CENÍK
Standardní služby
Zdarma

Free of
Charge

600 Kč

30 €

2 200 Kč

120 €

1 800 Kč

90 €

3 000 Kč

150 €

4 000 Kč

200 €

8 500 Kč

400 €

12 000 Kč

600 €

6 000 Kč

300 €

12 000 Kč

600 €

(Klienti budou objednáni na hodinu dle svého přání a bude přesně dodržen čas vyšetření.
Částka se připočítává k sazbě za ošetření.)

1 000 Kč

50 €

Ošetření mimo ordinační dobu 22–7 hodin

2 000 Kč

100 €

Ošetření o víkendu a státních svátcích

2 000 Kč

100 €

2 500 Kč

125 €

Konzultace a ošetření mimo ordinaci 22–7 hodin

3 500 Kč

175 €

Konzultace a ošetření mimo ordinaci o víkendu a státních svátcích

2 500 Kč

125 €

E-mailová poradna
(konzultace pro laickou i odbornou veřejnost)

Kompletní vyšetření
(každá jednotlivá návštěva; zahrnuje klinické vyšetření, ultrazvuk, vyšetření moče a krve)

Paušální roční platba
(místo platby za každou návštěvu je možné zaplatit roční paušál na vyšetření bez ohledu
na jejich počet)

Flexibilní uretrocystoskopie
(bezbolestné endoskopické vyšetření špičkovým přístrojem nové generace)

Menší operační výkony na genitálu
(odstranění bradavic, kondylomat, mateřských znamínek apod.)

Frenuloplastika
(plastika zkrácené uzdičky penisu v lokální anestézii)

Cirkumcize, obřízka
(operace zúžené předkožky v lokální anestézii)

Operace hydrokély, spermatokély nebo cyst v oblasti genitálu
(operace se provádějí v celkové anestézii, po výkonu jsou klienti 4-6 hodin monitorováni
na dospávacím pokoji)

Dilatace močové trubice u žen
(operace provádíme v celkové anestézii, po výkonu jsou klientky 2–3 hodiny monitorovány
na dospávacím pokoji)

Vazoresekce, vazoligatura, přerušení chámovodů
(Operace provádíme v celkové či lokální anestézii, po výkonu v anestézii jsou klienti
4–6 hodin monitorováni na dospávacím pokoji. Provedení vazoresekce podléhá zákonným
ustanovením. K posouzení, zda výkon může být klientovi proveden, je nutná osobní
konzultace.)

Nadstandardní služby (ceník platný od 1. 9. 2008)
Ošetření mimo ordinační dobu do 22 hodin

Konzultace a ošetření mimo ordinaci do 22 hodin
(Je možno provádět základní vyšetření nevyžadující přístrojovou techniku, odběry krve
a moče, předpis léků a konzultace. Místo konzultace určí klient. Konzultace není časově
omezena a náklady na dopravu v rámci okresů Brno a Brno-venkov jsou zahrnuty v ceně.)

