GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO
NEUMANN & RAK
ul. Wyzwolenia 99
44-237 Stanowice

Nazwa usługi
Porada położnicza pierwszorazowa ( z cytologią i USG)
Kolejne wizyty położnicze
Porada ginekologiczna
Porada ginekologiczne + USG
Porada ginekologiczna + cytologia
Porada ginekologiczna + cytologia LBC (płynna)
Porada ginekologiczna + USG + cytologia szkiełkowa
Wizyta ginekologiczna + USG + cytologia LBC
Konsultacja wyniku
Porada receptowa - przedłużenie recepty
Porada recepturowa-przedłużenie recepty (e-recepta)
Biopsja aspiracyjna endometrium z oceną histopatologiczną materiału
Pobranie wycinka sromu
Pobranie wycinka pochwy
Założenie pessarium ginekologicznego
Założenie spirali antykoncepcyjnej Mirena, Kyleena
Założenie wkładki antykoncepcyjnej IUB (Bellarine)
Założenie implantu antykoncepcyjnego Implanon NXT
Założenie wkładki antykoncepcyjnej Jaydess
Usunięcie wkładki / implantu antykoncepcyjnego
Założenie klasycznej wkładki antykoncepcyjnej
USG piersi
USG 3D ciąży
USG 4D ciąży
USG Doppler ginekologiczno-położniczy
Cytologia szkiełkowa
Cytologia cienkowarstwowa (LBC) - na podłożu płynnym, dająca możliwość rozszerzenia diagnostyki o
infekcję HPV typy onkogenne oraz białko ki67/p16 (CinTec) świadczące o wbudowaniu genów wirusa do DNA
komórek nabłonka szyjki macicy oraz infekcję Mycoplasma, Ureoplasma, Chlamydia BEZ KONIECZNOŚCI
POBIERANIA KOLEJNY RAZ MATERIAŁU
Cytologia cienkowarstwowa (LBC) + HPV HR (typy onkogenne)
Cytologia cienkowarstwowa (LBC) + p16/Ki67
Cytologia cienkowarstwowa (LBC) + p16/Ki67 + HPV HR
p16/Ki67 (Cintec)
HPV HR
Chlamydia trachomatis, Ureoplasma species, Mycoplasma genitalium (PCR)
Wymaz z pochwy + antybiogram (1 patogen)
Biocenoza pochwy
Wymaz z pochwy z pochwy i/lub odbytu w kierunku Streptococcus agalactiae (GBS)
Wymaz z warg sromowych + antybiogram (1 patogen)
Wymaz z kanału szyjki macicy + antybiogram (1 patogen)
Diagnostyka rzeżączki
Diagnostyka Ureaplasma urealiticum i Mycoplasma hominis
Wydzielina z ropnia gruczołu Bartholina + antybiogram (1 patogen)
Antybiogram (1 patogen)
Mykogram (1 patogen)
Trombofilia wrodzona (Pakiet Standard)
Trombofilia wrodzona (Pakiet Ekspres)
Badanie kariotypu

Cena
180,00 zł
150,00 zł
120,00 zł
160,00 zł
140,00 zł
205,00 zł
180,00 zł
245,00 zł
30,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
150,00 zł
150,00 zł
150,00 zł
150,00 zł
1 000,00 zł
800,00 zł
1 000,00 zł
800,00 zł
100,00 zł
400,00 zł
100,00 zł
150,00 zł
200,00 zł
100,00 zł
40,00 zł

85,00 zł

255,00 zł
315,00 zł
485,00 zł
230,00 zł
170,00 zł
195,00 zł
60,00 zł
36,00 zł
36,00 zł
60,00 zł
60,00 zł
40,00 zł
76,00 zł
60,00 zł
24,00 zł
30,00 zł
347,00 zł
457,00 zł
387,00 zł

