belleza - cenník plastická chirurgia

DRUH OŠETRENIA

CENA V €

konzultácia do 30 min

20

konzultácia nad 30 min

50

konzultácia s 3D vizualizáciou (prevažne pri
operáciách prsníkov)

50

suma zaplatená za konzultáciu sa odpočíta od
operácie

ZNAMIENKA
vyšetrenie znamienok dermatoskopické do 10 ks

20

vyšetrenie znamienok dermatoskopické nad 10 ks

30

chirurgické odstránenie prvého znamienka do 2 cm

65

každé ďalšie znamienko

25

chirurgické odstránenie veľkého znamienka (nad 2
cm)

95

histologické vyšetrenie znamienka

5

odstránenie prvého znamienka pomocou CO2 lasera

49

odstránenie druhého a ďalšieho znamienka pomocou
CO2 lasera

19

odstránenie 10 a viac znamienok CO2 laserom

zľava 20%

JAZVY A INÉ
chirurgická korekcia jazvy do 5 cm

190

chirurgická korekcia jazvy nad 5 cm

290

korekcia jazvy – aplikáciou injekčného roztoku

60
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piercing 1 lokalizácia vrátane sterilizácie

150

piercing každá ďalšia lokalizácia vrátane sterilizácie

60

ošetrenie zarastajúceho nechta s plastikou

150

APLIKÁCIA BOTULOTOXÍNU (ceny vrátane
materiálu)
- vrásky medzi obočím (vrásky hnevu)

130

- vrásky čela

120

- vrásky okolo očí

130

- pri 2 lokalizáciách naraz

-20 %

- pri 3 lokalizáciách naraz

-30 %

- čelo + vrásky hnevu

250 - 50 = 200

- čelo + okolie očí

250 - 50 = 200

- vrásky hnevu + okolie očí

260 - 52 = 208

- vrásky hnevu + okolie očí + čelo

380 - 114 =
266

APLIKÁCIA KYSELINY HYALURONOVEJ (ceny
vrátane materiálu), vrásky tváre podľa
množstva, značky a typu kyseliny hyaluronovej
Teosyal RHA2 - 1 ml

240

Teosyal RHA3 - 1 ml

250

Teosyal RHA4, RHA deep, RHA ultra - 1 ml

260

korekcia kruhov pod očami kyselinou hyaluronovou Teosyal Redensity II - 1 ml

270

zväčšenie (augmentácia) pier kyselinou hyaluronovou
Teosyal - 1 ml

270
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MESOTERAPIA KYSELINOU HYALURONOVOU
tvár, Neauvia 2,5 ml

250

tvár + krk

350

tvár + krk + dekolt

450

krk samostatne

250

dekolt samostatne

250

anestetický krém (Emla) 30-60 min pred ošetrením

20-30

MESOTERAPIA PLAZMOU-bez obsahu kyseliny
hyaluronovej

170

MESOTERAPIA PLAZMOU- obohatenou kyselinou
hyaluronovou

240
10%, 20%
zľava z ďalších
ošetrení

OPERÁCIE V LOKÁLNEJ ANESTÉZII

OČI
operácia oboch horných očných viečok blefaroplastika horná

890

operácia oboch horných očných viečok s fixáciou
obočia

990

operácia horných očných viečok s použitím
rádiofrekvenčného skalpela alebo CO2 lasera

.+190

operácia spodných očných viečok

od 990

operácia spodných očných viečok - komplexná s
korekciou “kruhov pod očami”, tukových vačkov a
“kantopexiou” (fixáciou a pozdvihnutím okraja
spodného viečka)

1190

lifting obočia samostatne (s prístupom z vlasatej časti
v spánkovej oblasti)

990

lifting obočia a čela endoskopicky (s použitím kamery)

1790
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UŠI
korekcia odstávajúcich ušníc - otoplastika

1190

Korekcia jednej odstávajúcej ušnice

690

korekcia ušnej dierky - natrhnutej alebo úplne
roztrhnutej (jednej)

150

TVÁR
Lifting tváre chirurgický (“face lift”)

od 1990

lifting tváre a krku (“face + neck lift”)

2990

komplexný lifting tváre a krku (vrátane liposukcie
brady a krku, korekcie platysmy - svalové pruhy na
krku)

3490

niťový lifting tváre

790

transplantácia (prenos) vlastného tuku do oblasti
tváre za účelom dosiahnutia objemu a korekcie
vrások

od 990

PERY
zväčšenie (augmentácia) pier kyselinou hyaluronovou
Teosyal - 1 ml

270

zväčšenie (augmenácia) pier implantátom "Permalip"
- jedna pera

1190

zväčšenie (augmenácia) pier implantátom "Permalip"
- obe pery

1690

TELO
intímna plastika - labioplastika

1190
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KONTÚROVANIE TELA ULTRAZVUKOVOU
LIPOSUKCIOU VASER 4D HD V KOMBINÁCII S
VIBRAČNÝM ODSÁVANÍM A RENUVION
PLAZMOU
priebeh v lokálnej a infiltračnej anestézii pri
sedo-analgézii (stav, pri ktorom je utlmená
pozornosť a citlivosť)
pri kombináciách lokalít zľava 30-50%
brada a krk

1290

ramená

1290

hrudník (gynekomastia u mužov)

