Ceník MyVet

V ceníku nejsou zahrnuty všechny úkony prováděné na naší klinice. Další ceny Vám na požádání rádi sdělíme.
ZÁKLADNÍ ÚKONY, PREVENCE
ZDARMA
995 Kč
90 Kč
65 Kč
120 Kč
30 Kč
390 Kč
120 Kč
140 Kč
150 Kč

Registrace nového pacienta, vstupní klinické vyšetření
Čipování, registrace, vystavení pasu
Krácení drápků pes, kočka
Krácení drápků drobný savec, pták, plaz
Osvědčení na výstavu, před přesunem
Vypsání receptů, výdej léků
Vyšetření po pokousání člověka, první a pátý den s vystavením dvou zpráv pro ošetřujícího lékaře (cena zahrnuje 2 vyšetření)
Žlázky anální ošetření preventivní
Preventivní vyšetření uší
Konzultace 20 min

VAKCINACE
330 Kč
500 Kč
420 Kč
540 Kč
460-800 Kč
660 Kč
440 Kč
310 Kč
500 Kč
380 Kč
230 Kč

Vakcinace vzteklina pes (vakcína na tři roky Rabisin)
Vakcinace vzteklina kočka (vakcína Purevax Rabies na tři roky)
Vakcinace pes (vakcína Canigen nebo Biocan DHPPiL)
Vakcinace pes (vakcína Canigen nebo Biocan DHPPiL a vakcína Rabisin proti vzteklině)
Vakcinace kočka (vakcína Feligen CRP nebo vakcína Purevax RCPCH nebo vakcína Purevax RCPCH FeLV) - cena dle typu použité vakcíny
Vakcinace borelióza (Biocan B)
Vakcinace tetanus (Biocan T)
Vakcinace leptospiróza (Biocan L)
Vakcinace dermatofytóza pes kočka (vakcína Biofel M, Biocan M)
Vakcinace králík (roční vakcína, mor, myxomatóza Nobivac Myxo-RHD)
Vakcinace králík (půlroční vakcína, mor, myxomatóza Pestorin Mormyx)

DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ ZÁKROKY, HOSPITALIZACE
300 Kč
350 Kč
200 Kč
280 Kč
120 Kč
250 Kč
190 Kč
250 Kč
42 Kč
42 Kč
300 Kč
350 Kč
190 Kč
170 Kč
190 Kč
140 Kč
190 Kč
230 Kč
190 Kč
430 Kč
160 Kč
300 Kč
290 Kč
350 Kč
260 Kč
200 Kč
300 Kč

V případě příchodu pacienta 10 a méně minut před koncem ordinační doby s ohledem na kvalitní následné ošetření je účtován pohotovostní příplatek
Klinické vyšetření základní s aplikací pes, kočka
Kontrola pes, kočka
Klinické vyšetření základní plaz, pták, drobný savec
Kontrola plaz, pták, drobný savec
Neurologické vyšetření
Dermatologické vyšetření
Klinické vyšetření kardiologické
Aplikace injekční subkutánní, intramuskulární
Podání tablety, aplikace spotu
Žlázky anální výplach (včetně použitého léčiva)
Onemocnění uší - první návštěva - otoskopie, čištění, mikroskopické vyšetření nativního a barveného preparátu (cena nezahrnuje použitá léčiva)
Onemocnění uší – kontrola – otoskopie, čištění, mikroskopické vyšetření barveného preparátu (cena nezahrnuje použitá léčiva)
Videootoskopie
Schirmerův test produkce slz
Barvení rohovky, fluoresceinový test
Měření nitroočního tlaku
Oftalmoskopie přímá
Obvázání rány (nezahrnuje použitý materiál)
EKG vyšetření
Měření krevního tlaku (šest měření)
Rehabilitace půl hodiny
Hospitalizace 1 den kočka
Hospitalizace 1 den pes
Hospitalizace 1 den drobný savec, plaz, pták
Kanylace (včetně kanyly)
Infuzní terapie celodenní (infuzní pumpa)

LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ
500 Kč
650 Kč
1 020 Kč
450 Kč
800-980 Kč
670 Kč
930 Kč
680 Kč
220 Kč
170 Kč
200 Kč
80 Kč
280 Kč
185 Kč
200 Kč
190 Kč
210 Kč
390 Kč
120 Kč
170 Kč
320 Kč
950 Kč
300 Kč
550 Kč
530 Kč

