualna dorośli i dzieci 30 minut + 2 zabiegi z fizykoterapii  lub hydroterapii 110,00 zł

Terapia indywidualna dorośli i dzieci 30 minut + Kinesiology taping aplikacja plastra 110,00 zł

Terapia skojarzeniowa - krioterapia + fala uderzeniowa 90,00 zł

Zestaw p-bólowy kręgosłupa podstawowy masaż klasyczny 15 minut + terapia indywidualna 30 minut 115,00 zł

Zestaw p-bólowy kręgosłupa rozszerzony masaż klasyczny 30 minut + terapia indywidualna 30 minut 150,00 zł

Igłoterapia sucha - jeden zabieg 80,00 zł

Kinesiology taping aplikacja plastra za każdą aplikację 40,00 zł

RTG GŁOWY I SZYJI

Rtg czaszki, 2 projekcje 40,00 zł

Rtg kości skroniowych 50,00 zł

Rtg łuków jarzmowych 40,00 zł

Rtg oczodołów 40,00 zł

Rtg siodła tureckiego, 1 projekcja 40,00 zł

Rtg zatok, 1 projekcja 40,00 zł

Rtg twarzoczaszki, 1 projekcja 40,00 zł

Rtg kości nosa, 1 projekcja 40,00 zł

Rtg żuchwy, 1 projekcja 40,00 zł

Rtg tarczycy z barytem, 1 projekcja 50,00 zł

RTG KLATKI PIERSIOWEJ

Rtg obojczyka, 1 projekcja 40,00 zł

Rtg łopatki 40,00 zł

Rtg mostka, 2 projekcje 40,00 zł

Rtg klatki piersiowej AP i boczne 50,00 zł

Rtg klatki piersiowej - przeglądowe 40,00 zł

Rtg klatki piersiowej - boczne 40,00 zł

Rtg żeber, 2 projekcje 40,00 zł

Rtg sylwetki serca (dorosły) Rtg klatki piersiowej, boczne z barytem 50,00 zł

Rtg sylwetki serca (dziecko do lat 10) Rtg klatki piersiowej, boczne z barytem 50,00 zł

RTG KRĘGOSŁUPA I MIEDNICY

Rtg kręgosłupa szyjnego czynnościowe, 2 projekcje 50,00 zł

Rtg kręgosłupa szyjnego, 2 projekcje 50,00 zł

Rtg kręgosłupa szyjnego skośne, 2 projekcje 50,00 zł

Rtg kręgosłupa piersiowego 2 projekcje 50,00 zł

Rtg kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego, skośne, 2 projekcje 50,00 zł

