
Placené výkony v ambulanci Gynartis, s.r.o. 
Ceník platný od 1. 12. 2020 

 

Ceník služeb, které nejsou hrazené ze zdravotního pojištění (poskytované na přání pacienta): 

Gynekologické vyšetření – konzultace vyžádaná (nehrazená ZP) ……………………………..…...500 Kč 

Gynekologické vyšetření – akutní vyšetření bez registrace ……………………………………..…….200 Kč 

Sterilní jednorázová zrcadla ………………………………………………………………………………………….......50 Kč 

Zavedení IUD  (včetně materiálu)........................................................................................1.500 Kč 

Zavedení nitroděložního tělíska "se zlatem" (včetně materiálu).........................................2.000 Kč  

Zavedení IUS Mirena (včetně materiálu)............................................................................7.000 Kč 

Zavedení IUS Kyleena (včetně materiálu)  ………………………….……………………………………..…...7.000 Kč 

Levosert-IUD s hormonem na 4-5 let(včetně materiálu).....................................................5.000 Kč  

Zvedení  Jaydess vhodné i pro dívky, které nerodily (včetně materiálu) ............................5.500 Kč 

Zavedení přineseného vlastního IUD...................................................................................1.500 Kč 

Zavedení IUD Gynefix………………………………………………………………………………………………………3.600 Kč 

Předpis léků k oddálení menses na žádost ženy rp /vydání léku ……………………………..…....100/300 Kč 

Aplikace depotní kontracepce................................................................................................500 Kč 

Vydání potvrzení pro administrativní účely............................................................................200 Kč 

Výpis z dokumentace na vlastní žádost ……………………………………….……………………….……..…....200 Kč 

Sepsání žádosti k interrupci ……………………………………………………………………….……..……….….1.000 Kč 

AMH …………………………………………………………………………………………………………….………..……....1.300 Kč 

Očkování proti rakovině – Gardasil 4 (Silgard)......................................................................3.600 Kč 

Očkování proti 9 HPV – Gardasil 9........................................................................................4.000 Kč  

Vyšetření u nepojištěné pacientky............................(650+250+400 Kč)……….,....................1.300 Kč 

Test na trombofilní mutace – Leiden + protromfin (faktory II a V) v GHC ..............................800 Kč  

Test na BRCA 1,2-geny v GHC …………………….........................................................................2.000 Kč 

LBC cytology (cytologie do tekutého média)................................................................-..........300 Kč 

LBC cytology+HPV+typizace – nutno hlásit při objednání.....................................................1.300 Kč 

STD (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma hominis,Mycoplasma genitalium 

Ureaplasma sp. - parvum, urealyticum, Trichomonas vaginalis……..……………………………….…3.000 Kč 

HPV test …………………………………………………………………………………………………………………….…....1.000 Kč 

Vyžádaný UZV nad rámec úhrady ZP ………………………………………………………………………….….……200 Kč 

Nedodržení objednacího termínu bez omluvy předem…………………………………………….………… 100 Kč 



Pro těhotné pacientky 

ČB vyžádaný snímek z ultrazvukového vyšetření plodu ………………………………………………………100 Kč 

Těhotenský test na žádost pacientky (hCG)………………….……………………………………………………..200 Kč 

Aplikace anti D – doplatek………………………………………………………………………………………….………200 Kč 

Aniball ……………………………………………………………………………………………………………...………..…. 1.300 Kč 

Těhotenský balíček – nadstandard (UZ 5x + 2x foto, přítomnost blízké osoby)...................1.500 Kč 

4D UZV plodu + foto………………………………..………………………………………………………………………... 200 Kč 

4D UZV plodu + foto + video…………………………………………………………………………………………..…..400 Kč 

4D UZV plodu + foto (pro neregistrované) ………………………………………………………………………….500 Kč 

 

Pro pacientky, které se nebyly na vyšetření déle než 2 roky je nutná opakovaná registrace. 

Ceník platí od 1. 12. 2020 


