KONSULTACJA CHIRURGICZNA
Konsultacja chirurgiczna jest pierwszym etapem diagnostyki oraz leczenia zabiegowego schorzeń
skóry. Aby dobrać najskuteczniejsze leczenie dla danej przypadłości niezbędna jest właściwa
diagnoza. Podczas pierwszego spotkania lekarz specjalista chirurgii plastycznej zbiera wywiad
weryfikujący ogólny stan zdrowia Pacjenta, szczegółowo zapoznaje się z historią schorzenia oraz
wynikami badań, ewentualnie zleca wykonanie niezbędnych badań.
Leczenie chirurgiczne obejmuje wyspecjalizowane procedury chirurgii plastycznej, a także
nowoczesny sprzęt medyczny, w tym urządzenia laserowe.
Oferta Kliniki VESUNA obejmuje m.in. pobranie wycinka zmiany skórnej do badania
histopatologicznego, zabiegi usuwania zmian skórnych i podskórnych twarzy oraz innych okolic ciała z
badaniem histopatologicznym, procedurę wycięcia zmiany skórnej na powiece, usuwanie zmian
skórnych wymagających plastyki miejscowej skóry lub przeszczepu skóry własnej z badaniem
histopatologicznym, usuwanie nowotworu skóry twarzy o ,,trudnej lokalizacji’’ (np. w kącie oka, na
wardze, na nosie), plastykę uszu (tj. rekonstrukcja rozerwanego płatka ucha, usuwanie wyrośli przedusznych), plastykę korekcyjną powiek górnych, z-plastykę przykurczającej blizny oraz chirurgiczne
usuwanie tatuażu o średnicy < 1cm.
W Klinice VESUNA procedury chirurgiczne wykonują wykwalifikowani lekarze specjaliści. Posiadamy
wieloletnie doświadczenie i wiedzę, a także dysponujemy specjalistycznymi, nowoczesnymi
urządzeniami medycznymi oraz wyposażeniem, które umożliwia leczenie wszelkich schorzeń
skórnych. Zapraszamy do kontaktu i umówienia się na wizytę
Cena
Konsultacja chirurgiczna
200 zł
Konsultacja chirurgiczna uzupełniająca
150 zł
Wizyta kontrolna po wykonanym zabiegu
Bezpłatna
Zmiana opatrunku i usunięcie szwów po wykonanym zabiegu
Bezpłatna
Opatrunek i usunięcie szwów
50 zł – 100 zł

