OFTALMOLOGIJA
Predpis očal

Ambulantni pregledi

Predpis mehkih kontaktnih leč

40,00 €
60,00 €

Predpis poltrdih, specialnih ali skleralnih kontaktnih leč

100,00 €

Pregled in izvid za vozniško dovoljenje
Pregled in izvid za profesionalno vozniško dovoljenje

90,00 €
100,00 €

Prvi pregled pri oftalmologu

80,00 €

Kontrolni pregled
Preiskava vidnega polja

40,00 €
50,00 €

OCT preiskava
Histološka preiskava
Okuloplastični pregled – kratki (npr. bradavice, ciste)
Okuloplastični pregled – dolgi (npr. pterigij, ektropij, entropij, ksantelazme, ptoza, aterom, halacij, blefaroplastika, pingvekula, solzenje)

40,00 €
100,00 €
40,00 €
80,00 €

Ostale storitve

DRUGO
YAG kapsulotomija (na oko)
YAG iridotomija (na oko)

100,00 €
100,00 €

SLT - lasersko zdravljenje glavkoma (na oko)
Hialuronska polnila - filerji (za 1 ml): korekcija in povečanje ustnic, korekcija podočnjakov, oblikovanje lic, odpravljanje nazolabialnih gub, oblikovanje brade, senc

200,00 €
340,00 €

Mezoterapija Teosyal Redensity - 1ml

160,00 €

Mezoterapija Teosyal Redensity - 2ml

230,00 €

Mezoterapija Teosyal Redensity - 3ml
Preprečevanje prekomernega potenja z botulin toksinom

300,00 €
450,00 €

Injekcija botulin toksina (na enoto)
Higiena vek

8,00 €
30,00 €

OKULOPLASTIKA
Blefarotomija pri ščitnični orbitopatiji (na oko)
Zgornja blefaroplastika (na oko)

Področje veke
Področje veznice
Solzni aparat

650,00 €

Zgornja blefaroplastika z dvigom obrvnega loka (na oko)

1.000,00 €

Spodnja blefaroplastika (na oko)
Blefaroplastika zgornje in spodnje veke (4 veke)

850,00 €
2.600,00 €

Korekcija ptoze (na oko)
Korekcija entropija s šivi (na oko)
Korekcija entropija (na oko)

1.000,00 €
250,00 €
600,00 €

Korekcija ektropija (na oko)

Oko

1.000,00 €

Korekcija entropija ali ektropija - zahtevna; npr. brazgotinski (na oko)
Bradavica, cista, fibrom – ekscizija s šivom ali pri multiplih lezijah (na oko)

600,00 €
1.200,00 €
350,00 €

Odstranitev posamezne bradavice, ciste, fibroma, halacija (na oko)
Odstranitev posamezne bradavice, ciste, fibroma ali kožnega znamenja drugod na obrazu
Odstranitev posamezne bradavice, ciste, fibroma ali kožnega znamenja drugod na telesu

200,00 €
150,00 €
100,00 €

Odstranitev večjega znamenja ali podkožne tvorbe (npr. lipom, aterom)
Odstranitev halacija (na oko)
Odstranitev tumorja veke (ne vključuje histološke preiskave) (na oko)

200,00 €
150,00 €
500,00 €

Odstranitev tumorja veke z rekonstrukcijo (ne vključuje histološke preiskave) (na oko)

1.000,00 €

Revizijska operacija na vekah (kratka)
Revizijska operacija na vekah (srednje dolga)

1.000,00 €
1.500,00 €

Revizijska operacija na vekah (dolga)
Ksantelazma - enostavna ekscizija (na oko)
Ksantelazma - večja ekscizija z rekonstrukcijo (na oko)

2.000,00 €
350,00 €
650,00 €

Odstranitev pterigija s konjunktivoplastiko (na oko)
Odstranitev pingvekule (na oko)
Konjunktivohalaza - konjunktivoplastika (na oko)

900,00 €
450,00 €
550,00 €

Veznični tumor – ekscizija (ne vključuje histološke preiskave) (na oko)

500,00 €

Veznični tumor – ekscizija z rekonstrukcijo (ne vključuje histološke preiskave) (na oko)
Stenoza solzne luknjice - punktoplastika (na oko) ((s korekcijo everzije))
Stenoza solznega kanalčka - kanalikuloplastika (na oko)
Vstavitev silikonske cevke pri solzenju
REXON elektromagnetna stimulacija pri suhem očesu (paket vključuje 2x pregled + 4x aplikacijo)
Vstavitev kolagenskega čepka pri suhem očesu (na oko)
Vstavitev silikonskega čepka pri suhem očesu (na oko)
Laserska DCR operacija (na oko)

900,00 €
300,00 € ((600,00 €))
800,00 €
800,00 €
520,00 €
35,00 €
70,00 €
1.500,00 €

Operacija sive mrene z vstavitvijo premium enožariščne leče (Alcon Acrysof)

1.050,00 €

Operacija sive mrene z vstavitvijo premium asferne enožariščne leče s filtrom UV in modre svetlobe (cena vključuje lečo npr. Zeiss, Alcon Clareon®, Symphony, ...)
Operacija sive mrene z vstavitvijo premium enožariščne torične leče za dioptrije s cilindrom (cena vključuje lečo npr. Zeiss, Alcon AcrySof® IQ Toric, Symphony, ...)
Operacija sive mrene z vstavitvijo premium večžariščne leče za korekcijo bližine in daljave (cena vključuje lečo npr. Zeiss, Alcon AcrySof® IQ ReSTOR®, Symphony, ...)
Operacija sive mrene z vstavitvijo premium trifokalne leče za korekcijo bližine in daljave (cena vključuje lečo npr. Zeiss, Alcon AcrySof® IQ PanOptix®, Symphony, ...)
Operacija sive mrene z vstavitvijo premium večžariščne torične leče za korekcijo bližine in daljave s cilindrom (cena vključuje lečo npr. Zeiss, Alcon, Symphony, ...)

1.250,00 €
1.450,00 €
1.700,00 €
1.700,00 €
1.900,00 €

Št.2020/09
Vse cene posegov in leč veljajo za eno oko in so izražene v EUR.
DDV v skladu z 2. točko (1) odstavka 42. člena ZDDV ni obračunan za zdravstvene storitve. V cenah leč je vključen DDV po 9,5 % stopnji.
Cenik je veljaven od 25.02.2019.

