Cennik usług w MEDIX art-derm
KONSULTACJE LEKARSKIE
Dermatologia dorosłych i dzieci, Medycyna Estetyczna- dr n. med. Iwona Pniewska
Chirurgia, Onkologia- dr. n. med. Sławomir Mazur
Chirurgia Ogólna – lek. Łukasz Nazarewski
Medycyna Estetyczna, Dermatologia dorosłych- lek. Agnieszka Gradzińska
Ortopedia i Traumatologia, chirurgia kręgosłupa- dr n. med. Paweł Michalski
Psychologia dorosłych – Ewa Dobrzyńska
DIAGNOSTYKA I LECZENIE
Badanie wideodermoskopowe zmian skórnych

1 zmiana
2-4 zmiany
5-12 zmian
13-25 zmian
powyżej 30zmian
Badanie trichoskopowe (wideodermoskopia skóry owłosionej głowy i włosów) z konsultacją
dermatologiczną- dr n. med. Iwona Pniewska
Badanie trichoskopowe z konsultacją dermatologiczną- lek. Agnieszka Gradzińska
Pobranie biopsji ze skóry lub błon śluzowych z badaniem histopatologicznym
Pobranie biopsji ze skóry lub błon śluzowych z założeniem szwu i badaniem histopatologicznym
Badanie USG- dr Sławomir Mazur
Badanie USG + konsultacja specjalistyczna
Biopsja przezskórna gruboigłowa z badaniem histopatologicznym
Alergiczne testy płatkowe (w tym 3 wizyty: poniedziałek, środa, piątek) z omówieniem wyniku
Leczenie nadpotliwości toksyną botulinową (Azzalure) jednego z regionów: pachy, dłonie,
stopy
Fototerapia UVA i UVB- naświetlanie w kabinie niemieckiej firmy Waldmann (NOWOŚĆ!)
Badania laboratoryjne z płynów ustrojowych (np. krew, mocz) pobierane w wybranym punkcie
pobrań i wykonywane przez laboratorium DIAGNOSTYKA
ZABIEGI CHIRURGICZNE
Chirurgiczne wycięcie zmiany na skórze owłosionej głowy/twarzy + zdjęcie szwów
zmiana do 1 cm
1,1-2,0 cm
Chirurgiczne wycięcie zmiany na skórze tułowia/szyi/kończyn górnych i dolnych +zdjęcie szwów
zmiana do 1 cm
1,1-2,0 cm
2,1-3,0 cm
3,1-4,0 cm
Chirurgiczne wycięcie zmiany w miejscach szczególnych (uszy, powieki, czerwień wargowa,
palce, podeszwy stów, powierzchnie dłoniowe rąk, zewnętrzne narządy płciowe) lub zmian
większych niż 4 cm + zdjęcie szwów
Chirurgiczne wycięcie guzka piersi z badaniem histopatologicznym i zdjęciem szwów
Chirurgiczna korekta blizny i zdjęcie szwów
Badanie histopatologiczne tkanki
Chirurgiczne wycięcie każdej kolejnej zmiany- cena niższa o 50zł
Zdjęcie szwów założonych poza MEDIX art-derm
Krioterapia ( mrożenie ciekłym azotem)
w zależności od lokalizacji, liczby zmian
Łyżeczkowanie zmian skórnych
1-3 zmian
4-6 zmian
7-10 zmian
> 10 zmian cena za każdą dodatkową zmianę
Usuwanie zmian skórnych laserem CO2
w zależności od liczby zmian
Elektrokoagulacja zmian skórnych
Ostrzykiwanie keloidu i blizn przerosłych
Nacięcie i drenaż ropnia/zanokcicy

w zależności od liczby zmian

150 zł
200 zł
150 zł
120 zł
500 zł
150 zł
250 zł
300 zł
350 zł
400 zł
450 zł
300 zł
220 zł
300 zł
350 zł
150 zł
280 zł
300 zł
350 zł
1800 zł
25 zł
wg. cennika

600 zł
700 zł
400 zł
500 zł
700 zł
900 zł

900-2000 zł
1000-3000 zł
600-3000 zł
120 zł
50 zł
od 350 zł
300 zł
350 zł
450 zł
30 zł
150-1000 zł
150-1000 zł
250-400 zł
280 zł

Zdjęcie paznokcia w znieczuleniu miejscowym
Zmiana opatrunku/sączka po zabiegu

300 zł
30-80 zł

MEDYCYNA ESTETYCZNA I KOSMETOLOGIA
Kwas hialuronowy- wypełnianie zmarszczek
w zależności od preparatu
Zmarszczki czoła
Bruzdy nosowo-wargowe
„cienie pod oczami”/”Dolina łez”
„kurze łapki”
Usta
Usuwanie zmarszczek toksyną botulinową
zmarszczki poziome czoła
zmarszczki między brwiami
„kurze łapki”
2 okolice
3 okolice
poziome zmarszczki szyi
Osocze bogatopłytkowe (PRP)
twarz i szyja
skóra głowy-stymulacja wzrostu włosów
twarz, szyja i dekolt
Mezoterapia iniekcyjna anti-aging
w zależności od rozległości zabiegu i użytego preparatu
grzbiety rąk
Twarz
Twarz i szyja
Twarz, szyja i dekolt
Mezoterapia iniekcyjna- przeciwcellulitowa (pośladki i uda)
1 zabieg
Pakiet 4 zabiegów
Mezoterapia iniekcyjna- skóra owłosiona głowy, stymulacja włosów
1 zabieg
Pakiet 4 zabiegów
Znieczulenie kremem miejscowo znieczulającym jednej okolicy
Znieczulenie kremem miejscowo znieczulającym całej twarzy
Cosmelan-usuwanie przebarwień (w cenie 3 kontrolne wizyty oraz krem do kontynuacji kuracji
domowej)
Peelingi lekarskie twarzy pH formula (do 3 warstw preparatu)
Ageing
Acne
VITA C
Peeling migdałowy
Peeling lekarski Ener-Peel
MA
SA
JR
TCA
Dr Cyj Hair filler-stymulacja wzrostu włosów

Oczyszczanie skóry - kawitacja
Zabieg laserem frakcyjnym CO2
Manualne oczyszczanie skóry twarzy
Manualne oczyszczanie skóry pleców

Ceny obowiązują od 01.10.2018 r.

800-1300 zł

700 zł
700 zł
700 zł
1300 zł
1800 zł
700 zł
750 zł
750 zł
1200 zł
300-750 zł

800 zł
3000 zł
450 zł
1600 zł
35 zł
60 zł
1800 zł
350 zł
350 zł
150 zł
150 zł
220 zł
240 zł
350 zł
350 zł

1 zabieg
Pakiet 4 zabiegów

800 zł
2800 zł

termin, zakres i cena ustalane indywidualnie
kosmetyczka
Lekarz
kosmetyczka
Lekarz

80 zł
od 300 zł
350 zł
420-700 zł
380 zł
450-750 zł

