Centrum estetické dermatologie, léčby akné a jiných dermatóz
Pekařská 3, 602 00 Brno, I. poschodí
Tel: 733 377 799 – objednávání 8 – 15 hod
Tel: 513 033 051 – lékaři - jen v ordinační dobu
E-mail: ambulance@syncare.cz
Objednávání internet:

www.syncare.cz/medical/objednani
Vedoucí lékař centra:
doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.

Ceník výkonů nestátního zdravotnického zařízení platný
od 1. 2. 2019
Ordinační hodiny
Na všechna lékařská vyšetření i kosmetická ošetření je nezbytné se
dopředu objednat.
Ordinační hodiny - všebecná a estetická dermatologie
Út: 16,30 – 19,00
St: 10,30 – 15,00
Ordinační hodiny – lékařská kosmetika
St: 8,00– 13,00
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Odborné klinické vyšetření lékařem
Vstupní vyšetření a konzultace
450 Kč
Kontrolní vyšetření a konzultace
300 Kč
Vstupní vyšetření a konzultace dítě do 15 let 350 Kč
Kontrolní vyšetření a vyšetření dítě do 15 let 250 Kč
Vstupní vyšetření s konzultací a 3 kontroly 1 100 Kč – zvýhodněná cena
Důležité: Kontrolní vyšetření pacient nehradí, pokud je jeho součástí jakýkoliv
léčebný zákrok (např. aplikace botulinotoxinu, světelná terapie, kryoterapie atp.)
Vyšetření kožních névů (znamínek) digitálním dermatoskopem
500 Kč do 5 névů, každý další névus 100 Kč
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Analýza stavu kůže (MSD 900 – Multi Skin Diagnostik, 3D-SKIN analyzer)
TEWL, hydratace, maz, elasticita, profil, vrásek, fototyp
85 – 470 Kč dle typu
Digitální obtisk 3-D pro analýzu vrásek a doporučení správné indikace BTX a výplní
(Reviscometr)
Posouzení závažnost narušení bariérové funkce kůže při atopické dermatitidě a
profesionálních dermatózách metodou TEWL časového sběru a OAASD
300 Kč
Aktivace růstu vlasů
Kryospray
65 Kč/ 1 sezení
aplikace UVB 311 nm záření (Psorkamm)

