
 
 

Załącznik Nr 3  
do Regulaminu Organizacyjnego LCO Sp. z o.o. zgodnie z uchwałą zarządu nr 32/2021 z dnia 07-12-2021r. 

 
ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH wraz z cennikiem 

 
1.  Poradnia ortopedyczna i rehabilitacyjna  

L.p. Nazwa świadczenia Cena brutto 

1. Porada specjalistyczna  200 zł 

2. Porada preluksacyjna (badanie bioderek u dzieci) 120 zł 

3. Obsługa w gabinecie zabiegowym 20 zł 

 
2. Pracownia RTG (tylko ze skierowaniem) i USG (może być bez skierowania):  

L.p. Nazwa świadczenia Cena brutto 

1. 1 projekcja  na 1 arkuszu 40 zł 

2.  2 projekcje na 1 arkuszu 60 zł 

3. 3 projekcje na 1 arkuszu  80 zł 

4. 
RTG  na jednym nośniku elektronicznym za pierwszą projekcję -------  
za każdą następną ------------------------------------------------------------------  

40 zł 

20 zł 

5. Zdjęcia długie kończyn lub kręgosłupa + płyta   150 zł  

6. USG narządu ruchu – 1 staw 150 zł  

7. USG narządu ruchu – 2 stawy 250 zł  

8. Opis zdjęcia RTG 25 zł  

 
3.  Zabiegi fizjoterapeutyczne 

Lp. Rodzaj usługi Cena brutto 

1. Fizykoterapia:  

- jonoforeza 15 zł 

- galwanizacja 15 zł 

- elektrostymulacja 15 zł 

- prądy diadynamiczne 15 zł 

- prądy interferencyjne 15 zł 

- TENS 15 zł 

- tonoliza 15 zł 

- sollux 15 zł 

- ultradźwięki 15 zł 

- laser 15 zł 

- fango 15 zł 

- pole magnetyczne 15 zł 

- krioterapia parami azotu 20 zł 

- terapuls 15 zł 

- masaż wirowy 15 zł 

-         kąpiel perełkowa (jakuzzi) 20 zł 

-         fala uderzeniowa 60 zł 

2. Masaż ręczny całego kręgosłupa (ok 30 min) 60 zł 

3. 
Masaż ręczny jednego odcinka kręgosłupa, jednej okolicy ciała, jednej 
kończyny 

40 zł 

4. Masaż ręczny całego ciała (50-60 min) 150 zł 

5. Masaż limfatyczny pneumatyczny 20 zł 



 
 

6. Instruktaż ćwiczeń dla pacjenta 70 zł 

7. Ćwiczenia czynne z pacjentem (45 min) 70 zł 

8. Ćwiczenia bierne i wspomagane (45 min) 100 zł 

9. Ćwiczenia wg PNF (45min) 100 zł 

10. Indywidualna praca z pacjentem 100 zł 

11. Terapia manualna dorosłych 100 zł 

12. Pakiet rehabilitacyjny 1 (ćwiczenia czynne,2 zabiegi fizykoterapii) 70 zł 

13. Plastrowanie medyczne - Taping (+ taśma 1m=10 zł) 30 zł 

14. Inne zabiegi i procedury 
cena do usta-
lenia 

15. Porada fizjoterapeutyczna 80 zł 

16. Terapia neurorozwojowa dla dzieci NDT Bobath 100 zł 

17. Platforma BIODEX BALANCE SYSTEM 50 zł 

18. Przygotowanie do nart 5 dni  1 osoba  300 zł 

19. Przygotowanie do nart 10 dni 1 osoba  600 zł 

20. Przygotowanie do nart 5 dni 2 osoby  500 zł 

21. Przygotowanie do nart 10 dni 2 osoby  1000 zł 

22. Kolano biegacza 10 dni  600 zł 

23. Bon podarunkowy  100 zł 

24. Bon podarunkowy  200 zł 

25. Bon podarunkowy  500 zł 

26. Bon podarunkowy  1000 zł 

27. Wyciąg  20 zł 

 
4.  Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej 

Cena doby pobytu zawiera : 
- nocleg  
- wyżywienie 
- nadzór lekarza prowadzącego oddział  
- świadczenia pielęgnacyjne 
- edukację i poradnictwo zdrowotne 
- ćwiczenia : 2 x dziennie  
-zabiegi fizykalne : 3 x dziennie  

 
Cena doby pobytu nie zawiera: 
- opłat za zabiegi fizjoterapeu-
tyczne wykraczające poza ujęte 
w cenie dnia pobytu  
- opłat za leki, za wyjątkiem zda-
rzeń nagłych  
- wykonania badań diagnostycz-
nych  
 

280 zł / 
osobodzień  

     
 
5. Oddział urazowo - ortopedyczny 

Lp. Nazwa usługi Cena brutto 

1. 

