CENÍK MIKROBIOLOGIE pro samoplátce
Vyšetření

cena
bez DPH

cena
s DPH

200

230

250

288

350

403

200

230

200

230

200

230

400

460

300

345

650

748

1 070

1 231

1 070

1 231

1 070

1 231

1 070

1 231

1 070

1 231

3 210

3 692

RESPIRAČNÍ SYSTÉM
Bakteriologie
mykologie (pouze kvasinky)
Výtěr z krku, nosu; stěr z tonzil, nosohltanu
kultivační bakteriologické vyšetření a stanovení citlivosti
Výtěr z krku, nosu; stěr z tonzil, nosohltanu vč. průkazu kvasinek
kultivační bakteriologické + mykologické vyšetření a stanovení citlivosti
Sputum
mikroskopické, kultivační bakteriologické a mykologické vyšetření a stanovení citlivosti
Streptococcus pyogenes
průkaz antigenu ve vzorku; (výtěr z krku; stěr z tonzil)
Bordetella pertussis / parapertussis
kultivační cílené vyšetření a stanovení citlivosti; (výtěr z nosohltanu)
Legionella pneumophila
kultivační cílené vyšetření; (sputum)
Legionella pneumophila
průkaz antigenu ve vzorku; (moč)
Streptococcus pneumoniae
průkaz antigenu ve vzorku; (moč)
Diagnostika mykobakterií (TBC)
Sputum
mikroskopické fluorescenční a kultivační vyšetření včetně automatizovaného systému (MGIT)
PCR diagnostika
Bordetella pertussis / parapertussis; Bordetella bronchiseptica
(výtěr z nosohltanu)
Chlamydophila pneumoniae
(sputum)
Legionella pneumophila
(sputum)
Mycoplasma pneumoniae
(sputum)
Mycobacterium tuberculosis komplex
(sputum)
Respirační panel – multiplex
influenza A, influenza A (N1H1), influenza B, rhinovirus, coronavirus NL63, OC43, HKU1,
parainfluenza 1,2,3,4, human metapneumovirus A/B, bocavirus, respiratory syncytial virus A/B,
adenovirus, enterovirus, parechovirus,
Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Staphylococcus aureus,
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae type b.
(výtěr z krku, nosu, nosohltanu; sputum; BAL …)

Platnost od 1. 3. 2019
Ceny vyšetření jsou uvedeny v korunách.
Konečné částky budou vyúčtovány na základě provedených výkonů.
K některým druhům vyšetření je třeba připočítat separaci séra či odběr krve.
Vyšetření s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví je osvobozeno od DPH (dle § 58 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Klientské centrum
800 737 383
podpora@aeskulab.cz
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CENÍK MIKROBIOLOGIE pro samoplátce
Vyšetření

