Cenník výkonov plastickej a estetickej chirurgie, nehradených
z verejného zdravotného poistenia na vlastnú žiadosť pacienta
Zmluvné ceny sú platné od 1. 6. 2015
VÝKON
Prvé komplexné vyšetrenie odborníkom na plastickú a estetickú chirurgiu

CENA ZA JEDEN
VÝKON v Eur
bezplatne

Ďalšie komplexné vyšetrenie odborníkom na plastickú a estetickú chirurgiu

15,00

Vyšetrenie dohodnuté mimo konzultačných hodín

25,00

Prvé predoperačné vyšetrenie anesteziológom
Ďalšie predoperačné vyšetrenie anesteziológom

bezplatne
15,00

Celková anestéza do 30 min.

100,00

Celková anestéza do 60 min.

166,00

Celková anestéza nad 60 min. – za každú ďalšiu začatú pol hodinu
Spinálna/epidulárna anestéza v trvaní do 60 min.

20,00
166,00

Spinálna/epidulárna kontinuálna anestéza nad 60 min. za každú začatú pol hodinu

20,00

Spinálna/epidulárna kontinuálna anestéza aplikovaná katétrom v trvaní do 60 min.

166,00

Spinálna/epidulárna kontinuálna anestéza nad 60 min. za každú pol hodinu
Blokáda nervového pletenca alebo periférneho nervu v trvaní do 60 min.
Blokáda nervového pletenca alebo periférneho nervu za každú začatú pol hodinu
Blokáda nervového pletenca alebo periférneho nervu aplikovaná katétrom do 60 min.
Blokáda nervového pletenca alebo periférneho nervu aplikovaná katétrom za každú začatú pol
hodinu

20,00
133,00
20,00
166,00
20,00

Analgosedácia/standby- monitorovaná v trvaní do 60 min.

67,00

Analgosedácia/standby- monitorovaná za každú začatú pol hodinu

20,00

U pacientov – ASA skóre 3-5 navýšenie

50,00

Poanesteziologický dohľad na lôžku na anesteziologickom oddelení po standby pri ambulantných
zákrokoch s následným odchodom domov

20,00

Chirurgické odstránenie malého (do 1 cm2) útvaru na tvári (znamienko, veruka, tumor,
hemangióm, xantelazma, chalazeón, a pod.)

45,00

Chirurgické odstránenie ďalšieho malého (do 1 cm2) útvaru na tvári (znamienko, veruka, tumor,
hemangióm, xantelazma, chalazeón, a pod.)

25,00

Chirurgické odstránenie stredného (do 5 cm) útvaru na tvári (znamienko. Veruka, tumor,
hemangiom, a pod.)

80,00

Chirurgické odstránenie ďalšieho stredného (do 5 cm) útvaru na tvári (znamienko, veruka, tumor,
hemangiom, a pod.)

45,00

Chirurgické odstránenie stredného (do 5 cm) útvaru na tvári s miestnou plastikou, posunom
(znamienko, veruka, tumor, hemangiom, a pod.)
Chirurgické odstránenie drobného útvaru na tvári (hemangióm, fibróm) elektrokauterom bez šitia
a bez histológie
Chirurgické odstránenie veľkého (nad 5 cm) útvaru na tvári (znamienko, veruka, tumor,
hemangióm, xantelazma, chalazeón, a pod.)

110,00
14,00
120,00
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Chirurgické odstránenie malého (do 1 cm2) útvaru na tele, končatinách a krku (znamienko, veruka,
tumor, hemangióm, a pod.)

35,00

Chirurgické odstránenie ďalšieho malého (do 1 cm2) útvaru na tele, končatinách a krku (znamienko,
veruka, tumor, hemangióm, a pod.)

20,00

Chirurgické odstránenie stredného (do 5 cm) útvaru na tele, končatinách a krku (znamienko,
veruka, tumor, hemangióm, a pod.)

60,00

Chirurgické odstránenie ďalšieho stredného (do 5 cm) útvaru na tele, končatinách a krku
(znamienko, veruka, tumor, hemangióm, a pod.)

35,00

Chirurgické odstránenie veľkého (nad 5 cm) útvaru na tele, končatinách a krku (znamienko,
veruka, tumor, hemangióm, a pod.)

100,00

Chirurgické odstránenie veľkého (nad 5 cm) útvaru na tele, končatinách a krku (znamienko,
veruka, tumor, hemangióm, a pod.) s miestnou plastikou

110,00

1 deň na lôžku v klimatizovanom apartmáne jednodňovej chirurgie so stravou

35,00

Chirurgické odstránenie malého ( do 1 cm) útvaru viečka (xantelazma, chelazeón, fibróm a pod.)
koauguláciou bez histológie

20,00

Chirurgické odstránenie ďalšieho malého (do 1 cm) útvaru viečka (xantelazma, chelazeón, fibróm
a pod.) koauguláciou bez histológie

5,00

Chirurgické odstránenie stredného (nad 1 cm)útvaru viečka (xantelazma, chelazeón a pod.) bez
histológie

