
l.p. Nazwa

Cena 

jednostkowa 

netto

Stawka 

podatku Vat - 

zw*

Cena 

jednostkowa 

brutto

1 Ekg spoczynkowe 60,00 zw 60,00

2 Ekg wysiłkowe 195,00 zw 195,00

3
Holter EKG (24-godzinne monitorowanie holterowskie pracy 

serca)
170,00 zw 170,00

4
Holter RR (24-godzinne monitorowanie holterowskie ciśnienia 

krwi)
170,00 zw 170,00

5 EEG 155,00 zw 155,00

6 Spirometria 50,00 zw 50,00

7 Audiometria 65,00 zw 65,00

8 Poziom cukru  – badanie glukometrem 8,00 zw 8,00

9 Pomiar ciśnienia tętniczego 8,00 zw 8,00

10
Podanie substancji leczniczej lub profilaktycznej - 

doustnie/doodbytniczo
25,00 zw 25,00

11
Pobranie krwi żylnej 9,50 zw 9,50

12
Pobranie krwi kapilarnej 9,50 zw 9,50

13 Iniekcja domięśniowa 20,00 zw 20,00

14 Iniekcja podskórna 20,00 zw 20,00

15 iniekcja śródskórna 20,00 zw 20,00

16 Iniekcja dożylna lub założenie wenflonu 30,00 zw 30,00

17 Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej 40,00 zw 40,00

18
Podanie anatoksyny tężcowej ( iniekcja podskórna bez kosztów 

leku) 
20,00 zw 20,00

*Art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.)  w 

brzmieniu: "Zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, 

wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze".
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19
Podanie anatoksyny tężcowej ( iniekcja podskórna z kosztem 

leku)
40,00 zw 40,00

20 Wykonanie lewatywy 25,00 zw 25,00

21 Wykonanie kompresu, okładu 7,00 zw 7,00

22 Opatrunek zwykły i toaleta rany 24,00 zw 24,00

23
Opatrunek specjalistyczny (z materiałem opatrunkowym oraz 

lekiem, maścią itd.) 
28,00 zw 28,00

24 Szycie rany małej (znieczulenie i opatrunek) 90,00 zw 90,00

25
Kompleksowe zaopatrzenie chirurgiczne rozległych i/lub 

głębokich ran obejmujących co najmniej skórę, tkankę 
190,00 zw 190,00

26
Nacięcie powłok – ewakuacja, sączkowanie krwiaka i/lub 

ropnia, ciało obce – usunięcie z powłoki/lub z naturalnych 
90,00 zw 90,00

27 Usunięcie  szwów        25,00 zw 25,00

28 Nastawienie złamania i unieruchomienie zewnętrzne 150,00 zw 150,00

29 Założenie gipsu (zwykły) 130,00 zw 130,00

30 Usunięcie opatrunku gipsowego 25,00 zw 25,00

31
Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka 

naskórkowego
140,00 zw 140,00

32 Paracenteza – nacięcie błony bębenkowej 35,00 zw 35,00

33 Płukanie ucha 28,00 zw 28,00

34 Nacięcie migdałka i / lub struktur okołomigdałkowych 140,00 zw 140,00

35 Podcięcie wędzidełka 70,00 zw 70,00

36
Opanowanie krwotoku z nosa – tamponada przednia – w 

znieczuleniu miejscowym
70,00 zw 70,00

37
Opanowanie krwotoku z nosa – tamponada tylna – w 

znieczuleniu miejscowym
110,00 zw 110,00

38
Usunięcie rurki tracheotomijnej, usunięcie/wymiana cewnika, 

Stomil, tamponady
70,00 zw 70,00

39
Wymiana rurki tracheotomijnej ( obejmuje koszt rurki 

tracheotomijnej)
160,00 zw 160,00

40 Usunięcie zmian ze skóry, błon śluzowych i tkanek miękkich 95,00 zw 95,00

41

Pobranie i/lub wycięcie pojedynczych zmian ze skóry, błon 

śluzowych i tkanek miękkich z niezbędną diagnostyką, w tym 

badanie histopatologiczne

210,00 zw 210,00

42
Punkcja jam diagnostyczno – terapeutyczna jam ciała, stawu, 

zatok, skóry i torbieli 
70,00 zw 70,00

43
Punkcja jam diagnostyczno – terapeutyczna jam ciała,  zatok, 

stawów, skóry i torbieli z pełną diagnostyką (cytologia, 
160,00 zw 160,00



44
Zabieg wykonania blokady dostawowej – podanie leku 

dostawowo lub okołostawowo
70,00 zw 70,00

45
Założenie lub korekta pompy do ciągłej podskórnej infuzji 

insuliny
140,00 zw 140,00

46 Badanie cytologiczne 70,00 zw 70,00

47
Wkładka wewnątrzmaciczna – usunięcie lub założenie (bez 

kosztów wkładki)
70,00 zw 70,00

48
Elektrokoagulacja /krioterapia/ laseroterapia zmian szyjki 

macicy
190,00 zw 190,00

49 Cewnikowanie pęcherza moczowego 40,00 zw 40,00

50
Inne zabiegi pielęgniarskie , w tym: ( inhalacje (nebulizacje), 

gimnastyka oddechowa, częściowa toaleta ciała pacjenta)
18,00 zw 18,00

51 Toaleta ciała pacjenta 30,00 zw 30,00

52 Kompleksowa toaleta ciała pacjenta 55,00 zw 55,00

53 Badanie kwalifikacyjne przed szczepieniem ochronnym 40,00 zw 40,00

54 Podanie szczepienia ochronnego 20,00 zw 20,00

55 Test antygenowy COMBO 61,50 zw 61,50


