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Ceník platný od 1.1.2022 VNJ

Celková cena je tvořena cenou za operační výkon a anestezii a pooperační kontroly. Případná hospitalizace a 
pooperační pomůcky či prádlo se připočítají. Cena zahrnuje dph 15%. Ceny jsou minimální, základní, mohou být 
upraveny v případě většího rozsahu zákroku než je standardní. Ceny jsou smluvní. 

Cena

LA = lokální anestezie, CA = celková anestezie. U jednostranného výkonu je cena 70% oboustranného. 

Konzultace - vyšetření plastickým chirurgem (první konzultace pacienta, + maximálně 1 dokonzultace před zákrokem) 500

Anestézie (celková/analgosedace), nezahrnutá v ceně výkonu (výkony v LA) - dle času výkonu/hodina 4500

Hospitalizace

standardní pokoj  - Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, Vysoké nad Jizerou 900

nadstandardní pokoj  - Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, Vysoké nad Jizerou 1650

Excize a malé výkony

- provedené plastickým chirurgem

Excize malá z kosmetické indikace (LA) 1900

Excize malá z kosmetické indikace - každá další (LA) 600

Excize střední z kosmetické indikace ( do 10 cm), podkožní mobilize, intradermální sutura, do 30 minut (LA) 6000

Excize velká z kosmetické indikace (nad 10 cm), podkožní mobilize, intradermální sutura, do 60 minut (LA) 12000

Velká excize s podkožní mobilizací, intradermální suturou, do 1 hodiny (CA) dle rozsahu

Extirpace ložiska v hloubce (atherom, lipom) (LA) za kus od 5000

Obličej

Operace horních víček (LA) 14000

Operace dolních víček (LA) 19000

Operace odstálých boltců (LA) 25000

Liplift (zkrácení horního rtu) (LA) 15000

Korekce ušního lalůčku (LA) - jedna strana 6000

Přímý necklift (CA) - odstranění povislého krku přímou excizí 39000

Facelift (CA) - SMAS lift - včetně tkáňového lepidla a prádla 79000

Xantelasmata (LA) (obě strany) - dle rozsahu - 1 fáze 6000

Prsa 

+ dle potřeby nutné prádlo (podprsenka, prsní pás pro augmentace)

Zvětšení prsou - kulatý implantát Mentor (CA) 79000

Zvětšení prsou - anatomický implantát Mentor (CA) 89000

Zvětšení prsou implantátem s modelací - kulatý implantát Mentor (CA) 99000

Modelace obou prsů (CA) 59000
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Zmenšení obou prsů (CA) 59000

Modelace/redukce jednoho prsu pro symetrizaci (CA) 39000

Příplatek za použití vlastního tuku při augmentaci (kompozitní augmentace) 19000

Modelace prsou po augmentaci provedené na našem pracovišti do 6 měsíců od operace (CA) 19000

Zvětšení prsou vlastním tukem - zvětšení prsou (CA) - zahrnuje 1 fázi v celkové anestezii + liposukci odběrových oblastí v 
potřebném rozsahu pro odběr. Každá další fáze po 4 měsících - cena 36000 kč.

39000

Zvětšení prsou vlastním tukem - zvětšení prsou (CA) - další fáze po 4 měsících 36000

Doplatek za aplikaci odebraného tuku do prsou při liposukci (příplatek k ceně za liposukci) 20000

Reaugmentace (odstranění a vložení nových implantátů, kapsulektomie) (CA) + cena implantátů 44000

Odstranění implantátů a modelace prsou (CA) 59000

Odstranění implantátů bez modelace (CA) 34000

Odstranění implantátů + lipofiling (CA) 59000

Odstranění prsních žláz na přání pacientky (profylaktická mastektomie) (CA) 59000

Korekce vpáčených bradavek (LA) 14000

Bodycontouring

+ k ceně příplatek za prádlo

Abdominoplastika základní (CA) 59000

Abdominoplastika s liposukcí břišní stěny (CA) 69000

Abdominoplastika extenzivní (fleur de lis) (CA) 69000

+ příplatek za liposukci každé další oblasti (boky, záda) 16000

Valy stehen (thighlift) (CA) - excize kůže stehen s liposukcí 79000

Valy paží (armlift) (CA) - excize kůže paží s liposukcí 69000

Bra line back lift (lifting zad) (CA) 59000

Operace gynekomastie - menší rozsah (extirpace z periareolarního přístupu, ev. liposukce) 49000

Operace gynekomastie - větší rozsah (extirpace s redukcí kůže) 59000

Liposukce (CA) - jedna lokalita (břicho, boky, vnitřní stehna, zevní stehna, kolena, lýtka, prsa - muži) dle rozsahu cena od 39000

Liposukce (CA) - každá další lokalita 19000

Doplatek za aplikaci odebraného tuku do prsou při liposukci 26000

Přenos vlastní tukové tkáně - lipofiling 

Výplň vlastním tukem obličeje - komplexní lipofiling (LA) 29000

Zvětšení prsou vlastním tukem - zvětšení prsou (CA) - zahrnuje 1 fázi v celkové anestezii + liposukci odběrových oblastí v 
potřebném rozsahu pro odběr. Každá další fáze po 4 měsících - cena 36000 kč.

39000

Zvětšení prsou vlastním tukem - zvětšení prsou (CA) - další fáze po 4 měsících 36000

Příplatek za použití vlastního tuku při augmentaci (kompozitní augmentace) 19000

Kosmetická dermatologie

Výplně kyselinou hyaluronovou - 1 ml 5500

Botox - 1 oblast 3500

Botox - každá další oblast 1500
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Intimní chirurgie

Labioplastika - operace zvětšených malých stydkých pysků (LA) 19000

Operace mimo ordinační hodiny - pracoviště Trutnov 

Operace ruky menšího rozsahu (např. syndrom karpálního tunelu, lupavé prsty, extirpace menšího nádoru ruky) - 
nadstandardní termín mimo ordinační dobu

5900


