Ceník plastické chirurgie
Ceník platný od 1.1.2018

Celková cena je tvořena cenou za operační výkon a anestezii a pooperační kontroly. Případná hospitalizace a pooperační
pomůcky či prádlo se připočítají. Cena zahrnuje dph 15%. Ceny jsou minimální, základní, mohou být upraveny v případě
většího rozsahu zákroku než je standardní. Ceny jsou smluvní.
Zákroky v celkové anestezii za hospitalizace provádíme v Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad
Jizerou, Klinice Dr Pírka v Mladé Boleslavi.

Cena

LA = lokální anestezie, CA = celková anestezie. U jednostranného výkonu je cena 70% oboustranného.

Konzultace - vyšetření plastickým chirurgem (první konzultace pacienta, + maximálně 1 dokonzultace před zákrokem)

500

Anestézie, nezahrnutá v ceně výkonu (výkony v LA)
Celková anestezie (dle času) - každá hodina

od 3000

Analgosedace (dle času) - každá hodina

od 2500

Hospitalizace

standardní pokoj - Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, Vysoké nad Jizerou
standardní pokoj - Klinika Dr Pírka

od 900
1900
od 1000

standardní pokoj - Nemocnice Trutnov

Excize a malé výkony
- provedené plastickým chirurgem

Excize malá z kosmetické indikace (LA)

500

Excize malá z kosmetické indikace - každá další (LA)

350

Excize střední z kosmetické indikace ( do 10 cm), podkožní mobilize, intradermální sutura, do 30 minut (LA)

2500

Excize velká z kosmetické indikace (nad 10 cm), podkožní mobilize, intradermální sutura, do 60 minut (LA)

5000
od 15000

Velká excize s podkožní mobilizací, intradermální suturou, do 1 hodiny (CA)
Základní histologické vyšetření u samoplátců

od 700

+ doplňkové histologické vyšetření (imunohistochemie, …)

dle
patologické
laboratoře

Obličej

Operace horních víček (LA)

10000

Operace dolních víček (LA)

13000

Operace horních a dolních víček (LA + analgosedace)

25000

Operace odstálých boltců (LA)

15000

Facelift (CA)

45000

Face+necklift( CA) - platysmaplastika

55000

Liposukce podbradku (LA)

10000

Temporální lift (LA)

15000

Liplift - zkrácení horního rtu (LA)

8000

Botulotoxin

3000

Botulotoxin - každá další oblast

2000
od 3500

Výplně kyselinou hyaluronovou - 1 ml

1

Prsa
+ příplatek za prádlo

Modelace obou prsů (CA)

40000

Zmenšení obou prsů (CA) - do 500 g

45000

Zmenšení obou prsů (CA) - nad 500 g (gigantomastie)

50000

Zvětšení obou prsů s implantáty (CA) + cena implantátů

30000

Reaugmentace (odstranění a vložení nových implantátů, kapsulektomie) (CA)

40000

Odstranění implantátů a modelace prsou (CA)

45000

Zvětšení a modelace obou prsů (CA) + cena implantátů

45000

Odstranění implantátů bez modelace (CA)

20000

Implantáty
Motiva - kulatý, Ergonimix

39000

Mentor kulatý

35000

Mentor anatomický

39000

Operace gynekomastie - menší rozsah (extirpace z periareolarního přístupu)

30000

Operace gynekomastie - větší rozsah (extirpace s redukcí kůže)

40000

Korekce vpáčených bradavek (LA)

15000

Zmenšení prsních dvorců (LA)

15000

Bodycontouring
+ k ceně příplatek za prádlo

Abdominoplastika (CA)

45000

Abdominoplastika s liposukcí břišní stěny (CA)

55000

+ příplatek za liposukci každé další oblasti (boky, záda)

15000

Valy stehen (thighlift) (CA)

55000

Valy paží (armlift) (CA)

45000

Liposukce (CA) - jedna lokalita (břicho, boky, vnitřní stehna, zevní stehna, kolena, lýtka, prsa - muži)

25000

Liposukce (CA) - každá další lokalita

15000

Lipofiling - výplň vlastní tukovou tkání

Výplň vlastním tukem obličeje - 1 lokalita v LA (např. ret)

12500

Výplň vlastním tukem obličeje - komplexní lipofiling (LA)

15500

Výplň vlastním tukem obličeje - každá další etapa

12500

Výplň vlastním tukem - zvětšení prsou (CA)

50000

Příplatek za PureGraft

13000

Chirurgie ruky

Syndrom karpálního tunelu

4000

Větší zákrok na ruce - do 1 hodiny

7000

Lupavý prst

1500

2

