
Cenník



 

cena zahŕňa silikónové implantáty akejkoľvek značky (okrem odľahčených implantátov),
pooperačné prádlo a pooperačný balík
preventívna výmena implantátov je v rovnakej cene
príplatkové služby:

inner bra (vnútorná padprsenka)                                                                                  200,-
tuková výplň (PureGraft) -vrátane liposukcie a poop. prádla                                     900,-
korekcia bradaviek                                                                                                          400,-

cena zahŕňa liposukciu zvolenej časti pooperačné prádlo a pooper. balík

cena zahŕňa výkon, pooperačné prádlo a pooperačný balík
príplatkové služby:

liposukčná modelácia prsníkov                                                                                     400,-

cena zahŕňa výkon, pooperačné prádlo a pooperačný balík
príplatkové služby:

liposukčná modelácia prsníkov                                                                                     400,-
tuková výplň -vrátane liposukcie a poop. prádla                                                        900,-

cena zahŕňa silikónové implantáty akejkoľvek značky (okrem odľahčených implantátov),
pooperačné prádlo a pooperačný balík

cena zahŕňa výkon, pooperačné prádlo a pooperačný balík

Zväčšenie prsníkov silikónovými implantátmi (augmentácia)                                     3 200,-

Zväčšenie prsníkov tukom (Puregraft)                                                                         2 200,-

Zmenšenie prsníkov (redukcia)                                                                                     2 700,-

 
Lifting prsníkov  (mastopexia)                                                                                       2 500,-

Lifting prsníkov s implantátmi (augmentačná mastopexia)                                         4 500,-

Výmena alebo odstránenie implantátov                                                                   od 1 500,-
(prasknutie implantátu, kontraktúra alebo iná patológia vyžadujúca komplexnejšie riešenie)                               

 
Gynekomastia s liposukciou                                                                                           1 900,-

 

PRSIA



 

cena zahŕňa výkon, pooperačné prádlo resp. brušný pás a pooperačný balík
príplatkové služby:

liposukcia brucha a bokov                                                                                 600,-
korekcia diastázy                                                                                                300,-

cena zahŕňa výkon, pooperačné prádlo resp. brušný pás a pooperačný balík
príplatkové služby:

liposukcia brucha a bokov                                                                                  600,-
korekcia diastázy                                                                                                 300,-

Miniabdominoplastika                                                                                        1 800,-

Abdominoplastika (redukcia kože brucha)                                                           2 800,-

BRUCHO

OPERÁCIE PO TEHOTENSTVE

augmentačná mastopexia alebo mastopexia
miniabdominoplatika alebo abdominoplastika
labioplastika

cena zahŕňa výkon, pooperačné prádlo resp. brušný pás a pooperačný balík. Zľava sa
nevzťahuje na cenu implantátov

 Kombinácia výkonov pre zmeny spojené s tehotenstvom - 10% zľava na výslednú cenu
 



 

INTÍMNA OBLASŤ

cena zahŕňa výkon a pooperačný balík
Labioplastika (redukcia malých pyskov)                                                                                            800,-

LIPOSUKCIA

brucho, boky, chrbát, stehná, ramená
príplatkové služby

HD lipo - kontúrovanie svalov                                                                                       500,-
Brazilian butt lift - modelácia pozadia                                                                       1 500,-                       

podbradok, kolená a iné

cena všetkých liposukcií zahŕňa výkon, pooperačné prádlo a pooperačný balík

Kombinácia výkonov liposukcie - 20% zľava na výslednú cenu

Liposukcia 1 veľkej oblasti                                                                                             1 500,-

 
Liposukcia 1 menšej oblasti                                                                                             800,-
 

Prenos tuku - Lipotransfer (Puregraft)                                                   do 50ml           600,-
                                                                                                                 do 250ml       1 000,-
                                                                                                                 nad 250ml     1 500,-



 

Lifting paží (arm lift)                                                                                                 2 000,-

Lifting stehien (thigh lift)                                                                                                  2 500,-

Lifting zadku  (buttock lift)                                                                                               2 800,-

OPERÁCIE PO SCHUDNUTÍ

OČI

V cene výkonu je zahrnutý pooperačný balík

príplatkové služby:

záves obočia                                                                                                            200,-

permanentná redukcia vrásky mračenia                                                               300,-

