Ortopédia
Ambuláns vizsgálatok
Professzori vizsgálat

30.000 Ft

Professzori kontrollvizsgálat

20.000 Ft

Szakorvosi vizsgálat

22.000 Ft

Szakorvosi kontrollvizsgálat

17.000 Ft

Másodlagos szakorvosi vélemény

40.000 Ft

UH vizsgálat (csipőficam, gyermek)

15.000 Ft

Végtaghosszabbítás havi kontroll

50.000 Ft

Felső végtagi műtétek (a *-gal jelölt beavatkozások ára nem
tartalmazza a szükséges implantátumok, egyszer használatos
műtéti eszközök, valamint az ápolás és a szükséges szövettani
vizsgálatok árát. A műtét alapfeltételének számító előzetes
aneszteziológusi konzultáció díjára külön ajánlatot küldünk.) (a
beavatkozások ára nem tartalmazza az ápolási költségeket)
Váll arthroscopia I.

495.000 Ft

Váll arthroscopia II. *

525.000 Ft

Váll nyitott műtét

475.000 Ft

Felső végtagi műtét (kivéve kéz)

475.000 Ft

Kézműtétek (a *-gal jelölt beavatkozások ára nem tartalmazza a
szükséges implantátumok, egyszer használatos műtéti eszközök,
valamint az ápolás és a szükséges szövettani vizsgálatok árát. A
műtét alapfeltételének számító előzetes aneszteziológusi
konzultáció díjára külön ajánlatot küldünk.) (a beavatkozások
ára tartalmazza az ápolási költségeket)
Lokál kézműtét*

195.000 Ft

Standard kézsebészeti műtét*

255.000 Ft

Kiterjesztett kézsebészeti műtét*

355.000 Ft

Komplex kézsebészeti műtét*

435.000 Ft

Kiterjesztett komplex kézműtét*

535.000 Ft

Alsó végtagi műtétek (a *-gal jelölt beavatkozások ára nem
tartalmazza a szükséges implantátumok, egyszer használatos
műtéti eszközök, valamint az ápolás és a szükséges szövettani
vizsgálatok árát. A műtét alapfeltételének számító előzetes
aneszteziológusi konzultáció díjára külön ajánlatot küldünk.) (a
beavatkozások ára nem tartalmazza az ápolási költségeket)
A jelen szolgáltatások árai 2021. november 01. után jelentősen
változnak. Az itt látható árak csak tájékoztató jellegűek, az új
árakat konkrét, egyedi ajánlatban, névre szólóan küldjük ki,
érdeklődés esetén.
Előláb
Előlábműtét osteotomia nélkül

250.000 Ft

Kalapácsujj (PIP desis, extensor ín "Z" tenetomia*)

290.000 Ft

2 Kalapácsujj *

300.000 Ft

Öregujj alapperc osteotomia (Akin) *

290.000 Ft

MT I osteotomia (Halluxvalgus, Halluxrigidus) *

380.000 Ft

MT I distalisosteotomia + kalapácsujj *

430.000 Ft

MT I distalisosteotomia + 2 kalapácsujj *

520.000 Ft

MTP I arthrodesis *

450.000 Ft

MTI I-V osteotomia (Metatarsalgia, "szabó" bütyök) *

290.000 Ft

Plantar plate varrat + MT osteotomia (metatarsalgia, plantar plate
szakadással) *

360.000 Ft

Komplett előláb rekonstrukció (III-nál több sugarat érintő)

650.000 Ft

Lábtő
TMT I korrekciós arthrodesis (Lapidus) *

550.000 Ft

TMT I korrekciós arthrodesis (Lapidus) + kalapácsujj *

650.000 Ft

TMT I korrekciós arthrodesis (Lapidus) + 2 kalapácsujj *

720.000 Ft

TMT II in situarthrodesis *

350.000 Ft

TMT II-III in situarthrodesis *

390.000 Ft

TMT IV-V resectiosarthroplasztika vagy desis *

390.000 Ft

Komplett lábtő-előláb rekonstrukció (TMT I-II desis, lábujjkorrekció) *

820.000 Ft

Arthrodesis a lábtőterületén (articulatio Chopart, articulatio Lisfranc,
articulatio innominata) *

400.000 Ft

Arthrodesis a lábtő területén, 3 ízület érintettség felett *

550.000 Ft

Komplett tarsalis ék osteotomia (Cole) *

500.000 Ft

Sarokcsonti osteotomiák *

450.000 Ft

Intranszfer *

450.000 Ft

Achilles
Gastrocnemiustenotomia (Strayer szerint)

