
CHIRURGIA PLASTYCZNA

                                       Rodzaj zabiegu Cena
PLN

PIERSI

Powiększenie piersi implantami silikonowymi (okrągłe) 
implanty Motiva Silksurface
* cena obejmuje zabieg, znieczulenie ogólne, 2 implanty, pobyt w klinice do 
następnego dnia, wizyty kontrolne

16000 18000

Powiększenie piersi implantami silikonowymi (anatomiczne) 
implanty Motiva Ergonomix
** cena obejmuje zabieg, znieczulenie ogólne, 2 implanty, pobyt w klinice do 
następnego dnia, wizyty kontrolne

18000 20000

Zmniejszenie otoczek brodawek sutkowych 
(znieczulenie miejscowe)

3500 5000

Korekta wciągniętych brodawek sutkowych 
(znieczulenie miejscowe)

3000 4000

Powiększenie piersi implantami silikonowymi z jednoczesną 
mastopeksją (podniesieniem)*

18000 25000

Wymiana implantów z jednoczesną mastopeksją * 20000 25000

Podwieszenie (podniesienie, mastopeksja) 15000 17000

Redukcja piersi (zmniejszenie) 16000 19000
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CHIRURGIA PLASTYCZNA

BRZUCH

Plastyka powłok brzusznych 
* *cena obejmuje zabieg, znieczulenie ogólne, 2 doby pobytu w klinice, wizyty 
kontrolne

14000 18000

Mini plastyka brzucha 6000 8000

Liposukcja 
(dotyczy jednego obszaru np. podbrzusze/nadbrzusze/boczki)
znieczulenie ogólne

8000 16000

ZABIEGI POWIEK GÓRNYCH I DOLNYCH

Plastyka korekcyjna powiek górnych 
(znieczulenie miejscowe)

4000 5000

Plastyka korekcyjna  powiek dolnych 
(znieczulenie dożylne)

5000 6000

Korekcja powiek z wrastającymi rzęsami (entropion) 2500 4000

Korekcja wywiniętej powieki (ectropion) 3500 5500

Wycięcie zmiany skórnej na powiece 
(znieczulenie miejscowe)

1000 2000

ZABIEGI USZU

Plastyka korekcyjna odstających uszu
(znieczulenie miejscowe)

4500 5000

Plastyka korekcyjna jednego ucha 2500 3000
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CHIRURGIA PLASTYCZNA

Modelowanie kształtu ucha (np.zmniejszenie)
(cena dotyczy jednej strony)

1500 2500

Rekonstrukcja rozerwanego płatka ucha 
(cena dotyczy jednej strony)

800 1500

Usunięcie nowotworu ucha 1000 1800

Usunięcie keloidu ucha 800 1500

Usunięcie wyrośli przedusznych 1200 1500

Korekcja guzka małżowiny (Darwina) 1000 1500

INNE ZABIEGI PLASTYCZNE

Usunięcie łagodne lub złośliwe zmiany skórnej lub podskórnej poza 
twarzą (np.znamię barwnikowe, rak skóry, tłuszczak, kaszak, 
włókniak)

500 1000

Usunięcie łagodne lub złośliwe zmiany skórnej lub podskórnej na 
twarzy śr <10mm (np.znamię barwnikowe, rak skóry, tłuszczak, 
kaszak, włókniak)

700 2000

Usunięcie nowotworu (śr <10mm) skóry twarzy o „trudnej 
lokalizacji”(np.na powiece, w kącie oka, na wardze, na nosie)

1000 2000

Przeszczep skóry w zależności od powierzchni przeszczepu 800 3500

Przeszczep własnej tkanki tłuszczowej 4500 7500
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CHIRURGIA PLASTYCZNA

Usunięcie przerośniętej blizny 1000 3500

Uwolnienie przykurczającej blizny Z-plastyka 1000 2500

Chirurgiczne usunięcie tatuażu o śr <1cm 1000 2500

KONSULTACJE

Konsultacja chirurga plastyka 
dotycząca zabiegu w znieczuleniu miejscowym (do 30min)

220

Konsultacja chirurga plastyka 
dotycząca zabiegu w znieczuleniu ogólnym (do 40min)

300

Wizyty kontrolne po zabiegu do czasu zagojenia ran (zmiany 
opatrunku,usunięcie szwów)

Dodatkowe wizyty kontrolne na żądanie pacjenta

bezpłatnie

250

Ceny zabiegów operacyjnych są orientacyjne (ostateczna cena ustalana jest w trakcie 
konsultacji chirurgicznej i zależy od stopnia trudności zbiegu).

W cenę każdego zabiegu wliczone są wszystkie wizyty kontrolne (opatrunki, usunięcie szwów),
których termin ustala lekarz.
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