A1 NADSTANDARD
B1 ADMINISTRATIVA
A2 LP, ZUM
A3 FYZIOTERAPIE
A4 PODOLOGIE
A5 PLASTIK

CENÍK
26.5.2022
Nahrazuje ceník předešlý v plném rozsahu.

Ceník platný od 26.5.2022

A1 NADSTANDARD
Ceník zdravotních služeb
Nadstandardní služby související s pobytem (ceny za jeden den)

Cena s
DPH
Nadstandardní služby po velkém ortopedickém
výkonu (bez rozdílu pojišťovny)
Nadstandardní služby po menším ortopedickém a
chirurgickém výkonu (bez rozdílu pojišťovny)
Pobytové služby v jednodenním režimu
Pobyt po plastické operaci
Pobyt po plastické operaci pobyt na lůžku přes den
do zotavení po zákroku (bez přespání)

1 300,00
840,00
490,00
2 500,00
850,00

*Podstupujete-li na Klinice Dr.Pírka výkon, který nesleduje léčebný cíl, k cenám nadstandardních
služeb je nutné připočítat příslušnou sazbu DPH.

Ceník platný od 26.5.2022

B1 ADMINISTRATIVA
Ceník nezdravotních služeb
Administrativní úkony

v Kč
Regulační poplatek pohotovostní služba

Cena s
DPH
90,00
600,00

Vyplnění pojistné události - FO

7,00

Kopírování na žádost pacienta (1 stránka)
Výpis ze zdravotnické dokumentace na vyžádání
pacienta
Kopie zdravotní dokumentace na žádost pojišťovny
Náklady spojené s vyhledáváním a prostudováním
dokumentace - každá započatá hodina s přítomností
lékaře
Náklady spojené s odesláním žadateli

200,00
690,00
600,00
*

* Náklady na zaslání se řídí aktuálním ceníkem poštovních služeb

Ceník platný od 26.5.2022

A2 Zdravotní služby, LP, ZUM
Ceník zdravotních služeb
Ceník služeb nehrazených z v.z.p. (veřejného zdravotního pojištění)

v Kč
Doplatek DEPO-MEDROL 1ml 40MG – ZULP
Doplatek DEPO-MEDROL 5ml 200MG – ZULP
Operace karpálního tunelu
Jednorázový materiál na operaci karpálního tunelu
- Pojištěnci 209 (ZPŠ)
Příplatek za oboustrannou operaci – (neplatí pro
ZPŠ)
Operace hemoroidů minimálně invazivními
technikami
HAL (sonograficky navigovaná ligace)
jednorázový materiál na operaci
Operace hemeroidů laserem - jednorázový
materiál na operaci
Operace křečových žil dolních končetin
(jednorázový materiál na operaci)
Odstranění křečových žil laserem
s miniflebektomií na 1 dolní končetině
Metoda radiofrekvenční ablace (RFA)
Sklerotizace žil:
Aplikace 1 ampule 2 ml
Aplikace 2 ampulí 2 ml
Aplikace 3 ampulí 2 ml

Cena s DPH
35,00
90,00
8 172,00
5 720,00
3 819,00

9 500,00
9 600,00

18 500,00
18 500,00
1 000,00
1 500,00
2 000,00

Lasertové ošetření metliček a malých žilek
Malého rozsahu (do 10 cm)
Většího rozsahu (nad 10cm)

2 500,00
4 000,00

Neurologie
Vyšetření EMG (vyšetření rychlosti vedení
nervem, vyšetření reflexů F vlna, syndrom
karpálního tunelu) pracovní lékařství

2 200,00

Chirurgie ruky
Odlehčená sádra SoftCas 3M různé barvy 1. balení
Odlehčená sádra SoftCas 3M další balení
Dlaha Turbocast - malá
Dlaha Turbocast - malá

500,00
250,00
100,00
250,00

Ceník platný od 26.5.2022

Dlaha Turbocast - velká
Kardiologie
EKG vyšetření pro sportovní účely
Ergometrie (zátěžové EKG pro sportovní
účely) vč. vyhodnocení a potvrzení o způsobilosti
Echokardiografie (ECHO pro sportovní
účely) vč. vyhodnocení a potvrzení o způsobilosti
Balíček EKG+ ECHO+ Ergometrie jedna
návštěva
Šablona na míru pacienta – kloubní náhrada kolena
Předoperační laboratorní vyšetření nehrazené
zdravotní pojišťovnou
Odběry krve samoplátci
Histologické vyšetření nehrazené zdravotní
pojišťovnou (skutečná cena dodavatele)
RTG a ostatní vyšetření nehrazené zdravotní
pojišťovnou

500,00

300,00
1 450,00
2 000,00
3 000,00
20 000,00
690,00
690,00
2000,-Kč až 8000,Kč dle rozsahu
počet bodů *1,32
Kč

Ceník platný od 26.5.2022

A3 FYZIOTERAPIE
v Kč
Fyzioterapie LTV 1x 30min
Fyzioterapie LTV 1x 60min
Laser - laserová sprcha
Vysokovýkonový laser
Fyzioterapie přístrojová lymfodrenáž 1x
Fyzioterapie rázová vlna první
Fyzioterapie rázová vlna další
Kineziologytape Aplikace vlastního tape při paralelním výkonu
Reflexní a manuální lymfodrenáž (60 min.)
Ostatní
Kalhoty na lymfodrenáž
Rukáv na lymfodrenáž
Prodej 1 páru berlí