cena
bez DPH

cena
s DPH

250

288

300

345

350

403

450

518

550

633

300

345

400

460

140

161

80

92

100

115

150

173

150

173

1 070

1 231

1 070

1 231

1 070

1 231

1 070

1 231

2 140

2 461

1 070

1 231

UROGENITÁLNÍ SYSTÉM
Bakteriologie
mykologie (pouze kvasinky) / parazitologie (pouze T. vaginalis)
Moč spontánní – střední proud, cévkovaná, z PMK, z nefrostomie nebo epicystostomie; urikult;
kvantitativní kultivační bakteriologické vyšetření a stanovení citlivosti
Moč spontánní – střední proud, cévkovaná, z PMK, z nefrostomie nebo epicystostomie;
včetně průkazu kvasinek
kvantitativní kultivační bakteriologické + mykologické vyšetření a stanovení citlivosti
Výtěr: vagína, cervix, uretra; stěr: z Bartholiniho žlázek;
stěr: vulva, introitus, glans penis, prepucium; ejakulát, prostatický sekret
kultivační aerobní bakteriologické a mykologické vyšetření a stanovení citlivosti
Výtěr: vagína, cervix, uretra; ejakulát, prostatický sekret včetně vyšetření Neisseria gonorrhoeae
kultivační aerobní bakteriologické a mykologické vyšetření + Neisseria gonorrhoeae a stanovení citl.
Výtěr: vagína, cervix, cervix při IUD in situ; punktát z Bartholiniho žlázek; ejakulát, prostatický sekret
včetně anaerobního vyšetření
kultivační aerobní + anaerobní bakteriologické a mykologické vyšetření a stanovení citlivosti
Chlamydia trachomatis
průkaz antigenu ve vzorku; (výtěr: uretra, cervix, vagína …)
Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealyticum
kultivační cílené vyšetření a stanovení citlivosti; (výtěr: uretra, cervix, vagína; moč, ejakulát)
Neisseria gonorrhoeae
kultivační cílené vyšetření a stanovení citlivosti; (výtěr: uretra, cervix, vagína)
Mikrobiální obraz poševní (MOP)
mikroskopické vyšetření; (1 sklíčko s nátěrem)
Mikrobiální obraz poševní (MOP) + barvení na Trichomonas vaginalis
mikroskopická vyšetření; (2 sklíčka s nátěrem)
Parazitologie
Trichomonas vaginalis
kultivační cílené vyšetření; (výtěr: vagína, uretra; ejakulát)
Mykologie (pouze kvasinky)
Výtěr: vagína, cervix; stěr: vulva, introitus, glans penis, prepucium…
kultivační cílený průkaz kvasinek a stanovení citlivosti k antimykotikům
PCR diagnostika
Chlamydia trachomatis + Neisseria gonorrhoeae
vyšetření dvou agens; (výtěr: uretra, cervix, vagína)
HPV HR (12 „high risk“ genotypů a jednotlivě genotypy 16 a 18)
(výtěr: cervix, vagína, uretra)
C. trachomatis nebo N. gonorrhoeae nebo Mycoplasma genitalium
vyšetření jednoho vybraného agens; (výtěr: uretra, cervix, vagína)
Herpes simplex virus 1 a 2
(stěr z puchýřků urogenitální oblasti; výtěr: cervix, vagína)
STI panel – multiplex
Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, HSV1 a 2, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis,
U. urealyticum / parvulum, Gardnerella vaginalis
9 agens; (výtěr: uretra, cervix, vagína)
HPV LR („low risk“ genotyp)
(výtěr: cervix, vagína, uretra; stěr z kondylomat)

Platnost od 1. 3. 2019
Ceny vyšetření jsou uvedeny v korunách.
Konečné částky budou vyúčtovány na základě provedených výkonů.
K některým druhům vyšetření je třeba připočítat separaci séra či odběr krve.
Vyšetření s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví je osvobozeno od DPH (dle § 58 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Klientské centrum
800 737 383
podpora@aeskulab.cz
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CENÍK MIKROBIOLOGIE pro samoplátce
cena
bez DPH

Vyšetření

cena
s DPH

GASTROINTESTINÁLNÍ SYSTÉM
Bakteriologie
mykologie (pouze kvasinky)
Výtěr z rekta
kultivační vyšetření všech běžných bakteriálních agens; viz výtěr z rekta – screening

350

403

250

288

490

564

100

115

400

460

450

518

550

633

400

460

900

1 035

550

633

350

403

200

230

300

345

70

81

200

230

350

403

80

92

Výtěr z rekta – screening jednoho vybraného bakteriálního etiologického agens:
Aeromonas spp. nebo Campylobacter spp. nebo Salmonella spp. nebo Shigella spp. nebo Yersinia enterocolitica
kultivační cílené bakteriologické vyšetření jednoho etiologického agens
Výtěr z rekta – po návratu ze zahraniční (zejm. endemické oblasti pro V. cholerae)
kultivační vyšetření bakteriálních etiologických agens včetně Vibrio cholerae
Výtěr z rekta – průkaz kvasinek
kultivační mykologické vyšetření
Výtěr z rekta – průkaz Clostridium spp. (mimo Clostridium difﬁcile)
kultivační anaerobní vyšetření
Clostridium difﬁcile
kultivační cílené anaerobní vyšetření; (vzorek stolice (při vyšetření i toxinu, jinak) výtěr z rekta)
Clostridium difﬁcile
průkaz antigenu (GDH) a toxinu A,B; (vzorek stolice)
Helicobacter pylori
průkaz antigenu; (vzorek stolice)
Virologie
Stolice – stanovení adenoviru, rotaviru, noroviru a astroviru
průkaz antigenů
Stolice – stanovení adenoviru a rotaviru
průkaz antigenů
Stolice – screening jednoho vybraného viru: adenovirus nebo rotavirus nebo norovirus nebo astrovirus
průkaz antigenu
Parazitologie
Stolice – standardní vyšetření
mikroskopické vyšetření
Stolice – specializované vyšetření (např. návrat z tropů / subtropů)
mikroskopické vyšetření
Perianální otisk – vyšetření enterobiózy
cílené mikroskopické vyšetření Enterobius vermicularis
Cryptosporidium sp. nebo Cyclospora sp.
cílené mikroskopické vyšetření jednoho agens; (vzorek stolice)
Giardia intestinalis nebo Cryptosporidium sp.
průkaz antigenu jednoho agens; (vzorek stolice)
Endoparazit, i jeho části, k určení
mikroskopické a morfologické vyšetření

