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B. Cenník výkonov hradených na žiadosť pacienta, samoplatcu / bez
poistenia, zo zahraničia, nie z verejného zdravotného poistenia , nespĺňajú
kritériá neodkladnej zdravotnej starostlivosti a nie sú realizované na
základe žiadosti iného odporúčajúceho lekára
15. Odber biologického materiálu na žiadosť pacienta - OBM -

30,00 €

16. Ortopedické vyšetrenie (viac systémov) - OVVS -

60,00 €

17. Ortopedické vyšetrenie (jeden systém) - OV -

40,00 €

18. USG pohybového aparátu - USGPA -

30,00 €

19. Intervenčná usg artrocentéza - IUSGA - (presné zavádzanie ihly do kĺbu)

20,00 €

20. Intervenčná usg intralezionálna procedúra -IUSGI- s navigáciou ultrasonografie
presné zavádzanie ihly do miesta lézie s terapeutickou procedúrou

40,00 €

21. Intervenčná ultrasonografická tenotómia a needling -IUSGTšpeciálna ihlová technika liečby ochorení šliach a svalových úponov

40,00 €

22. Intervenčná ultrasonografická biopsia- IUSGB- USG navigovaný odber z patologického
ložiska na cytologické , histologické alebo mikrobiologické vyšetrenie

50,00 €

23. 3D USG analýza - priestorová rekonštrukcia ultrasonografického obrazu

50,00 €

24. USG monitoring liečby - sledovanie dynamiky ochorenia a priebehu liečby

30,00 €

25. Algická stimulačná reflexná procedúra – ASRP je aplikácia intrakutánnych vpichov
ktoré svojim algickým podnetom rušia patologický reflexný proces na základe
Melzachovej a Walovej teórie bolesti

30,00 €

26. Proliferačná terapia -PT- je injekčná liečebná metóda, ktorá irituje a stimuluje
lokálne telo k tvorbe pevnejšieho podporného väzivového tkaniva

30,00 €

27. Neurofyzio – viskosuplementácia - NVS - je liečebná procedúra ovplyvňujúca
kĺzanie a regeneráciu kĺbu v kombinácii s neurofyziologickým pôsobením

30,00 €

28. Chiropraxia – je diagnostika a terapia funkčných porúch školou - MM-manuálnej medicíny.
Odstránením funkčnej poruchy dochádza k návratu normálnej funkcie pohybového
aparátu/ deti a dôchodcovia 30,00 €.

40,00 €

29. Osteopathia -OSPH- je diagnostika a terapia porúch muskuloskeletárneho systému školou,
ktorá má základy v starovekom Egypte, Číne a Indii, zdokonalená v Amerike. Využíva telesný
a duševný potenciál samotného jedinca. Procedúrou sa stimulujú vlastné regeneračné
schopnosti jedinca

40,00 €

30. Etiopatogenetická funkčná terapeutická procedúra - EPFTP je komplexná diagnostika a liečba
s pôsobením na aktuálnu patogenetickú noxu v procese terapeutického plánu. Ideou tejto
filozofie je efektne zbavenie bolesti a prinavrátenie funkcie bez alebo s minimálnym
použitím liekov

40,00 €

31. Odborná konzultácia -OK- závažného zdravotného stavu na žiadosť pacienta: analýza etiopato
genézy, klinického obrazu, diagnózy a diferenciálnej diagnózy, konzervatívnej a operačnej
liečby, prevencia

40,00 €

32. Akupunktúra pohybového aparátu - AP - vstupné vyšetrenie deti do 15 r. a dôchodcovia nad 62 r.

20,00 €

33. Akupunktúra pohybového aparátu - APD - vstupné vyšetrenie - dospelý pacient

30,00 €

34. Akupunktúra ucha -AU- vstupné vyšetrenie - deti do 15 r. a dôchodcovia nad 62 r.

20,00 €

35. Akupunktúra ucha -AUD- vstupné vyšetrenie - dospelý pacient

30,00 €

36. Fitnes a preventívna akupunktúra - FAP- pohybového aparátu

30,00 €

37. Beauty akupunktúra - BA - pohybového aparátu

30,00 €

38. Farmakoakupunktúra - FAB - Biokolagénom 2 ml

30,00 €

39. Farmakoakupunktúra Marcain 0.5% - FAM

30,00 €

40. ACP – PRP Liečba vlastnou krvnou plazmou -1 aplikácia

100,00 €

41. Ortopedickopodiatrické vyšetrenie na vlastnú žiadosť

40,00 €

42. Podoskopia – PodoCam – vyšetrenie na podoskope

15,00 €

43. Termobaroskopické vyšetrenie - TBS -na FootDiscu - Germany

15,00 €

44. Digitálna PC DIERS 4Dmotion Lab posturometria - 4DMLPOS (Video-PC analýza chrbtice, pánvy a ich deformít svetlom a systémom kamier
v čase pri pohybe na Podogait bez rtg) - Germany

110,00 €

45. Digitálna PC DIERS 4Dmotion Lab podometria - 4DMLPOD (Video-PC analýza nôh a ich deformít svetlom a systémom kamier v čase
pri pohybe Podoscan + Podogait bez rtg) - Germany

60,00 €

46. Digitálna PC DIERS 3D posturometria - 3DPOS - (Video-PC analýza chrbtice, pánvy a ich
deformít svetlom a systémom kamier v stoji bez rtg) - Germany

30,00 €

47. Digitálna PC DIERS 3D podometria - 3DPOD Video-PC analýza nôh v stoji bez rtg - Germany
48. Magnet reflexná terapia – 1 kus
49. BioStimul- reflexná terapia

30,00 €
5,00 €
10,00 €

50. Prístrojová masáž nôh -PMN 15 min.

5,00 €

51. Podanie i.v. alebo s.c. injekcie bez liečiva - I.V.S.

5,00 €

52. Podanie infúznej terapie - IT - 1x

5,00 €

53. Ozón terapia (podkožná, vnútrosvalová a vnútrokĺbna aplikácia)

30,00 €

54. Ozón malá autohemoterapia

50,00 €

55. Ozón veľká autohemoterapia

60,00 €

Cenník je platný od 1.11.2020
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