VALORES PAGOS DA SEGUINTE FORMA:
Hospital Adventista: R$ 6.800,00 (em até 6 X sem juros no cartão) mais Taxa
Hospitalar de R$ 300,00 na colocação e R$ 300,00 na retirada pagos diretamente ao
Hospital.
Endo-Serv: R$ 6.800,00 (em até 6 X sem juros no cartão) mais Taxa de Sala de R$
550,00 na colocação e R$ 550,00 na retirada pagos diretamente aos mesmos.
Hospital da Plástica: R$ 6.800,00 (em até 6 X sem juros no cartão) mais taxa
hospitalar de R$ 1.250,00 na colocação e outros R$ 1.250,00 na retirada pagos
diretamente ao Hospital.
Hospital 9 de Julho (aqui o balão é fornecido pelo próprio Hospital): R$ 6.350,00
pagos ao Hospital e R$ 4.500,00 pagos à ABC Endoscopia. Ambos podem ser
divididos em até 6 X sem juros no cartão.
Valores a serem pagos à ABC Endoscopia podem ser parcelados em até 12 vezes
no cartão de crédito com juros de 1.6% ao mês. Você pode fazer uma simulação
selecionando o Hospital, valor de entrada e número de parcelas através do Link
h ps://balaogastrico.com/orcamento
O valor do procedimento inclui o Balão Intragástrico, Kit de Retirada (Agulha de
Punção e Pinça Raptor), Taxa de Sala, medicação na sala de exames, Taxa do
Aparelho, Endoscopista e Médico Auxiliar. Lembrando que se trata de dois
procedimentos que estão inclusos (colocação e retirada).
IMPORTANTE: o valor da consulta particular poderá ser abatido do
procedimento caso o mesmo seja realizado em um prazo de 30 dias após a consulta
(tempo de validade do seu orçamento).
Salientamos que o procedimento não é isento de riscos e que não há garantia de
resultados. Não importa onde ou com quem o faça. Leia atentamente o contrato
(h ps://balaogastrico.com/CONTRATO.pdf) e as informações do site
(https://www.balaogastrico.com). O médico ﬁca à disposição para esclarecer
qualquer dúvida mesmo após a consulta.
TRABALHAMOS TAMBÉM COM O BALÃO DE 01 ANO. Não Ajustável
com acréscimo de R$ 3.500,00 e Ajustável com direito a um ajuste (não incluso a
Taxa Hospitalar) com acréscimo de R$ 4.500,00.
REALIZAMOS AINDA plasma de argônio para tratamento no reganho de peso
na Cirurgia Bariátrica do tipo Bypass e Stretta para tratamento da Doença do
Reﬂuxo Gastroesofágico.
Ficou interessado? Tire suas dúvidas com nossa assistente