Rtg kręgosłupa lędźwiowego 2 projekcje 50,00 zł

Rtg całego kręgosłupa - skolioza, 1 projekcja 50,00 zł

Rtg miednicy i stawów biodrowych, 1 projekcja 40,00 zł

Rtg stawów krzyżowo - biodrowych AP, 1 projekcja 40,00 zł

Rtg stawów krzyżowo-biodrowych skosy, 2 projekcje 50,00 zł

Rtg stawu biodrowego, 1 projekcja 40,00 zł

Rtg kości krzyżowej, 2 projekcje 50,00 zł

Rtg kości ogonowej, 2 projekcje 50,00 zł

Rtg jamy brzusznej, 1 projekcja 40,00 zł

RTG KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH

Rehabilitacja 

Diagnostyka obrazowa 



Rtg stawu barkowego, 1 projekcja 40,00 zł

Rtg stawu barkowego, 2 projekcje 50,00 zł

Rtg kości przedramienia, 2 projekcje 40,00 zł

Rtg kości ramiennej, 2 projekcje 40,00 zł

Rtg stawu łokciowego, 2 projekcje 40,00 zł

Rtg nadgarstka, 2 projekcje 40,00 zł

Rtg ręki, 2 projekcje 40,00 zł

Rtg kości palca, 2 projekcje 40,00 zł

Rtg kości udowej, 2 projekcje 50,00 zł

Rtg kości podudzia, 2 projekcje 50,00 zł

Rtg kości piętowej 40,00 zł

Rtg stawu kolanowego, 2 projekcje 50,00 zł

Rtg stawu skokowego 50,00 zł

Rtg stopy 50,00 zł

RTG INNE

Rtg inne 50,00 zł

USG DOPPLER

USG Doppler aorty i tętnic biodrowych 150,00 zł

USG Doppler tętnic nerkowych 150,00 zł

USG Doppler gruczołu tarczowego 150,00 zł

USG Doppler tętnic domózgowych 150,00 zł

USG Doppler żyły wrotnej wątroby 150,00 zł

USG Doppler żył jednej kończyny górnej 150,00 zł

USG Doppler żył obu kończyn górnych 250,00 zł

USG Doppler żył powierzchownych i głębokich jednej kończyny dolnej 200,00 zł

USG Doppler żył powierzchownych i głębokich obu kończyn dolnych 350,00 zł

USG Doppler tętnic jednej kończyny górnej 150,00 zł

USG Doppler tętnic obu kończyn górnych 250,00 zł

USG Doppler tętnic jednej kończyny dolnej 150,00 zł

USG Doppler tętnic obu kończyn dolnych 250,00 zł

USG Doppler - inne 180,00 zł

USG INNE

USG mózgowia (przez ciemiączko) 130,00 zł

USG szyi (poza tarczycą) 130,00 zł

USG ślinianek 130,00 zł

USG węzłów chłonnych jednej okolicy anatomicznej 130,00 zł

USG tarczycy 130,00 zł

USG piersi 130,00 zł

USG jamy brzusznej 130,00 zł

USG jąder 130,00 zł

USG stawów biodrowych u dzieci - z konsultacją lekarską 200,00 zł

USG urologiczne (w trakcie porady) 70,00 zł

USG ocena wpustu 130,00 zł

USG tkanki miękkiej 130,00 zł

USG transrektalne (w trakcie porady) 70,00 zł

USG jednego stawu 180,00 zł

USG GINEKOLOGICZNO- POŁOŻNICZE

USG położnicze (poza poradą) 150,00 zł

USG położnicze (w trakcie porady, doraźne poza standardem MZ) 70,00 zł

USG ginekologiczne przez powłoki (w trakcie porady) 70,00 zł

USG położnicze 3D/4D (w tym tzw. połówkowe lub genetyczne) 220,00 zł

USG położnicze dodatkowe obrazowanie 3D/4D (w trakcie badania USG położniczego na NFZ) 70,00 zł

USG transwaginalne (poza poradą) 130,00 zł

USG transwaginalne (w trakcie porady) 70,00 zł

ECHO

Echokardiografia 130,00 zł

Echokardiografia w trakcie porady 70,00 zł

Nadłonowa punkcja pęcherza moczowego 130,00 zł

Pobranie wycinka z zewnętrznych narządów płciowych z badaniem histopatologicznym 180,00 zł

