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Zabiegi profilaktyczne 

Konsultacja podologiczna 

Diagnoza dolegliwości w obrębie stóp (na skórze i paznokciach), analiza układu 

mięśniowo-kostnego w stopie, rekomendacja odpowiednich form terapii, analiza 

skóry z dopasowaniem preparatu, zalecenia odnośnie doboru odpowiedniego 

obuwia i codziennej pielęgnacji. 

170 zł 

Konsultacja chirurgiczno - podologiczna 

Diagnoza podologiczno - chirurgiczna schorzeń występujących na stopie, 

rekomendacja odpowiedniej formy terapii w obecności lekarza chirurga oraz 

podologa. 

280 zł 

Konsultacja podologiczna ONLINE 170 zł 

Konsultacja pacjenta diabetologicznego 180 zł 

PODOCURE® (profilaktyczny zabieg podologiczny) 

Diagnoza podologiczna, przeprowadzenie profilaktycznego zabiegu podologicznego 

(usunięcie standardowych/ fizjologicznych zrogowaceń, obcięcie i oszlifowanie 

paznokci, wmasowanie preparatu), zalecenia podologiczne i pielęgnacyjne. 

190 zł 

PODOCURE® (profilaktyczny zabieg podologiczny) przy terapii 

Dotyczy profilaktycznego zabiegu wykonywanego przy okazji terapii 

podologicznej. 

160 zł 

Obcięcie i oszlifowanie paznokci, oczyszczenie wałów okołopaznokciowych 

Diagnoza podologiczna, skrócenie paznokci, oszlifowanie paznokci, oczyszczenie 

wałów paznokciowych ze zrogowaceń. Zalecenia podologiczne i pielęgnacyjne. 

150 zł 

Obcięcie i oszlifowanie paznokci przy terapii 

Skrócenie paznokci przy wykonywanym innym zabiegu w ramach terapii 

podologicznej 

60 zł 
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Terapie skóry 

PODOCURE® PLUS (profilaktyczny zabieg podologiczny z elementami terapii) 

Diagnoza podologiczna, przeprowadzenie profilaktycznego zabiegu podologicznego 

z dodatkowym opracowaniem hiperkeratoz (modzeli) bez względu na ich wielkość i 

ilość. Zalecenia podologiczne i pielęgnacyjne. 

240 zł 

PODOCURE® PLUS (profilaktyczny zabieg podologiczny z elementami terapii) przy 

terapii 

Dotyczy profilaktycznego zabiegu z elementami terapii wykonywanego przy okazji 

terapii podologicznej. 

210 zł 

Usuwanie nadmiernych zrogowaceń (modzeli)  

Rozpoznanie zmiany/ zmian, przedstawienie szczegółowego planu terapii, 

przeprowadzenie zabiegu, aplikacja odpowiednich preparatów i/ lub materiałów 

odciążających zalecenia pozabiegowe. 

200-270 zł 

 

Opracowanie pękających pięt 

Rozpoznanie zmiany/ zmian, przedstawienie szczegółowego planu terapii, 

przeprowadzenie zabiegu, aplikacja odpowiednich preparatów i/ lub materiałów 

odciążających zalecenia pozabiegowe. 

200-270 zł 

 

Usunięcie ciała obcego (1 element) 

Usunięcie ciała obcego, zabezpieczenie stopy opatrunkiem, aplikacja odpowiednich 

preparatów i/ lub materiałów odciążających zalecenia pozabiegowe. Przy wielu 

elementach do usunięcia cena ustalana jest indywidualnie. 

200 zł 

Opracowanie pozostałych zmian skórnych (np. pęcherze) 

Rozpoznanie zmiany/ zmian, przedstawienie szczegółowego planu terapii, 

przeprowadzenie zabiegu, aplikacja odpowiednich preparatów i/ lub materiałów 

odciążających zalecenia pozabiegowe. 

180-220 zł 

 

Usuwanie brodawki wirusowej (kurzajki) - pierwsza i kolejne wizyty 

Każda kolejna brodawka wirusowa usuwana na tej samej wizycie  

Powyżej 8 brodawek wirusowych  

Rozpoznanie zmiany lub zmian, dobór najlepszej metody przedstawienie 

szczegółowego planu i cen kolejnych wizyt, rozpoczęcie terapii. 

190 zł 

+40 zł 

500 zł 
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Usuwanie odcisku – jedna wizyta 

Każdy kolejny odcisk usuwany na tej samej wizycie  

Rozpoznanie zmiany lub zmian, dobór najlepszej metody przedstawienie 

szczegółowego planu i cen kolejnych wizyt, rozpoczęcie terapii (przeprowadzenie 

zabiegu, aplikacja odpowiednich preparatów i/ lub materiałów odciążających 

zalecenia pozabiegowe) 

200 zł 

+120 zł 

 

Terapie paznokci 

Klinowe podcięcie wrastającego paznokcia (pierwsza wizyta) 

Klinowe podcięcie dwóch wrastających paznokci (pierwsza wizyta)  

Diagnoza podologiczna, rozpoczęcie terapii wrastającego paznokcia poprzez 

klinowe podcięcie paznokcia wraz ze specjalistycznym opatrunkiem, zalecenia 

podologiczne. W razie konieczności wykonanie posiewu bakteryjnego (płatne 

dodatkowo). 