Biochemické vyšetření krve základní (močovina, glukóza, celková bílkovina, ALP, ALT, kreatinin)
Biochemické vyšetření krve rozšířené (močovina, glukóza, celková bílkovina, ALP, ALT, AST, creatinin, bilirubin, albumin, LDH)
Biochemické vyšetření z malého množství krve, ideální pro drobné savce, plazy a ptáky (rotor)
Hematologické vyšetření krve – 22 hematologických parametrů
Odběr krve - biochemické vyšetření (základní nebo rozšířené) plus hematologické vyšetření
Stanovení progesteronu (na počkání)
Stanovení hormonu štítné žlázy a cholesterolu
Test fPL/cPL pankreatická lipáza
Odběr a zpracování krve při zasílání vzorku do externí laboratoře (včetně použitého materiálu)
Mikroskopické vyšetření krevního nátěru
Stanovení retikulocytů manuální
Glukometrie
Kompletní vyšetření moči (biochemické vyšetření moči analyzátorem, hustota stanovená refraktometrem, mikroskopické vyšetření močového sedimentu)
Mikroskopické vyšetření močového sedimentu, barvený preparát
Kultivace moči, URICULT test
Parazitologické vyšetření trusu flotace
Parazitologické vyšetření trusu larvoskopie
Parazitologické vyštření trusu kompletní (larvoskopie a flotace)
Mikroskopické vyšetření seškrabu, výtěru nativní preparát
Mikroskopické vyšetření výtěru barvený preparát
Cytologické vyšetření, FNAB, vyšetření barveného preparátu
Histopatologické vyšetření vzorku
Dermatofytový test
Provedení testu – parvovirus/giardia/koronavirus
Provedení testu FIV/FeLV u kočky

ZOBRAZOVACÍ DIAGNOSTIKA
470-600 Kč
490 Kč
340-520 Kč
170 Kč

Rentgenologické vyšetření
Sonografické vyšetření březosti
Sonografické vyšetření dutiny břišní
Sonografické vyšetření drobný savec, plaz, pták
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1 200 Kč

Echokardiografické vyšetření s kompletním dopplerovským měřením

NEJČASTĚJŠÍ CHIRURGICKÉ ZÁKROKY, OŠETŘENÍ ZUBŮ, PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ, ANESTEZIE

1 000 Kč
200 Kč
240 Kč
300 Kč
880 Kč
480 Kč
350 Kč
1500-1800 Kč
1800-2500 Kč
1250-1700 Kč
850-1100 Kč
4000-4500 Kč
4500-5500 Kč
5500-7000 Kč
6000-8500 Kč
3500-4000 Kč
4000-4500 Kč
4500-7500 Kč
ZDARMA

2500-4000 Kč
100-230 Kč
600-700 Kč

Ceny chirurgických zákroků zahrnují úkon, tedy provedení zákroku lékařem, práci technického personálu, předoperační přípravu (kanylace, intubace, infuzní
terapie), anestetika, vedení anestezie, monitoring pacienta v anestezii a základní materiál. V ceně nejsou zahrnuta antibiotika a další léčiva potřebná po
zákroku. Ceny jsou proto orientační vždy je nutno přihlédnout k individuální potřebě pacienta.
Předoperační vyšetření (klinické vyšetření, biochemické a hematologické vyšetření krve, EKG, biochemické vyšetření moči analyzátorem, hustota moči
stanovená refraktometrem, mikroskopické vyšetření močového sedimentu)
Lokální anestezie (nezahrnuje použitá léčiva)
Sedace (nezahrnuje použitá léčiva)
Monitoring pacienta v anestezii
Anestezie inhalační (nezahrnuje spotřebovaná anestetika)
Anestezie injekční (nezahrnuje spotřebovaná anestetika)
Anestezie inhalační drobný savec, plaz, pták
Kastrace morče, králík – samec
Kastrace morče, králík – samice
Kastrace kočky (injekční anestezie)
Kastrace kocoura (injekční anestezie)
Kastrace feny do 10kg (inhalační anestezie)
Kastrace feny 10-20kg (inhalační anestezie)
Kastrace feny 20-40kg (inhalační anestezie)
Kastrace feny 40 a víc kg (inhalační anestezie)
Kastrace psa do 15kg (inhalační anestezie)
Kastrace psa 15-30kg (inhalační anestezie)
Kastrace psa nad 30kg (inhalační anestezie)
Vyndání stehů u pacientů operovaných na naší klinice
Ošetření zubů včetně dentální hygieny - odstranění zubního kamene ultrazvukem, ostranění subgingiválního zubního kamene, leštění zubů, celková
kontrola dutiny ústní v inhalační anestezii bez extrakce zubů (cena závisí na hmotnosti pacienta, zahrnuje použitá anestetika, nezahrnuje případnou
následnou antibiotickou či jinou potřebnou individuální léčbu). Jak probíhá ošetření zubů na naší klinice se dočtete zde (plus odkaz na článek o zubech).
Extrakce zubu, chirurgická extrakce zubu
Broušení zubů u drobných savců (řezáky, premoláry a moláry v inhalační anestezii)