BLEFAROPLASTYKA – PLASTYKA KOREKCYJNA POWIEK GÓRNYCH
W Klinice VESUNA oferujemy innowacyjny zabieg plastyki korekcyjnej powiek górnych, tzw.
blefaroplastyki. Procedura przeprowadzana jest przez lekarza specjalistę chirurgii plastycznej.
Wskazaniem do zabiegu jest nadmiar lub obwisłość skóry powiek górnych, co negatywnie wpływa na
aspekt estetyczny - powoduje zmęczony oraz stary wyraz twarzy, uczucie ciężkości powiek, a
dodatkowo może ograniczać widzenie. Blefaroplastyka polega na wycięciu nadmiaru skóry,
obkurczeniu i plastyce mięśnia okrężnego oka oraz zaopatrzenia przepuklin tkanki tłuszczowej
okołogałkowej. Następnie powieki zostają precyzyjnie zszyte. Okres rekonwalescencji trwa od 2-3
tygodni. Efekt wyraźnego odmłodzenia oraz napięcia powiek jest natychmiastowy oraz niezwykle
trwały. Ostatecznych rezultatów można spodziewać się jednak do kilku tygodni od zabiegu.
Zmarszczki wokół oczu stają się zdecydowanie mniej widoczne, twarz wygląda na świeżą i wypoczętą,
a oczy automatycznie się otwierają. Dodatkowo, można zauważyć wyraźną poprawę pola widzenia.
Zakres i charakter zabiegu ustalany jest przed zabiegiem podczas niezbędnej konsultacji chirurgicznej
ze specjalistą.
Cena
Blefaroplastyka – plastyka korekcyjna powiek górnych
( znieczulenie miejscowe )
4000 zł – 5500 zł*
* dokładną cenę ustala lekarz specjalista chirurgii plastycznej Małgorzata Makowska podczas
konsultacji poprzedzającej zabieg
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CHIRURGICZNE USUWANIE ZMIAN SKÓRNYCH I PODSKÓRNYCH TWARZY
Z BADANIEM HISTOPATOLOGICZNYM
Klinika VESUNA oferuje chirurgiczne usuwanie zmian naskórnych oraz zmian położonych w tkance
podskórnej w obrębie twarzy. Zmiany, które budzą jakiekolwiek podejrzenia, w pierwszej kolejności
należy omówić z lekarzem podczas konsultacji chirurgicznej, a następnie najlepiej i najbezpieczniej
usunąć chirurgicznie za pomocą skalpela. Chirurgiczne usuwanie zmian skórnych pozwala na szybkie
oraz skuteczne usunięcie m.in. kurzajek, brodawek, kaszaków, tłuszczaków i włókniaków. Zabieg
przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym, co zmniejsza dolegliwości bólowe do minimum.
Metoda gwarantuje całkowite usunięcie zmiany oraz weryfikacje histopatologiczną. Po zabiegu lekarz
zakłada opatrunek, a wycięta zmiana przesyłana jest do badania histopatologicznego, co pozwala na
precyzyjne określenie rodzaju zmiany. Pacjent nie musi podejmować żadnych przygotowań do
zabiegu. Jest to metoda jednorazowa, która nie wymaga powtórzeń czy obowiązkowych wizyt
kontrolnych.
Cena
Chirurgiczne usuwanie zmian skórnych i podskórnych twarzy z badaniem
histopatologicznym <10mm
( znieczulenie miejscowe )
1000 zł
Chirurgiczne usuwanie zmian skórnych i podskórnych twarzy z badaniem
histopatologicznym <10mm ; kolejna zmiana podczas jednej wizyty
( znieczulenie miejscowe )
500 zł

CHIRURGICZNE USUWANIE ZMIAN SKÓRNYCH I PODSKÓRNYCH CIAŁA Z
BADANIEM HISTOPATOLOGICZNYM
Klinika VESUNA oferuje chirurgiczne usuwanie zmian skórnych ciała tj. brodawki, włókniaki, kurzajki,
znamiona oraz zmian położonych w tkance podskórnej m.in. kaszaki czy tłuszczaki. Zmiany, które
budzą jakiekolwiek podejrzenia, najlepiej i najbezpieczniej usunąć chirurgicznie za pomocą skalpela.
Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym, co zmniejsza dolegliwości bólowe do
minimum. Metoda gwarantuje całkowite usunięcie zmiany oraz weryfikacje histopatologiczną.
Podczas zabiegu lekarz nacina skórę wokół zmiany, usuwa ją, a następnie zakłada szwy i opatrunek.
Wycięta zmiana przesyłana jest do badania histopatologicznego, co pozwala na przebadanie tkanki, a
w efekcie precyzyjne określenie rodzaju zmiany. Pacjent nie musi podejmować żadnych przygotowań
do zabiegu. Jest to metoda jednorazowa, która nie wymaga powtórzeń czy obowiązkowych wizyt
kontrolnych. Warto pamiętać, że każdy zabieg usuwania zmian skórnych powinien być poprzedzony
konsultacją chirurgiczną.
Cena
Chirurgiczne usuwanie zmian skórnych i podskórnych ciała z badaniem
histopatologicznym <10mm
( znieczulenie miejscowe )
800 zł
Chirurgiczne usuwanie zmian skórnych i podskórnych ciała z badaniem
histopatologicznym <10mm ; kolejna zmiana podczas jednej wizyty
( znieczulenie miejscowe )
400 zł
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CHIRURGICZNE USUWANIE ZMIAN SKÓRNYCH WYMAGAJĄCYCH
PLASTYKI MIEJSCOWEJ SKÓRY LUB PRZESZCZEPU SKÓRY WŁASNEJ Z
BADANIEM HISTOPATOLOGICZNYM
Klinika VESUNA oferuje chirurgiczne usuwanie zmian naskórnych oraz podskórnych. Procedurę
rozpoczynamy od niezbędnej konsultacji chirurgicznej z lekarzem specjalistą chirurgii plastycznej
celem kwalifikacji do zabiegu. Chirurgiczne usuwanie zmian skórnych pozwala na szybkie oraz
skuteczne usunięcie m.in. kurzajek, brodawek, kaszaków, tłuszczaków i włókniaków oraz
nowotworów skóry twarzy o trudnej lokalizacji. Standardowa procedura polega na chirurgicznym
usunięciu zmiany skórnej wraz z zachowaniem makroskopowego marginesu zdrowych tkanek, a
następnie założeniu szwów i opatrunku, jednakże bardzo często z uwagi na wielkość zmiany oraz jej
położenie takie jak trudne okolice twarzy np. na powiece, nosie czy wardze, zamknięcie rany wymaga
plastyki miejscowej. W szczególnych sytuacjach, gdy znamię jest znacznie większych rozmiarów,
koniecznym zabiegiem może okazać się przeszczep uformowanego płata skóry zdrowej oraz
rekonstrukcję danej okolicy. Następnie w celu weryfikacji rozpoznania, zmianę skórną poddajemy
niezbędnemu badaniu histopatologicznemu.
Cena
Chirurgiczne usuwanie zmian skórnych wymagających plastyki miejscowej
skóry lub przeszczepu skórny własnej z badaniem histopatologicznym
od 1500 zł*
* dokładną cenę ustala lekarz specjalista chirurgii plastycznej Małgorzata Makowska podczas
konsultacji poprzedzającej zabieg

