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VÝKON CENA v EURO 

Interné vyšetrenie/ vrátane EKG, bez odberu krvi/ trvajúce do 20minut  25,00 

Interné vyšetrenie + konzultácia, trvanie viac ako 20minut / bez odberu krvi/ 50,00 

EKG /12 zvodové vyšetrenie činnosti srdca + popis/ 10,00 

USG brucha s Doplerom  /sonografia brušných orgánov vrátane vyšetrenia prietoku 

brušnými orgánmi a brušnými cievami/ 

25,00 

USG renálnych artérií / sonografické vyšetrenie prietoku krvi obličkovými tepnami/ 15,00 

USG krčných ciev / sonografické vyšetrenie krčných ciev vrátane merania prietoku krvi/ 15,00 

USG žíl DK / sonografické vyšetrenie žilového systému dolných končatín, konzultácia o 

vhodnom riešení/ 

30,00 

ABI / vyšetrenie prietoku krvi tepnami dolných končatín s konzultáciou  15,00 

Arteriograf / vyšetrenie funkčného stavu celého cievneho systému, odhad 

srdcovocievneho rizika/ 

40,00 

TK Holter /24-hodinové monitorovanie TK , vyhodnotenie, konzultácia  25,00 

EKG Holter /24-hodinové monitorovanie EKG, vyhodnotenie, konzultácia/  35,00 

Food Sreen ELISA 40- vyšetrenie potravinovej intolerancie na 43 potravín + bez  

konzultácie 
120,00 

Food Sreen ELISA 40- vyšetrenie potravinovej intolerancie na 43 potravín + konzultácia, 140,00 

Food Sreen ELISA 93- vyšetrenie potravinovej intolerancie na 93 potravín  bez 

konzultácie 

260,00 

Food Sreen ELISA 93- vyšetrenie potravinovej intolerancie na 93 potravín + konzultácia 280,00 

FoodSreen ELISA 109 - vyšetrenie potravinovej intolerancie na 109 potravín bez 

konzultácie 

300,00 

FoodSreen ELISA 109 - vyšetrenie potravinovej intolerancie na 109 potravín + 

konzultácia 
320,00 

FoodSreen ELISA 120 - vyšetrenie potravinovej intolerancie na 120 potravín bez 

konzultácie 

360,00 

FoodSreen ELISA 120 - vyšetrenie potravinovej intolerancie na 120 potravín + 

konzultácia 

380,00 

FoodPrint 200+  -vyšetrenie potravinovej intolerancie na 220 potravín bez konzultácie    400,00   

FoodPrint 200+  -vyšetrenie potravinovej intolerancie na 220 potravín + konzultácia    420,00 

Balík Cievy / sonografia krčných ciev+ ABI+ arteriograf / + konzultácia 60,00 

Podanie infúznej liečby nehradené zdravotnou poisťovňou + cena liekov 5,00 

ECHOkg  /echokardiografické vyšetrenie / 50,00 

Interné vyšetrenie so zameraním na srdcovocievny systém 30,00 