Artroskopia operacyjna stawu kolanowego, dodatkowe procedury 
rekonstrukcji chrząstki z użyciem membran kolagenowych lub blo-
ków OATS (mozaikoplastyka chrząstki), naprawy więzadeł, prze-
szczepów łąkotek omawiane z operatorem – cena powiększona o 
koszt zastosowanych implantów i odpowiednia do zakresu zabiegu 

5 000 zł 



 
 

2. 

ACL – standardowa, rekonstrukcja więzadła krzyżowego przed-
niego (cena obejmuje koszt standardowych implantów do ACL), 
procedury naprawcze w zakresie łąkotek/chrząstki i zastosowanie 
jednoczasowe membran kolagenowych, zszywki - dodatkowo 
płatne 

10 000 zł 

3. 

PCL – standardowa, rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego 
(cena obejmuje koszt standardowych implantów do PCL), proce-
dury naprawcze w zakresie łąkotek/chrząstki i zastosowanie jed-
noczasowe membran kolagenowych, zszywki - dodatkowo płatne 
 
 
tyka zklastyka 

12 000 zł 

4. 

MPFL – standardowa, rekonstrukcja z użyciem autograftu, proce-
dury w rekonstrukcji toru aparatu wyprostnego, ewentualnie ro-
dzaju ścięgna do rekonstrukcji (bank tkanek, syntetyk)-  dodat-
kowo płatne 

10 000 zł 

5. 
Procedury naprawy i rekonstrukcji wielowięzadłowych w stawie 
kolanowym – rekonstrukcja dwóch uszkodzonych więzadeł (bez 
kosztów implantów) 

13 500 zł 

6. 
Artroskopia operacyjna stawu ramiennego – cena powiększona o 
koszt zastosowanych implantów w zależności od rozmiaru i cha-
rakteru uszkodzenia 

6 000 zł 

7. 
Artroskopia operacyjna stawu biodrowego – cena powiększona o 
koszt zastosowanych implantów w zależności od rozmiaru i cha-
rakteru uszkodzenia 

10 000zł 

8. 
Artroskopia operacyjna stawu skokowego – cena powiększona o 
koszt zastosowanych implantów w zależności od rozmiaru i cha-
rakteru uszkodzenia 

6 000 zł 

9. 
Osteotomia korekcyjna piszczeli HTO – w zależności od zastosowa-
nej płytki 

8 000 – 11 000 
zł 

10. 
Osteotomia korekcyjna piszczeli HTO razem z procedurą artrosko-
pii stawu kolanowego 

11 000 – 
14 000 zł 

11. Artroskopia operacyjna stawu łokciowego 6 000 zł 

12. Neuroliza nerwu pośrodkowego 4 000 zł 

13. Operacje rekonstrukcyjne kończyny górnej w zakresie średnim 4 500 zł 

14. Operacje rekonstrukcyjne kończyny górnej w zakresie dużym 6 000 zł 

15. Operacja biodra trzaskającego 6 000 zł 

16. Ostrzyknięcie stawów międzykręgowych 4 000 zł 

17. Korekcja palucha koślawego „Hallux Valgus”       5 000 zł 

18. 
Korekcja złożonych deformacji stopy – cena powiększona o koszt 
zastosowanych implantów 

 6 500 zł 

19. 

Endoprotezoplastyka pierwotna stawu biodrowego – w zależności 
od zastosowania implantu i artykulacji (krótki/długi trzpień, artyku-
lacja metal/Poly z wit. E lub ceramika) i metody osadzania (cemen-
towana/bezcementowa) 

19 000 – 23 000 
zł 



 
 

20. 
Endoprotezoplastyka jednoprzedziałowa stawu kolanowego (prze-
dział przyśrodkowy, boczny), system OXFORD 

17 000 zł 

21. 
Endoprotezoplastyka jednoprzedziałowa stawu kolanowego (staw 
rzepkowo-udowy), system WAVE Arthrosurface 

20 000 zł 

22. 

Endoprotezoplastyka całkowita stawu kolanowego – w zależności 
od zastosowanych materiałów (Cr-Mo/Oxinum/Tytan) i metod 
osadzania (cementowana/bezcementowa) 
 

20 000 – 
24 000 zł 

23. 

Endoprotezoplastyki rewizyjne zarówno stawu biodrowego jak i 
kolanowego omawiane są indywidulanie ze względu na specyfikę 
każdego przypadku i konieczność zastosowania różnego rodzaju 
implantów (także dedykowanych pod Pacjenta) oraz dwu lub jed-
noetapowego leczenia operacyjnego 
  

wycena 
 indywidualna 

 
 
 
 
 
 