CHIRURGICZNE WYCIĘCIE ZMIANY SKÓRNEJ NA POWIECE
Klinika VESUNA oferuje chirurgiczne wycinanie zmian skórnych w obrębie delikatnej i trudnej okolicy
twarzy – na powiece. Najczęściej występujące zmiany skórne we wrażliwym obszarze oczu to kępki
żółte, prosaki, włókniaki, brodawki wirusowe czy naczyniaki. Procedurę rozpoczynamy od niezbędnej
konsultacji chirurgicznej z lekarzem specjalistą chirurgii plastycznej w celu kwalifikacji do zabiegu.
Wycięcie zmiany skórnej z odpowiednim marginesem zdrowej tkanki jest najskuteczniejszym oraz
bezpiecznym leczeniem, przede wszystkim ze względu na korzyść w postaci całkowitego usunięcia
zmiany. Procedura umożliwia późniejszą ocenę histopatologiczną materiału i ustalenie rozpoznania.
Cena
Chirurgiczne wycięcie zmiany skórnej na powiece
( znieczulenie miejscowe )
od 1500 zł*
* dokładną cenę ustala lekarz specjalista chirurgii plastycznej Małgorzata Makowska podczas
konsultacji poprzedzającej zabieg

Klinika VESUNA
Nowa Lokalizacja Kliniki VESUNA
Ul. Dobrego Pasterza 118C/11 Biurowiec HEXAGON Ul. Zamknięta 10/4
tel. 12 418 20 30
tel. 12 359 35 15
www.vesuna.pl , e-mail: recepcja@vesuna.pl

CHIRURGICZNE USUWANIE NOWOTWORU SKÓRY TWARZY O „TRUDNEJ
LOKALIZACJI”
Klinika VESUNA oferuje chirurgiczne usuwanie nowotworu skóry twarzy tj. rak skóry lub czerniak, o
trudnej lokalizacji np. w kącie oka, na wardze lub na nosie. Zmiany, które budzą jakiekolwiek
podejrzenia, w pierwszej kolejności należy omówić z lekarzem specjalistą podczas konsultacji
chirurgicznej, a następnie poddać się ich usunięciu metodą chirurgiczną.
Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym w celu maksymalnego zmniejszenia
dolegliwości bólowych oraz zapewnienia komfortu Pacjenta. Procedura polega na chirurgicznym
usunięciu nowotworu skóry twarzy wraz z zachowaniem makroskopowego marginesu zdrowych
tkanek, a następnie założeniu szwów i jałowego opatrunku.
Cena
Chirurgiczne usuwanie nowotworu skóry twarzy o „trudnej lokalizacji”
( znieczulenie miejscowe )
1000 zł – 2000 zł*
* dokładną cenę ustala lekarz specjalista chirurgii plastycznej Małgorzata Makowska podczas
konsultacji poprzedzającej zabieg

