Ceník placených služeb od 5.2.2018
(ceny jsou uvedeny vč. DPH)
Sterilizace nástrojů a jiné služby mimo zdrav.péči
Serilizátor formaldehydový - 1 cyklus
Sterilizace - parní autokláv
Odstranění znaménka (dle velikosti a umístění) na žádost pacienta
(kosmetická úprava)

Ambulantní ošetření - samoplátci
Cílené vyšetření
Cílené vyšetření + RTG (prsty, lebka, krk, krční - hrudní - bederní páteř,
pánev)
Cílené vyšetření + RTG (ramen. kloub, kostí a kloubů končetin, žeber a
sterna, hrudníku)
Akutní břicho(cíl.vyš., rtg, SONO, zákl. OKH + OKB)
Esofagogastroduedenoskopie
Převaz rány do 10cm2 + min. kontakt
Převaz rány nad 10cm2 + cílené vyšetření
Kontrolní vyšetření
Minimální kontakt
Sutura rány a podkoží do 5cm + min.kontakt
Revize, excize, sutura poranění kůže a podkoží+min.kont.
Revize, excize, sutura poranění kůže a podkoží nad 10 cm2 + cíl.vyš.
Excize kožních léze od 2 - 10cm2 + min. kontakt
Excize kožních léze nad 10cm2 + min. kontakt
Absces nebo hematom + cíl. vyšetření
Chir.odstranění cizího tělesa + cíl. vyšetření
Odstranění malých lézí kůže + cíl. vyšetření
Sutura šlachy extenzoru ruky a zápěstí + cíl. vyšetření
Punkce kloubní s aplikací léčiva + cíl. vyšetření

3 356 Kč
710 Kč
430 Kč
až
611 Kč
302 Kč
453 Kč
510 Kč
2 785 Kč
757 Kč
144 Kč
430 Kč
152 Kč
44 Kč
193 Kč
695 Kč
1 129 Kč
647 Kč
905 Kč
752 Kč
1 483 Kč
412 Kč
1 375 Kč
499 Kč

Malý chir. výk. v oblasti anu n. recta, vč. ligace hemoroidů + cíl. vyšetření
626 Kč
Rectoskopie + min. kontakt
229 Kč
Oš. stomie
202 Kč
Komplex - klyzma, výplach, cévk., laváže, oš. perm. kat.
151 Kč
Incize a drenáž šlachové pochvy
630 Kč
Přiložení ortézy (přičíst RTG + cíl. vyš.)
97 Kč + RTG + cíl. vyš.
Fixace zlomeniny klíčku delbetovými kruhy (přičíst RTG + cíl. vyš)
256 Kč
Fixační sádrova dlaha celé HK (přičíst RTG + cíl. vyš.)
424 Kč + RTG + cíl. vyš.
Fixační sádrova dlaha - noha, bérec (přičíst RTG + cíl. vyš.)
458 Kč + RTG + cíl. vyš.
Cirkulární sádrový obvaz - celá HK (přičíst RTG + cíl. vyš)
600 Kč + RTG + cíl. vyš.
Cirkulární sádrový obvaz - noha, bérec (přičíst RTG + cíl. vyš.)
595 Kč + RTG + cíl. vyš.
Přisád. nášlapného podpadku na stávající sádr. obvaz (přičíst kontrol.
vyš. popř. RTG)
198 Kč + kontrol. vyš. + popř. RTG
Repozice HK, DK (přičíst RTG + cíl. vyš.)
145 Kč + RTG + cíl. vyš.
Okrsková anestezie (přičíst mesocain)
103 Kč + mesocain
Popáleniny - převaz, ošetření + cíl. vyš.
604 Kč
Převaz popáleniny v rozsahu nad 10% přičíst cíl. vyš. popř. kontrol. vyš.) 3 936 Kč + cíl. vyš. nebo kontrolu
Převaz popáleniny v rozsahu do 10% (přičíst cíl. vyš. popř. kontrol. vyš.) 1 709 Kč + cíl. vyš. nebo kontrolu
Popáleniny - oš. a převaz (přicíst cíl. vyš. popř. kontrol. vyš.)
540 Kč + cíl. vyš. nebo kontrolu
Popáleniny - oš. a převaz (nos, tvář, ret, ucho, skalp, krk) - přičíst cíl. vyš.
popř. kontrol. vyš.
1 843 Kč + cíl. vyš. nebo kontrolu

