
CENNIK USŁUG PRZYCHODNI ZBM ZDROWIE 
OKULISTYKA 

l.p USŁUGA CENA 

1 

Konsultacja okulistyczna obejmuje  badanie ostrości 
wzroku, w lampie szczelinowej, pomiar ciśnienia, 

autokeratorefrakcja, badanie dna oka, dobór 
okularów, ordynacja leków  

160,00 zł 

  
Konsultacja okulistyczna jak wyżej z badaniem OCT 

plamek 
200,00 zł 

  
Konsultacja okulistyczna jak wyżej z badaniem OCT 

plamek, n II OP, OL  
220,00 zł 

2 Kontrola po wizycie podstawowej do 2 tygodni 80,00 zł 

3 Kwalifikacja do drobnego zabiegu 120,00 zł 

4 
Kwalifikacja do zabiegu plastyki powiek ( badanie 

okulistyczne, pole widzenia ) 
140,00 zł 

5 2 kontrole po zabiegu plastyki powiek  bezpłatnie 

6 Dobór soczewek kontaktowych / lekarz 160,00 zł 

7 
Dobór soczewek kontaktowych miękkich / 

optometrysta 120,00 zł 

8 

Wizyta Optometryczna / Dobór soczewek 
kontaktowych sztywnych ( obejmuje badanie 

optometryczne, topografię rogówki, zamówienie 
soczewek dla pacjenta ) 

bezpłatnie przy zakupie soczewk w 
Salonie Nasze Okulary lub 150 zł przy 

braku zakupu 

9 Wizyta optometryczna / dobór korekty okularowej  
Bezpłatnie przy zakupie w Salonie 

Nasze Okulary lub 120 zł 

10 
Wizyta optometryczna / Dobór okularów 

pryzmatycznych  
Bezpłatnie przy zakupie w Salonie 

Nasze Okulary lub 120 zł 

11 Dokończenie wizyty  u dzieci po kropieniu bezpłatnie  0,00 zł 

12 
Pakiet plamkowy – AMD 

Badanie podstawowe, OCT, pole widzenia 
280,00 zł 



13 

Pakiet jaskrowy 
Badanie podstawowe, pachymetria, tonometria, 

gonioskopia, pole widzenia 
Oct tarczy n II, ocena komórek zwojowych 

300,00 zł 

14 Komputerowe badanie wzroku jedno oko 30,00 zł 

15 Komputerowe badanie wzroku dwoje oczu 35,00 zł 

16 Tonometria aplanacyjna bezdotykowa (ciśnienie oka) 30,00 zł 

17 USG gałki ocznej jedno oko 90,00 zł 

18 Usg gałki ocznej oboje oczu 100,00 zł 

19 Perymetria (pole widzenia) jedno oko 50,00 zł 

20 Perymetria (pole widzenia)  - oboje oczu 60,00 zł 

21 Keratometria – badanie krzywizny rogówki jedno oko 25,00 zł 

22 
Keratometria – badanie krzywizny rogówki oboje 

oczu 
30,00 zł 

23 Pobieranie wymazu z oka 80,00 zł 

24 Pachymetria – pomiar grubości rogówki jedno oko 40,00 zł 

25 Pachymetria – pomiar grubości rogówki oboje oczu 45,00 zł 

26 Topografia rogówki / Mapa rogówki 100,00 zł 

27 Gonioskopia badanie kąta przesączania 60,00 zł 

28 OCT przedniego odcinka oka – bez konsultacji 1 oko 100,00 zł 

29 
OCT przedniego odcinka oka – bez konsultacji oboje 

oczu 
120,00 zł 

30 OCT plamek wzrokowych bez konsultacji 110,00 zł 

31 OCT plamki wzrokowej 1 oko bez konsultacji 100,00 zł 

32 OCT nerwów wzrokowych bez konsultacji 110,00 zł 

33 OCT nerwu wzrokowego 1 oko bez konsultacji 100,00 zł 

34 
OCT plamek wzrokowych lub nerwów wzrokowych z 

konsultacją 
180,00 zł 

35 
OCT plamki wzrokowej i nerwu wzrokowego – bez 

konsultacji oboje oczu 
180,00 zł 

36 
OCT plamki wzrokowej i tarczy nerwu wzrokowego 

cena z konsultacją 
220,00 zł 

37 Angio OCT plamek wzrokowych 160,00 zł 



38 Angio OCT plamki wzrokowej 1 oko 140,00 zł 

39 Angio OCT plamek wzrokowych z konsultacją 200,00 zł 

40 Angiografia fluoresceinowa 350,00 zł 

41 
Panfundoskopia (badanie dna oka po rozszerzeniu 

źrenic 
 z zastosowaniem soczewki nagałkowej) 

70,00 zł 

42 
Fotografia barwna przedniego odcinka oka, dna oka, 

tarczy n. II – 1 oko 
30,00 zł 

43 
Fotografia barwna przedniego odcinka oka, dna oka, 

tarczy n. II – oboje oczu 
40,00 zł 

44 Laser YAG 350,00 zł 

45 Trabekuloplastyka laserowa ALT 350,00 zł 

46 Irydytomia laserowa IRT 350,00 zł 

47 Kwalifikacja do mikropulsów bezpłatnie 

48 Laseroterapia siatkówki mikropulsami 400,00 zł 

49 
Fotokoagulacja siatkówki – leczenie zmian 

cukrzycowych, 
Laseroterapia schorzeń siatkówkowych 

350,00 zł 

50 Usunięcie brodawki / kaszaka / zmian guzkowych 350,00 zł 

51 Usunięcie kępek żółtych 500,00 zł 

52 Usunięcie gradówki 350,00 zł 

53 Ostrzyknięcie gradówki 170,00 zł 

54 Przestrzyk dróg łzowych 150,00 zł 

55 
Implantacja zatyczek do punktów łzowych (dwoje 

oczu) 
350,00 zł 

56 Zszycie szpary powiekowej 450,00 zł 

57 Plastyka nadmiaru skóry powieki górnej  1600 zł / 800 zł 1 oko  

58 Zabieg plastyczny podwijania, odwijania powiek 1600 / 1 oko 800 zł  

59 Usunięcie rzęs 80,00 zł 

60 Usunięcie skrzydlika 2 000,00 zł 

61 usunięcie zmian spojówkowych 600,00 zł 

62 usunięcie ciała obcego spojówki, rogówki 100,00 zł 



63 Iniekcja podspojówkowa 50,00 zł 

64 iniekcja okołogałkowa  60,00 zł 

65 Płukanie dróg łzowych 160,00 zł 

66 Iniekcja doszklistkowa Lucentis 1 600,00 zł 

67 Iniekcja doszklistkowa Eylea 1 700,00 zł 

68 Zatyczki do punktów łzowych 3 miesięczne  300 zł / 200 zł 1 oko  

69 Zatyczki do punktów łzowych 6 miesięczne  350 zł / 250 zł 1 oko  

 