POBRANIE WYCINKA ZMIANY SKÓRNEJ DO BADANIA
HISTOPATOLOGICZNEGO
Klinika VESUNA w swojej ofercie posiada zabieg chirurgicznego usuwania zmian skórnych. Wycięcie
zmiany skórnej z odpowiednim marginesem zdrowej tkanki jest najskuteczniejszym oraz bezpiecznym
leczeniem, przede wszystkim ze względu na korzyść w postaci całkowitego usunięcia zmiany.
Procedura umożliwia również późniejszą ocenę histopatologiczną materiału i ustalenie rozpoznania.
Aby wykonać badanie histopatologiczne, konieczne jest pobranie fragmentu tkanki poprzez
miejscowe pobranie wycinka skóry, który następnie zostanie oceniony pod mikroskopem. Dzięki
niemu można określić czy zmiana skórna ma charakter nowotwory i stanowi zagrożenie dla Pacjenta
czy też jest łagodną zmianą. Wynik badania biopsyjnego i właściwe rozpoznanie schorzenia stanowią
podstawę wdrożenia odpowiedniego leczenia chirurgicznego. Pobranie wycinka zmiany skórnej do
badania histopatologicznego odbywa się w znieczuleniu miejscowym.
Cena
Pobranie wycinka zmiany skórnej do badania histopatologicznego
( znieczulenie miejscowe )
300 zł – 400 zł*
* dokładną cenę ustala lekarz specjalista chirurgii plastycznej Małgorzata Makowska podczas
konsultacji poprzedzającej zabieg

CHIRURGICZNE USUNIĘCIE TATUAŻU O ŚREDNICY <1CM
W Klinice VESUNA oferujemy innowacyjny zabieg chirurgicznego usuwania tatuażu o średnicy <1cm.
Zabieg wykonuje lekarz specjalista chirurgii plastycznej za pomocą skalpela. Procedura polega na
wycięciu tatuażu wraz ze skórą, w której znajduje się barwnik. W celu zwiększenia komfortu Pacjenta,
terapia wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym. Zabieg stanowi skuteczną alternatywę dla
terapii laserowych, kiedy pigment wniknął w skórę bardzo głęboko. W celu kwalifikacji do zabiegu
niezbędna jest konsultacja chirurgiczna z lekarzem specjalistą.
Cena
Chirurgiczne usunięcie tatuażu o średnicy <1cm
( znieczulenie miejscowe )
1000 zł – 2500 zł*
* dokładną cenę ustala lekarz specjalista chirurgii plastycznej Małgorzata Makowska podczas
konsultacji poprzedzającej zabieg
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LASEROWE USUWANIE ZMIAN SKÓRNYCH
LASER FOTONA SPECTRO SP i LASER FOTONA StarWalker
– brodawki łojotokowe, keratozy słoneczne, prosaki ( milia ), brodawki płaskie, kępki żółte(
xanthelasma ), włókniaki miękkie, poilip włóknistonabłonkowy ( fibroepithelial polyp )
Zabieg polega na odcięciu zmiany za pomocą wiązki laserowej. Po usunięciu zmiany pozostaje mała
ranka, która bardzo szybko się goi. Efekt jest trwały i raz usunięta zmiana skórna nie odrasta już w
tym miejscu. Sam zabieg zaś jest krótki co nie powoduje dyskomfortu pacjenta.
Cena
Usuwanie zmian skórnych
200 zł – 800 zł*
* dokładną cenę ustala lekarz specjalista chirurgii plastycznej Małgorzata Makowska podczas
konsultacji poprzedzającej zabieg w zależności od ilości oraz wielkości zmian skórnych

