
 
 

PORADNIA CHIRURGICZNO-PODOLIGCZNA 
 

CENNIK 

Cena zależy od rozległości i stopnia zaawansowania zmian w obrębie skóry stóp  

i paznokci i jest ustalana indywidualnie. 

Konsultacja podologiczna  (bez zabiegu)1                              50 zł 

Pedicure specjalistyczny podstawowy zabieg podologiczny  

(zmiękczenie i usunięcie standardowych zrogowaceń, skrócenie i 

oszlifowanie paznokci, opracowanie skórek i oczyszczenie wałów 

paznokciowych, aplikacja odpowiednio dobranego preparatu 

pielęgnacyjnego)                           

160 zł 

Ponadpodstawowy zabieg podologiczny (pedicure leczniczy/medyczny)   

(zmiękczenie i usunięcie patologicznych zrogowaceń/hiperkeratoz w tym 

odcisków i modzeli, skrócenie i oszlifowanie paznokci problematycznych, 

oczyszczenie wałów paznokciowych, aplikacja odpowiednio dobranego 

preparatu pielęgnacyjnego i leczniczego).      

   od 160 zł 

do 300 zł 

Usuwanie modzeli (1 strefa)     od 70 zł 

Usuwanie odcisków (1 szt.)    

(cena zależna jest od rodzaju odcisku) 

od 60 zł do 

120 zł 

Odciążenie i amortyzacja odcisków, modzeli, ran, miejsc wrażliwych  

(1 szt.)    

od 20 zł 

Usuwanie pęknięć i rozpadlin na pięcie/piętach - 1 zabieg    od 100 zł  

do 200 zł 

Usuwanie brodawek wirusowych - 1 zabieg    od 70 zł 

Skrócenie i oszlifowanie paznokci zdrowych    80 zł 

Skrócenie i opracowanie paznokci zdeformowanych, zmienionych 

chorobowo oraz seniora (paznokcie zawinięte, przerośnięte, zgrubiałe, 

szponowate) 

od 100 do 

300 zł 

Skrócenie paznokci u dzieci    50 zł 

Oczyszczenie paznokcia zmienionego chorobowo (grzybiczego) /1 szt.    100 zł 

 
1 bezpłatna przy umówionym zabiegu 



 
 

PORADNIA CHIRURGICZNO-PODOLIGCZNA 
 

Rekonstrukcja paznokcia  

(po urazach i nieudanych zabiegach chirurgicznych)    

100 zł 

Pobranie materiału do badania mykologicznego (paznokcie) + 

oczyszczenie    

190 zł 

 

 

LECZENIE WRASTAJĄCEGO PAZNOKCIA I ORTONYKSJA 

Założenie klamry drutowej na wrastający paznokieć   

(specjalistyczne klamry drutowe z atestem medycznym, cena zależna 

jest od rodzaju klamry) 

    

1 klamra od 180zł  

do 250 zł 

2 klamry od 320 zł  

do 450 zł 

Przestawienie, kontrola klamry    80 zł 

Zdjęcie klamry + obróbka paznokcia (zakończenie terapii) 80 zł 

Wrastający paznokieć - podcięcie/usunięcie wrośniętego 

fragmentu + tamponada/opatrunek    

100 zł 

Tamponada/Tamponada z preparatem leczniczym  

(1 paznokieć)    

30 zł 

Opatrunek specjalistyczny    

(stan zapalny wału paznokciowego z ziarniną i wysiękiem, 

zanokcica, pęcherze i odparzenia)  

od 40 zł 

Usunięcie hybrydy, żelu, akrylu - paznokcie stóp/dłoni    80 zł 

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego. 

 

InspiroMed 

Ul. Pileckiego 105 (wejście od ul. Polskie Drogi) 
02-781 Warszawa 

e-mail: kontakt@inspiromed.pl 

+48 734 469 9 55 - Poradnie specjalistyczne 

+ 48 728 547 424 - Opieka domowa 
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