
Ceník zdravotnických výkonů a služeb prováděných za úhradu.

Všechny uvedené ceny jsou včetně příslušné sazby DPH.

Platnost ceníku: Od 17.5.2023

Ceník se nevztahuje na samostatně uzavřené smlouvy.

Oční oddělení
smluvní cena v 

Kč

Náhrada za ztrátu času lékaře (pokud se pacient nedostaví na sjednaný termín 

prohlídky)
               150 Kč 

Vyšetření pro řidičský průkaz - jednorázový poplatek. (Následná vyšetření na 

základě nálezu a doporučení praktického lékaře vykázat ZP)                400 Kč 

Vyšetření pro zdravotní průkaz - jednorázový poplatek. (Následná vyšetření na 

základě nálezu a doporučení praktického lékaře vykázat ZP) 
               600 Kč 

Potvrzení o zdravotním stavu pro prodloužení řidičského průkazu                400 Kč 

Potvrzení o zdravotním stavu pro prodloužení svářečského průkazu                400 Kč 

Periodické, mimořádné, následné a odborná vyšetření související s PLS při práci 

na rizikových i nerizikových pracovištích vč. posudkových závěrů. (Úhradu lze 

řešit smlouvou se zaměstnavatelem)

               600 Kč 

Periodické, mimořádné, následné a odborná vyšetření související s PLS při práci 

na rizikových i nerizikových pracovištích vč. posudkových závěrů a odborného 

očního vyšetření perimetr. (Úhradu lze řešit smlouvou se zaměstnavatelem)
            1 300 Kč 

Vstupní prohlídka do zaměstnání a výstupní prohlídka ze zaměstnání - 

nerizikové pracoviště - jednorázový poplatek
               700 Kč 

Vstupní prohlídka do zaměstnání a výstupní prohlídka ze zaměstnání - rizikové 

pracoviště - jednorázový poplatek
            1 300 Kč 

Vyšetření pro profesní průkazy (např. svářečský průkaz)                700 Kč 

Vyšetření pro zbrojní průkaz                700 Kč 

Vyplnění formuláře úrazové pojistky, oznámení pracovního úrazu                400 Kč 

Výpis ze zdravotní dokumentace pro životní pojistku                300 Kč 

Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta na vlastní žádost pro jeho osobní 

potřebu (nikoliv v souvislosti s převzetím do péče jiným lékařem či navazující 

péčí)

               300 Kč 

Posouzení bodového ohodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění
               500 Kč 

Vyšetření

Pachymetrie: jedno oko 100 Kč

OCT - optická koherentní tomografie: jedno oko / obě oči
400 Kč / 800 Kč

OCT angiografie: jedno oko / obě oči 600 Kč / 1100 

Kč

OCT při biologické léčbě: jedno oko 150 Kč

OCT při operaci šedého zákalu: obě oči 400 Kč

Rohovková topografie: jedno oko 400 Kč

Vyšetření optometristou (při nákupu kompletních brýlí v naší optice se cena 

odpočítá od celkové  zakázky)
500 Kč

První aplikace kontaktních čoček 1 000 Kč

Ceník odborných vyšetření a operačních výkonů
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Rozšířené vyšetření v refrakční poradně před operací             2 000 Kč 

Odstranění kožní léze na jednom víčku bez šití                500 Kč 

Odstranění kožní léze na jednom víčku se šitím             2 400 Kč 

- - - - Každá další léze                   50 Kč 

Plastická operace víček pro dermatochalázu - horní víčka             9 500 Kč 

Plastická operace víček pro dermatochalázu - dolní víčka             9 500 Kč 

Nitrooční aplikace injekce anti-VEGF preparátu (Lucentis, Eylea)           19 500 Kč 

Vyšetření po operačním zákroku                                                              480 Kč 

Kompletní vstupní vyšetření (bez úhrady ZP mimo EU)             4 080 Kč 

Klinické vyšetření (bez úhrady ZP mimo EU)             1 560 Kč 

Vyšetření před operací katarakty pro nepojištěné a cizince z EU             1 320 Kč 

Vyšetření po operaci katarakty pro nepojištěné a cizince z EU                480 Kč 

Uzávěry slzných cest – dočasné             1 700 Kč 

Uzávěry slzných cest – trvalé             2 500 Kč 

Cena platí vždy pro jedno oko.

Ošetření pigmentových skvrn

1 oblast (ruce, dekolt, obličej) – cca 5 skvrn

Ošetření žilek (1 sezení)

kuperoza, metličkové žilky – k uzavření žilek

vhodné opakovat cca 3x

Ošetření akné

vhodné pro odeznění akutní fáze

pro lepší hojení a prevenci jizev

udržovací péče cca 1x měsíčně

Jizvy a strie (1 sezení)

vhodné opakovat cca 3x

Odstranění bradaviček (do 5 výrůstků)

virové bradavice, stařecké bradavice, atd.

