
        Súkromná očná ambulancia pre deti a dospelých 

 

Cenník vyšetrení  platný od 15.7.2020    

 

• Zoznam výkonov, ktoré nehradí zdravotná poisťovňa: 

 

 

Lekársky posudok: 

Posudok o  zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla          25   eur 

Posudok o  zdravotnej spôsobilosti  pre školu, štúdium (SOU, SŠ, VŠ)        25   eur 

Posudok o  zdravotnej spôsobilosti v súvislosti s výkonom povolania          

/ preventívna prehliadka, SBS služba, práca v zahraničí a pod./                                    25   eur 

Posudok o  zdravotnej spôsobilosti pre držanie zbraní, zbrojný pas            30   eur 

Posudok o  zdravotnej spôsobilosti pred pobytom v zahraničí,  

pred letom lietadlom a pod.                                                                                  30   eur 

                                 

Výkony na žiadosť pacienta: 

Vyšetrenie pre súdy, poisťovňu, iné administrat. účely                                   30   eur 

Vystavenie formuláru „Oznámenie poistnej udalosti“                                     30   eur 

Bodové ohodnotenie úrazu a iné tlačivá                                                              25   eur 

Pachymetria bezkontaktná                                                                                      10   eur   

Konzultácia na vyžiadanie pacienta 10 min.                                                        10    eur 

Vydanie lekárskeho potvrdenia                                                                              10   eur 

Výplach spojovkového vaku Betadínom, kompresný obvaz                             10   eur 

Vyšetrenie pred aplikáciou kontaktných šošoviek                                              25   eur   

Nácvik aplikácie kontaktných šošoviek  

( vrátane mesačného páru šošoviek )                                                                    30   eur                                                

Kontrolné vyšetrenie u nositeľov kont.šošoviek                                                 10   eur  

Vyšetrenie pred a po operácii nehradenej zdravotnou  

poisťovňou (laserové operácie, kozmetické operácie )                                      30   eur  

Vyšetrenie mimo ordinačných hodín na vyžiadanie pacienta                           30   eur    

Liečebná termálna maska - blefaritídy, jačmeň, suché oči: 

- 1x prvá aplikácia + liečebná maska + masáž                                                       17   eur 

Služby mimo zdravotného poistenia                                                                        5    eur    

 

 

 

 



 

• Kozmetické zákroky na viečkach / na tvári: 

- bez použitia šitia                                                                                                         25   eur                           

- s použítím šitia                                                                                                            35   eur         

Xantelazma: 

- na jednom viečku                                                                                                        40   eur         

- na dvoch viečkach                                                                                                       60   eur 

 

• Samoplatci a  pacienti nezmluvnej poisťovne : 

Operácia jačmeňa                                                                                                          30   eur 

 

Vyšetrenia: 

Očné vyšetrenie  dospelý, dieťa (od 0.r.)                                                                  30   eur  

Akútne vyšetrenie                                                                                                          22   eur 

Kontrola po akútnom vyšetrení                                                                                   15   eur  

Predpis okuliarov dospelý                                                                                             25   eur    

Komplexné očné vyšetrenie dospelý, dieťa (od 0.r.)                                               35   eur       

Očné pozadie s rozkvapkaním                                                                                      20   eur 

Predpis okuliarov dospelý                                                                                              25   eur    

Perimeter                                                                                                                           15   eur   

Perimeter + očný tlak                                                                                                       20   eur 

Očný tlak + recept                                                                                                             10   eur  

Očné vyšetrenie + perimeter                                                                                          45   eur   

Podanie injekcie subkonjunktiválne                                                                             10   eur   

 