Cena s
DPH
550,00
900,00
90,00
250,00
200,00
530,00
325,00
200,00
100,00
900,00
55,00
55,00
380,00

Ceník platný od 26.5.2022

A4 PODOLOGIE
v Kč

Cena
s DPH

Podiatrické vyšetření fyzioterapeutem na podoskopu
(vyšetření plosek nohou na podoskopu, návrh dalšího
postupu terapie, grafické vyhodnocení v papírové
podobě)

550,00

Vložky Schein
typ 2 – tenké
typ 3 – s tlum. Hmotou
typ D – dětské
typ DV – velké s oporou paty
Novaped lady
Novaped dance
dance plus (extra upevňovací díl)
Novaped business (pánské, dámské N, dámské V)
Novaped sports
Nožní objímky
Úprava vložek - malá
Úprava vložek - velká

930,00
1040,00
1150,00
1250,00
1250,00
1130,00
150,00
1550,00
1700,00
150,00
150,00
250,00

Ceník platný od 26.5.2022

A5 PLASTIK
Konzultace (vstupní návštěva a další konzultace)
Konzultace (kontrola po operaci, převazy)
Anestézie, nezahrnutá v ceně výkonu (výkony v LA)
Celková anestezie (dle času) - prvních 90 minut
Celková anestezie (dle času) - výkon delší než 90 minut
Analgosedace (dle času) - prvních 90 minut
Analgosedace (dle času) - výkon delší než 90 minut
Excize a malé výkony - provedené plastickým chirurgem
Excize malá z kosmetické indikace (LA)
Excize malá z kosmetické indikace – každá další (LA)
Excize střední z kosmetické indikace (do 10cm), podkožní
mobilizace, intradermální sutura, do 30 minut (LA)
Excize velká z kosmetické indikace (nad 10cm), podkožní
mobilizace, intradermální sutura, do 60 minut (LA)
Velká excize s podkožní mobilizací, intradermální suturou,
do 1 hod. (CA)
Extirpace ložiska v hloubce (atherom, lipom, …) (LA)

490,00
v ceně operace

3 000,00
4 500,00
2 500,00
3 000,00

1000,00
500,00
5000,00
10000,00
Od 20 000,00
5 000,00

Obličej
Xantelasmata (LA)
Operace horních víček (LA)
Operace dolních víček (LA)
Reoperace víček z jiného pracoviště (LA)
Operace odstátých boltců (LA)
Facelift (CA)
Facelift s platysmaplastikou (korekce tváře a krku) (CA)
Facelift v kombinaci s aplikací tukové tkáně (CA)
Přímý necklift (CA)
Liplift – zkrácení horního rtu (LA)
Botulotoxin
Botulotoxin – každá další oblast
Výplně kyselinou hyaluronovou – 1 ml
Zvětšení rtů kyselinou hyaluronovou
Příplatek za tkáňové lepidlo

6 000,00
12 000,00
16 000,00
20 000,00
19 000,00
49 000,00
59 000,00
69 000,00
29 000,00
19 000,00
3 500,00
1 500,00
4 500,00
8 500,00
4 000,00

Prsa
+ příplatek za prádlo
Modelace obou prsů (CA)
Zmenšení obou prsů (CA) do 500g

49 000,00
49 000,00

Ceník platný od 26.5.2022

Modelace/redukce jednoho prsu pro symetrizaci (CA)
Augmentace (Zvětšení) a modelace obou prsů (CA) + cena
implantátů
Augmentace (zvětšení) obou prsů(CA) + cena implantátů
Příplatek za použití vlastního tuku při augmentaci
Modelace prsou po augmentaci provedené na našem
pracovišti do 6 měsíců od operace (CA)
Korekce po operaci na jiném pracovišti – příplatek k výkonu
Zvětšení prsou vlastním tukem (CA) – 1 fáze v CA+
liposukce v potřebném rozsahu. Každá další fáze po 4
měsících 30 000,Reaugmentace (CA) + cena implantátu
Odstranění implantátů a modelace (CA)
Odstranění implantátů bez modelace (CA)
Reaumentace (odstranění a vložení nových implantátů,
kapsulektomie) (CA) + cena implantátů
Odstranění implantátů + lipofiling (CA) (částečná náhrada
objemu implantátu vlastní tukovou tkání)
Implantáty
Mentor kulatý
Mentor anatomický
Operace gynekomastie- menší rozsah (extirpace
z periareolarního přístupu)
Operace gynekomastie- větší rozsah (extripace s redukcí
kůže)
Korekce vpáčených bradavek (LA)
Zmenšení prsních dvorců (LA)
Bodycontouring
+ příplatek za prádlo
Abdominoplastika (CA)
Abdominoplastika s liposukcí břišní stěny (CA)
+ přípatek za liposukci každé další oblasti (boky, záda)
Valy stehen (thighift)(CA)
Valy paží (armlift) (CA)
Liposukce (CA) jedna lokalita (břicho, boky, vnitřní stehna,
zevní stehna, kolena, lýtka, prsa-muži)
Liposukce (CA) každá další lokalita
Bra line back lift (lifting zad) (CA)

34 000,00
49 000,00
35 000,00
20 000,00
20 000,00
15 000,00
35 000,00
49 000,00
49 000,00
29 000,00
43 000,00
49 000,00
37 500,00
40 500,00
39 000,00
49 000,00
10 000,00
20 000,00

49 000,00
59 000,00
15 000,00
59 000,00
49 000,00
29 000,00
15 000,00
49 000,00

