
 Wielospecjalistyczny 
szpital cKR

Wróć do zdrowia  
w ośrodku z ponad 40-letnim  
doświadczeniem  w leczeniu 
narządu ruchu

Oddział  
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503 002 503
(22) 703 04 36   
(pon.-pt. 7:30-17:00)
(22) 703 01 00
(codziennie 17:00-19:30)

Zapraszamy do skorzystania z pozostałych 
usług CKR:

  konsultacje specjalistyczne,

  diagnostyka obrazowa (RTG, rezonans 
magnetyczny, USG),

  rehabilitacja neurologiczna, po operacjach 
narządu ruchu, urazach i przeciążeniach,

  zabiegi uzdrowiskowe i odnowy biologicznej,

  pływalnia i gimnastyka w wodzie,

  kriokomora.
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MałOiNWazYJNE METOdY 
LECzENia i sPECJaLisTYCzna 
REHaBiLiTaCJa

Endoprotezoplastyka stawu to zabieg polegający 
na wszczepieniu sztucznego stawu (implantu, en-
doprotezy) w miejsce zniszczonego. Wszczepienie 
endoprotezy przeprowadza się w zaawansowa-
nych stanach zwyrodnienia stawu, gdy leczenie za-
chowawcze (farmaceutyczne, rehabilitacyjne) nie 
daje rezultatów.

Artroskopia jest małoinwazyjną metodą diagno-
zowania i operowania stawów. Polega na wprowa-
dzeniu do wnętrza stawu cienkiej, metalowej rurki 
z mikrokamerą i źródłem światła. Chirurg ogląda 
na monitorze wnętrze stawu i po dokładnym roz-
poznaniu dokonuje zabiegu.

Endoskopowe usunięcie dysku w odcinku lędź-
wiowym kręgosłupa metodą ENDOSPINE jest ma-
łoinwazyjnym leczeniem dyskopatii kręgosłupa. 
Zakresem odpowiada  klasycznym, otwartym me-
todom operacji, jednak ze względu na niewielką 
destrukcję tkanek przykręgosłupowych okres re-
konwalescencji Pacjenta jest krótszy.  

REHaBiLiTaCJa POzaBiEGOWa sTanOWi 
inTEGRaLną Część PROCEsU LECzEnia.

Po wykonanym zabiegu oferujemy specjalistycz-
ną rehabilitację, dostępną w trybie stacjonarnym 
na Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej lub 
dziennym w Centrum Medycznym w Konstancinie 
i Przychodniach CKR w Warszawie (Ursynów, Cen-
trum, Praga Południe). 



OPERaCJE aRTROsKOPOWE
Artroskopia stawu  
kolanowego / skokowego

 5 500 zł 

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego 
przedniego ACL / tylnego PCL  

13 500-15 000 zł 

Transpozycja chrząstki w stawie 
kolanowym

8 000 zł 

Synovectomia stawu kolanowego
metodą otwartą / endoskopową

10 000/5 500 zł

Transpozycja chrząstki w stawie 
kolanowym

8 000 zł

EndOPROTEzOPLasTYKa 
Alloplastyka całkowita stawu  
biodrowego*

26 000 zł 

Alloplastyka całkowita stawu  
kolanowego*

27 000 zł 

Alloplastyka stawu barkowego 20 000 zł  
(+ proteza)

Alloplastyka stawów śródręczno-
-palcowych ręki

10 000 zł  
(+ protezy)

OPERaCJE KRęGOsłUPa
Endoskopowe usunięcie dysku 
kręgosłupa lędźwiowego  

17 000-20 000 zł 

Usunięcie dysku kręgosłupa  
lędźwiowego metodą otwartą

17 000-20 000 zł

Usunięcie dysku kręgosłu-
pa szyjnego z artrodezą

1 poz. 18 000-20 000 zł  
(+ implant)

2 poz. 20 000-22 000 zł  
(+ implanty)

Usunięcie dysku kręgosłupa  
szyjnego z artroplastyką

20 000-22 000 zł  
(+ implanty)

Usunięcie dysku  
kręgosłupa lędźwiowego ze 
stabilizacją przeznasadową

1 poz. 20 000-22 000 zł  
(+ implant)

2 poz. 22 000-24 000 zł  
(+ implanty)

Przezskórne usunięcie 
dysku kręgosłupa  
lędźwiowego

1 poz. 10 000 zł  
(+ implant)