Urofluometria prosta 50,00 zł

Zmiana, założenie cewnika (z ceną cewnika) 50,00 zł

Boostrix 100,00 zł

Boostrix polio 125,00 zł

Cervarix 310,00 zł

Tetana 30,00 zł

Engerix 80,00 zł

FSME-IMMUN dorośli 160,00 zł

FSME-IMMUN dzieci 150,00 zł

Havrix junior 140,00 zł

Havrix Adult 190,00 zł

Infanrix DTPa 100,00 zł

Infanrix hexa 210,00 zł

Infanrix IPV + HIB 160,00 zł

MMR II 70,00 zł

Szczepienia z kwalifikacją lekarską 

Urologia 



Prevenar 290,00 zł

Rotateq 190,00 zł

Gardasil 4 / Silgard         230,00 zł

Synflorix 220,00 zł

Twinrix adult 210,00 zł

Varilrix 230,00 zł

Pentaxim 150,00 zł

HBVAX PRO 80,00 zł

Imovax Polio 100,00 zł

Adacel 110,00 zł

Nimenrix 220,00 zł

Priorix 130,00 zł

Avaxim 170,00 zł

Hexacima 200,00 zł

Bexsero 370,00 zł

Act-HIB 60,00 zł

Gardasil 9 440,00 zł

Encepur Adults                150,00 zł

Encepur K                          150,00 zł

Clodivac 80,00 zł

Hepavax Gene TF 80,00 zł

Pneumovax 23 160,00 zł

MR GŁOWY I SZYJI

MR głowy bez kontrastu na aparacie 1,5T 430,00 zł

MR głowy z kontrastem na aparacie 1,5T 540,00 zł

MR oczodołów bez kontrastu na aparacie 1,5T 390,00 zł

MR oczodołów z kontrastem na aparacie 1,5T 500,00 zł

MR twarzoczaszki bez kontrastu na aparacie 1,5T 390,00 zł

MR twarzoczaszki z kontrastem na aparacie 1,5T 500,00 zł

MR przysadki z kontrastem na aparacie 1,5T 540,00 zł

MR szyi (tkanki miękkie) bez kontrastu na aparacie 1,5T 430,00 zł

MR szyi (tkanki miękkie) z kontrastem na aparacie 1,5T 540,00 zł

ANGIO-MR głowa bez kontrastu na aparacie 1,5T 570,00 zł

ANGIO-MR głowa z kontrastem na aparacie 1,5T 680,00 zł

MR głowy z przysadką z kontrastem na aparacie 1,5T 590,00 zł

MR KRĘGOSŁUPA

MR kręgosłupa jeden odcinek bez kontrastu na aparacie 1,5T 320,00 zł

MR kręgosłupa jeden odcinek z kontrastem na aparacie 1,5T 430,00 zł

MR kręgosłupa L/S + stawy krzyżowo - biodrowe bez kontrastu na aparacie 1,5T 470,00 zł

MR kręgosłupa L/S + stawy krzyżowo - biodrowe z kontrastem na aparacie 1,5T 580,00 zł

