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 Platnosť od 01.05.2023, ceny s DPH 

 Cenník chirurgická ambulancia 

Predmetom úhrady sú služby administratívneho charakteru, nadštandardný zdravotnícky materiál alebo poskytnutie 
ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktoré nie sú hradené zdravotnou poisťovňou na základe verejného zdravotného 
poistenia. Poskytovateľ nepožaduje od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti nad rozsah spoluúčasti poistenca podľa zákona č. 577/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Predmetom úhrady sú tiež služby administratívneho charakteru, zdravotnícky materiál alebo poskytnutie ambulantnej 
zdravotnej starostlivosti pre dlžníkov zdravotnej poisťovne alebo samoplatcov.   

 

Číslo Výkony a materiály Cena 
   

1.  Administratívny poplatok pri návšteve, ktorý nepodmieňuje poskytnutie zdravotnej starostlivosti 1 € 

2. 
 

 
 

 

  

Nadštandardný šijací, obväzový a obkladací zdravotnícky materiál 23 € 

3.  Chirurgické vyšetrenie alebo ošetrenie 35 € 

4.  Odoslanie materiálu na histologické vyšetrenie 30 € 

5.  Konzultácia 30 € 

6.  Predaj a aplikácia Varolastu - 1 rolka 25 € 

7.  Elastické obvínadlo 1 ks 6 € 

8.  Adrenalín aplikácia 1 amp. 8 €  

9.  Extra anestézia aplikácia 1 amp. 8 €  

10   Extra šijací materiál vlákno - doplatok 10 € 

11   Trubicový obväz „soft“, Pruban 5 €  

12   Obstrek kĺbu (Diprophos + Mesocain) 1 amp. 35 € 

13   Obstrek kĺbu kolagénom 1 amp. 35 € 

14   Obstrek keloidnej jazvy 1 amp. 35 € 

15   Sklerotizácia varixov – 1 sedenie  150 €  

16   Sklerotizácia varixov RFV 100 impulzov 10 € 

17   Sklerotizácia varixov RFV 500 impulzov 150 € 

18   Vyšetrenie konečníka s nadštandardným zdravotníckym materiálom 44 € 

19   Vyšetrenie konečníka pred OP podľa Burrona s nadštandardným zdravotníckym materiálom 12 € 

20   Video-sigmoproktoskopia + predpríprava s nadštandardným zdravotníckym materiálom 65 € 

21   OP hemoroidov (zlatej žily) elastickou ligatúrou podľa Burrona – 1 uzol 60 € 

22   OP hemoroidov (zlatej žily) rádiofrekvenčnou abláciou hemoroidu, HemoRF – 1 uzol 319 € 

23   Vyplnenie tlačiva pre bodové ohodnotenie úrazu; vypísanie regresu 10 € 

24   Vypísanie poistky pre poisťovňu, vypísanie tlačiva do zamestnania na žiadosť zamestnávateľa 10 € 

25   OP Frenulum  31 € 

26   Extrakcia perianálnej trombózy, OS materiálu s nadštandardným zdravotníckym materiálom  69 € 

27   Odstránenie perianálnej kožnej riasy, marisiek (marisques), nadštandardný zdravotnícky materiál  119 € 

28   Odstránenie perianálnej fistuly, dermoidnej cysty s nadštandardným zdravotníckym materiálom  169 € 

29   Fulgurácia fisúry konečníka 139 € 

30   Zákrok harmonickým skalpelom v lokálnej anestézii 350 € 

31   Príplatok za ošetrenie v dňoch pracovného pokoja 35 € 

32   Príplatok za ošetrenie mimo ordinačných hodín 35 € 

33   Aplikácia razovej vlny - jedno sedenie 23 € 

34   Zapožičanie autodilatátora €/týždeň 23 € 

35   Predaj autodilatátora 300 € 

36   Infúzia s vitamínom C + 100ml FR 69 € 

37   Nácvik špeciálnej bandáže dolných končatín 15 € 
 38   Špeciálna bandáž dolných končatín (1 končatina) 5 € 
  


