
 Cennik Gabinet Dermatologiczny 

 Wizyta konsultacyjna do 15 minut  180 zł  
 Wizyta kontrolna do 15 minut  180 zł  
 Wizyta z wideodermatoskopią* (do 2 znamion (punktów)/ 15 min)  200 zł  
 Wizyta z wideodermatoskopią* (do 5 znamion (punktów) / 15 min)  250 zł  
 Każde następne znamię (punkt) powyżej 5 znamion(punktów) /15 min 20 zł     
 Wizyta z wideodermatoskopią -duża ilość znamion ( punktów)/30min  500 zł  
 *videodermatoskopia do 1 punktu, kiedy jest on jedynym celem wizyty, koszt 

badania ujęty z w cenie wizyty konsultacyjnej (tj.180zł) 
    

 Wizyta on-line  250 zł  
 Pobranie wycinka do badania histopatologicznego (diagnostyka 

chorób skóry)* 
 350 zł  

 *Pobranie wycinka pacjenta zakwalifikowanego na osobnej wizycie. W przypadku pobrania 
podczas wizyty kwalifikacyjnej – dodatkowo płatne do wizyty konsultacyjnej (180+350) 

    

 Wizyta zabiegowa do 30 minut     od 400 zł  
 Wizyta poza umówionym terminem ( po akceptacji lekarza) do 15 min   300 zł  
 Recepta poza konsultacją medyczną  50 zł  
 Zaświadczenie  100 zł  
      

 Dodatkowo płatne do wizyty     
 Badanie mikroskopowe (demodex, badanie mykologiczne 

bezpośrednie, obecność świerzbowca) 
 50 zł  

 Badanie mykologiczne  80 zł  
 Oddanie materiału do badania histopatologicznego po zabiegu 

usunięcia  zmiany + badanie 
 100 zł  

 Badanie TRICHOLAB  300 zł  
 Wymrażanie ciekłym azotem brodawek  zwykłych*   od 50 zł  
 Wymrażanie ciekłym azotem mięczaków zakaźnych*  od 50 zł  
 Wymrażanie ciekłym azotem brodawek  łojokowych* 

(poza twarzą) 
 od 50 zł  

 Wymrażanie ciekłym azotem brodawek  łojokowych twarzy*  od 300 zł  
 Wymrażanie ciekłym azotem włókniaków uszypułowanych*  od 50 zł  
 Wymrażanie ciekłym azotem zmian w okolicy powiek*  od 200 zł  
 * Przy większej ilości, bądź trudnej lokalizacji, konieczność umówienia wizyty zabiegowej – cena ustalana indywidualnie. 

Ewentualne poprawki są wykonywane w okresie do 3 miesięcy, w cenie wizyty kontrolnej 
 

 Wymrażanie ciekłym azotem* 
ziarniniak naczyniowy / cysta śluzowa / rak podstawnokomórkowy /  
rogowiak kolczystokomórkowy / inne 

 od 300 zł  

 *cena zależy od wielkości i lokalizacji, w przypadku konieczności powtórzenia zabiegu, w okresie do 3 miesięcy pobierana jest 
opłata połowy ceny 

 

 Wymrażanie ciekłym azotem rogowacenie starczego (słonecznego)  od 300 zł  
 Wymrażanie ciekłym azotem kłykcin kończystych  od 400 zł  
 Mrożenie ciekłym azotem w trądziku 

- cysta trądzikowa / masaż 
 100-200 zł  

 Wymrażanie ciekłym azotem wrastającego paznokcia ze 
znieczuleniem (za 1 wał) 

 od 400 zł  

 Wymrażanie ciekłym azotem bliznowców  od 300 zł  
 Zabieg obstrzykiwania bliznowców lekiem                                                   od 300     zł  
 Sesja zabiegowa krioterapii (mrożenie dużej ilości zmian) 30 min  800 zł 
 Zabieg osocze / fibryna bogatopłytkowe  od 600 zł  
 1 amp 600, każda następna (podczas 1 sesji) 300     

 Linerase 1 amp  800 zł  

         

Szczegółowa cena jest ustalana podczas wizyty. Cennik obowiązuje od 01.09.2019 r. 