Przezskórna balonowa 1 poz. 14 000 zł

kyfoplastyka  2 poz. 16 000 zł

dROBnE zaBiEGi ORTOPEdYCznE
Przykurcz Dupuytrena  5 000-10 000 zł 

Ganglion nadgarstka 2 000-3 000 zł 
Zabiegi rekonstrukcyjne ręki 3 000-8 000 zł 
Łokieć tenisisty 2 000-4 000 zł 
Wycięcie kaletki wyrostka łokciowe-
go w znieczuleniu ogólnym 

2 000-3 000 zł  

Operacje ścięgien: zszycie, wydłu-
żenie

4 000-6 000 zł 

Paluch koślawy z osteotomią/bez 
osteotomii

3 000–5 000 zł 

Palec młotkowaty 2 000 zł
Zabiegi rekonstrukcyjne stopy 8 000-10 000 zł 
Wycięcie guzków w obrębie stopy 
w znieczuleniu ogólnym

2 000 zł 

Odbarczenie nerwu obwodowego, 
np. zespół cieśni nadgarstka 

3 500 zł 

Odbarczenie nerwu łokciowego 5 000 zł
Usunięcie zespolenia wewnętrznego 2 000–4 000 zł 
Usunięcie wyrośli chrzęstno-kostnych 2 000–5 000 zł
Torbiel podkolanowa 3 000-5 500 zł 
Palec zatrzaskujący 2 000 zł
Amputacja palca stopy 3 000 zł

Powyższe ceny obejmują procedurę operacyjną i konsultację
anestezjologiczną. Należy dodać koszt pobytu w szpitalu: pokój 1 os. / 2 os. 
 – 600 / 450 zł za dobę ( pokój z łazienką, klimatyzacją, TV i Wi-Fi). 
Ustalone ceny mogą ulec zmianie w przypadku zmiany zakresu operacji.

zadBaJ KOMPLEKsOWO 
O SWOJE STaWY i KRĘGOSłUP 
JUŻ TERaz 

Dla niektórych Pacjentów jedyną metodą wyle-
czenia przewlekłego bólu, czy zaburzeń funkcji 
ruchowych jest zabieg operacyjny. To rozwiązanie 
przynosi natychmiastową ulgę i pozwala Pacjen-
towi powrócić do normalnego funkcjonowania 
w niedługim czasie po wykonaniu zabiegu. 

Od ponad 40 lat specjalizujemy się w leczeniu 
schorzeń narządu ruchu i poprawie komfortu ży-
cia Pacjentów. 

Specjalizujemy się w operacjach kręgosłupa i ar-
troskopii stawów, jak również w endoprotezopla-
styce stawów. Doświadczony Zespół ortopedów 
i  neurochirurgów wykonuje operacje korekcyjne  
i rekonstrukcyjne związane z szeroką grupą scho-
rzeń polegających na zaburzeniach funkcjonowa-
nia układu ruchu (stawów, więzadeł i mięśni). 

Czasami już niewielka zmiana oznacza zakończe-
nie dolegliwości bólowych i problemów z dobo-
rem obuwia. Operacje korekcyjne stóp czy drobne 
zabiegi (hallux, palec młotkowaty, łokieć tenisisty, 
zespół cieśni nadgarstka, przykurcz Dupuytrena, 
torbiel podkolanowa) dają zupełnie nową jakość 
życia, a Pacjent opuszcza oddział zwykle na drugi 
dzień po zabiegu. 

Stosujemy małoinwazyjne metody operacyjne, 
dzięki którym znacznie skrócony jest czas pobytu 
Pacjenta w szpitalu oraz zapewniony szybszy po-
wrót do aktywności i zdrowia.

  iniEKCJE dOsTaWOWE 
Iniekcja dostawowa – Arthrex ACP PRP 650 zł 
Iniekcja dostawowa – Terapia Angel PRP 1 800 zł
Kwas hialuronowy OST Plus (bez preparatu) 120 zł

*Pobyt do 6 dni wliczony w cenę

Powyższe ceny obejmują procedurę operacyjną, badania laboratoryjne, konsulta-
cję anestezjologiczną, EKG, RTG i wizytę kontrolną. Należy dodać koszt pobytu w 
szpitalu. Ustalone ceny mogą ulec zmianie w przypadku zmiany zakresu operacji.