75 Kč/ 1 sezení

Karboxyterapie (INDAP) 400 Kč/ 1 sezení
(cena se může pohybovat v rozmezí 300 – 500 Kč)
Léčba může dále kombinována s mezoterapií a aplikací léků.
Ošetření bioptronovou lampou
Indikace: Ložiskové ekzémy, herpetická onemocnění, acne vulgaris, pooperační
jizvy, ale i staré (včetně keloidních), urychlení hojení popálenin, diabetických
gangrén, dekubitů, ke zmírnění bolestí pohybového aparátu, při léčení otoků, k
vyhlazování vrásek, zvyšuje pružnost pokožky, snižuje známky stárnutí kůže, zvyšuje
účinnost kosmetických přípravků, pokožka je zdravější, krásnější a pružnější, dodává
pokožce svěžest.
40 Kč/1 sezení
Fototerapie
Seboroická dermatitida („zvýšená tvorba lupů a mastných šupin v obličeji“) a
projevy lupénky ve vlasaté části hlavy lokální fototerapií (kontaktní UVB hřeben)
70 Kč/ 1 sezení
Chronické ekzémové projevy na dlaních a ploskách a projevy psoriázy v těchto
lokalitách (kontaktní UVB zářič)
70 Kč/ 1 sezení
Vitiligo (úzkopásmové UVB 311 nm) – léčba je prováděna v kombinaci s topickou
aplikací superoxid dismutázy (SOD) ve formě gelu.
100 Kč/ 1 sezení
Možná je další kombinace s jinými léčivy. Cena se řídí dle spotřeby léčiv a délky
expozice.
Místní znecitlivění
Povrchové - EMLA crm. od 100 Kč dle rozsahu
Intradermální – mesocain od 60 Kč/ 1 ampule
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Odstranění kožních útvarů
„Stařeckých bradavic“ nebo drobných stopkatých výrůstků
- do 5 útvarků
200 Kč
- 5 - 10 útvarků
280 Kč
- 10 - 20 útvarků
380 Kč
Ošetření bradavic
Aplikací tekutého dusíku (mražením) Kryospray
1 bradavice
30 Kč
Lékařský peeling AHA kyselinami 30 – 70% kombinovaný s kyselinou
hyaluronovou
Obličej
700,- Kč
Krk a dekolt
700,- Kč
Obličej, krk a dekolt
1100,- Kč
Hřbety rukou
500,- Kč
Předloktí
500,- Kč
Hřbety rukou a předloktí 800,- Kč
Záda (dle rozsahu)
600 – 1000,- Kč
Doporučené jsou čtyři dávky v klasické kosmetické indikaci
Indikace: vrásky, celkové omlazení, pleť poškozená po slunečním zářením,
zesvětlení benigní hyperpigmentace, některé dermatitidy
Poznámka: Na místo AHA peeling lze použít enzymový peeling, určený pro osoby
s velmi citlivou pletí. Ceny jsou shodné s AHA peelingem.
Karboxyterapie
Pod názvem karboxyterapie (laicky „plynové injekce“) rozumíme léčebnou injekční
aplikaci oxidu uhličitého (CO2).
Kdy lze karboxyterapii použít:
1. zlepšení a ozdravení stavu pleti, a to i v partiích, kde jiné metody nelze dost
účinně použít (např. v krajina spánků, klesající čelo, povadnutí v okolí úst,
podél čelistí, krk, dekolt, hřbety rukou)
2. efekt ozdravení a omlazení kůže nastává i při aplikaci karboxyterapie např. na
břicho, hýždě a stehna za účelem léčby tzv. celulitidy (pomerančové kůry)
3. v léčbě některých dermatologických onemocnění – lokalizovaná sklerodermie
(od 300 Kč dle rozsahu, většina forem výpadku vlasů, lichen sclerosus et
atrophicus, doplňkově u psoriasy, teleangiectatická forma růžovky (rosacey)
4. v léčbě jizev od 300 Kč dle rozsahu
5. v léčbě srůstů (adhezí) po operacích, např. i po liposukci, od 300 Kč dle
rozsahu
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A) karboxyterapie v obličeji do 30-ti minut: jednotlivé ošetření 800 Kč
B) karboxyterapie břicha: jednotlivé ošetření - 650 Kč
celá kúra (8 sezení) - 4500 Kč
C) karboxyterapie hýždí: jednotlivé ošetření - 750 Kč
celá kúra (8 sezení) - 5500 Kč
D) karboxyterapie stehen: jednotlivé ošetření - 950 Kč
celá kúra (8 sezení) - 6500 Kč

