
Cenník
plastická chirurgia



Konzultácia                                                                         30,-

Hospitalizácia                                                                    150,-

Nadštandarná lôžková izba (1 lôžko)                                30,-

Celková anestézia 2 hod.                                                  250,-

Celková anestézia (každá ďalšia začatá hod.)                100,-

Prednostný termín na ambulancií                                      50,-

Prednostný termín výkonu                                               200,-



 

Zväčšenie prsníkov silikónovými implantátmi                3 000,-
Augmentácia prsníkov implantátmi                                    

 
Redukcia – zmenšenie prsníkov                                       2 300,-

 
Lifting prsníkov                                                                2 000,-
Mastopexia 

Lifting prsníkov s implantátmi                                         3 500,-
Mastopexia s implantátmi

Výmena implantátov                                                        2 000,-
(cena bez implantátov)

 
Gynekomastia s liposukciou                                             1 300,-

 

PRSIA

V cene výkonu je zahrnutý pooperačný balík, ktorý obsahuje 2 ks
pooperačného prádla na mieru, analgetiká, silikonový gél na jazvy

 a lieky povzbudzujúce hojenie rán.



 

Miniabdominoplastika                                           1 300,-

Abdominoplastika                                                  2 000,-

BRUŠKO

V cene výkonu je zahrnutý pooperačný balík, ktorý obsahuje 2 ks
pooperačného prádla na mieru, analgetiká, silikonový gél na jazvy

 a lieky povzbudzujúce hojenie rán.

Doplnkové zákroky k výkonom

Vnútorná podprsenka                                                  250,-

Korekcia diastázy svalov                                             300,-

Prsia a bruško



 

Malá liposukcia                                                       1000,-
(podbradok, koleno..)

Veľká liposukcia                                                      1 500,-
(brucho, stehno..)

LIPOSUKCIA

V cene výkonu je zahrnutý pooperačný balík, ktorý obsahuje 2 ks
pooperačného prádla na mieru, analgetiká, silikonový gél na jazvy

 a lieky povzbudzujúce hojenie rán.

Doplnkové zákroky k liposukcií

Lipotransfer                                                                 600,-

(presun tuku do inej oblasti tela)



 

OPERÁCIE PO TEHOTENSTVE

Mommy make over                                                 3 300,-
(cena pri abdominoplastike s mastopexiou)

OPERÁCIE PO SCHUDNUTÍ

Lifting paží (arm lift)                                          od 1 300,-

Lifting stehien (thigh lift)                                      od 1 300,-

Lifting zadku  (buttock lift)                                   od 1 300,-

V cene výkonu je zahrnutý pooperačný balík, ktorý obsahuje 1-3 ks
pooperačného prádla na mieru, analgetiká, silikonový gél na jazvy

 a lieky povzbudzujúce hojenie rán



TVÁR
Oči

Horné viečka                                                   690,-

Dolné viečka                                                    700,-

Horné a dolné viečka                                    1 300,-
 

Doplnkové zákroky k výkonu

Záves obočia                                                          200,-
Presun tuku                                                            200,-

V cene výkonu je zahrnutý pooperačný balík, ktorý obsahuje 
chladivý obklad, očné kvapky a lieky povzbudzujúce hojenie rán.



 

Uši

Ušnice – odstávajúce obojstranne                         800,-

Nos

Plastická úprava špičky nosa                                  700,-
Plastická úprava celého nosa                               1 500,-
Celková anestéza                                                            250,-
Celková anestéza (každá ďalšia začatá hod.)               100,-

Zdvihnutie obočia                                                   650,-
   (chirurgicky) 

Obočie                

V cene výkonu je zahrnutý pooperačný balík, ktorý obsahuje 
 analgetiká, chladivý obklad a lieky povzbudzujúce hojenie rán.



 

Lifting tváre a krku

Facelift (podľa druhu výkonu)                             od  1 500,-
Celková anestéza                                                             250,-  
Celková anestéza                                                             100,-
  (každá ďalšia začatá hodina)
Hospitalizácia                                                                   150,-

 
Lifting pier (lip lift)                                                   450,-

Lifting krku (+ liposukcia krku)                                 1 200,-
 

Bukálna lipektómia                                                   500,-
(odstránenie tuku z líc)         

 
Tvárové implantáty                                              od 990,-
Celková anestéza                                                              250,-
(vrátane implantátu)

Modelácia kostných častí tváre                        od 1 200,-



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

@dlclinic_sro

@dlclinicsro

www.dlclinic.sk
www.doktormraz.sk

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

