CENNIK USŁUG
obowiązuje od 10.07.2020

Wizyty i konsultacje
Konsultacja okulistyczna u specjalisty chorób oczu (badanie ostrości
wzroku, badanie dna oka, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, badanie
w lampie szczelinowej)

200zł

Konsultacja okulistyczna dr Mikołaj Meller

240zł

Konsultacja okulistyczna dr hab. n. med. Iwona Rospond-Kubiak

300zł

Badanie okulistyczne kontrolne do 14 dni po wizycie u specjalisty

100zł

Konsultacja okulistyczna + badanie SOCT u specjalisty

250zł

Konsultacja okulistyczna + badanie SOCT dr Mikołaj Meller

270zł

Pakiet AMD kwalifikujący do iniekcji dr Mikołaj Meller (konsultacja
okulistyczna, pomiar ostrości wzroku, wada refrakcji, SOCT plamka)

320zł

Kwalifikacja do leczenia chirurgicznego – witrektomii dr Mikołaj Meller
(konsultacja okulistyczna, badanie ostrości wzroku, wada refrakcji, pomiar
ciśnienia, SOCT / USG)

330zł

Pakiet Jaskra (konsultacja okulistyczna , pomiar ostrości wzroku, wada
refrakcji, pomiar ciśnienia, SOCT jaskra (tarcza nerwu wzrokowego (ONH),
RNFL, GCC), pachymetria, gonioskopia)

400zł

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

350zł

Dobór korekcji okularowej z konsultacją u specjalisty

250zł

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego

80zł

Diagnostyka
Badanie SOCT plamka

220zł

Badanie SOCT jaskra (tarcza nerwu wzrokowego, RNFL ,GCC)

220zł

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

220zł
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Badanie SOCT jaskra i plamka

300zł

Badanie OCT jaskra, plamka, odcinek przedni

370zł

Badanie OCT jaskra, odcinek przedni

300zł

Angiografia Fluoresceinowa (AF)

300zł

Dodatkowy wydruk badania AF z opisem
Zdjęcie dna oka (kolor, FAF) lub zdjęcie przedniego odcinka
(jedno/dwoje oczu)
Pakiet SOCT + AF
USG gałki ocznej i oczodołu (jedno oko/dwoje oczu)
USG UBM (jedno oko/dwoje oczu)
USG gałki ocznej + biometria

40zł
110/130zł

400zł
130zł/200zł
210/270zł
170zł

Iniekcje doszklistkowe
Iniekcja doszklistkowa – TRIAMCINOLONE (jedna dawka) +wizyta u
specjalisty z badaniem OCT w dniu iniekcji

760zł

Iniekcja doszklistkowa – EYLEA (jedna dawka) +wizyta u specjalisty z
badaniem SOCT w dniu iniekcji

1700zł

Iniekcja doszklistkowa – LUCENTIS (jedna dawka) + wizyta u specjalisty z
badaniem SOCT w dniu iniekcji

2000zł

Iniekcja doszklistkowa BEOVU (jedna dawka) + wizyta u specjalisty
z badaniem SOCT w dniu iniekcji+konsultacja lekarska z badaniem SOCT po
iniekcji

4000zł

Pakiet 3 iniekcji doszklistkowych BEOVU + wizyta u specjalisty z badaniem
SOCT w dniu iniekcji+konsultacja lekarska z badaniem SOCT po każdej
iniekcji

11500zł

Zabiegi operacyjne aparatu ochronnego oka
Korekcja wiotkości powiek (jedno oko / dwoje oczu)

1200/2000zł

Podwinięcie /Odwinięcie powieki (jedno oko / dwoje oczu)

1200/2000zł
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Usunięcie skrzydlika

900zł

Gradówka

500zł

Zeszycie szpary powiekowej

500zł

Usunięcie zmiany spojówki

600zł

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

500zł

Zabieg wycięcia guzków powiek – kępki żółte (jedno oko /dwoje oczu)
Zabieg usunięcia dużej zmiany powieki (wycięcie klinowe / jedno oko)

700zł/1200zł
1100zł

Zabieg płukania kanalika nosowego- łzowego

200zł

Zabieg płukania / sondowania kanalika nosowego- łzowego u dzieci

450zł

Zamknięcie punktu łzowego zatyczką (jedno oko / dwoje oczu)
Badanie histopatologiczne

300zł/450zł
80zł

Diagnostyka onkologiczna
I Pakiet onkologiczny dr hab.n.med. Iwona Rospond-Kubiak

400zł

(konsultacja okulistyczna, USG, foto kolor + FAF)
II Pakiet onkologiczny SOCT dr hab.n.med. Iwona Rospond-Kubiak

450zł

(konsultacja okulistyczna, USG, foto kolor + FAF, SOCT)
III Pakiet onkologiczny tęczówka dr hab.n.med. Iwona Rospond-Kubiak

450zł

(konsultacja okulistyczna, UBM, gonioskopia)
IV Pakiet onkologiczny spojówka dr hab.n.med. Iwona Rospond-Kubiak

350zł

(konsultacja okulistyczna, foto przedniego odcinka)
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