
 
Cennik usług medycznych w Centrum Medyczne Prime Medical  
obowiązuje od dnia 01.03.2023 roku                                                     
 

Konsultacje specjalistyczne w Centrum    

  
Bilans zdrowia (dzieci zdrowe)         180  zł  
Bilans zdrowia weekend (dzieci zdrowe)         200  zł  
Konsultacja alergologa         200 zł 
Konsultacja alergologa – odczulanie – I wizyta         200 zł 
Konsultacja alergologa – odczulanie – kontynuacja         150  zł 
Konsultacja alergologa dziecięcego         200  zł 

Konsultacja alergologa dziecięcego – odczulanie – I wizyta         200  zł 
Konsultacja alergologa dziecięcego – odczulanie – kontynuacja         150  zł  

Konsultacja chirurga          200  zł  
Konsultacja chirurga – leczenie ran przewlekłych         200  zł  
Konsultacja chirurga dziecięcego          250  zł 
Konsultacja chirurga przewodu naczyniowego         300  zł  
Konsultacja chirurga przewodu pokarmowego         300  zł  
Konsultacja chirurga przewodu pokarmowego z USG jamy brzusznej         350  zł  
Konsultacja chirurga ze zdjęciem szwów         250  zł  

Konsultacja dermatologa – dorośli         220  zł 
Konsultacja dermatologa – dorośli z dermatoskopią do 5 znamion         250  zł 
Konsultacja dermatologa – dorośli z dermatoskopią powyżej 5 
znamion         400  zł 
Konsultacja dermatologa – dorośli z krioterapią do 3 zmian         250  zł 

Konsultacja dermatologa dziecięcego         220  zł 
Konsultacja dermatologa dziecięcego z dermatoskopią do 5 znamion         250  zł 
Konsultacja dermatologa dziecięcego z dermatoskopią powyżej 5 
znamion         400  zł 
Konsultacja dermatologa dziecięcego z krioterapią do 3 zmian         250  zł 
Konsultacja dermatologa z krioterapią do 3 zmian – kontynuacja 
leczenia         220  zł 

Konsultacja diabetologa 

        200  zł (w przypadku 
przedłużenia wizyty ponad 
standardowe 30 minut możliwa 
dopłata w wysokości 100 zł) 

Konsultacja dietetyka dla dzieci i dorosłych – I wizyta         200  zł  
Konsultacja dietetyka dla dzieci i dorosłych – kontynuacja         150  zł  

Konsultacja endokrynologa         220-260  zł 

Konsultacja endokrynologa z USG tarczycy         250-320  zł 
Konsultacja fizjoterapeuty – uroginekologia         170  zł  



Konsultacja fizjoterapeuty – uroginekologia – konsultacja bez 
zabiegów         120  zł  
Konsultacja fizjoterapeuty – uroginekologia z USG         250  zł  
Konsultacja fizjoterapeuty dziecięcego         150  zł  

Konsultacja gastrologa          300  zł  

Konsultacja gastrologa z USG jamy brzusznej         350  zł  

Konsultacja internisty         180-200  zł  
Konsultacja internisty weekend         200  zł  
Konsultacja kardiologa         250  zł  
Konsultacja kardiologa dorośli z Echo serca         350  zł  
Konsultacja kardiologa dorośli z Echo serca i EKG         350  zł  
Konsultacja kardiologa dorośli z EKG         250  zł  
Konsultacja kardiologa – dzieci (EKG płatne dodatkowo 50 zł)         220  zł  
Konsultacja lekarska - leczenie nadwagi i otyłości – I wizyta         250  zł  

Konsultacja lekarska - leczenie nadwagi i otyłości – kontynuacja         200  zł  

Konsultacja lekarska – leczenie nadwagi i otyłości – dzieci – I wizyta         250  zł  
Konsultacja lekarska – leczenie nadwagi i otyłości – dzieci – 
kontynuacja         200  zł  
Konsultacja lekarska – medycyna stylu życia – I wizyta         250  zł  
Konsultacja lekarska – medycyna stylu życia – kontynuacja         200  zł  