Ošetření LED Phototherapy – jediné zařízení tohoto typu v Brně
Vhodné pro léčbu: akné, některých dermatitid (včetně atopického ekzému a
rosacei), hypersenzitivní pokožky
Kosmetické indikace: rejuvenace, snížení citlivosti pokožky, regenerace, redukce
vrásek
Unikátní technologie přístrojů LED Phototherapy je založená na emisi
úzkopásmového světla vydávaného LED diodami – nejedná se ani o laserové, ani o
intenzivní pulsní světlo, ale o zcela speciální druh. Světlo přístrojů LED Phototherapy
neobsahuje UVA, UVB ani infrazáření a je tedy extrémně bezpečné. Navíc jednotlivé
dávky světla mají optimální, přesně spočítanou intenzitu, takže po aplikaci nedochází
k barevným změnám pokožky, k poškození mazových žláz ani k nežádoucímu
přehřívání tkání. Indikace odpovídají přístrojům typu Omnilux.
1. Fototerepie akné a jiných dermatitid – modré světlo - doporučený počet sezení:
5 – 10, 400 Kč/1 sezení, 15 minut, aplikace MicroAmpoules
2. Omlazení (rejuvenace) pokožky fototerapií (Red light)
Výhody rejuvenace intenzivním světlem:
1. zcela bezbolestné, bez rizika spálení kůže (na rozdíl od IPL - pulzního světla),
2. není zapotřebí injekcí (oproti mezoterapii), tj. zcela neivanzivní
3. není zakázáno slunění (ve srovnání s klasickou laseroterapií),
4. možnost kombinace s lékařským peelingem, botulinotoxinem a dalšími
osvědčenými postupy omlazení pleti,
5. dlouhodobý efekt (ve srovnání s některými, jinde užívanými, "zázračnými"
léčebnými a kosmetickými metodami).
6. nevyžaduje rekovalescenci
za 1 ošetření: obličej nebo dekolt 400 Kč, obličej a dekolt 750 Kč (obvykle
doporučujeme cyklus 6-10 ošetření, 1-2x týdně, opakovaní ošetření 2-3x do roka
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Zákroky estetické dermatologie
Korekce botulinotoxinem
Vrásky
•
•
•
•
•
•
•

Vrásky svislé mezi obočím ( glabella ): 2000 Kč
Vrásky vodorovné na čele: 2000 Kč
Celé čelo ( glabella + čelo): 3800 Kč
Postranní vrásky – vějířky okolo očí – obě oči: 3000 Kč
Vrásky kolem úst: 1 900 Kč
Celý obličej – 3 lokality ( oči + glabella + čelo ): 5 200 Kč
Horní ret nebo brada: 1000 Kč

Nadměrné pocení
•
•
•

Podpaží oboustranně – 8 000 Kč
Dlaně oboustranně – 11 200 Kč
Plosky oboustranně – 12 000 Kč

Výplňové materiály:
(výplně vrásek, remodelace rtů, výplně vkleslých (hyportofických) jizev aj.)
•

Restylane (různé varianty kyseliny hyaluronová) 1 ml – 6 500 Kč

Mezoterapie jizev dermarollerem + aplikace MezoHyal 4% - (dermaroller 1,5 mm,
provádí lékař) + aplikace znecitlivujícího krému
• obličej
3000 Kč
• dekolt
3000 Kč
Mezoterapie omlazení /rejuvenace dermarollerem – aplikace MezoHyal 4% nebo
MezoBotex (dermaroller 1,5 mm, provádí lékař) + aplikace znecitlivujícího krému
• obličej
3000 Kč
• dekolt
3000 Kč
• obličej + krk+ dekolt 5000 Kč
Mezoterapie dermarollerem – hyperpigmentace – aplikace MezoWhite
(dermaroler 1,5 mm, provádí lékař) + aplikace znecitlivujícího krému
• obličej
3000 Kč
• dekolt
3000 Kč
• hřbety rukou 1500 Kč ( cena dohromady za obě ruce )
Rejuvenace dermarollerovou mezoterapií + fototerapie přístrojem LED
Phototherapy - dle lokality od 3000 Kč
Obličej nebo dekolt: 3 300 Kč
Obličej a dekolt: 5 700 Kč
Hřbety rukou: 1 800 Kč
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Kosmetická péče
Ordinační hloubkové čištění pleti přístrojem Deep Clean + aplikace pleťového séra +
masky
550 Kč
Čištění pleti ultrazvukovou špachtlí + aplikace pleťového séra + masky

470 Kč

Manuální čištění pleti + aplikace pleťového séra + masky

420 Kč

Kosmetická manuální masáž

200 Kč

Použití oxygenoterapie při jakémkoli ošetření

50 Kč

Barvení řas a obočí

100 Kč

AHA peeling ovocnými kyselinami

700 Kč

Kosmetická mezoterapie dermarollerem

2 500 Kč
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