PLASTICKÁ CHIRURGIE - CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZDRAVOTNÍ
POJIŠŤOVNOU

Výkony jsou hrazeny předem v plné výši
VYŠETŘENÍ, KONZULTACE, HOSPITALIZACE
vstupní konzultace
kontrolní vyšetření
hospitalizace (za 1 den)

ceny vč.15% DPH
(v Kč)
zdarma
zdarma
800

EXCIZE, KOREKCE, PIERSING
excize malá
excize za každou další
excize velká (nad 3cm)
excize velká (nad 10cm)
korekce jizvy malá
korekce jizvy velká (nad 10cm)
piersing

700
300
1 300
4 000
3 000
4 500
1 200

VRÁSKY, BOTOX
korekce vrásek tukem
korekce vrásek koriovým štěpem
korekce vrásek excizí
korekce vrásek výplní (+výplň)
aplikace botulotoxinu 1 lokalita
aplikace botulotoxinu každá další
aplikace botulotoxinu podpaží, dlaně

8 500
8 500
4 500
1 200
3 000
2 500
12 000

OBLIČEJ
operace horních očních víček
operace dolních očních víček
operace horních víček a závěs obočí
měkký nos v místní anestézii
měkký nos v celkové anestézii
kompletní nos
nos se štěpem
zvětšení rtů chirurgicky
zvětšení rtů výplní (+výplň)
zvětšení rtů tukem
odstálé boltce
korekce drobných vad boltců
brow lift klasický (vypnutí čela)
brow lift stehy
face+neck lift konzervativní (vypnutí obličeje a krku)
face+neck lift+excesivní SMAS (vypnutí kůže obličeje a obličejové
povázky)
submentální korekce (korekce podbradku)

8 500
9 000
12 000
10 000
13 500
23 000
25 000
6 000
1 200
9 000
9 000
2 500
18 000
8 000
28 000
32 000
13 000

PRSY

ceny vč.15% DPH
(v Kč)

modelace prsů
zvětšení prsů lipofilingem
augmentace prsů (zvětšení), nezahrnuje cenu implantátu
modelace prsů s augmentací, nezahrnuje cenu implantátu
zmenšení a modelace prsů
korekce dvorců prsů
korekce vpáčených bradavek
ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY

ceny vč. 21% DPH

Podprsenka PI speciál komfort
Prsní pás SG suchý zip
TRUP, KONČETINY, GENITÁL

ceny vč. 15% DPH

28 000
33 000
23 000
30 000
30 000
8 500
3 500

(v Kč)
1 291
386
(v Kč)

kompletní abdominoplastika (vypnutí kůže břicha)
miniabdominoplastika (limitované vypnutí kůže břicha)
kompletní abdominoplastika a liposukce
augmentace hýždí (zvětšení), nezahrnuje cenu implantátu
modelace a zmenšení hýždí
valy stehen s redukcí kůže
valy paží s redukcí kůže
korekce ženského genitálu
LIPOSUKCE, LIPOFILING

33 000
22 000
42 000
21 000
27 000
28 000
24 000
11 000

liposukce malá CA
liposukce velká CA
liposukce malá a velká
liposukce malá tumescentní (v lokální anestezii)
liposukce velká tumescentní
liposukce další lokalita
liposukce jako přidaný výkon
lipofiling malá lokalita
lipofiling velká lokalita

10 000
15 500
22 000
9 500
13 000
5 500
5 500
5 000
17 000