Platnost od 1. 3. 2019
Ceny vyšetření jsou uvedeny v korunách.
Konečné částky budou vyúčtovány na základě provedených výkonů.
K některým druhům vyšetření je třeba připočítat separaci séra či odběr krve.
Vyšetření s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví je osvobozeno od DPH (dle § 58 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Klientské centrum
800 737 383
podpora@aeskulab.cz
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CENÍK MIKROBIOLOGIE pro samoplátce
cena
bez DPH

Vyšetření

cena
s DPH

DALŠÍ KLINICKÝ MATERIÁL
Bakteriologie
mykologie (pouze kvasinky)
Rána, kůže, impetigo … jazyk, dutina ústní …
kultivační bakteriologické aerobní + mykologické vyšetření a stanovení citlivosti; (stěr, výtěr)

450

518

550

633

350

403

Rána, bércový vřed, dekubitus, hnis, punktát, obsah abscesu, píštěl … i anaerobně
kultivační bakteriologické aerobní a anaerobní + mykologické vyšetření a stanovení citlivosti;
(stěr, výtěr, tekutý materiál a další…)
Ucho – výtěr: zevní zvukovod, sekret ze středního ucha…
Oko – stěr: spojivka, vřed rohovky…
kultivační bakteriologické + mykologické vyšetření a stanovení citlivosti
Žaludeční sliznice – průkaz Helicobacter pylori
cílené mikroskopické vyšetření a ureázový test
Žaludeční sliznice – průkaz Helicobacter pylori
cílené mikroskopické a kultivační vyšetření

140

161

550

633

80

92

80

92

250

288

250

288

2 140

2 461

cena *
bez DPH

cena
s DPH

140

161

200

230

200

230

Parazitologie
Sarcoptes scabiei (svrab)
cílené mikroskopické a morfologické vyšetření; (kožní seškrab)
Ektoparazit k určení
morfologické a ev. mikroskopické vyšetření
Plasmodium spp. (malárie)
cílené mikroskopické vyšetření; (krevní nátěr + tlustá kapka)
Mykologie
Dermatofyty a jiné plísně
mikroskopické a kultivační vyšetření; (šupiny kůže, odpovídající odběr nehtů, vlasů, vousů…)
PCR diagnostika
Parodontální patogeny
Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia,
Tannerella forsythia, Treponema denticola
(výtěr: parodontální kapsa / chobot; speciální odběrová a transportní souprava)

Vyšetření
SCREENINGOVÁ VYŠETŘENÍ
Bakteriologie
GBS (Streptococcus agalactiae)
cílené kultivační vyšetření; (výtěr z pochvy a rekta)
MRSA (methicillin rezistentní Staphylococcus aureus)
cílené kultivační vyšetření a stanovení citlivosti; (výtěr z: krku, nosu; stěr z: axily, perinea, rány… )
VRE (vankomycin rezistentní enterokoky)
cílené kultivační vyšetření a stanovení citlivosti; (výtěr z rekta, z pochvy…)

Platnost od 1. 3. 2019
Ceny vyšetření jsou uvedeny v korunách.
Konečné částky budou vyúčtovány na základě provedených výkonů.
K některým druhům vyšetření je třeba připočítat separaci séra či odběr krve.
Vyšetření s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví je osvobozeno od DPH (dle § 58 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Klientské centrum
800 737 383
podpora@aeskulab.cz
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