Kosmetické ošetření obličeje (1 sezení)

zpevnění pleti, hluboké a mělké vrásky, lifting

zvýhodněná cena: 8x ošetření (7+1 zdarma)           10 500 Kč 

Kosmetické ošetření dekoltu (1 sezení)             1 500 Kč 

zvýhodněná cena: 8x ošetření (7+1 zdarma)           10 500 Kč 

Kosmetické ošetření obličeje a dekoltu (1 sezení)

zpevnění pleti, hluboké a mělké vrásky, lifting

zvýhodněná cena: 1x ošetření obličeje a dekoltu             2 500 Kč 

Vyšetření - samoplátci

Jiné výkony

Operační zákroky

 1 500 Kč

od 1 000 Kč

od 1 000 Kč

od 1 500 Kč

od 1 500 Kč

Ceník výkonů pomocí Jett Plasma Lift MEDICAL

od 1 000 Kč
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horní víčka             8 500 Kč 

dolní víčka             9 500 Kč 

oční okolí komplet (horní a dolní víčka obou očí)           14 000 Kč 

Ošetření vrásek v oblasti horního rtu             7 000 Kč 

Jett serum Liftvital

dermaestetické sérum 30 ml

Objednávky ke konzultaci na ošetření přístrojem Jett Plasma Lift 

MEDICAL přijímáme na telefonním čísle 725 006 413 nebo 595 633 344.

* Cena je orientační, závisí dle rozsahu. Doporučujeme konzultaci s naším 

lékařem.

Operace šedého zákalu
Balíček + popis Pojištěnci ZP Samoplátci

BRONZ - Tento základní produkt nabízí monofokální nitrooční čočku s UV 

filtrem, vyrobenou z hydrofobního akrylátu. Pomocí této čočky je umožněno 

dobré vidění na jednu vzdálenost.

Hrazeno ZP                      15 000 Kč 

PERLEŤ - Jedná se o asférickou nitrooční čočku s UV filtrem a Blue light filtrem, 

který zajišťuje zvýšenou ochranu sítnice. Pomocí této čočky je umožněno vidět 

ostřeji i za šera. Je vhodná především pro řidiče, na práci s PC a ke sledování TV.
            5 700 Kč                      20 700 Kč 

SMARAGD - Tento produkt nabízí monofokální nitrooční čočku s UV filtrem a 

Blue light filtrem pro zvýšenou ochranu sítnice. Čočka má asferickou optiku. Je 

vyrobena z hydrofóbního akrylátu. Standardní čočka k řešení astigmatismu.
          10 000 Kč                      25 000 Kč 

RUBÍN - Jedná se o bifokální čočku, která umožňuje vidění do dálky a na střední 

vzdálenost. Čočka má UV filtr, asférickou optiku a je vyrobena z hydrofobního 

akrylátu.

          14 000 Kč                      29 000 Kč 

KŘIŠŤÁL - Tento produkt nabízí bifokální torickou čočku, která umožňuje vidění 

do dálky a na střední vzdálenost, má UV filtr, asférickou optiku a je vyrobena z 

hydrofobního akrylátu. Čočka vhodná k řešení astigmatismu.
          18 000 Kč                      33 000 Kč 

SAFÍR - Jedná se o trifokální čočku vhodnou pro klienty, kteří se chtějí zcela 

zbavit závislosti na brýlích. Pomocí této čočky je umožněno dobré vidění do 

dálky, na střední vzdálenost (např. PC, tachometr) i na blízko. Čočka s UV 

filtrem, asférickým povrchem, vyrobena z hydrofobního akrylátu.

          24 000 Kč                      39 000 Kč 

BRILIANT - Tento produkt představuje trifokální torickou čočku. Je určen pro 

klienty, kteří se chtějí zcela zbavit závislosti na brýlích. Pomocí této čočky je 

umožněno dobré vidění do dálky, na střední vzdálenost (např. PC, tachometr) i 

na blízko. Čočka k řešení astigmatismu, s UV filtrem, asférickým povrchem, 

vyrobena z hydrofobního akrylátu.

          32 000 Kč                      47 000 Kč 

            1 400 Kč 

Pro náročné klienty, kteří se nespokojí se základním řešením.

Miniinvazivní blepharoplastika
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Vyšetření před operačním zákrokem pro nepojištěné a cizince z EU

Ochrana rohovky - Viskoelastický materiál, který slouží ke zvýšené ochraně 

rohovky během operace šedého zákalu

YAG  kapsulotomie - léčba sekundární katarakty Hrazeno ZP                         2 100 Kč 

Operace šedého zákalu bez implantace čočky Hrazeno ZP                      14 400 Kč 

Sekundární implantace čočky Hrazeno ZP                      16 800 Kč 

léčba Suchého oka přístrojem E-EYE - 4 sezení 5 000 Kč           

léčba Suchého oka přístrojem E-EYE - 1 sezení 1 500 Kč           

Ponožky 50,- Kč

Dárkové poukazy
Malé zákrok

Plastika víček

Jett plazma

E-eye

OCT

Různá hodnota

                                                      1 100 Kč 

 1 800 Kč/ 1 oko 
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