1190

brucho

1690-1890

podbruško samostatne

690

boky samostatne (v oblasti pásu)

1190

brucho + boky (celý pás)

brucho + 690
(boky 42%
zľava)

chrbát samostatne

990

brucho + boky + chrbát (spodná časť)

brucho + 690
+ 490

stehná - vonkajšia strana

1390

stehná - vnútorná strana

1090

kolená a priľahlá oblasť

990

komplet stehná - vonkajšia, vnútorná a predná
strana, kolená a priľahlá horná časť lýtok

2690

lýtka a oblasť členkov

1390

špeciálne kompresné prádlo 2ks, lieky, preväzový
materiál, pobyt na klinike v samostatnej izbe

200

presná cena bude stanovená po konzultácii s
lekárom v závislosti od individuálnych potrieb
každého klienta
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RENUVION - PLAZMA
RENUVION plazma - v kombinácii s liposukciou

990 až 1990 +
lipo

RENUVION plazma - samostatne bez liposukcie

1490-2490

OPERÁCIE V NARKÓZE - CELKOVEJ ANESTÉZII
narkóza - celková anestézia

390-590

hospitalizácia 1 noc s prepustením do 9. hod
nasledujúceho dňa

170

hospitalizácia 1 noc s prepustením do 15. hod
nasledujúceho dňa

220

hospitalizácia ďalšia noc

170

PRSIA
konzultácia s 3-D VIZUALIZÁCIOU (položka sa odráta
od ceny operácie)

50

špeciálne kompresné podprsenky 2ks, preväzový
materiál, lieky

150

zväčšenie - augmentácia prsníkov implantátmi
operácia

1790

Motiva implantáty okrúhleho tvaru bez ohľadu na
veľkosť 2 ks

790

Motiva implantáty ergonomického alebo slzičkového
(anatomického) tvaru bez ohľadu na veľkosť 2 ks

1190

“malá jazva” - vloženie implantátu pomocou
špeciálneho “rukávu” s redukciou jazvy na 2,5 až 3
cm

190

zavedenie infúznej pumpy ROPIVACAINE na 48 hod
po operácii na minimalizáciu pooperačných bolestí
(roztok na znecitlivenie sa automaticky vyplavuje
priamo do rán)

190
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zväčšenie - augmentácia prsníkov vlastným
tukom
operácia - cena závisí od počtu odberových miest
tukového tkaniva

2590 - 2990

zdvihnutie - modelácia prsníkov - bez
implantátov
operácia (bez nutnosti jazvy aj v podprsnej ryhe)

1990

operácia (nutnosť jazvy aj v podprsnej ryhe, tzv. tvar
“kotvy”)

.+ 190

korekcia výraznejšej asymetrie

.+ 190

prenos vlastného tuku do prsníkov pri
modelačnej operácii prsníkov

.+ 1390

modelácia - zdvihnutie prsníkov + zväčšenie
prsníkov implantátmi pri jednej operácii
operácia

2790

implantáty okrúhleho tvaru bez ohľadu na veľkosť 2
ks

790

Implantáty ergonomického alebo slzičkového
(anatomického) tvaru bez ohľadu na veľkosť 2 ks

1190

redukcia - zmenšenie prsníkov
operácia

2790

BRUCHO
plastika brucha menšieho rozsahu, tzv. “miniabdominoplastika”

1590
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plastika brucha väčšieho rozsahu – abdominoplastika
- bez prítomnosti diastázy (rozostupu brušných
svalov) či pupočnej hernie (!pruh”)

2490

plastika brucha väčšieho rozsahu – abdominoplastika
- s prítomnosťou diastázy (rozostupu brušných
svalov) či pupočnej hernie (!pruh”)

2790

špeciálne kompresné prádlo 2ks, lieky, preväzový
materiál

200

zavedenie infúznej pumpy ROPIVACAINE na 48 hod
po operácii na minimalizáciu pooperačných bolestí
(roztok na znecitlivenie sa automaticky vyplavuje
priamo do rán)

190

GYNEKOMASTIA
operácia prsníkov u mužov - gynekomastia odstránenie (extirpácia) žliaz bez liposukcie

790

operácia prsníkov u mužov - pseudogynekomastia
-liposukciou bez odstránenia (extirpácie) žliaz

1190

operácia prsníkov u mužov - kombinovaná
gynekomastia - liposukcia + odstránenie (extirpácia)
žliaz

1690

RAMENÁ
korekcia prebytočnej kože na ramenách brachioplastika

1290

STEHNÁ
korekcia prebytočnej kože na stehnách - lifting
stehien

1990

OPERÁCIE RUKY
karpálny kanál

390

Dupuytrenova kontraktúra - podľa rozsahu

390 - 590
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“skákavý” prst

Za rezerváciu fixného termínu operácie v
celkovej anestézii účtujeme 300,- Eur (záloha),
za operáciu v lokálnej anestézii – miestnom
znecitlivení 200 Eur (záloha), pričom táto suma
bude pri realizácii výkonu v danom termíne
odpočítaná z celkovej ceny.

Pokiaľ ste v cenníku nenašli Váš zákrok,
kontaktujte nás prosím.
Klinika si vyhradzuje právo na zmenu ceny v
zmysle individuálnych potrieb každého klienta

390

