
Vyšetření a služby v těhotenství „nadstandard“ 

(mimo doporučené postupy, tj. není hrazené pojišťovnou) 

I. trimestr 

- odběr hormonů štítné žlázy v I. trimestru (T3,T4, TSH)                             cena       500.- Kč 

- odběr vitaminu D v I. trimestru (k zajištění správného vývoje miminka)     cena     1 500.- Kč 

- Preeklampsie (sFlt-1, PlGF)                                          cena  1 800.- Kč 

- STD odběr stěrů na pohlavně přenosné bakterie (2 – 4 typy)                       cena 2 000.– Kč 

 

UZ vyšetření „nadstandard“ 

1. cervikometrie ve 20.-22. týdnu (prevence předčasného porodu, není v doporučení ČGPS, 

nehrazeno z VZP, ale doporučeno FMF)                                                               cena 200. – Kč 

2. „Podrobné hodnocení morfologie plodu ve II. trimestru těhotenství“ (není hrazeno z VZP, 

hradí pacientka sama, provedeno lékařem s certifikací*) (FMF certifikát – MUDr. Dibonová) 

                             cena 1 200. – Kč  

3. UZ vyšetření ve 36. týdnu ke zhodnocení biometrie plodu (v tomto období se projevuje 

„late onset FGR), ev. Dopplerometrie AU, ACM dle potřeby                              cena 400. – Kč 

4. 2D UZV plodu + foto                                                                                             cena 200.- Kč 

5. 3D UZV plodu + foto                                                                                             cena 300.- Kč 

6. 3D UZV plodu + foto + nahrání 3D na USB                                                         cena 500.- Kč 

 

II. trimestr 

- Aplikace Rhesonativ – doplatek                                                                          cena 200. – Kč 

- Aniball                                                                                                              cena     1 300.- Kč 

 

- Fotografie z ultrazvuku...................................................................................................100,-Kč 

- Určení pohlaví plodu (registrované)..............................................................................250,-Kč 

- Určení pohlaví plodu (neregistrované)..........................................................................350,-Kč 

- Vyžádaný UZV nad rámec úhrady ZP                                                                             200.- Kč 

- 3D UZV plodu + foto + video                                                                                          500.- Kč 

- 3D UZV plodu + foto + video (pro neregistrované)                                                        700.- Kč 

- cervikometrie ve 20.-22. týdnu (nehrazeno z VZP, ale doporučeno FMF)           cena 300. – Kč 

- „Podrobné hodnocení morfologie plodu ve II. trimestru těhotenství“            cena 1 200. – Kč 

- UZ vyšetření ve 36. týdnu ke zhodnocení biometrie plodu                                 cena 400. – Kč 



 

 

Cena balíčku UZ vyšetření „nadstandard komplet“ (1+2+3+4+5)       cena 2 000. – Kč 

Cena  „navíc UZ vyšetření“ (3x UZV+ fotky (1x2D fotka, 2x3D fotka)            cena 1 000. – Kč 

Cena balíčku komplet bez doplatku I. trimetr + UZ „nadstandard“   cena 8 000. – Kč 

 

 


