Cenník služieb a zdravotných výkonov
pre samoplatcov platný od 17.5.2017
Druh vyšetrenia

Cena v €

RTG SNÍMKOVANIE SKELETU A VNÚTORNÝCH ORGÁNOV
Lebka prehľadne v dvoch rovinách

10,00 €

Paranazálne dutiny

7,00 €

Časti lebky v špeciálnych projekciách

5,00 €

Kostený thorax (rebrá) v jednej rovine

7,00 €

Kostený thorax (rebrá) v dvoch rovinách

10,00 €

Končatiny alebo ich časti najmenej v dvoch rovinách

10,00 €

Príplatok k výkonu pod kódom 5020 alebo pod kódom 5022 za jednu alebo viac dodatočných snímok na
preskúšanie väzivového aparátu základného kĺbu palca, ramenného kĺbu, kolenného kĺbu alebo členkového kĺbu
Časti ramenného pletenca alebo panvy najmenej v dvoch rovinách
Časti skeletu v jednej rovine

5,00 €
10,00 €
5,00 €

Štandardné natívne vyšetrenie panvy v AP prípadne PA projekcii

7,00 €

Základné vyšetrenie jedného úseku chrbtice (cervikálna, hrudná, lumbálna) - dvojrovinné.

10,00 €

Dynamické vyšetrenie niektorého úseku chrbtice

20,00 €

Sacroiliakálne zhyby

6,00 €

Sternum

7,00 €

Štandardné vyšetrenie hrudných orgánov v PA alebo AP projekcii, aj kostného hemithoraxu

7,00 €

Hrudné orgány, cielená snímka

7,00 €

Štandardné vyšetrenie brucha v PA alebo AP projekcii

7,00 €

Brucho - natívne vyšetrenie najmenej v dvoch prípadne viacerých postaveniach

8,00 €

Cielená snímka brucha

7,00 €

Mamografia bilaterálna

20,00 €

Mamografia unilaterálna

10,00 €

Doplnkové mamografické projekcie

7,00 €

Mamografia - vrátane lokalizácie patologického procesu pred operáciou

20,00 €

Fistulografia

24,00 €
ZUBY, ČEĽUSTE

OPG panor.snim.zub.

10,00 €

DRS cefal.snim.zub.

13,00 €

Bitewing snim.zub.

10,00 €
INTERVENČNÁ RÁDIOLÓGIA

PRT (Periradikulárna terapia)

75,00 €

Punkcia alebo biopsia pod CT kontrolou

75,00 €

Punkcia alebo biopsia pod USG kontrolou

60,00 €

POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIA (CT)
CT v oblasti hlavy

60,00 €

CT v oblasti krku

60,00 €

CT v oblasti hrudníka

100,00 €

CT v oblasti brucha

100,00 €

CT v oblasti malej panvy

100,00 €

CT v oblasti hrudníka, brucha (v jednom sedení)

190,00 €

CT v oblasti hrudníka, brucha a panvy (v jednom sedení)
CT u polytraumatického pacienta alebo pri stagingu nádorových ochorení (hlava, chrbtica, hrudník, brucho a
panva)
CT v oblasti muskuloskeletálneho systému

280,00 €

CT medzistavcových priestorov (do troch priestorov)
Trojrovinné a volumetrická rekonštrukcia
CT angiografia

200,00 €
60,00 €
75,00 €
20,00 €
110,00 €

HRCT pľúc

55,00 €

Kardio CT výkon

180,00 €

Virtuálna kolonoskopia

120,00 €

Virtuálna CT iných orgánov

120,00 €
USG

USG vyšetrenie hornej časti brucha

22,00 €

Vyšetrenie jedného orgánu alebo orgánového systému

8,00 €

Vyšetrenie močového traktu a orgánov malej panvy u muža

13,00 €

Vyšetrenie močového traktu a orgánov malej panvy u ženy

13,00 €

Ultrazvukové vyšetrenie mäkkých častí krku

15,00 €

USG skróta, semenníkov a nadsemenníkov

13,00 €

Ultrazvukové vyšetrenie obidvoch prsníkov, axíl a regionálnych lymfatických uzlín

20,00 €

USG vyšetrenie oka alebo orbity

16,00 €

USG vyšetrenie kĺbov, svalov a mäkkých tkanív
Príplatok za duplexné vyšetrenie ciev pomocou PW Dopplera a farebného mapovania toku (CFM) vo vyšetrovanej
oblasti
Peroperačná sonografia (dodatok k výkonu pod kódom 5301)

13,00 €

Duplexné vyšetrenie žíl končatín (B-mód, PW-Doppler)

30,00 €

Duplexné vyšetrenie artérií končatín (B-mód, PW-Doppler, prípadne CW-Doppler)

30,00 €

Duplexné vyšetrenie extrakraniálnych mozgových artérií (B-mód a PW Doppler)

27,00 €

Príplatok k výkonom pod kódmi 5738, 5739 a 5742 za farebné mapovanie toku (CFM).

20,00 €
20,00 €

7,00 €

PODÁVANIE KONTRASTNÝCH LÁTOK
Intravenózna aplikácia kontrastnej látky injekciou alebo infúziou

4,00 €

Intravenózna aplikácia kontrastnej látky vysokotlakovým injektorom

13,00 €

Intraarteriálna aplikácia kontrastnej látky vysokotlakovým injektorom

13,00 €

Príplatok k výkonom pod kódmi 6001 a 6002 za každú ďalšiu aplikáciu
Aplikácia kontrastnej látky do otvorov alebo dutín (fistulografia, sialografia, galaktografia, artrografia,
hysterosalpingografia, lymfografia a pod.)
Príplatok k výkonu pod kódom 6003a za každú ďalšiu aplikáciu kontrastnej látky

5,00 €
5,00 €
2,00 €

Cena kontrastnej látky SCANLUX 370 za 100 ml - podľa platného kategorizačného zoznamu MZ

Cenník služieb a zdravotných výkonov
platný od 17.5.2017
Druh vyšetrenia

Cena v €
NEZMLUVNÝ LEKÁR

Zubné panoramatické snímkovanie - nezmluvný PZS

10,00 €

Zubné cefalometrické snímkovanie - nezmluvný PZS

13,00 €

Bitewing snímok zubov - nezmluvný PZS

10,00 €
SLUŽBY NA POŽIADANIE

Zubná snímka na CD - duplikát

1,00 €

Zubná snímka na fólii - duplikát

1,00 €

Archivácia snímky na CD - duplikát

2,00 €
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