27,00

Chirurgické odstránenie ďalšieho stredného (nad 1 cm) útvaru viečka (xantelazma, chelazeón,
fibróm a pod.) bez histológie

10,00

Chirurgické odstránenie väčšej xantelazmy bez histológie, na jednom viečku

50,00

Chirurgické odstránenie ďalšej väčšej xantelazmy bez histológie na jednom viečku

17,00

Chirurgická korekcia jazvy na tvári (za každý 1 cm)

20,00
17,00

Chirurgická korekcia jazvy mimo tváre (za každý 1 cm)
2

Zbrúsenie jazvy (dermabrázia) a tetováže (za každý 1 cm )
Zväčšenie (biolifting) pery injekčne, bez materiálu, bez analgosedácie
Analgosedácia (pritlmenie, znecitlivenie)

3,50
120,00
70,00

Augmentácia (zväčšenie, zmenšenie) jednej pery chirurgicky s analgosedáciou

400,00

Korekcia jednej odstávajúcej ušnice v lokálnom znecitlivení

265,00

Korekcia obidvoch odstávajúcich ušníc v lokálnom znecitlivení

500,00

Korekcia jedného očného viečka v lokálnom znecitlivení

270,00

Korekcia dvoch očných viečok (horných alebo dolných) v lokálnom znecitlivení

500,00

Korekcia obočia operáciou v lokálnom znecitlivení

233,00

Lifting obočia bez operácie, technika Happy lift, Aptos lift.

165,00

Korekcia mäkkých častí nosa - rhinoplastika v lokálnom a topickom znecitlivení

500,00

Korekcia nosa - rhinoplastika kompletná v lokálnom a topickom znecitlivení

800,00

Korekcia nosa - rhinoplastika kompletná s korekciou asymetrií

1 100,00

Korekcia hlbokej vrásky čela - chirurgicky v lokálnom znecitlivení

200,00

ČELO -vertikálna vráska, technika Aptos wire

120,00

Korekcia podbradku operáciou v lokálnom znecitlivení

350,00

Zväčšenie (augmentácia) prsníkov implantátmi

800,00

Korekcia prsníkov úprava tvaru vytiahnutím
Korekcia prsníkov -redukcia,zmenšenie
PRSNÍKY - výmena implantátov jednostranne

900,00
1 200,00
270,00

_____________________________________________________________________________________________________________
NOVAPHARM, s.r.o., Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava, OR OS Bratislava I oddiel Sro, vložka č. 79634/B
tel.: +421 /0/ 2 2029 5260
korešpondenčná adresa: Šancová 110, 831 04 Bratislava
fax: +421 /0/ 2 5556 0425
IČO: 35768568
email: znap@novapharm.sk
IČ DPH: SK7020000878
web: www.novapharm.sk

PRSNÍKY - výmena implantátov obojstranne

500,00

Korekcia gynekomastie jednostranná v lokálnom znecitlivení s analgosedáciou

332,00

Korekcia gynekomastie obojstranná v lokálnom znecitlivení s analgosedáciou

600,00

Facelift (vytiahnutie tváre) horný a dolný bez SMAS v lokálnom znecitlivení

800,00

Facelift (vytiahnutie tváre) mini-invazívny, temporálny so SMAS v lokálnom znecitlivení

1 100,00

Facelift (vytiahnutie tváre) kompletný (horný, stredný a dolný) so SMAS v lokálnom znecitlivení

1 500,00

Redukcia brušnej steny limitovaná, bez anestézy

1 100,00

Redukcia brušnej steny, posun pupku /liposukcia/

1 300,00

Redukcia brušnej steny, korekcia diastazy svalov,posun pupku /liposukcia/

1 400,00

Liposukcia bokov

465,00

Liposukcia stehien

800,00

Liposukcia kolien

335,00

Liposukcia lýtok

400,00

LIPOSUKCIA bez operácie ihlou - inj. lipolýza, malý región/podbradok

100,00

LIPOSUKCIA bez operácie ihlou - inj.lipolýza, stredný región/koleno, členok

165,00

LIPOSUKCIA bez operácie ihlou - inj.lipolýza, veľký región

250,00

Liposukčné elastické prádlo

60,00

Lokálna anestéza

40,00

Histologické vyšetrenie jednej vzorky (na vyžiadanie)

20,00

Poznámka: V súlade so zákonmi č. 576/2004 Z. z. a č. 577/2004 Z. z. v platnom znení, nariadením vlády SR č. 722/2004 Z. z. a č. 777/2004 Z. z. v
platnom znení, v spojení s ustanovením § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení sa uvedené zdravotné výkony na žiadosť pacienta poskytujú ako
platené služby za úhradu. NOVAPHARM, s.r.o., neštátne zdravotnícke zariadenie, určuje ceny v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. Zákon o cenách v
platnom znení. NOVAPHARM, s.r.o., si vyhradzuje oprávnenie poplatok primerane znížiť/odpustiť v prípadoch hodných osobitného zreteľa.
V Bratislave, dňa 28. 5. 2015
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