CENY ZABIEGÓW CHIRURGIA ESTETYCZNA i CHIRURGIA RĘKI
Konsultacja

200zł

Usunięcie zmiany skóry
(w zależności od lokalizacji i wielkości)

500-1000zł

Usunięcie zmiany skóry
(pokrycie ubytku przeszczepem skóry lub płatem)

od 3500zł

Korekcja chirurgiczna blizn
(w zależności od lokalizacji i wielkości)

500-3000zł

Usunięcie tatuażu skóry
(w zależności od lokalizacji i wielkości)

500-3000zł

TWARZ
Operacja estetyczna powiek górnych (blefaroplastyka górna)
4500zł
Operacja estetyczna powiek dolnych (blefaroplastyka dolna)
5500zł
Operacja estetyczna powiek dolnych z kantopeksją/kantoplastyką boczną 6500zł
Operacja estetyczna powiek dolnych z dostępu przezspojówkowego
Operacje opadających powiek ze skróceniem mięśnia dźwigacza
Operacje opadających powiek z podwieszeniem na paskach powięzi

6500zł
6000zł
8500zł

Lifting brwi - nici (MIMS – minima invasive muscle suspension)
Lifting skroniowy brwi
Endoskopowy lifting brwi
Endoskopowy lifting czoła i brwi

3500zł
7000zł
10000zł
12000zł

Lifting twarzy (facelift)
Lifting szyi

14000-17000zł
9000zł

Przeszczep własnej tk. tłuszczowej:
Korekcja bruzdy powiekowo-polikowej (tzw.„dolina łez")
Korekcja bruzdy nosowo-wargowej
Wypełnienie ust
Wypełnienie okolicy jarzmowej

3500zł
3500zł
4000zł
4000zł

Liposukcja szyi

4000zł
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Operacje estetyczne odstających uszu (otoplastyka)

5000zł

Operacje estetyczne nosa
części chrzęstnej (czubek)
części chrzęstnej i kostnej
część chrzęstna, kostna i przegrody nosa
Operacje estetyczne nosa metodą otwartą z przeszczepem chrząstki

od 7500zł
od 9000zł
od 12000zł
12000-16000zł

PIERSI
Powiększanie piersi metodą ENDOSKOPOWĄ
(dostęp przez 4cm cięcie w dole pachowym)
Implanty okrągłe

20000zł

Powiększanie piersi implantami okrągłymi dostęp podpiersiowy
14000zł
Powiększanie piersi implantami anatomicznymi dostęp podpiersiowy
16500zł
Powiększanie piersi autologicznym przeszczepem tkanki tłuszczowej 10000 -15000zł
Lifting/podniesienie piersi (mastopeksja)
10000 -12000zł
Powiększanie piersi implantami okrągłymi + podniesienie piersi
20000zł
Powiększanie piersi implantami anatomicznymi + podniesienie piersi
22000zł
Usunięcie implantów piersi
8000zł
Operacje redukcyjne piersi

12000-16000zł

Operacje piersi sterczących

8500zł-13000zł

Zmniejszenie otoczki
2500zł/1szt; 4000zł/2szt
Plastyka wciągniętych brodawek
2500zł/1szt; 4000zł/2szt
Usunięcie ginekomastii tłuszczowej (liposukcja laserowa)
5500zł
Usunięcie ginekomastii gruczołowej (wycięcie)
7000zł
Usunięcie ginekomastii tłuszczowo-gruczołowej (liposukcja/wycięcie) 10000-12000zł
MODELOWANIE SYLWETKI
Operacje estetyczne brzucha (abdominoplastyka)
Operacje estetyczne brzucha (abdominoplastyka)
z plastyką powięzi lub/i przepukliny

10000 - 12000zł
16000zł

Liposukcja Laserowa SlimLipo:
szyja
brzuch
plecy
talia
ramiona

3500-4000zł
8000-9000zł
6000-8000zł
5000-6000zł
4000-6000zł
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uda wew.
uda zew.
kolana
łydki
ginekomastia
wzgórek łonowy

6000zł
6000zł
4500zł
4000zł
5500zł
4000zł

Plastyka ramion (brachioplastyka)
Plastyka ud
Powiększanie pośladków
(implant lub/i przeszczep własnej tkanki tłuszczowej)

8500zł
8500zł
17000-20000zł

OPERACJE INTYMNE
Plastyka warg sromowych mniejszych
Autologiczny przeszczep tłuszczu do warg sromowych
Plastyka zwężająca pochwy
Powiększenie punktu G /iniekcja kw. hialuronowego/

4500zł
5000zł
6000zł
1500zł

CHIRURGIA RĘKI
Operacja estetyczna rąk (przeszczep własnej tk. tłuszczowej)
Dekompresja kanału nadgarstka (tzw."zespół cieśni")
Uwolnienie z ucisku nerwów obwodowych kończyny górnej
Usunięcie choroby Dupuytren’a
Operacyjne leczenie Choroby deQuerveina
Operacje ganglionów i innych guzów ręki
Operacyjne leczenie palca zatrzaskującego
Wtórne operacje naprawcze ścięgien
Podanie miejscowe sterydu (Diprophos)

5000-8000zł
2500zł
3500-5000zł
od 4500zł
2500zł
2000-5000zł
1500-2500zł
5500zł -7000zł
250zł

Podane ceny są cenami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w zależności od stopnia
skomplikowania i zakresu operacji. Ostateczna cena zabiegu jest uzgadniana między
stronami w trakcie konsultacji przedoperacyjnej.
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