
 

Podiatrické centrum - nabídka služeb 
NEHTOVÁ KLINIKA A PODIATRICKÁ PORADNA 

NÁZEV TRVÁNÍ 
(MIN.)

CENA  
S DPH

PŘÍSTROJOVÁ (SUCHÁ) PEDIKÚRA

x Přístrojová (suchá) pedikúra do 30 min. 350

x Přístrojová (suchá) pedikúra do 60 min. 450

x Zkrácení nehtů do 15 min. 200

x Zkrácení nehtů do 30 min. 300

x Masáž chodidel 15 200

x Ošetření otlaků 15 150

OŠETŘENÍ DEFORMOVANÝCH A MYKOTICKÝCH NEHTŮ

x On-line konzultace zarostlých, deformovaných, mykotických nehtů. 
Zašlete nám fotky se svým problémem na e-mail 
sluzby.medicia@centrum.cz. Snímky vyhodnotíme a ozveme se Vám s 
návrhem nejvhodnějšího postupu a termínu ošetření.

- zdarma

x Osobní konzultace zarostlých, deformovaných, mykotických nehtů. Na 
základě osobního posouzení stavu odborníkem navrhneme nejvhodnější 
postup a termín pro ošetření.

15 90

Ošetření a úprava jednoho nehtu do 15 min. 230

Ošetření a úprava dvou nehtů do 30 min. 320

Nehtová hygiena (ošetření nehtů nohou) do 60 min. 550

Aplikace nehtové špony NASPAN PLATINUM 45 650

Aplikace nehtové špony - ostatní 45 450

Aplikace Sulci protektoru 15 80

Podložení nehtu 10 40

Modeláž nehtu 30 290

Úprava hrany nehtu 15 250

Úprava špony 15 180

NÁPRAVA ZARŮSTAJÍCÍCH NEHTŮ METODOU ARKADY

Nehet palec - bez zánětu 90 2 100

Nehet palec - jednostranný zánět 90 2 400

Nehet palec - oboustranný zánět 90 2 700

Nehet malý prst 45 900

Korekce nehtu v Kostce Arkady 45 800

Korekce nehtu bez Kostky Arkady 30 500



PODIATRICKÁ PORADNA

x Podiatrická poradna - vyšetření chodidel - diagnostika nehtového 
aparátu a plosek nohou, vyšetření na podoskopu s Podocamem,    popř. 
na termopodometru,  v případě potřeby  zhotovení platogramu. 
Doporučení  vhodných korekčních pomůcek a stélek do obuvi. V případě 
potřeby zajištění výroby ortopedických vložek na míru. V případě zájmu 
možnost zakoupení vložek SuperFeet, event. stélek Svorto.

45 350

x Aplikace korekčních pomůcek do obuvi 30 180

x Měření chodidel za účelem výroby ortopedických vložek. 15 zdarma

Ceník platí od 1. 1. 2019. 

Časy ošetření jsou orientační. 

Ceny lze upravit dle náročnosti práce a spotřeby materiálu, po dohodě s klientem.  

Nejsme plátci DPH.


