
 
 

Nowe zabiegi  wykonywane w CM Klara - cennik zabiegów ortopedycznych na rok 2015   

 

Artroskopia biodra 9 000 zł + cena implantu  

 

Artroskopowe leczenia biodra przeskakującego  7 000 zł  

 

Biodro strzelające - leczenie tradycyjne  3 500 zł  

 

Artroskopia stawu skokowego  3  500 zł  

 

Kapoplastyka stawu biodrowego 22 000 z 

Cennik zabiegów ortopedycznych - CM Klara  

 

Artroskopia stawu kolanowego (usunięcie fragmentu uszkodzonej  

łąkotki ,  debridment ,  usunięcie przerośniętego fałdu błony maziowej,  

chondrektomia,  mikrofrakturacja,  artroskopia diagnostyczna,  przecięcie 

troczków rzepki,  usunięcie ciała wolnego) w znieczuleniu 

przewodowym lub ogólnym  3 500 zł  

 

Artroskopia stawu kolanowego (szycie łąkotki  z zastosowaniem 

implantów –  zszywek, leczenie niestabilności  rzepki) w zn ieczuleniu 

przewodowym lub ogólnym (w za leżności  od liczby zastosowanych  

implantów)  od 4500 zł  

 

Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego  

(techniką przezpiszczelową  lub przezportalową, mocowanie udowe 

endobutton,  piszczelowe - śruba interferencyjna tytanowa,  

biowchłanialna lub peak)  9 000 zł  

 

Artroskopia stawu ramiennego  –  rekonstrukcja stożka  rotatorów  

(w zależności  od liczby zastosowanych implantów)  od 6  500 zł  

 

Artroskopia stawu ramiennego  –  rekonstrukcja obrąbka stawowego  

(w zależności  od liczby zastosowanych implantów)  od  5 500 zł  

 

Artroskopowa dekompresja przestrzeni  podbarkowej  3 500 zł  

 

Operacja niestabilności  stawu barkowo -obojczykowego 3 000 zł  

 

Osteotomia podkolanowa w zaburzeniach osi  i  wczesnej  chorobie 

zwyrodnieniowej  7 000 zł  

 

Osteotomia korygująca kości  udowej w zaburzeniach osi  kończyny  7 000 zł - 9 000 zł  

 

Korekcja palucha koślawego  3 000 zł  

  (cena jednego implantu)  150 zł  

 

Korekcja palca młotkowatego  2 500 zł  

 

Usunięcie zmiany guzowatej  –  ganglionu, kaletek,  tenotomia palca 

zatrzaskującego  1 200 zł  

 

Operacja zapalenia nadkłykcia kości  ramiennej ,  tzw. łokcia "tenisisty”  

i  "golfisty"  2 500 zł  



 
 

 

Rekonstrukcja ścięgna Achil lesa  2 500 zł - 3 500 zł  

 

Usunięcie materiału zespalającego  2 100 zł - 2 500 zł  

 

Endoprotezoplastyka bezcementowa stawu biodrowego  

14 000 zł + cena 

implantu  

  

(cena obejmuje obsługę medyczną,  pielęgniarską i  rehabili tacyjną,  leki ,  

wyżywienie i  hospitalizację po zabiegu operacyjnym)    

 

Endoprotezoplastyka stawu kolanowego  

14 000 zł + cena 

implantu  

  

(cena obejmuje obsługę medyczną,  pielęgniarską i  rehabili tacyjną,  leki ,  

wyżywienie i  hospitalizację po zabiegu operacyjnym)    

 

Usunięcie torbieli  Bakera z dołu podkolanowego  2 500 zł  

 

Operacja braku zrostu lub zaburzenia zrostu  8 600 zł - 12 000 zł 

  (z podaniem osocza bogatopłytkowego lub komórek macierzystych)    

Operacje ręki  

Operacje zespołów uciskowych nerwów obwodowych    

 

Operacja zespołu cieśni  nadgarstka  1 500 zł  

 

Operacja zespołu kanału Guyona  1 500 zł  

 

Operacja zespołu rowka nerwu łokciowego  2 000 zł  

Operacje zaciskającego zapalenia pochewek ścięgnistych    

 

Operacja palca zatrzaskującego  1 200 zł  

 

Operacja choroby de Quervain  1 500 zł  

Mikrochirurgiczne operacje nerwów obwodowych    

 

Operacje świeżych uszkodzeń nerwów  3000-4000 zł  

 

Operacje rekonstrukcyjne (wszczep z nerwu łydkowego)  4 000 zł  

Operacje ścięgien prostowników i  zginaczy    

 

Pierwotne szycie ścięgien  2350-2750 zł  

 

Operacje rekonstrukcyjne zastarza łych uszkodzeń ścięgien  2400-3500 zł  

 

Operacja palca młotkowatego  1 800 zł  

 

Operacja palca butonierkowatego  1 800 zł  

      

 

Operacja przykurczu rozcięgna dłoniowego (Dupuyt rena)  2 500 zł  

 

Synowektomia stawów ręki ,  tenosynowektomia nadgarstka  2 000 zł  



 
 

 

 

Operacje zmian guzowatych    

 

Torbieli  ga laretowatej  (ganglion)  1200-1500 zł  

 

Guza tkanek miękkich  2 000 zł  

 

Torbieli  kostnej  2 000 zł  

      

 

Endoprotezoplastyka stawów ręki  

zależnie od ceny 

implantu  

Operacje świeżych urazów ręki i  przedramienia    

 

Otwarta repozycja i  wewnęt rzna stabilizacja paliczka  1 500 zł  

 

Otwarta repozycja i  wewnęt rzna stabilizacja kości  śródręcza   2 500 zł  

 

Otwarta repozycja i  wewnęt rzna stabilizacja kości  łódeczkowatej   4 000 zł  

 

Otwarta repozycja i  wewnęt rzna stabilizacja dalszego końca kości  

promieniowej   4 500 zł  

Operacje rekonstrukcyjne nieprawidłowego zrostu kostnego    

 

Osteotomia korekcyjna nieprawid łowego zrostu kości  śródręcza i  

palców  4 200 zł  

 

Osteotomia korekcyjna nieprawidłowego zrostu kości  promieniowej  4 500 zł  

 

Osteotomia skracająca kości  łokciowej  4 000 zł  

 

Operacja stawu rzekomego kości  łódeczkowatej  4000-6000 zł  

      

 

Operacje pourazowych przykurczów i  zniekształceń palców  od 2 000 zł  

Usztywnienie stawów    

 

Nadgarstka  6 000 zł  

 

Częściowe nadgarstka  5 500 zł  

 

Stawu międzypaliczkowego  2 000 zł  

      

 

Operacja łokcia "tenisisty"  2 500 zł  

 

Wycięcie kaletki  łokciowej  1 400 zł  

 

Usunięcie materiału zespalającego  od 1 700 zł  


