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Cenník
ADMINISTRATÍVNE A ZDRAVOTNÉ VÝKONY
Vyšetrenie pred športovou súťažou + vydanie potvrdenia o zdravotnom stave na žiadosť
pacienta

20,00 €

- potvrdenie vydané v cudzom jazyku - príplatok

30,00 €

Vyšetrenie ortopedické pre potreby úradov a súdov na žiadosť pacienta

20,00 €

Vyšetrenie pre poisťovňu /komerčné poisťovne, sociálna poisťovňa/

20,00 €

- príplatok za vyšetrenie do 24 hodín na žiadosť pacienta

15,00 €

Vydávanie lekárskych potvrdení:
- výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta

20,00 €

- vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby

20,00 €

- vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie na žiadosť pacienta

30,00 €

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na žiadosť pacienta

10,00 €

- príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín od požiadania

15,00 €

Bližšie neurčené vyšetrenie na administratívne účely

20,00 €

Konzultácia zdravotného stavu na žiadosť pacienta

50,00 €

Vystavenie receptu, zdravotného poukazu, iných tlačív pri strate

1,00 €

Príplatok za punkciu pod USG kontrolou u poistencov zdravotnej poisťovne VŠZP

20,00 €

Podoskopické vyšetrenie u poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera

5,00 €

Náhrada za stratu času pre neprítomnosť pacienta v dohodnutom termíne
/ak to neoznámi min. 24 hod. pred dohodnutým termínom telefonicky, SMS alebo e-mailom/

10,00 €

JEDNODŇOVÁ CHIRURGIA
- cenník platný pre poistencov poisťovne VŠZP a DÔVERA
- pre poistencov poisťovne UNION hradené z verejného zdrav.poistenia
Pollex saltans (skákavý palec)

250,00 €

Hallux valgus (vybočený palec)

360,00 €

Digitus hammatus (kladivkový prst)

350,00 €

Paraartikulárna burzitída

280,00 €

Syndróm karpálneho tunela

300,00 €

Ganglionová cysta

Platný od 1.7.2022

60,00 €
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Cenník
FYZIOTERAPIA - výkony, nehradené z verejného zdravotného poistenia:
Vyšetrenie
HIL terapia /4 sedenia/

5,00 €
20,00 €

- za každé ďalšie sedenie

4,00 €

Kinesiotaping /aplikácia/

3,00 €

Elektroliečba /sedenie/

1,00 €

Ultrazvuk /sedenie/

1,00 €

Laser /sedenie/

1,00 €

Rehabilitačné cvičenie na recumbente /špeciálny rotoped/ - 15min.

5,00 €

DENZITOMETRIA - výkony, nehradené z verejného zdravotného poistenia:
Základné denzitometrické vyšetrenie (opakované po menej ako 24mesiacoch)

30,00 €

Zhodnotenie denzitometrického vyšetrenia z iného pracoviska

20,00 €

TBS - trabekulárne kostné skóre

10,00 €

Laterálny morfometrický sken chrbtice

20,00 €

ak je vyšetrenie indikované lekárom na základe TBS - zľava 50%
Body Composition

30,00 €

APLIKÁCIA INJEKCIÍ A INFÚZIÍ
Lokálna aplikácia lieku Diprophos - 1amp /aktuálna cena za liek, ktorý nie je hradený zo ZP/

5,20 €

Lokálna aplikácia lieku Mesokain - 1amp /aktuálna cena za liek, ktorý nie je hradený zo ZP/

1,00 €

Aplikácia ozónu formou vnútrokĺbovej injekcie /za jedno podanie/

4,00 €

Lokálna ozonoterapia – za jednu aplikáciu do 5 ml

2,50 €

Aplikácia ozónu formou infúzie /za jedno podanie/

10,00 €

Aplikácia ozónu formou infúzie /za 5 podaní/

45,00 €

Analgeticko-myorelaxačná infúziá
cena zahŕňa infúzny roztok, infúznu sadu, podanie infúzie

7,00 €

cena nezahŕňa predpísané liečivá do infúzie
Infúzia vysokodávkového vitamínu C - Injectopas 7,5mg
cena zahŕňa infúzny roztok, infúznu sadu, podanie infúzie,
cena nezahŕňa roztok Injectopas

Platný od 1.7.2022

7,00 €

