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Wizyty i konsultacje
Badanie okulistyczne

150 – 200 zł

Badanie okulistyczne kontrolne do 14 dni

50 zł

Badanie okulistyczne kontrolne 15-30 dni

100 zł

Badanie okulistyczne kontrolne 1-3 m-ce

150 zł

Wizyta z SOCT

200 zł

Pakiet AMD / kwalifikacja do iniekcji: konsultacja okulistyczna, pomiar
ostrości wzroku, wada refrakcji, SOCT plamka

250 zł

Pakiet onkologiczny: konsultacja okulistyczna, USG, foto, FAF

250 zł

Pakiet onkologiczny z OCT : konsultacja okulistyczna, USG, foto, FAF +
SOCT/

300 zł

Pakiet Jaskra: konsultacja okulistyczna , pomiar ostrości wzroku, wada
refrakcji, pomiar ciśnienia, SOCT tarcza i GCC, pachymetria, gonioskopia

350 zł

Pakiet suche oko: konsultacja okulistyczna, pomiar ostrości wzroku, wada
refrakcji, pomiar ciśnienia, Test Schirmera, BUT, ocena barwienia
powierzchni oka

280 zł

Kwalifikacja do leczenia chirurgicznego – witrektomii: konsultacja
okulistyczna, badanie ostrości wzroku, wada refrakcji, pomiar ciśnienia
SOCT / USG

250 zł

Dobór korekcji okularowej

50 zł

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego

40 zł

Gonioskopia

60 zł

Badanie pola widzenia [ jedno oko / dwoje oczu ]

40 /60 zł
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Diagnostyka
Badanie OCT plamka

150 zł

Badanie OCT tarcza n. II

150 zł

OCT odcinka przedniego
(pachymetria/skan rogówki/pomiar kąta przesączania)

150 zł

Badanie OCT tarcza n.II i plamka

220 zł

Badanie OCT tarcza n.II, plamka, odcinek przedni

300 zł

Badanie OCT tarcza, odcinek przedni

220 zł

Badanie Angiografii Fluoresceinowej AF

220 zł

Dodatkowy wydruk badania AF z opisem

20 zł

Autofluorescencja [ FAF ] z wydrukiem

50 zł

Pakiet SOCT + AF
Zdjęcie dna oka lub odcinka przedniego [ jedno oko / dwoje oczu ]

300 zł
60 / 80 zł

USG gałki ocznej

70 zł

Biometria gałki ocznej

50 zł

USG gałki ocznej + biometria

100 zł

USG gałki ocznej i oczodołu

120 zł

Iniekcje doszklistkowe
Iniekcja doszklistkowa – LUCENTIS (jedna dawka)

2000 zł

Iniekcja doszklistkowa – EYLEA (jedna dawka)

1500 zł

Iniekcja doszklistkowa - TRIAMCINOLONE
Wizyta kontrolna po pierwszej iniekcji + badanie OCT

500 zł
Bezpłatne
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Zabiegi laserowe
Trabekuloplastyka ½ kąta

250 zł

Kapsulotomia YAG

300 zł

Irydotomia laserowa IRT, membrantomia

300 zł

Fotokoagulacja otworu siatkówki

250 zł

Fotokoagulacja plamki 1 sesja

250 zł

Panfotokoagulacja ¼ siatkówki

220 zł

Zabieg laserowy + wizyta

+50 zł

Zabiegi operacyjne aparatu ochronnego oka
Podwinięcie /Odwinięcie powieki [jedno oko / dwoje oczu]

1000 /1400 zł

Korekcja wiotkości powiek [jedno oko /dwoje oczu]

1000 /1400 zł

Gradówka

450 zł

Zeszycie szpary powiekowej

400 zł

Usunięcie zmiany spojówki

450 zł

Zabieg wycięcia guzków powiek (1 zmiana – brodawka, kaszak, cysta, itd.)

400 zł

Zabieg wycięcia guzków powiek (liczne zmiany – brodawka, kaszak, cysta,
kępki żółte / jedna powieka /)

600 zł

Zabieg płukania kanalika nosowego- łzowego

150 zł

Zabieg płukania / sondowania kanalika nosowego- łzowego u dzieci

400 zł

Zamknięcie punktu łzowego zatyczką [jedno oko / dwoje oczu]
Badanie histopatologiczne

250 / 400 zł
50 zł
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