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Ceník výkonů pro nepojištěné pacientky –  děti + dospělé 
 

gynekologické preventivní vyšetření (včetně cytologie) + ultrazvuk                1500  Kč 

kontrolní gynekologické vyšetření                                                                       500  Kč 

gynekologický ultrazvuk vaginálně/abdominálně (včetně konzultace nálezu)    500  Kč 

gynekologické vyšetření dítěte + ultrazvuk                                                        1000  Kč 

kontrolní gynekologické vyšetření dítěte                                                              500  Kč 

lokální ošetření dítěte – aplikace léku                                                                   100  Kč 

rozrušení synechie (slepení) poševního vchodu                                                    300  Kč 

první vyšetření v těhotenské poradně (včetně UZ, plán dalšího sledování)         1500  Kč 

kontrolní vyšetření v těhotenství                                                                            300  Kč 

těhotenský ultrazvuk + foto                                                                                    600  Kč 

kultivace z pochvy + zhodnocení výsledku                                                            400  Kč 

konzultace s lékařem (15 minut)                                                                             200  Kč 

 

 

Ceník výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění + 

vyšetření na přání registrovaných pacientek a dětí 
 

Liquid -based cytologie (LBC)  + jednorázová zrcadla, administrativa                   600 Kč                                                                        

rychlý ambulantní test na chlamydie (výsledek do 15 minut)                                  300  Kč 

test na vysoce rizikové HPV  + jednorázová zrcadla, administrativa                     1350  Kč                                                                          

test na sexuálně přenosné infekce   + jednorázová zrcadla, administrativa            1750  Kč                                                                       

hormonální cytologie + administrativa                                                                     400  Kč 

vyjmutí nitroděložního tělíska                                                                                  200  Kč 

zavedení nitroděložního tělíska Mirena (včetně materiálu + UZ)                          6500  Kč 

zavedení nitroděložního tělíska Kyleena (včetně materiálu + UZ)                        6900  Kč 

UZ folikulometrie – vyšetření pro neplodnost ženy                                                 300  Kč 

vyšetření před užitím postkoitální kontracepce (po nechráněném styku)                 500  Kč 

předpis léků na oddálení menses + poučení                                                              150  Kč 

sepsání žádosti o umělé přerušení těhotenství (vyšetření+UZ)                               1000  Kč 

výpis z dokumentace na žádost pacientky                                                                 300  Kč 

administrativa pro děti                                                                                                150  Kč 

sterilní jednorázová zrcadla + administrativa                                                             150  Kč 

 

Ceník výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění + 

vyšetření na přání – registrované těhotné 

 

UZ vyšetření na přání těhotné (včetně foto)                                                                  500  Kč 

fotografický záznam UZ vyšetření                                                                                100  Kč 

potvrzení pro letecké spol., CK, pojišťovny apod.                                                        500  Kč 

administrativa pro těhotné                                                                                             200  Kč   

 

Kompletní ceník výkonů a laboratorních vyšetření k nahlédnutí v ordinaci!   
 