MR kręgosłupa dwa odcinki bez kontrastu na aparacie 1,5T 490,00 zł

MR kręgosłupa dwa odcinki z kontrastem na aparacie 1,5T 600,00 zł

MR STAWÓW

MR stawów krzyżowo - biodrowych bez kontrastu na aparacie 1,5T 320,00 zł

MR stawów krzyżowo - biodrowych z kontrastem na aparacie 1,5T 430,00 zł

MR stawu: nadgarstek/dłoń/łokieć bez kontrastu na aparacie 1,5T 450,00 zł

MR stawu: nadgarstek/dłoń/łokieć z kontrastem na aparacie 1,5T 560,00 zł

MR stawu: barkowy/kolanowy bez kontrastu na aparacie 1,5T 410,00 zł

MR stawu: barkowy/kolanowy z kontrastem na aparacie 1,5T 520,00 zł

MR stawu: skokowy, stopa bez kontrastu na aparacie 1,5T 490,00 zł

MR stawu: skokowy, stopa z kontrastem na aparacie 1,5T 600,00 zł

MR stawów biodrowych bez kontrastu na aparacie 1,5T 470,00 zł

MR stawów biodrowych z kontrastem na aparacie 1,5T 580,00 zł

MR JAMY BRZUSZNEJ I MIEDNICY

MR jamy brzusznej bez kontrastu na aparacie 1,5T 510,00 zł

MR jamy brzusznej z kontrastem na aparacie 1,5T 620,00 zł

MR jamy brzusznej + MRCP (cholangiografia) na aparacie 1,5T 610,00 zł

MR jamy brzusznej + MRCP z kontrastem na aparacie 1,5T 690,00 zł

MR miednicy małej bez kontrastu na aparacie 1,5T 450,00 zł

MR miednicy małej z kontrastem na aparacie 1,5T 560,00 zł

MR cholangiografia (MRCP - drogi żółciowe) na aparacie 1,5T 550,00 zł

MR jamy brzusznej + miednica mała bez kontrastu na aparacie 1,5T 800,00 zł

MR jamy brzusznej + miednica mała z kontrastem na aparacie 1,5T 910,00 zł

MR KOŚCI DŁUGICH

MR kości długich bez kontrastu na aparacie 1,5T 390,00 zł

MR kości długich  z kontrastem na aparacie 1,5T 500,00 zł

MR INNE

MR splotu lędźwiowo-krzyżowego na aparacie 1,5T 510,00 zł

MR splotu szyjnego, ramiennego (barkowego) na aparacie 1,5T 450,00 zł

Podanie kontrastu w badaniu MRI 150,00 zł

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

MR GŁOWY I SZYJI

MR głowy bez kontrastu na aparacie 3T 470,00 zł

MR głowy z kontrastem na aparacie 3T 580,00 zł

MR oczodołów bez kontrastu na aparacie 3T 430,00 zł

Rezonans magnetyczny 



MR oczodołów z kontrastem na aparacie 3T 540,00 zł

MR twarzoczaszki bez kontrastu na aparacie 3T 430,00 zł

MR twarzoczaszki z kontrastem na aparacie 3T 540,00 zł

MR przysadki z kontrastem na aparacie 3T 580,00 zł

MR szyi (tkanki miękkie) bez kontrastu na aparacie 3T 470,00 zł

MR szyi (tkanki miękkie) z kontrastem na aparacie 3T 580,00 zł

ANGIO-MR głowa bez kontrastu na aparacie 3T 610,00 zł

ANGIO-MR głowa z kontrastem na aparacie 3T 720,00 zł

MR głowy z przysadką z kontrastem na aparacie 3T 630,00 zł

MR KRĘGOSŁUPA

MR kręgosłupa jeden odcinek bez kontrastu na aparacie 3T 360,00 zł

MR kręgosłupa jeden odcinek z kontrastem na aparacie 3T 470,00 zł

MR kręgosłupa dwa odcinki bez kontrastu na aparacie 3T 530,00 zł

MR kręgosłupa dwa odcinki z kontrastem na aparacie 3T 640,00 zł

MR kręgosłupa L/S + stawy krzyżowo - biodrowe bez kontrastu na aparacie 3T 510,00 zł

MR kręgosłupa L/S + stawy krzyżowo - biodrowe z kontrastem na aparacie 3T 620,00 zł