Konsultacja lekarza medycyny rodzinnej – dorośli         180  zł  

Konsultacja lekarza medycyny rodzinnej – dzieci chore         180  zł  

Konsultacja lekarza medycyny rodzinnej weekend – dorośli         200  zł  
Konsultacja lekarza medycyny rodzinnej weekend – dzieci chore         200  zł  

Konsultacja lekarza medycyny sportowej – dorośli do 23 roku życia         130  zł  

Konsultacja lekarza medycyny sportowej – dorośli powyżej 23 roku 
życia         150  zł  
Konsultacja lekarza medycyny sportowej – dzieci         130  zł  
Konsultacja logopedy         150  zł  
Konsultacja nefrologa – dorośli         200  zł  
Konsultacja nefrologa z USG – dorośli         250  zł  
Konsultacja neurologa – dorośli         200  zł  
Konsultacja neurologa – dorośli – leczenie bólu         200  zł  
Konsultacja onkologa          200  zł  
Konsultacja ortopedy dla dorosłych          200-220  zł  
Konsultacja ortopedy dla dorosłych z USG         270  zł  
Konsultacja ortopedy dla dzieci          200-220  zł  
Konsultacja ortopedy dla dzieci z USG         270  zł  
Konsultacja ortopedy dla dzieci z USG bioderek          270  zł  
Konsultacja otolaryngologa         200  zł 



Konsultacja otolaryngologa z endoskopią         250  zł  
Konsultacja otolaryngologa z płukaniem ucha/uszu         240 zł 
Konsultacja otolaryngologa z usunięciem ciała obcego z gardła         240  zł  
Konsultacja otolaryngologa z usunięciem ciała obcego z nosa         240  zł 
Konsultacja otolaryngologa z usunięciem ciała obcego z ucha         240  zł 
Konsultacja pediatry – dzieci chore         180  zł  
Konsultacja pediatry – dzieci zdrowe         180  zł  
Konsultacja pediatry weekend – dzieci chore         200  zł  
Konsultacja pediatry weekend – dzieci zdrowe         200  zł  
Konsultacja proktologa         300  zł  
Konsultacja pulmonologa         200  zł 
Konsultacja urologa dziecięcego          250  zł 
Kwalifikacja do szczepienia – dorośli          180  zł  
Kwalifikacja do szczepienia – dzieci         180  zł  
Kwalifikacja do szczepienia – dorośli (jeśli szczepionka jest 
zapewniona przez Centrum + cena szczepienia zależna od rodzaju 
szczepionki) 

        160  zł w dni powszednie, 
180 zł w weekend 

Kwalifikacja do szczepienia – dzieci (jeśli szczepionka jest zapewniona 
przez Centrum + cena szczepienia zależna od rodzaju szczepionki) 

        160  zł w dni powszednie, 
180 zł w weekend 

 
 
 

Konsultacje specjalistyczne online   

  
Konsultacja dietetyka dla dzieci i dorosłych – kontynuacja online         130  zł  
Konsultacja endokrynologa – online         220-260  zł  
Konsultacja internisty – online         150  zł 
Konsultacja internisty weekend – online         180  zł 
Konsultacja kardiologa – online         200  zł  

Konsultacja lekarza medycyny rodzinnej – online – dorośli         150  zł 
Konsultacja lekarza medycyny rodzinnej – online – dzieci         150  zł 

Konsultacja lekarza medycyny rodzinnej weekend – online – dorośli         180  zł 
Konsultacja lekarza medycyny rodzinnej weekend – online – dzieci         180  zł 
Konsultacja pediatry – online         150  zł 
Konsultacja pediatry weekend – online         180  zł 
Konsultacja pulmonologa – online         200  zł  

 

Badania USG   

  
Echo serca         250  zł 
Pakiet USG dla dziewczynek (tarczyca, jama brzuszna)         250  zł  
Pakiet USG dla chłopców (tarczyca, jama brzuszna, jądra)         350  zł  
Pakiet USG dla kobiet (tarczyca, jama brzuszna, piersi)         350  zł  
Pakiet USG dla mężczyzn (tarczyca, jama brzuszna, prostata, jądra)         350  zł  