280.000 Ft

Achilles ín "Z" tenotomia

350.000 Ft

Haglundresectiosz. E. ínrefixatioval *

380.000 Ft

Achillesíninveteralt ruptura rekonstrukció *

630.000 Ft

Bokaízület
Külbokaszalag plasztika (Broström-Gould) *

360.000 Ft

Külbokaszalag rekonstrukció (Lig, FTA és FC) *

580.000 Ft

Ínplasztikák *

400.000 Ft

Ventralis tarsalis alagút felszabadítás, peroneus superficialis ideg és
ágainak decompressioja *

390.000 Ft

Tarsalis alagút felszabadítás, tibialis ideg és ágainak dekompressioja

490.000 Ft

Felső ugró ízületi ventralis decompressio (nyitott) *

525.000 Ft

Felső ugró ízületi elmerevítés *

650.000 Ft

Alsó ugró ízületi elmerevítés *

650.000 Ft

Kombinált felső-alsó ugróízületi elmerevítés *

900.000 Ft

Felsőugróízületi protézisimplantáció (bokaprotézis) *

850.000 Ft

Kombinált, rekonstrukciós műtétek (pes planus, pes cavus) *

1.100.000 Ft

Láb
Lábműtét (osteotomia)

200.000 Ft

Lábműtét (achillotomia, helal, schede)

180.000 Ft

Kalapácsujj műtét

120.000 Ft

Térd
Térd arthroscopia

290.000 Ft

Térd nagy műtét (keresztszalag pótlás, mozaik plasztika, stb.) *

520.000 Ft

Csípőtájéki műtétek (a *-gal jelölt beavatkozások ára nem
tartalmazza a szükséges implantátumok, egyszer használatos
műtéti eszközök, valamint az ápolás és a szükséges szövettani
vizsgálatok árát. A műtét alapfeltételének számító előzetes
aneszteziológusi konzultáció díjára külön ajánlatot küldünk.) (a
beavatkozások ára nem tartalmazza az ápolási költségeket)
A jelen szolgáltatások árai 2021. november 01. után jelentősen
változnak. Az itt látható árak csak tájékoztató jellegűek, az új
árakat konkrét, egyedi ajánlatban, névre szólóan küldjük ki,
érdeklődés esetén.
Fascia bemetszés csípőizület tájék

300.000 Ft

Protézis műtétek (a *-gal jelölt beavatkozások ára nem
tartalmazza a szükséges implantátumok, egyszer használatos
műtéti eszközök, valamint az ápolás és a szükséges szövettani
vizsgálatok árát. A műtét alapfeltételének számító előzetes
aneszteziológusi konzultáció díjára külön ajánlatot küldünk.) (a
beavatkozások ára nem tartalmazza az ápolási költségeket)
Csipő protézis (cementes) *

1.250.000 Ft

Csipő protézis (cementes) - Elülső feltárással *

1.250.000 Ft

Csípő protézis (cement nélküli) *

1.250.000 Ft

Csípő protézis (cement nélküli) - Elülső feltárással *

1.250.000 Ft

Térdizületi protézis totál (cementes) *

1.250.000 Ft

Térdízületi protézis (szánkó) *

1.250.000 Ft

Váll protézis *

1.250.000 Ft

Latissimus dorsi transfer

1.250.000 Ft

Könyökprotézis*

1.250.000 Ft

Asepticus lazulásnál protéziscsere, komplikált beültetés - csípő *

1.625.000 Ft

Asepticus lazulásnál protéziscsere, komplikált beültetés - térd *

1.625.000 Ft

Septicus protézis eltávolítás - csípő

1.500.000 Ft

Septicus protézis eltávolítás - térd

1.500.000 Ft

Tumor műtétek (szövettannal) (a *-gal jelölt beavatkozások ára
nem tartalmazza a szükséges implantátumok, egyszer
használatos műtéti eszközök, valamint az ápolás és a szükséges
szövettani vizsgálatok árát. A műtét alapfeltételének számító
előzetes aneszteziológusi konzultáció díjára külön ajánlatot
küldünk.)
A műtétek ára tájékoztató jellegű, egyedi ajánlat kerül minden
alkalommal kiadásra, melynek minimum ára található a
táblázatban:
Csonttumor benignus I. (pl. kisméretű exostosis, csontcysta, felületes
osteoid osteoma, thermocoagulatios fej)*

390.000 Ft

Csonttumor vastag tűs, feltárásos szövettan

390.000 Ft

Lágyrész tumor benignus I. (felületes lipoma, fibroma)