BALÍČKY SLUŽEB
580 Kč

1 300 Kč

1 400 Kč
1 700 Kč

1 350 Kč

1 400 Kč
1 980 Kč
300 Kč
400 Kč
300 Kč
300 Kč
350 Kč
350 Kč
1 000 Kč
360 Kč

Základní preventivní prohlídka psa nebo kočky (klinické vyšetření, hematologické a biochemické vyšetření krve, další doporučení dle zdravotního stavu
pacienta)
Preventivní prohlídka psa – zvířata mladá a ve středním věku (klinické vyšetření, hematologické a biochemické vyšetření krve, biochemické vyšetření
moči analyzátorem, hustota moči stanovená refraktometrem, mikroskopické vyšetření močového sedimentu, parazitologické vyšetření trusu, další
doporučení dle zdravotního stavu pacienta)
Preventivní prohlídka kočky – zvířata mladá a ve středním věku (klinické vyšetření, hematologické a biochemické vyšetření krve, biochemické vyšetření
moči analyzátorem, hustota moči stanovená refraktometrem, mikroskopické vyšetření močového sedimentu, parazitologické flotační vyšetření trusu,
stanovení poměru UP/UC z moči, další doporučení dle zdravotního stavu pacienta)
Rozšířené vyšetření kočky – plus testy FIV/FeLV z krve
Preventivní prohlídka psa – seniora (klinické vyšetření, hematologické a biochemické vyšetření krve, biochemické vyšetření moči analyzátorem, hustota
moči stanovená refraktometrem, mikroskopické vyšetření močového sedimentu, stanovení poměru UP/UC z moči pro detailnější zhodnocení funkce ledvin,
parazitologické flotační vyšetření trusu, konzultace výživy v seniorském věku, další doporučení dle zdravotního stavu pacienta)
Preventivní prohlídka kočky – seniora (klinické vyšetření,hematologické a biochemické vyšetření krve, biochemické vyšetření moči analyzátorem, hustota
moči stanovená refraktometrem, mikroskopické vyšetření močového sedimentu, stanovení poměru UP/UC z moči pro detailnější zhodnocení funkce ledvin,
parazitologické flotační vyšetření trusu, konzultace výživy v seniorském věku, další doporučení dle zdravotního stavu pacienta) = 1400 Kč
Velmi vhodné je toto vyšetření ještě rozšířit o stanovení hormonu thyroxinu pro detailnější posouzení funkce štítné žlázy. Rozšířené vyšetření kočky
Konzultace a řešení obezity (klinické vyšetření, výživová doporučení, sestavení dietního plánu, vzorky dietního krmení zdarma, další doporučení dle
zdravotního stavu pacienta)
Konzultace poruch chování (klinické vyšetření, vyplnění dotazníku o pacientovi, konzultace potíží, návrh řešení, další doporučení dle zdravotního stavu
pacienta)
Stomatologický program (klinické vyšetření, vyšetření dutiny ústní a zubů, barvení zubního plaku, konzultace domácí péče o dutinu ústní a zuby, další
doporučení dle zdravotního stavu pacienta)
Prevence u drobných savců (klinické vyšetření, vyšetření dutiny ústní a zubů,parazitologické vyšetření trusu, konzultace výživy a chovatelských podmínek,
další doporučení dle zdravotního stavu pacienta)
Prevence u plazů (klinické vyšetření, parazitologické vyšetření trusu, konzultace výživy a chovatelských podmínek, další doporučení dle zdravotního stavu
pacienta)
Prevence u papoušků (klinické vyšetření, parazitologické vyšetření trusu, mikroskopické vyšetření barveného nátěru z trusu, konzultace výživy a
chovatelských podmínek, další doporučení dle zdravotního stavu pacienta, doporučení ohledně testů na závažné virové choroby)
Poradenství ve výživě – u zvířat krmených BARF (klinické vyšetření, odběr krve na hematologické a biochemické vyšetření krve včetně důležitých iontů,
výživová doporučení, další doporučení dle zdravotního stavu pacienta)
Vstupní rehabilitační a fyzioterapeutické vyšetření (klinické vyšetření, sestavení fyzioterapeutického plánu, další doporučení dle zdravotního stavu
pacienta)
Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH.

300 Kč

V případě příchodu pacienta 10 a méně minut před koncem ordinační doby s ohledem na kvalitní následné ošetření je účtován
pohotovostní příplatek.
Platnost ceníku od dubna 2019
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