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PROKTOLOGIE
CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍM
Ošetření
Ošetření vnitřních hemoroidů infračervenou fotokoagulací ( měkký laser ) (1-3 lokalizace během
jednoho zákroku) POZN.: vhodné pro hemoroidální onemocnění I. a počínajícího II. stupně, či jako
doplňující léčba Barronovy ligatury

2500 Kč - 3500 Kč

Ošetření fisury anu (řitní trhliny ) infračervenou fotokoagulací ( měkký laser ) Pozn. výkon se provádí v
lokální anestesii nejčastěji jako doplněk autodilatační léčby

2 500 Kč - 3 500 Kč

Barronova ligatura (podvaz hemoroidálního uzlu elastickým kroužkem za použití podtlakového ligátoru
– jedna lokalizace )
POZN.: vhodné pro hemoroidální onemocnění II. stupně. K ošetření hemoroidální choroby vhodná
aplikace na 3 lokalizace ve 2-3 etapách s odstupem 3-4. týdnů mezi aplikacemi

400 Kč

Ošetření hemoroidální choroby laserem s ultrazvukovou Dopplerovskou navigací metodou Help-HALO
(všechny lokalizace během jednoho zákroku )
POZN.: vhodné pro hemoroidální onemocnění II. a počínajícího III. Stupně
Odstranění řitních výčnělků (marasek ) s provedením plastiky anu. ( vč. lokální anestesie,
atraumatického šicího materiálu a následných převazů )

6 500 Kč

1 000 Kč - 2 500 Kč
(dle rozsahu)

Ostatní
Použití jednorázového anoskopu, rektoskopu (tubusu se světelným zdrojem) k vyšetření konečníku
(komfort esteticko - hygienický, kdy po desinfekci zůstává přístroj klientovi k dalšímu použití – např.
ošetření hemoroidální choroby a následným kontrolám)

300 Kč

Použití jednorázových kološortek ( kalhoty s otvorem pro vyšetření konečníku umožňující důstojné
proktologické vyšetření klienta se zachováním intimity ).

50 Kč

Medikamenty: ceny jsou dány aktuálním ceníkem distribuce
Kryotermální dilatátory konečníku Dilatan
(ve 3 velikostech, pro léčbu fisur ( trhlin ), hemoroidů, jizevnatých stenóz, spazmů a bolestí konečníku )

---

Dilatan krém
( originální krém vhodný pro snadnou aplikaci dilatátorů s hojivým účinkem )

---

Sapigen K 250 ml
( originální mycí prostředek pro intimní hygienu, vhodný po operacích v oblasti konečníku )

---

Vyšetření, diagnostika, konzultace
Nadstandartní individualizované specializované vyšetření (chirurgické, proktologické, flebologické) v
časovém limitu 45 minut s podrobným rozborem charakteru a příčiny onemocnění, veškerých
terapeutických možností, preventivních programů, návrhu případných dietních opatření
DK Chirurgie Kyje s.r.o., IČ 24193496, Praha 9 - Kyje, Vajgarská 1141, PSČ 19800

1 200 Kč