USG jamy brzusznej dorośli         180-210 zł 
USG jamy brzusznej dzieci         180-210 zł 
USG jąder dorośli         180-210 zł 

USG jąder dzieci         180-210 zł 
USG miednicy mniejszej dorośli         180-210 zł 
USG opłucnej dorośli         180-210 zł 
USG opłucnej dzieci         140 zł 
USG ortopedyczne         230 zł 

USG piersi         180  zł  
USG prostaty         180-210 zł 
USG szyi: (tarczyca, ślinianki, węzły chłonne)         220-250 zł 
USG ślinianek dzieci         180-210 zł 

USG ślinianek         180-210 zł 

USG tarczycy         180-210 zł 
USG tkanek miękkich         180-210 zł 
USG układu moczowego dorośli         180-210 zł  
USG układu moczowego dzieci         180-210 zł 
USG węzłów chłonnych obwodowych dorośli – 1 okolica         180-210 zł 
USG węzłów chłonnych obwodowych dorośli – 2-3 okolice         240  zł-270 zł 
USG węzłów chłonnych obwodowych dzieci – 1 okolica         180-210 zł 

USG węzłów chłonnych obwodowych dzieci – 2-3 okolice         240  zł-270 zł 
 

Pozostałe świadczenia medyczne   

Kardiologia:   
EKG           60  zł 
EKG dla dzieci (dla pacjentów odbywających wizytę u kardiologa 
dziecięcego)           50  zł  
EKG z opisem kardiologa (bez konsultacji)         120  zł  
Holter EKG 24 h z opisem kardiologa         180  zł 
Holter EKG 48 h z opisem kardiologa         300  zł  
Holter RR 24 h z opisem kardiologa         160  zł 

Dietetyka:   

Jadłospis ilościowy online bez wizyty  
(na podstawie ankiety wypełnianej przez pacjenta)           50  zł  
Jadłospis szczegółowy 7-dniowy         120  zł  
Jadłospis szczegółowy 14-dniowy        200  zł  

Alegologia i pulmonologia:   
Spirometria           80  zł 
Spirometria z próbą rozkurczową           140  zł 
Testy skórne – diagnostyka alergii            10  zł za 1 punkt 

Laryngologia:   
Płukanie uszu (wraz z konsultacją lekarską)         240  zł 



Podcięcie wędzidełka u noworodków i niemowląt (przy podcięciu obu 
wędzidełek możliwa dopłata – decyduje lekarz w trakcie zabiegu)         350  zł  

Dermatologia:   
Krioterapia – kolejna zmiana           30  zł  

Fizjoterapia dzieci i dorosłych:   
Kinesiotaping (płatny dodatkowo do ceny konsultacji)           50  zł  
Masaż pleców w ciąży         170  zł  
Masaż leczniczy         180  zł  

Instruktaż niemowlęcy         150  zł  

Rehabilitacja stóp dla niemowląt i dzieci         150  zł  
Terapia blizn         170  zł  

Zabiegi chirurgiczne:   

wycięcie zmiany skórnej (znamię barwnikowe, brodawka, włókniak)  
średnicy do 1 cm         400  zł  

wycięcie zmiany skórnej (znamię barwnikowe, brodawka, włókniak)  
średnicy od 1 do 2 cm         500  zł  
wycięcie zmian skórnych mnogich – każda kolejna zmiana         200  zł  

wycięcie powierzchownie położonego guzka  
(kaszak, tłuszczak, torbiel, brodawka) średnicy do 1,5 cm         500  zł  

wycięcie powierzchownie położonego guzka  
(kaszak, tłuszczak, torbiel, brodawka) średnicy 1,6-3 cm         600  zł  
zdjęcie szwów (bez konsultacji chirurga) – 1 rana          100  zł  
usuwanie ciał obcych ze skóry i tkanki podskórnej – 1 okolica         250  zł  
zdjęcie paznokcia         350  zł  
punkcja stawu/podanie leku do stawu          200  zł  
ewakuacja krwiaka         200  zł  
nacięcie ropnia lub ropowicy z założeniem sączka         400  zł  
oczyszczenie i szycie rany         350  zł  
leczenie ran przewlekłych  od 200 zł 
wycięcie martwiczych tkanek w odleżynie  od 200 zł 
usunięcie zdewitalizowanej tkanki od 50 zł 
zmiana opatrunku na ranie od 70 zł 
badanie histopatologiczne 1 zmiany (poza materiałem pobranym podczas 
zabiegu wykonywanego w naszym Centrum)           50  zł  
  