MR STAWÓW

MR stawu: nadgarstek/dłoń/łokieć bez kontrastu na aparacie 3T 490,00 zł

MR stawu: nadgarstek/dłoń/łokieć z kontrastem na aparacie 3T 600,00 zł

MR stawu: barkowy/kolanowy bez kontrastu na aparacie 3T 450,00 zł

MR stawu: barkowy/kolanowy z kontrastem na aparacie 3T 560,00 zł

MR stawu: skokowy/stopa bez kontrastu na aparacie 3T 530,00 zł

MR stawu: skokowy/stopa z kontrastem na aparacie 3T 640,00 zł

MR stawów biodrowych bez kontrastu na aparacie 3T 510,00 zł

MR stawów biodrowych z kontrastem na aparacie 3T 620,00 zł

MR stawów krzyżowo - biodrowych bez kontrastu na aparacie 3T 360,00 zł

MR stawów krzyżowo - biodrowych z kontrastem na aparacie 3T 470,00 zł

MR JAMY BRZUSZNEJ I MIEDNICY

MR jamy brzusznej bez kontrastu na aparacie 3T 550,00 zł

MR jamy brzusznej z kontrastem na aparacie 3T 660,00 zł

MR jamy brzusznej + MRCP (cholangiografia) na aparacie 3T 690,00 zł

MR jamy brzusznej + MRCP z kontrastem  na aparacie 3T 730,00 zł

MR jamy brzusznej + miednica mała bez kontrastu na aparacie 3T 840,00 zł

MR jamy brzusznej + miednica mała z kontrastem na aparacie 3T 950,00 zł

MR miednicy małej bez kontrastu na aparacie 3T 490,00 zł

MR miednicy małej z kontrastem na aparacie 3T 600,00 zł

MR cholangiografia (MRCP - drogi żółciowe) na aparacie 3T 590,00 zł

ANGIO-MR aorta brzuszna bez kontrastu na aparacie 3T 700,00 zł

ANGIO-MR aorta brzuszna z kontrastem na aparacie 3T 900,00 zł

MR gruczołu krokowego bez kontrastu na aparacie 3T 630,00 zł

MR gruczołu krokowego z kontrastem na aparacie 3T 740,00 zł

MR KOŚCI DŁUGICH

MR kości długich bez kontrastu na aparacie 3T 430,00 zł

MR kości długich  z kontrastem na aparacie 3T 540,00 zł

MR INNE

MR splotu lędźwiowo-krzyżowego na aparacie 3T 550,00 zł

MR splotu szyjnego, ramiennego (barkowego) na aparacie 3T 490,00 zł

TK głowy bez kontrastu 220,00 zł

TK głowy z kontrastem 300,00 zł

TK kości skroniowej bez kontrastu 200,00 zł

TK kości skroniowej z kontrastem 270,00 zł

TK zatok bez kontrastu 220,00 zł

TK zatok z kontrastem 300,00 zł

TK oczodołów bez kontrastu 200,00 zł

TK oczodołów z kontrastem 270,00 zł

TK ślinianek bez kontrastu 190,00 zł

TK ślinianek z kontrastem 250,00 zł

TK gardła bez kontrastu 190,00 zł

TK gardła z kontrastem 250,00 zł

TK krtani bez kontrastu 190,00 zł

TK krtani z kontrastem 250,00 zł

TK tkanek miękkich szyi bez kontrastu 200,00 zł

TK tkanek miękkich szyi z kontrastem 250,00 zł

TK kręgosłupa szyjnego bez kontrastu 200,00 zł

TK kręgosłupa szyjnego z kontrastem 270,00 zł

TK kręgosłupa lędźwiowego bez kontrastu 220,00 zł

TK kręgosłupa lędźwiowego z kontrastem 300,00 zł

TK kręgosłupa piersiowego bez kontrastu 200,00 zł

TK kręgosłupa piersiowego z kontrastem 270,00 zł

TK klatki piersiowej bez kontrastu 220,00 zł

TK klatki piersiowej z kontrastem 300,00 zł

TK klatki piersiowej HRCT 220,00 zł

TK jamy brzusznej bez kontrastu 200,00 zł

TK jamy brzusznej z kontrastem 300,00 zł

TK jamy brzusznej i miednicy bez kontrastu 300,00 zł

Tomografia komputerowa



TK jamy brzusznej i miednicy mniejszej z kontrastem - wielofazowe 450,00 zł

TK miednicy mniejszej bez kontrastu 200,00 zł

TK miednicy mniejszej z kontrastem 270,00 zł

TK trzustki bez kontrastu 200,00 zł

TK trzustki z kontrastem-wielofazowe 270,00 zł

TK nadnercza bez kontrastu 250,00 zł

TK nadnercza z kontrastem 300,00 zł

TK nadnercza wielofazowe 300,00 zł

TK wątroby i dróg żółciowych bez i z CM wielofazowe 400,00 zł

TK - urografia 400,00 zł

TK kończyny  dolnej lub górnej bez kontrastu 230,00 zł

TK kończyny  dolnej lub górnej z kontrastem 300,00 zł

TK stawów 220,00 zł

TK stawów z kontrastem 290,00 zł

Angio-TK głowy 400,00 zł

Angio-TK tętnic szyjnych bez i z CM 400,00 zł

Angio-TK łuku aorty i tętnice dogłowowe 400,00 zł

Angio-TK jamy brzusznej i miednicy mniejszej 400,00 zł

Angio-TK aorty piersiowej 400,00 zł

Angio-TK tętnice płucne 400,00 zł

Angio-TK tętnic kończyn górnych 400,00 zł

Angio-TK żył kończyn górnych 400,00 zł

Angio-TK tętnic kończyn dolnych 400,00 zł

Angio-TK żył kończyn dolnych 400,00 zł

TK tkanek miękkich bez kontrastu 200,00 zł

TK tkanek miękkich z kontrastem 270,00 zł

TK struktur kostnych jednej okolicy + rekonstr 3D bez kontrastu 200,00 zł

TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy bez kontrastu 450,00 zł

Kontrast 100,00 zł

Angio-TK aorty brzusznej i tętnic biodrowych 400,00 zł

TK klatki piersiowej LD (niskodawkowa) 180,00 zł

Endoskospia

Porada lekarza gastroenterologa 150,00 zł
Gastroskopia i kolonoskopia - badanie łączne, ze znieczuleniem 820,00 zł
Gastroskopia z testem uerazowym 250,00 zł

Pobranie wycinka w gastroskopii z badaniem histopatologicznym – za każdy wycinek (bioptat) 80,00 zł

Znieczulenie dożylne do gastroskopii 280,00 zł

Kolonoskopia diagnostyczna 390,00 zł

Pobranie wycinka w kolonoskopii z badaniem histopatologicznym – za każdy wycinek (bioptat) 90,00 zł

Usunięcie jednego polipa w trakcie kolonoskopii z badaniem histopatologicznym 300,00 zł

Usunięcie kolejnego polipa z badaniem histopatologicznym 150,00 zł

Znieczulenie dożylne do kolonoskopii lub kolonoskopii z gastroskopią 310,00 zł

Badanie od 1 do 3 nerwów - cena za 1 nerw 65,00 zł

Badanie powyżej 3 nerwów - cena za każdy następny nerw 35,00 zł

Przewodnictwo nerwowo-mięśniowe:próba miasteniczna 100,00 zł

Splot barkowy - jedna strona 190,00 zł

Próba tężyczkowa 100,00 zł

Nerw łokciowy: dodatkowe badanie metodą krótkich segmentów 40,00 zł

Badanie odruchu z mięśnia okrężnego oka 75,00 zł

Badanie od 1 do 3 mięśni - cena za 1 mięsień 100,00 zł

Badanie powyżej 3 mięśni - cena za każdy następny  mięsień 70,00 zł

Cennik ważny od  01.05.2023 r. Nadmorskie Centrum Medyczne zastrzega możliwość zmiany cen. Podane ceny są cenami brutto.

Badania neurofizjologiczne