V cene výkonu je zahrnutý pooperačný balík

príplatkové služby:

záves viečka - kantopexia                                                                                      100,-

midfacelift                                                                                                               300,-

Horné viečka                                                                                                                         700,-

Dolné viečka                                                                                                                        800,-



UŠNICE

V cene výkonu je zahrnutá ohlávka a pooperačný balík
Korekcia odstávajúcich ušníc                                                                                    900,-

Korekcia ušného lalôčika                                                                                           200,-    

NOS

V cene výkonu je zahrnutý pooperačný balík
príplatkové služby:

sekundárna operácia - už operovaný nos                                                                 300,-
korekcia nosovej prepážky                                                                                         300,-

Korekcia špičky nosa                                                                                                 1 400,-

Korekcia celého nosa                                                                                                 2 400,-



 

TVÁR

Deep plane facelift                                                                                                      3 100,-
najefektívnejší a najdlhotrvácejší druh faceliftu

SMAS / MACS facelift                                                                                        1 900,-
rýchlejšie a bezpečnejšie typy faceliftov s menšou efektivitou

v cene výkonov je zahrnutý pooperačný balík a pooperačné prádlo        
príplatkové služby:

lifting krku                                                                                                   600,-
transplantácia tuku                                                                                    800,-
lifting pier - liplift                                                                                        500,-
lifting obočia                                                                                               600,-
dolná blefaroplastika                                                                                 600,-

temporálny lifting - klasicky alebo endoskopicky

príplatkové služby:
temporálny mid face lifting - Ponytail lifting                                                         1 100,-
lifting celého čela                                                                                                     1 100,-

v cene výkonov je zahrnutý výkon, liposukcia, pooperačný balík a pooperačná ohlávka

cena zavisí od množstva implantátov a komplexnosti výkonu
v cene výkonov je zahrnutý pooperačný balík a pooperačná ohlávka
v cene nie je zahrnutý implantát (cena implantátu od cca. 350.-/ks)

Facelift

Lifting obočia                                                                                                               900,-

Lifting pier (lip lift)                                                                                                      700,-

Lifting krku                                                                                                                 1 200,-

Odstránenie tuku z líc (bukálna lipektómia)                                                                 700,-

Tvárové implantáty                                                                                                od 1 000,-



 

KOREKTÍVNE ZÁKROKY

0,5 ml                                                                                                                      150,-
1 ml                                                                                                                          210,-
Doplnenie už zakúpeného materiálu                                                                       30,-

Aplikované materiály - Juvederm, Restylane, Teosyal
Možnosť zakúpenia väčšieho množstva materiálu. Uskladnený materiál bude
aplikovaný v ďalších sedeniach len za aplikačný poplatok. 

1 oblasť (vertikálne alebo horizontálne vrásky čela, okolie očí)                                   110,-

Odstránenie potenia v podpaží                                                                                   330,-
Zúženie tváre                                                                                                         300,-

Aplikácia kyseliny hyalurónovej

Botox

Aplikácia hyaluronidázy                                                                                                 60,-

Liftingové nite Aptos                                                                                                    800,-

Kombinácia výkonov - 10% zľava na výslednú cenu



Konzultácia                                                                                                                       30,-

Hospitalizácia (cena za 1 deň)                                                                                        150,-

Nadštandardná samostatná lôžková izba                                                                       30,-

Anestézia

Celková anestézia (2 hodiny)                                                                                                     250,-

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

Analgosedácia s ARO lekárom                                                                                                    150,-

Nadštandardné termíny (mimo operačných dní a ambulantných hodín)

Ambulancia                                                                                                                                 200,-

Výkon                                                                                                                                        1 000,-

ZNAMIENKA

 Histologické vyšetrenie                                                                                                       20,
Odstránenie znamienka                                                                                                  80,-

Pri väčšom počte - 10% zľava na výslednú cenu
 

Odstránenie útvaru s nutnosťou lalokovej plastiky alebo transplantátu                         300,-

ZÁKLADNÉ POPLATKY



 

@doktor_mraz

www.doktormraz.sk

Objednávanie: +421 907 386 220

Rudlovská cesta 83
Banská Bystrica

MUDr. Ján Mráz

https://www.facebook.com/dlclinicsro
https://www.facebook.com/dlclinicsro
http://www.doktormraz.sk/

