Ceník nadstandardní péče
Gyn Krup, s. r. o.

499 Kč

||Bezplatné poskytování jednorázových vyšetřovacích
zrcadel
||Zkrácení objednaní lhůty a přizpůsobení času vyšetření
možnostem pacientky

Roční karta
nadstandardní péče

||Receptový servis – při splnění podmínek pro trvale
předepisovaná léčiva, v případě antikoncepce a HRT
(hormonální substituční therapie) zajistí GynKrup na
základě telefonického požadavku dostupnost receptu do
48 hod.
||Vstupní prohlídka pro zaměstnavatele
||Telefonické konzultace: pondělí–čtvrtek v době od
7.00–13.00 a 15.00–19.30, pátek 7.00–13.00
||HPV vakcinace se slevou 5 %, nutné celkem 3 aplikace

1 499 Kč

||Ultrazvukové vyšetření v 11.–14. týdnu s možností časné
detekce vrozených vývojových vad plodu
||Možnost fotografie plodu při každé návštěvě

Těhotenská
karta
nadstandardní péče

||Možnost určení pohlaví plodu
||Měření průtoku krve v pupečníku s odhadem aktuální
hmotnosti plodu (napomáhá k diagnostice ohrožení
plodu po 30. týdnu těhotenství)
||Všechny ostatní položky nadstandardní péče poskytované
při zakoupení „Roční karty nadstandardní péče“

2 499 Kč

||Ultrazvukové vyšetření v 11.–14. týdnu s možností časné
detekce vrozených vývojových vad plodu
||Možnost fotografie plodu při každé návštěvě

Těhotenská
karta PLUS
nadstandardní péče

||Možnost určení pohlaví plodu
||Měření průtoku krve v pupečníku s odhadem aktuální
hmotnosti plodu (napomáhá k diagnostice ohrožení
plodu po 30. týdnu těhotenství)
||3D/4D (prostorové foto/video) zobrazení plodu včetně
možnosti záznamu na CD ve 25.–29. týdnu těhotenství
||Všechny ostatní položky nadstandardní péče poskytované
při zakoupení „Roční karty nadstandardní péče“

Ceník výkonů nehrazených pojišťovnou
Administrativní poplatek (nehradí klientky ve věku do 18 a nad 60 let)

100 Kč

Mimořádná osobní konzultace mimo ordinační hodiny (1 hod)

1 000 Kč

Nitroděložní tělísko Mirena včetně inzerce – jednorázové nástroje

5 500 Kč

Nitroděložní tělísko Multiload Cu včetně inzerce – jednorázové nástroje

1 500 Kč

Těhotenský test

100 Kč

Předpis léků k oddálení menstruace na vyžádání

300 Kč

Sepsání žádosti k přerušení těhotenství

800 Kč

I. trim. screening včetně ultrazvukového vyšetření

1 000 Kč

Ultrazvukové vyšetření neindikované lékařem

399 Kč

Vyšetření pupečníkového průtoku

200 Kč

LBC, cytologie v tenké vrstvě

600 Kč

Fotografie z ultrazvukového vyšetření (cena za ks)

80 Kč

Duplikát tiskopisu nebo receptu

50 Kč

Duplikát těhotenského průkazu

200 Kč

Potvrzení pro zaměstnavatele, komerční pojišťovny atd.

200 Kč

Jednorázové zrcadlo
GynGen – genetická analýza

50 Kč
4 550 Kč

Ceník výkonů pro samoplátce/bez pojištění
Těhotenský test

100 Kč

Nitroděložní tělísko Mirena včetně inzerce

5 500 Kč

Nitroděložní tělísko Multiload Cu včetně inzerce

1 500 Kč

Extrakce nitroděložního tělíska

1 000 Kč

Aplikace depotní antikoncepce nebo HRT
Mimořádná osobní konzultace mimo ordinační hodiny (1 hod)

100 Kč
1 000 Kč

Předpis léků k oddálení menstruace na vyžádaní

300 Kč

Vyšetření gynekologem včetně kolposkopie

250 Kč

Ultrazvuk abdominální nebo vaginální

399 Kč

I. trim. screening včetně ultrazvukového vyšetření

1 000 Kč

II. trim. screening včetně ultrazvukového vyšetření

1 000 Kč

Biochemická část

750 Kč

Ultrazvuk ve 20. týdnu těhotenství

1 000 Kč

Ultrazvuk ve 30. týdnu těhotenství

1 000 Kč

Odběry
KO

112 Kč

KS+ Rh systém

200 Kč

CRP

200 Kč

Screening protilátek v Rh systému

250 Kč

HIV

850 Kč

HbsAg
TPHA

350 Kč
1 000 Kč

Práce sestry – odběr

100 Kč

Chlamydie – odběr rapid test

750 Kč

Mykoplasmata, ureaplasmata – odběr

900 Kč

Kultivace z pochvy, cervixu, Trichomonas vaginalis

750 Kč

Cytologie

250 Kč

LBC, cytologie v tenké vrstvě

600 Kč

Cervikální biopsie

1 000 Kč

