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Centrum estetické dermatologie, léčby akné a jiných dermatóz 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ceník výkonů nestátního zdravotnického zařízení platný   
od 15.1. 2020 

 

    
 
 

ordinační hodiny doc. MUDr. Jarmily Rulcové, CSc. 
 
Út: 17:00 – 19:00 hod. (každý druhý týden) 

St: 11:00 – 15:00 hod. 

 
 
Naší smluvní pojišťovnou je Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211). Pro 
klienty, kteří tuto pojišťovnu nemají, platí níže uvedené platby za klinické 
vyšetření. Zákroky si hradí klienti vždy sami hotově. 

 
 

Odborné klinické vyšetření lékařem: 
 
Vstupní vyšetření a konzultace   450 Kč, vč. DPH 0 % 
Kontrolní vyšetření a konzultace   300 Kč, vč. DPH 0 %  
 
Vstupní vyšetření a konzultace dítě do 15 let    350 Kč, vč. DPH 0 % 
Kontrolní vyšetření a vyšetření dítě do 15 let    250 Kč, vč. DPH 0 % 

 
Pojištěnci Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (211) mají nárok na vyšetření 
kožních névů rovněž bez přímé úhrady, avšak v závislosti na indikaci lékařem. 

Prováděné zákroky 
 

Skype: syncare.cz 
E-mail: ambulance@syncare.cz  
Objednávání internet:   
www.syncare.cz/medical/objednani 
hana@syncare.cz 
Vedoucí lékař centra: 
doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc. 
adresa:  
Podpěrova 6, Brno – Řečkovice, vchod  
Plastická chirurgie z terasy 

http://www.syncare.cz/medical/objednani
mailto:hana@syncare.cz
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Vyšetření kožních névů (znamínek) digitálním dermatoskopem 

 
500 Kč, vč. DPH 0 % do 5 névů, každý další névus 100 Kč, vč. DPH 0 % 
http://www.dermatologie-syncare.cz/vysetreni-znamenek 

 
 
Karboxyterapie keloidních jizev 
 
400 Kč/ 1 sezení (cena dle velikosti jizvy 300 – 500 Kč), vč. DPH 0 % 
http://www.dermatologie-syncare.cz/lecba-jizev 

 
 
Lékařský peeling ovocnými kyselinami - AHA G30% – 70% 
 

• obličej                700 Kč, vč. DPH 15 %        

• krk a dekolt        700 Kč, vč. DPH 15 %        

• obličej, krk a dekolt    1 100 Kč, vč. DPH 15 %        
  
Doporučené jsou čtyři dávky v klasické kosmetické indikaci -  vrásky, celkové omlazení, pleť 
poškozená po slunečním záření, zesvětlení benigních hyperpigmentací, některé dermatitidy 

http://www.dermatologie-syncare.cz/ostatni-vykony 

 
 
Aplikace botulotoxinu 
 
Vrásky 

• celé čelo (glabella + čelo)      3 800 Kč, vč. DPH 15 %       
• celý obličej – 3 lokality (oči + glabella + čelo )   5 200 Kč, vč. DPH 15 %      

 
http://www.dermatologie-syncare.cz/btx 

Nadměrné pocení 

• podpaží oboustranně    8 000 Kč, vč. DPH 15 %      
http://www.dermatologie-syncare.cz/btx-proti-poceni 
 

Dermarollerová mezoterapie 
 
Mezoterapie jizev, omlazení pleti  

• obličej    3 000 Kč, vč. DPH 15 %       
• dekolt    3 000 Kč, vč. DPH 15 %      
• obličej + krk + dekolt  5 000 Kč, vč. DPH 15 %       

 
Je použit dermaroller 1,5 mm, aplikace znecitlivujícího krému Emla, sérum MezoHyal 4%, 
MezoBotex), ošetření včetně aplikace znecitlivujícího krému trvá cca 90 min. 

http://www.dermatologie-syncare.cz/mezoterapie 
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