
CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCY  

W SPZOZ MIEJSKA PRZYCHODNIA ZDROWIA W 

ZĄBKACH 

 

Poradnia Ogólna 

Badania i porada lekarska 50 zł 

Badania i porada lekarska – wizyta 

domowa 

100 zł 

Zaświadczenia, opinie, orzeczenia 

lekarskie  

40 zł 

Poradnia Dziecięca 

Badania i porada lekarska 50 zł 

Badania i porada lekarska – wizyta 

domowa 

100 zł 

Zaświadczenia, opinie, orzeczenia 

lekarskie 

40 zł 

 

 

 

Cennik szczepionek poza kalendarzem szczepień 

INFANRIX HEXA  200 zł 

INFANRIX+IPV+HIB 150 zł 

PENTAXIM 150 zł 

ROTARIX 310 zł 

FSME IMMUN 130 zł 

VARILRIX 230 zł 

PREVENAR 280 zł 

BOOSTRIX POLIO 100 zł 

NIMENRIX 180 zł 

HEXACIMA 190 zł 

BEXSERO 350 zł 

 

ENGERIX 70 zł 

VAXIGRIP 55 zł 

INFLUVAC 45 zł 



Gabinet Zabiegowy 

Iniekcje domięśniowe 20 zł 

Iniekcje podskórne 15 zł 

Iniekcje dożylne 25 zł 

Wlew kroplowy 30 zł 

Iniekcje domięśniowe – w domu 

chorego 

30 zł 

Iniekcje podskórne – w domu chorego 25 zł 

Iniekcje dożylne- w domu chorego 35 zł 

Szczepienia ochronne 30 zł 

Badania EKG spoczynkowe ( bez 

opisu) 

25 zł 

Pomiar ciśnienia 10 zł 

 

Poradnia Ginekologiczna 

Badania i porada lekarska 100 zł 

Cytologia 40 zł 

USG narządu rodnego i ciąży 120 zł 

 

Poradnia Chirurgiczna 

Badania i porada lekarska 100 zł 

Założenie małego opatrunku (gips) 50 zł 

Histopatologia 60 zł 

Mały zabieg chirurgiczny 50 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA ( ze znieczuleniem) 

• Wypełnienia ( plomb) światłoutwardzalne: 

- ząb mleczny………………………………………………………………………..70 zł 

Ząb stały: 

- całkowite opracowanie i odbudowa ubytku na 1 powierzchni………………….70-90 zł 

- całkowite opracowanie i odbudowa ubytku na 2 powierzchniach……………….…90 zł 

- całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 2 powierzchniach……..100 zł 

- całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 3 powierzchniach                                    

(MOD)……………………………………………………………………………….120 zł                               

• Leczenie endodontyczne ( kanałowe) : 

- wypełnienie kanałów w zębie jednokanałowym…………………………………….55 zł 

- wypełnienie kanałów w zębie dwukanałowym (za kanał)………………………..….55 zł 

- wypełnienie kanałów w zębie trójkanałowym (za kanał)……………………………55 zł 

• Lakierowanie zębów fluorem: 

- jednego zęba…………………………………………………………………..10 zł 

- całościowe zębów stałych (żuchwy lub szczęki)……………………………...40 zł 

- całościowe zębów stałych (żuchwy i szczęki)………………………………...60 zł 

- całościowe zębów mlecznych…………………………………………………40 zł 

2. CHIRURGIA 

- znieczulenie……………………………………………………………………20 zł 

- usunięcie zęba stałego…………………………………………………………80 zł 

- usunięcie zęba mlecznego…………...………………………………………...50 zł 

- nacięcie ropnia………………………………………………………………....35 zł 

- dłutowanie zęba………………………………………………………………...70 zł 

- szycie…………………………………………………………………………...40 zł 

- zdjęcie szwu……………………………………………………………………15 zł 

3. PERIODONTOLOGIA 

- scaling (usunięcie kamienia) – szczęka………………………………………..40 zł 

- scaling (usunięcie kamienia) – żuchwa……………………………………….40 zł 

Poradnia Stomatologiczna  

* usługi nie objęte wykazem usług gwarantowanych 

*usługi dla pacjentów bez ubezpieczenia 


