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Miniinterrupce (do 8. týdne)      3 000 Kč  
Interrupce (do 12. týdne)          4 000 Kč  
Balíček – potratová pilulka     3 500 Kč  
Sepsání žádosti k umělému přerušení těhotenství          800 Kč  
(bez zdravotních důvodů)   
Anti-D profylaxe u placené UPT při Rh neg.     1 000 Kč  
Sterilizace laparoskopicky   13 000 Kč  
Sterilizace při jiném výkonu     1 500 Kč  
Jednorázová zrcadla             30 Kč  
UZ dokumentace na žádost pacientky základní        100 Kč  
UZ vyšetření ve 12. týdnu gravidity v rámci kombinovaného screeningu    1 400 Kč  
3D UZ dokumentace s video nahrávkou plodu na USB + foto        700 Kč  
UZ foto na přání - černobílá           50 Kč  
UZ foto na přání 3D/4D            100 Kč  
Zavedení IUD (nitroděložního tělíska):   
1. Zavedení IUD – ambulantně (bez anestézie)         600 Kč  
(při použití anestézie se přičítá 1100 Kč; IUD k dispozici v nemocniční lékárně v režimu preskripce 
(recept))  
2. Extrakce a zavedení IUD – ambulantně (bez anestézie)        700 Kč  
(při použití anestézie se přičítá 1100 Kč; IUD k dispozici v nemocniční lékárně v režimu preskripce 
(recept)) 

 
3. Zavedení IUD – hospitalizace (1 den)      3 300 Kč  
(IUD k dispozici v nemocniční lékárně v režimu preskripce (recept))  
4. Extrakce a zavedení IUD – hospitalizace (1 den)     3 400 Kč  
(IUD k dispozici v nemocniční lékárně v režimu preskripce (recept))  
HPV testace na vyžádání      1 000 Kč  
Odběr cytologie (nadstandardní) z děložního čípku         500 Kč  
Komplexní gynekologické vyšetření na vyžádání (cyto, kolpo)      1 000 Kč  
Preventivní prohlídka na vyžádání (cyto, kolpo)     1 000 Kč  
Cílené gynekologické vyšetření na vyžádání        350 Kč  
Kontrolní gynekologické vyšetření na vyžádání        350 Kč  
Vaginální ultrazvuk na vyžádání        380 Kč  
Prenatální ultrazvuk na vyžádání        380 Kč  
Kardiotokograf na vyžádání        400 Kč  
Test na detekci předčasného porodu        800 Kč  
Entonox - analg. souprava při porodu první ½ hodina         500 Kč  
Entonox - každá další ½ hodina        250 Kč  
Entonox - malý gynekologický výkon, šití poporodního poranění         250 Kč  
Plastika (zmenšení) stydkých pysků      6 000 Kč  
Vyhledání data a času narození         300 Kč  
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Speciální utěsněný transportní obal na anatomicko-patol. odpad         100 Kč  

   
   

   

Cena za cvičení a edukaci v těhotenství (8 lekcí)      1 500 Kč  
Hathajoga pro těhotné (cena za 1 lekci)        150 Kč  

   

   

   
Nadstandardní pokoje   
nadstandardní pokoj  - gynekologie       600 Kč/den  
nadstandardní pokoj  - porodnice       600 Kč/den  
rodinný pokoj   - porodnice     1000 Kč/den  
předporodní pokoj pro otce - porodnice      500 Kč/ den  

   
cena neobsahuje stravu pro doprovázející osobu   
první a poslední den hospitalizace se počítá jako jeden   
cena neobsahuje úhradu za uskutečněné telefonní hovory   

 


