
 

 
 

Położnictwo 

 

Usługa Cena  Uwagi 

konsultacja położnicza 

 

170 cena obejmuje dodatkowo: 

- USG ciąży wczesnej 

- badanie USG przeglądowe ciąży 

- USG okołoporodowe 

 

cena nie obejmuje USG przesiewowych  

(tzw. genetycznych) I, II i III trymestru 

USG przeglądowe ciąży 
 
ocena biometrii, tętna, wód 
płodowych, lokalizacji łożyska 

170 bezpłatnie jeżeli jest wykonywane podczas 

konsultacji położniczej 

USG wczesnej ciąży 170 bezpłatnie jeżeli jest wykonywane podczas 

konsultacji położniczej 

USG I trymestr 300 ocena anatomiczna i genetyczna, 

bezpłatnie wykonujemy w trakcie badania ocenę  

w 3D/4D HDlive oraz wydruki fotograficzne (o ile 

warunki badania umożliwiają zastosowanie tych 

technologii) 

test podwójny 220  

USG II trymestr 300 ocena anatomiczna i genetyczna, 

bezpłatnie wykonujemy w trakcie badania ocenę  

w 3D/4D HDlive oraz wydruki fotograficzne (o ile 

warunki badania umożliwiają zastosowanie tych 

technologii) 

USG III trymestr 300 ocena anatomiczna i przepływy, 

bezpłatnie wykonujemy w trakcie badania ocenę  

w 3D/4D HDlive oraz wydruki fotograficzne (o ile 

warunki badania umożliwiają zastosowanie tych 

technologii) 

dopłata do badania USG  

ciąży bliźniaczej 

150 dopłata dotyczy badań 

- USG I trymestr 

- USG II trymestr 

- USG III trymestr 

 

nie jest doliczana w przypadku 

- USG ciąży wczesnej 

- USG przeglądowego ciąży 

- USG okołoporodowego 



dopłata za konsultację lub 

badanie USG poza grafikiem  

 

 

 

80 dopłata obowiązuje dla konsultacji oraz badań USG 

wykonywanych w przypadku braku wolnych miejsc  

w grafiku przyjęć lekarzy 

 

zasady przyjęć poza grafikiem: 

- konsultacja lub badanie USG jest możliwe  

w uzasadnionych medycznie przypadkach 

- lekarz do którego pacjentka się rejestruje musi 

wyrazić zgodę na dopisanie do listy przyjęć 

- podczas konsultacji poza grafikiem nie 

obowiązuje program rabatowy oznaczony  

w cennikach na czerwono za wyjątkiem badania 

wczesnej ciąży, przeglądowego ciąży i 

okołoporodowego 

 

dopłata nie obowiązuje w przypadku konsultacji 

położniczej kobiet, które prowadzą ciąże w CliniCare 

USG okołoporodowe 
 
ocena biometrii, tętna, wód 
płodowych, lokalizacji łożyska oraz 
przepływów metodą Dopplera 

170 bezpłatnie jeżeli jest wykonywane podczas 

konsultacji położniczej  

amniopunkcja 900 cena obejmuje pobranie i zabezpieczenie płynu 

owodniowego do dalszej diagnostyki 

 

cena nie obejmuje badań wykonywanych  

z zabezpieczonego materiału (kariotyp, FISH itp.) 

 

badanie jest wykonywane po ukończeniu 15-go 

tygodnia ciąży 

Kariotyp 
badanie z płynu owodniowego 

800 badanie z amniocytów metodą hodowli komórkowej 

FISH 
badanie z płynu owodniowego 

800 szybki test FISH z płynu owodniowego w kierunku 

aberracji chromosomalnych, wynik uzyskiwany  

w ciągu 48 godzin 

SANCO 

test wolnego DNA płodowego 

2300  

 

SANCO PLUS 

test wolnego DNA płodowego 

2800  

 

badanie KTG  

ciąża pojedyncza 

100 60 pln jeżeli pacjentka prowadzi ciąże w CliniCare, 

analiza klasyczna, komputerowa, ocena STV i analiza 

Dawes/Redman – rozbudowany wariant badania 

badanie KTG  

ciąża bliźniacza 

150 60 pln jeżeli pacjentka prowadzi ciąże w CliniCare, 

analiza klasyczna, komputerowa, ocena STV i analiza 

Dawes/Redman – rozbudowany wariant badania, 

specjalnie przystosowany aparat do bliźniąt 

 
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu 

Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt  
z recepcją CliniCare 12 359 76 71 lub recepcja@clinicare.pl. Wszystkie ceny zostały podane w PLN. 


