Obowiązuje od 1 lutego 2021r.
CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH
Konsultacja OKULISTYCZNA
Badanie ostrości wzroku i autorefraktometr
Tonometria (dorośli i dzieci starsze)
Badanie odcinka przedniego
Dobór szkieł okularowych
Badanie dna oka szkłem Volka - przy wąskiej
źrenicy, przy szerokiej źrenicy - w chorobach
siatkówki, cukrzycy, nadciśnieniu

200 zł

Konsultacja okulistyczna w sobotę

250 zł

Konsultacja okulistyczna dziecięca (dziecka do 5r.ż.)

200 zł

Porada okulistyczna

100 zł

BADANIE Z DNEM OKA
(po mydriazie - szkło potrójne - choroby siatkówki,
badanie przed porodem)

220 zł

KOMPLET BADAŃ JASKROWYCH
(tonometria, pole widzenia, dno oka, OCT, pachymetria,
gonioskopia, konsultacja lekarska)

400 zł

Kwalifikacja do zabiegu SLT

200 zł

Płukanie dróg łzowych z koniecznym badaniem okulistycznym

250 zł

Płukanie dróg łzowych bez badania

100 zł

Usuwanie rzęs – dodatkowo

60 zł

Usuwanie ciała obcego z koniecznym badaniem okulistycznym

250 zł

Aplikacja zatyczek hydrożelowych do kanalików łzowych

200 zł

(+koszt zatyczek hydrożelowych)
Iniekcja podspojówkowa
BADANIA DIAGNOSTYCZNE W ZESPOLE SUCHEGO OKA
APARATEM LACRYDIAG:
Badanie okulistyczne z oceną filmu łzowego i oceną
gruczołów Meiboma
kolejne kontrolne
pojedyncze badanie (tylko ocena filmu łzowego lub
gruczołów Meiboma)
zdjęcie odcinka przedniego

70 zł

200 zł
100 zł
30 zł
50 zł

PERYMETRIA KOMPUTEROWA:
Badanie pola widzenia

90 zł

Badanie pola widzenia (jedno oko)

80 zł

ZABIEGI LASEROWE:
Laseroterapia jaskra (SLT)

350 zł

Laseroterapia zaćmy wtórnej (kapsulotomia YAG)

350 zł

Laseroterapia zaćmy (irydotomia YAG)

350 zł

OPTYCZNA KOHERENTNA TOMOGRAFIA (OCT):
OCT - ocena tarczy nerwu wzrokowego

190 zł

(grubości włókien nerwowych)
OCT - ocena plamki żółtej

190 zł

OCT - tarczy i plamki

300 zł

OCT odcinka przedniego /grubość rogówki

190 zł

lub ocena kąta przesączania
Angio OCT

240 zł

OCT + konsultacja okulistyczna

300 zł

POZOSTAŁE BADANIA DIAGNOSTYCZNE:
USG gałek ocznych lub oczodołów

150 zł

UBM - badanie kąta przesączania ultradźwiękami

170 zł

Topografia rogówki

100 zł

Pachymetria (badanie grubości rogówki ultradźwiękami)
Badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego
Pomiar ciśnienia śródgałkowego dobowy
Badanie wydzielania łez

50 zł
30-50 zł
100 zł
10 zł

Gonioskopia

100 zł

Badanie okulistyczne kierowców, medycyna pracy

150 zł

Badanie lekarskie kontrolne (do 2tyg.od 1 wizyty)

100 zł

DOBÓR SOCZEWEK KONTAKTOWYCH – OPTOMETRYSTA
(badanie+nauka zakładania+soczewki kontaktowe gratis)
SFERYCZNYCH

150 zł

TORYCZNYCH

175 zł

MULTIFOCAL

195 zł

DOBÓR OKULARÓW KOREKCYJNYCH – OPTOMETRYSTA

120 zł

przy zakupie okularów w salonie Visus DOBÓR BEZPŁATNY
DOBÓR OKULARÓW PRYZMATYCZNYCH – OPTOMETRYSTA
przy zakupie okularów w salonie Visus

160 zł
80 zł

APLIKACJA SOCZEWEK KONTAKTOWYCH
z badaniem lekarskim i nauką zakładania
oraz 1 parą soczewek gratis:
MIĘKKICH
sferycznych

200 zł

torycznych standardowych

200 zł

torycznych ponadstardardowych

200 zł

+soczewka próbna 1 szt.

50 zł

dwuogniskowych standardowych

200 zł

dwuogniskowych ponadstandardowych

200 zł

oraz dwuogniskowych torycznych
+soczewka próbna 1 szt.
SPECJALISTYCZNYCH (protetycznych, kosmetycznych,

40 zł
250 zł

obturacyjnych, torycznych kolorowych-konwencjonalnych)
WŁASNYCH PACJENTA
PIERWSZA KONTROLA (do 2 tyg.) po aplikacji soczewek kont.

50 zł
30 zł

SOCZEWKI TWARDE (2 szt.+wizyta+kontrola)

2000 zł

SOCZEWKI TWARDE (1 szt.+wizyta+kontrola)

1000 zł

Badania i ćwiczenia dla osób z zezem i niedowidzących
wykonujemy w NZOZ VISUS, ul. Ratajczaka 8 w Poznaniu,
od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-18.00.
Ćwiczenia pleoptyczne – naświetlania seria – 2 tyg .

300 zł

Ćwiczenia ortoptyczne – synoptofor seria – 2 tyg.

400 zł

Badanie kąta zeza

50 zł