260 zł 

480 zł 

Kontynuacja terapii wrastającego paznokcia (zmiana opatrunku itp.) od 200 zł 

Założenie klamry ortonyksyjnej 

Diagnoza podologiczna, dobór najbardziej efektywnego systemu klamer, 

przedstawienie szczegółowego planu, rozpoczęcie terapii. 

270 zł 

Przestawienie klamry ortonyksyjnej 

Kontynuacja terapii klamrą ortonyksyjną. 

220 zł 

 

Oczyszczenie paznokcia pourazowego/ grzybiczego lub onychogrypotycznego – 

rozpoczęcie terapii      

Diagnoza podologiczna, wykonanie zabiegu, w razie konieczności odbarczenie 

krwiaka podpaznokciowego, zabezpieczenie pola pozabiegowego, zalecenia 

profilaktyczne. W razie konieczności wykonanie badania mikologicznego/ 

molekularnego (płatne dodatkowo). 

250 zł 

 

Oczyszczenie paznokcia grzybiczego lub onychogrypotycznego – kontynuacja 

terapii      

Wykonanie zabiegu, zabezpieczenie pola pozabiegowego, zalecenia profilaktyczne 

180 zł 

Oczyszczenie paznokcia grzybicznego/ pourazowego i rekonstrukcja 

Diagnoza podologiczna, oczyszczenie paznokcia, zabezpieczenie pola 

pozabiegowego, zalecenia profilaktyczne oraz rekonstrukcja oczyszczonej płytki 

paznokciowej. 

od 360 zł 
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Zdjęcie rekonstrukcji (1 palec) 

Usługa wykonywana przy okazji innego zabiegu podologicznego 

90 zł 

 

Pobór materiału do badań wraz z konsultacją podologiczną 

Badania bakteriologiczne z pobraniem wymazu (pierwsza wizyta) 

Konsultacja i diagnoza podologiczna, rozpoczęcie terapii poprzez pobranie wymazu 

z rany, przekazanie próbki do badania bakteriologicznego.  

200 zł 

Badanie mikologiczne (pierwsza wizyta)  

Konsultacja i diagnoza podologiczna, rozpoczęcie terapii poprzez pobranie 

zeskrobin z paznokcia, przekazanie próbki do badania mikologicznego.  

250 zł 

Badanie molekularne (pierwsza wizyta)  

Konsultacja i diagnoza podologiczna, rozpoczęcie terapii poprzez pobranie 

zeskrobin z paznokcia, przekazanie próbki do badania mikologicznego. 

360 zł 

 

Zabiegi chirurgiczno - podologiczne 

Plastyka wałów/ chirurgia paznokcia – jeden palec 1600 zł 

Plastyka wałów/ chirurgia paznokcia – każdy kolejny 1400 zł 

Zabieg chirurgiczny - usuwanie egzostoz/osteofitów z paliczka – jeden palec 1900 zł 

Zabieg chirurgiczny - usuwanie egzostoz/osteofitów z paliczka - każdy kolejny 1600 zł 

Chirurgiczne usuwanie zmian skórnych od 800 zł 

Znieczulenie (dotyczy innych zabiegów niż chirurgiczne) 165 zł 

Wizyta opatrunkowa po plastyce wałów/ wizyta zdjęcia szwów  

Każda kolejna wizyta, która odbywa się ponad wizyty bezpłatne zawarte w cenie 

zabiegu głównego.  

150 zł 

Badanie histopatologiczne  

Diagnoza chirurgiczna, pobranie wycinka, przekazanie próbki do badania 

histopatologicznego. Badanie możliwe wyłącznie w przypadku konsultacji 

chirurgicznej. 

180 zł 
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Opieka specjalistyczna Pakiet Seniora 65+ (obowiązuje od pon. do pt. w godzinach 11.00-15.00) 

PODOCURE® (profilaktyczny zabieg podologiczny) 

Diagnoza podologiczna, przeprowadzenie profilaktycznego zabiegu podologicznego 

(usunięcie standardowych/fizjologicznych zrogowaceń, obcięcie i oszlifowanie 

paznokci, wmasowanie preparatu). Zalecenia podologiczne i pielęgnacyjne. 

170 zł 

PODOCURE® PLUS (profilaktyczny zabieg podologiczny z elementami terapii) 

Diagnoza podologiczna, przeprowadzenie profilaktycznego zabiegu podologicznego 

z dodatkowym opracowaniem hiperkeratoz (modzeli) bez względu na wielkość i 

liczebność. Zalecenia podologiczne i pielęgnacyjne. 

220 zł 

 

Dodatki do zabiegów  

Odciążenie indywidualne 110 zł 

Orteza indywidualna 110 zł 

Tamponada dodatkowa 20 zł 

Wykonanie wkładek PWO 200 zł 

Zdjęcie hybrydy 35 zł 

 

 

 


