Orientační ceny nejběžnějších úkonů
Preventivní úkony
Vakcinace pes 1 vakcína (včetně preventivní prohlídky)
Vakcinace pes kombinace (včetně preventivní prohlídky)
Vakcinace kočka kombinace (včetně preventivní prohlídky)
Čipování (včetně preventivní prohlídky)
Odstranění zubního kamene včetně anestezie
Odstranění zubního kamene včetně anestezie s extrakcí
Sono březosti
Kastrace fena klasicky
Kastrace fena laparoskopicky
Kastrace fena laparoskopicky včetně přišití žaludku
Kastrace pes
Kastrace kočka
Kastrace kocour

500
750
650
1 100
3500
4000 - 5500
750
5000 - 6000
12500 - 13500
15500 - 16500
3500 - 4500
2 400
1 800

Specializované úkony
Neurologie
Neurologická konzultace
Neurologické vyšetření
Zkrácená magnetická rezonance včetně anestezie
Magnetická rezonance včetně neurologického vyšetření a anestezie
Operace páteře včetně diagnostiky a hospitalizace
Fraktury páteře, stabilizace obratlů včetně diagnostiky a hospitalizace
Fyzioterapie s rehabilitací (1 den)

1200
1500 - 1800
8500 - 10000
15000 - 18000
35000 - 40000
40000 - 45000
1 500

Interní medicína
Interní konzultace
Interní vyšetření
Sono vyšetření 1 orgán
Sono vyšetření břišní dutiny
Rentgenové vyšetření 1 snímek (bez anestezie)
další snímek navíc
Cytologické vyšetření
Endoskopie (vybavení cizího tělesa, odběr vzorků na hist.vyš.
bronchoalveolární laváž včetně cytologického vyšetření
Kolaps průdušnice - vyztužení průdušnice 2 stenty

1000
1500 - 1800
900
1200 - 1750
900
450
900
6500 - 10000
2 500
32 000

Chirurgie a ortopedie
Jednoduché chirurgické zákroky (drobné tržné rány, osiny…) mimo sál

Kýly

4000 - 7000
9000 - 14000

1

Břišní chirurgie
Běžná břišní operace (žaludek, střeva, slezina…)

20000 - 25000

Operace torze žaludku

30 000

Operace močových kamenů u psa

20000 - 22000

Perineální uretrostomie u kocoura

12 000

Operace na hlavě
Chirurgické řešení brachycefalického syndromu včetně tracheoskopie
Plastika hrtanu
Operace zvukovodu

10 000 - 15 000
25000 - 27000
25 000

Ortopedické zákroky
Ortopedické vyšetření

1 500

Vyšetření krve hematologie a biochemie
Kompletní vyšetření moče

1 900
700

POHOTOVOSTNÍ PŘÍPLATEK

1000

Výše uvedené ceny jsou orientační, každý pacient obdrží po klinickém vyšetření
lékařem vlastní kalkulaci, která více odpovídá konkrétnímu případu.
V cenách nejsou zahrnuty případné dojezdy a práce specialistů
mimo pracovní dobu a o víkendech.
Detailní ceník je na vyžádání k nahlédnutí na recepci.
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