Pakiety post-Covid-19   
Pakiet profilaktyczny post-Covid-19         800  zł  
Pakiet kardiologiczny post-Covid-19         500  zł  

Pakiet dietetyczny post-Covid-19         600  zł  
 
 
 

Pakiety profilaktyczne   



Pakiet badań – sprawdź tarczycę          200  zł  
Pakiet badań – sprawdź tarczycę z USG i konsultacją         500  zł  
Pakiet badań – krzywa cukrowa i insulinowa          180  zł  
Pakiet badań – insulinooporność            75  zł  
Pakiet badań – sprawdź serce            120  zł  

Pakiet badań – sprawdź serce z Echo serca i konsultacją          550  zł  
Pakiet badań – sprawdź wątrobę            95  zł  
Pakiet badań – sprawdź wątrobę z USG          250  zł  
Pakiet badań – sprawdź nerki            85  zł  
Pakiet badań – sprawdź nerki z USG          250  zł  
Profilaktyka zapalenia wątroby typu C (w ramach programu Abbvie) bezpłatnie  

Badania laboratoryjne i zabiegi 
pielęgniarskie   
Pobranie materiału do badań             15  zł  
Pomiar glukozy (glukometr)           30  zł  
CRP – szybki test z krwi włośniczkowej           50 zł 
Strep A szybki test - wymaz z gardła           50 zł 

SARS-Cov 2 szybki test antygenowy  
        95  zł (75 zł dla pacjentów 
odbywających wizytę) 

SARS-Cov 2 szybki test antygenowy + test grypa A i B 
        120  zł (75 zł dla pacjentów 
odbywających wizytę) 

SARS-Cov 2 szybki test antygenowy + test grypa A i B + RSV         100  zł  

SARS-Cov 2 test antygenowy z wydaniem wyniku w języku angielskim         95  zł  

Szybki test oddechowy – Combo (wymaz z nosogardła) – SARS-Cov 2, 
grypa A i B, RSV, adenowirus, M.pneumoniae 

        130  zł (100 zł dla 
pacjentów odbywających 
wizytę) 

Szybki test kardio – Combo – H-FABP, mioglobina, CK-MB, Troponina 
I 

        120  zł (75 zł dla pacjentów 
odbywających wizytę) 

SARS-Cov 2 test RT-PCR          370  zł  

Usunięcie kleszcza          100  zł  

Porada pielęgniarska  100 zł 
Iniekcja domięśniowa (lek własny pacjenta) 50 zł 

Iniekcja podskórna (lek własny pacjenta)           50  zł  

Iniekcja dożylna (lek własny pacjenta)         100  zł  
Pomiar ciśnienia krwi (dla pacjentów nie odbywających konsultacji)           20  zł  
Ważenie dziecka (dla pacjentów nie odbywających konsultacji)           20  zł  
Podanie kroplówki (NaCl 0,9%, PWE)          150  zł  
Podanie kroplówki (glukoza)         150  zł  
Podanie leku w inhalacji          35  zł  
Cewnikowanie kobiety            90  zł  
Pielęgnacja stomii            70  zł  



Płukanie pęcherza moczowego            60  zł  

Szczepienie (szczepionką dostarczoną przez pacjenta)  
          70  zł + koszt kwalifikacji 
lekarskiej 

 

Inne usługi:   

wydanie zaświadczenia lekarskiego            50  zł  
wypełnienie wniosku do ZUS, TU i innych          100  zł  
wystawienie recepty - kontynuacja terapii bez zmiany stanu zdrowia            50  zł  

  
 


