
Druh prevence Název Kód 

výkonu

Popis k výkonu dle platné vyhlášky č. 134/1998 Sb. Cena

Krevní obraz Krevní obraz diferenciálem 96167 Stanovení hodnot krevního obrazu s pětipopulačním diferenciálním počtem leukocytů s použitím odpovídajícího typu automatického analyzátoru. 81,70 Kč                                  
Sedimentace erytrocytů 09133 Přičti k odběru krve. 36,45 Kč                                  
Stanovení C - reaktivního proteinu 91153 Nezahrnuty inkubace delší než 30 min. 188,54 Kč                                
Sodík 81593 Stanovení sodíku v séru, moči a ostatních tělních tekutinách. 25,14 Kč                                  
Chloridy 81469 Kvantitativní stanovení v séru, moči, příp. v jiných biologických materiálech na automatickém analyzátoru. 18,85 Kč                                  
Draslík 81393 Stanovení draslíku v séru, moči a ostatních tělních tekutinách. 27,65 Kč                                  
Vápník celkový 81625 Stanovení Ca v séru nebo moči na automatickém analyzátoru. 25,14 Kč                                  
Fosfor 81427 Stanovení v séru, moči na automatickém analyzátoru. 21,37 Kč                                  
Bilirubin celkový 81361 Kvantitativní stanovení v séru na automatickém analyzátoru. 20,11 Kč                                  
Hořčík 81465 Kvantitativní stanovení hořčíku v séru, plasmě, moči nebo jiných tekutinách na automatickém analyzátoru. 25,14 Kč                                  
AST 81357 Aspartátaminotransferáza  v séru na automatickém analyzátoru. 23,88 Kč                                  
ALT 81337 Alaninaminotransferáza v séru na automatickém analyzátoru. 23,88 Kč                                  
GMT 81435 Stanovení aktivity v séru na automatickém analyzátoru. 26,40 Kč                                  
Fosfatáza alkalická (ALP) 81421 Stanovení aktivity v séru na automatickém analyzátoru. 22,62 Kč                                  
LDH 81383 Stanovení aktivity v séru na automatickém analyzátoru. 28,91 Kč                                  
Kreatinin 81499 Stanovení v séru nebo moči na automatickém analyzátoru. 21,37 Kč                                  
UREA 81621 Stanovení močoviny v séru nebo moči na automatickém analyzátoru. 22,62 Kč                                  
Kyselina močová 81523 Stanovení v séru nebo moči na automatickém analyzátoru. 27,65 Kč                                  
Glukóza kvantitativní stanovení 81439 Krev, sérum, moč, jiný materiál na automatickém analyzátoru. 18,85 Kč                                  
Amyláza 81345 Amyláza - stanovení v séru a moči na automatickém analyzátoru. 46,51 Kč                                  
Lipáza 81289 Lipáza - metoda s chromogenním substrátem, stanovení v séru, plasmě. 253,90 Kč                                
Cholesterol 81471 Kvantitativní stanovení v séru na automatickém analyzátoru. 28,91 Kč                                  
Triglyceridy 81611 Stanovení v séru na automatickém analyzátoru. 36,45 Kč                                  
Cholesterol HDL 81473 Kvantitativní stanovení v séru. 62,85 Kč                                  
Cholesterol LDL 81527 Kvantitativní stanovení LDL - cholesterolu v séru. 76,67 Kč                                  
Analýza moči chemicky a mikroskopicky 81347 Glukóza a ketony v moči kvalitativně. Výkon nelze kombinovat s výkonem 81347, 09123. 38,96 Kč                                  
Bílkoviny celkové 81365 Kvantitativní stanovení v séru na automatickém analyzátoru. 18,85 Kč                                  
Elektroforéza proteinů 81397 Separace a kvantitativní stanovení frakcí. 80,44 Kč                                  
Tyreotropin (TSH) 93195 Imunoanalytické stanovení tyreotropinu ve vzorcích séra s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. 222,48 Kč                                

CEA CEA 93221 Imunoanalytické stanovení CEA v séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. 230,02 Kč                                

Ca 19-9 Ca 19-9 93223 Imunoanalytické stanovení při vyšetření 1 nádorového antigenu CA - typu (CA 19-9, CA 15-3, CA 125, CA 50  a další) s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. 664,92 Kč                                

PSA Prostatický specifický antigen 93225 Imunoanalytické stanovení PSA v lidském séru s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. 353,85 Kč                                

PSA volný Prostatický specifický antigen volný 81227 Kvantitativní stanovení v séru. 543,85 Kč                                

Ca125 CA 125 93223 Imunoanalytické stanovení při vyšetření 1 nádorového antigenu CA - typu (CA 19-9, CA 15-3, CA 125, CA 50  a další) s využitím odpovídajícího detekčního zařízení. 664,92 Kč                                

RTG plic RTG hrudníku 89131 Skiagrafie hrudních orgánů, jedna projekce. Patří sem snímek na velký formát. U dvou a více projekcí uvedeme výkon dvakrát. 224,99 Kč                                

UZ břicha UZ vyšetření horní poloviny břicha 89513 Jde o vyšetření jater, žlučových cest, slinivky břišní, sleziny, ledvin a nadledvin, velkých cév (morfologicky) zde uložených, uzlin, zažívací trubice. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace. 436,16 Kč                                

UZ vyšetření dolní poloviny břicha 89514 Jde o vyšetření močového měchýře, prostaty, semenných váčků, dělohy, vaječníků, trávicí trubice, cév (morfologicky) a uzlin. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace. 436,16 Kč                                

UZ varlat UZ varlat 09137 Párový orgán = vyšetření dvou orgánů. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace. Výkon nelze vykázat při vyšetření prsu. . 285,01 Kč                                

UZ prsu (mamma + axily) nebo 

mamografie 

UZ prsu (mamma + axily) alternativně vyš. mamografie 

u žen ve věku nad 40 let, pokud nebylo v posledních 2 

letech

09139 Párový orgán = vyšetření dvou orgánů. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace. Výkon nelze vykázat při vyšetření prsu. .
882,91 Kč                                

iFOBT Vyšetření okultního krvácení 81561 Průkaz hemoglobinu ve stolici pseudoperoxidázovou reakcí. 77,93 Kč                                  

EKG EKG vyšetření 09127 153,35 Kč                                

Odběr krve Odběr krve 09119 Jde o odběr krve ze žíly vpichem. Krev slouží k diagnostickým vyšetřením v laboratoři. Jen vyjímečně může jít o výkon léčebný. 47,76 Kč                                  

Vyšetření lékařem včetně 

závěrečné zprávy

Komplexní vyšetření onkologem - balíček 42021
888,65 Kč                                

Velká krev + analýza moči


