Chirurgicko – proktologické ordinace ELMET
Vyšetření, poradenství a bezbolestná ambulantní léčba hemoroidálního onemocnění

Léčbu provádí:
MUDr. Zbyněk Dvořák - chirurg z Prahy, který má s léčbou tohoto
typu onemocnění více než 20 let zkušeností.
Léčba je prováděna metodou „B. C. therapy = Hemoron therapy“ pomocí
přístroje Hemoron IQ, který je společným výrobkem firmy ELMET a nhn
electronics.
MUDr. Dvořák je jedním ze tří lékařů, kteří stáli u jejího zavedení do klinické
praxe.
Dobrozdání: Bylo provedeno několik milionů úspěšných zákroků na univerzitních klinikách,
v nemocnicích a ambulancích u nás i v desítkách vyspělých zemí světa.
Elmet nabízí tuto možnost léčby i v Přelouči a to pro všechny pacienty.
Ordinace:

„Stará poliklinika“, Nádražní 268 , Přelouč , přízemí vlevo

Ordin. hodiny:
Kontakt:

čtvrtek 8,00 až 17,00 hod

466 736 624 čtvrtek, sestra@elmet.cz
466 736 622 objednání mimo čtvrtek
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Ceník výkonů
chirurgicko – proktologické ordinace
© „Metoda Hemoron“

ELMET spol. s r.o. – MUDr. Zbyněk Dvořák
(Ceník je určen pro pacienty)
© 2017
Ceník se rozumí koncové ceny včetně DPH – platí od 1. 4. 2017 do vydání nového ceníku

Léčba a posouzení hemoroidálního onemocnění
Vstupní vyšetření
Zákrok přístrojem Hemoron®
Zákrok přístrojem Hemoron® v době školení
Kontrolní vyšetření
Konzultace o zdravotním stavu

400 Kč
1800 Kč
1500 Kč
200 Kč
300 Kč

Rozšířené služby:
Léčba a poradenství pro onemocnění dolních končetin
Poradna pro onemocnění dolních končetin – křečových žil
Vyšetření žil dolních končetin
Sklerotizace pavoučkových a metličkových žilek
Návrhy a doporučení léčby
Doporučení k operaci a léčby na předních klinikách

400 Kč
300 Kč/1 lokalizace

Školení lékaře „Metoda Hemoron®“ s certifikátem - technická a medicínská část s vystavením
certifikátu
6000 Kč (nebo 200 €)
Školení při zakoupení přístroje Hemoron®IQ během školení a úhradě v hotovosti, je školení s
certifikátem v ceně nákupu
0 Kč
Platba za úkony u sestry:

hotově proti příjmovému dokladu.
Platba kartou je možná v prodejně ELMET.
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Nabídka ordinace
LÉČBA HEMOROIDŮ „Metodou Hemoron“
je miniinvazivní léčebná metoda
prováděná AMBULANTNĚ
Přístrojem Hemoron®
S rychlou úlevou od bolesti, krvácení a obtíží
Zákrok je BEZBOLESTNÝ
Bez další klidové léčby
BEZ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI
a s plnou fyzickou i psychickou schopností
ihned po zákroku
MUDr. Zbyněk Dvořák


466 736 624,

….622
sestra@elmet.cz

Preventivní anoskopické vyšetření
Poradna pro onemocnění konečníku

PORADNA PRO ONEMOCNĚNI ŽIL DOLNÍCH KONČETIN
Sklerotizační léčba metličkových a pavoučkových žilek dolních končetin

DÁLE PAK JEŠTĚ NABÍZÍME
Klinické chirurgické vyšetření
Doporučení k vyšetření a operační léčbě na klinických pracovištích a
v nemocnicích

Chirurgicko-proktologická ambulance ELMET, spol. s r.o.
„Stará poliklinika“, Nádražní 268 , Přelouč
přízemí vlevo