390.000 Ft

Lágyrész tumor benignus I.b (bonyolultabb lipoma, fibroma)

490.000 Ft

Csonttumor benignus II. (pl. mélyenfekvő benignus csonttumor
kikaparással, csontforgáccsal történő kitöltéssel)

990.000 Ft

Csonttumor malignus II. (vagy agresszív benignus, ami a hosszú csöves
csontok rezekcióját igényli csont, vagy protézis pótlással)*

1.950.000 Ft

Tumor protézis revisio *

1.650.000 Ft

Tumor protézis septicus revisio

1.550.000 Ft

Lágyrész tumor benignus II. (mélyenfekvő , nagyméretű lipoma, fibroma)

1.050.000 Ft

Lágyrész tumor malignus I. (felületes kisméretű)

1.050.000 Ft

Lágyrész tumor malignus II. (mélyenfekvő, kisméretű tumor)

1.650.000 Ft

Csonttumor malignus III. (medence-, és lapocka táji tumorok)*

3.500.000 Ft

Lágyrész tumor malignus III. (speciális technikát igénylő műtét, érpótlás,
csontpótlás, csonttal, vagy protézissel, izomrekonstrukció, plasztikai
sebészi részvétellel), implantátum nélkül.

2.550.000 Ft

Felső vagy alsó végtagi komplett amputáció (kivéve kézen és lábon
végzett kisebb, részleges amputációkat)

1.250.000 Ft

Felső, vagy alsó végtag exarticulatio, lapocka és felkar együttes
eltávolítása

1.850.000 Ft

Gyermekortopédia (a *-gal jelölt beavatkozások ára nem
tartalmazza a szükséges implantátumok, egyszer használatos
műtéti eszközök, valamint az ápolás és a szükséges szövettani
vizsgálatok árát. A műtét alapfeltételének számító előzetes
aneszteziológusi konzultáció díjára külön ajánlatot küldünk.) (a
beavatkozások ára nem tartalmazza az ápolási költségeket)
Pemberton műtét (medence osteotomia)*

1.400.000 Ft

Csípő műtéti repositio + femur osteotomia*

1.400.000 Ft

Femur osteotomia*

900.000 Ft

Csípő osteotomia speciális implantátummal*

900.000 Ft

Distalis femur/tibia osteotomia

1.000.000 Ft

Hátsó-medialis felszabadítás

1.000.000 Ft

Achillotomia / Vulpius műtét 1x

450.000 Ft

Achillotomia / Vulpius műtét 2x

550.000 Ft

Adductor tenotomia 1x

400.000 Ft

Adductor tenotomia 2x

550.000 Ft

Térdflexor tenotomia / reccessio 1x

400.000 Ft

Térdflexor tenotomia / reccessio 2x

600.000 Ft

Komplex spasticus csípő rekonstrukció*

1.200.000 Ft

8-as lemez 1x

350.000 Ft

Minden további 8-as lemez

175.000 Ft

Subtalaris és Chopart arthrodesis

950.000 Ft

Végtaghosszabbítás műtét

1.200.000 Ft

Fémkivétel

375.000 Ft

Percutan Achilles tenotomia 1x

275.000 Ft

Percutan Achilles tenotomia 2x

400.000 Ft

Botox kezelés (1 oldali)*

300.000 Ft

Calcanus stop műtét (lúdtalp műtéti ellátása)

300.000 Ft

Redresios gipsz kezelés 1o.

10.000 Ft

Redresios gipsz kezelés 2o.

18.000 Ft

Fémeltávolítás
A jelen szolgáltatások árai 2021. november 01. után jelentősen
változnak. Az itt látható árak csak tájékoztató jellegűek, az új
árakat konkrét, egyedi ajánlatban, névre szólóan küldjük ki,
érdeklődés esetén.
Fémanyag eltávolítás – csípő

320.000 Ft

Fémanyag eltávolítás – egyéb

270.000 Ft

Konzervatív kezelések
A jelen szolgáltatások árai 2021. november 01. után jelentősen
változnak. Az itt látható árak csak tájékoztató jellegűek, az új
árakat konkrét, egyedi ajánlatban, névre szólóan küldjük ki,
érdeklődés esetén.
Konzervatív kezelés – 3 nap

150.000 Ft

Konzervatív kezelés – 5 nap

250.000 Ft

Konzervatív kezelés – 7 nap

350.000 Ft

Extra szolgáltatások
Plusz ápolási nap

50.000 Ft

Saját nővér biztosítása, nappal (6-22 óra)

25.000 Ft

Saját nővér biztosítása, éjszaka (22-6 óra)

30.000 Ft