PLASMAGE – URZĄDZENIE GENERUJĄCE PLAZMĘ MEDYCZNĄ
PLASMAGE – plazma medyczna jest innowacyjną metodą użycia plazmy fizycznej w zabiegach
medycznych. Urządzenie PLASMAGE jest najbardziej innowacyjnym dostępnym urządzeniem
generującym plazmę w tak szerokich zakresach, dzięki temu jest najbardziej bezpiecznym
urządzeniem dla pacjenta, a zabiegi są najbardziej komfortowe ze znacznie skróconym okresem
rekonwalescencji. Zabieg polega na odparowaniu nadmiaru skóry w obszarze naskórka za pomocą
plazmy wygenerowanej pomiędzy końcówką igły, a skórą pacjenta. Zabieg z użyciem plazmy
medycznej stosujemy przede wszystkim w celu usunięcia nadmiaru wiotkiej cienkiej skóry. Zabieg ten
jest również bardzo skuteczny w usuwaniu włókniaków i brodawek skórnych, przebarwień
pozapalnych oraz niektórych blizn.
Cena
Usuwanie zmian skórnych
200 zł – 800 zł*
* dokładną cenę ustala lekarz specjalista chirurgii plastycznej Małgorzata Makowska podczas
konsultacji poprzedzającej zabieg w zależności od ilości oraz wielkości zmian skórnych

Z-PLASTYKA PRZYKURCZAJĄCEJ BLIZNY
W Klinice VESUNA oferujemy innowacyjny zabieg chirurgiczny Z-Plastyki przykurczającej blizny.
Zabieg wykonywany jest przez doświadczonych lekarzy specjalistów chirurgii plastycznej.
Cena
Z-Plastyka przykurczającej blizny
( znieczulenie miejscowe )
1000 zł – 2500 zł*
* dokładną cenę ustala lekarz specjalista chirurgii plastycznej Małgorzata Makowska podczas
konsultacji poprzedzającej zabieg
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PLASTYKA KOREKCYJNA USZU
W Klinice VESUNA oferujemy innowacyjne zabiegi plastyki uszu przeprowadzane przez
doświadczonych lekarzy specjalistów chirurgii plastycznej. Wśród procedur korekty uszu
wyszczególniamy rekonstrukcję rozerwanego płatka ucha oraz usunięcie wyrośli przed-usznych.
Wskazaniem do zabiegu chirurgicznej rekonstrukcji rozerwanego płatka ucha jest m.in. nadmiernie
rozciągnięta skóra, rozerwanie lub naderwanie płatka ucha w wyniku noszenia dużych, ciężkich
kolczyków lub odtworzenie płatka ucha bez dziury po noszeniu tuneli. Dzięki chirurgicznej
rekonstrukcji rozerwanego lub naderwanego płatka ucha jesteśmy w stanie szybko oraz skutecznie
odtworzyć płatek ucha i przywrócić jego naturalny wygląd. Procedura usuwania wyrośli przedusznych polega na chirurgicznym wycięciu wyrośli niekiedy z dodatkową plastyką miejscową w
zależności od kształtu oraz rozmiaru zmian. Procedury chirurgicznej plastyki uszu są stosunkowo
krótkie – zabieg trwa około 30 minut i przeprowadzany jest w znieczulenia miejscowym, co ogranicza
dolegliwości bólowe do minimum. Pacjent nie musi podejmować żadnych przygotowań do zabiegu.
Jest to metoda jednorazowa, która nie wymaga powtórzeń czy obowiązkowych wizyt kontrolnych.
Warto podkreślić, iż przed zdecydowaniem się na zabiegi chirurgicznej korekty uszu niezbędne jest
udanie się na konsultację chirurgiczną z lekarzem specjalistą, poprzedzającą terapię zabiegową.
Cena
Rekonstrukcja rozerwanego płatka ucha
1500 zł
Usunięcie wyrośli przedusznych
1300 zł – 1500 zł*
* dokładną cenę ustala lekarz specjalista chirurgii plastycznej Małgorzata Makowska podczas
konsultacji poprzedzającej zabieg
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