
Cenník
ambulancia

Klinika chirurgie
špecializácia na liečbu kŕčových žíl



 

Diagnostika

Konzultácia

Komplexné vyšetrenie

Color duplexné ultrazvukové vyšetrenie žíl

Color duplexné ultrazvukové vyšetrenie tepien

Ultrazvukové vyšetrenie mäkkých tkanív

Vyšetrenie členkovo-ramenného indexu (ABI) 

15,-

30,-                     

20,-

20,-

20,-     

20,-                     

Diagnostika spočíva v klinickom a sonografickom vyšetrení na chirurgickej
ambulancii, so špecializáciou na liečbu krčových žíl, ktoré zhodnotí aká liečba je

pre Vás najvhodnejšia.



 

Sklerotizácia

Sklerotizácia penou pod USG kontrolou (UGFS)

Sklerotizácia varixov - 1. sedenie

Sklerotizácia varixov - každé ďalšie

Dosklerotizácia varixov po OP                                    

200,-                      

150,-

120,-

50,-                         

 

Jednou z liečebných možností kŕčových žíl dolných končatín, ktorá Vám bola
odporučená je sklerotizácia. 

Jedná sa o ambulantný zákrok, pri ktorom sa do kŕčových žíl na dolných končatinách
vstrekuje pena alebo roztok sklerotizačnej látky (Aethoxysclerol), ktorý spôsobí
zlepenie žilových stien a následne miernou zápalovou reakciou a prerastaním väziva
dôjde postupne k vstrebaniu takto ošetrených kŕčových žíl.

Skleroterapia sa robí iba v chladnejších mesiacoch spravidla od septembra do apríla.
Podľa rozsahu ochorenia sú spravidla potrebné 1 až 3 sedenia sklerotizácie na jednu
končatinu. 

Jedno sedenie je limitované použitím maximálne 10 ml sklerotizačnej látky.

1 ks stehenná kompresná pančucha

1 pár (2 ks) stehenná kompresná pančucha

10,-                         

19,80



 

Doplnkové zákroky 
na ambulancii

Punkcia kolekcie pod USG kontrolou 

Podanie injekcie pod USG kontrolou 

Vybratie stehov samostatne 

Preväz rany do 10 cm2 

Preväz rany nad 10 cm2 

Tumory kože a podkožia - 1. útvar 

Tumory kože a podkožia - každé ďalšie 

Histologické vyšetrenie

Sutúra malej rany 

Sutúra veľkej rany 

Ošetrenie abscesu 

Podanie infúzie  

Podanie injekcie  

Nekrektómia 

Bandáž dolnej končatiny

Bandáž obidvoch dolných končatín

                               

30,-

30,-

10,-

15,-

20,-

70,-

40,-

20,-

15,-

25,-

25,-

24,-

9,-

15,-

8,-

16,-

 



Máte otázky?

Sme tu pre Vás a radi Vám pomôžeme!

recepcia@dlclinic.sk

+421 907 386 220

recepcia

Rudlovská cesta 83, 
974 11 Banská Bystrica

Adresa

 

Klinika chirurgie

@dlclinic_sro

@dlclinicsro

www.dlclinic.sk

https://www.instagram.com/dl_clinicsro/
https://www.facebook.com/dlclinicsro
http://www.dlclinic.sk/

