
 

Cenník služieb 
 

Nutričná farmakoterapia 

Stravovací plán na mieru 

Vysoko individualizované vytvorenie jedálnička. 
Desiatky receptov zohľadňujúce diagnózu, alergie a 
intolerancie odoslané na Váš email a predstavený v 
rámci výstupnej konzultácie (30 min). 

 

Vhodné pre ľudí s nadváhou, pre ľudí trpiacich 
rôznymi ochoreniami a pre každého, kto chce 
byť zdravší. 

 

59 eur 

  

Výhradne pacientom, ktorých do lekárenskej 
ambulancie Medifo odporučil ich lekár 

39 eur 

Dodatočné úpravy stravovacieho plánu 

Pridávanie alebo výmena receptov na žiadosť 
pacienta. 

 
Vhodné v prípade, že zo strany pacienta je 
záujem o obmenu receptov. 

5 eur 

Dodatočná konzultácia 

Stretnutie s odborníkom nad rámec výstupnej 
konzultácie k stravovaciemu plánu (20 min). 

 
Vhodné pre ľudí, ktorí potrebujú opakovane 
poradiť s ich životosprávou. 

15 eur 

USB kľúč 

Uloženie stravovacieho plánu na Medifo USB kľúč 
(prenosné zariadenie). 

 
Vhodné pre ľudí bez prístupu na email. 

3,5 eur 

Meranie telesnej kompozície 

Diagnostika zloženia tela  

Bioimpedančná analýza so zameraním na vodu, tuk 
vrátane viscerálneho tuku, svalovú hmotu a 
odporučenie denného energetického príjmu. 

 
Vhodné za účelom zistenia skladby tela a 
bazálneho metabolizmu pre nastavenie 
úpravy hmotnosti alebo skladby tela. 

25 eur 

Asistované fyzikálne a biochemické vyšetrenia 

CRP 

Detekcia akútneho zápalového procesu, potvrdenie 
alebo vyvrátenie prítomnosti bakteriálnej infekcie. 

 
Vhodné pri podozrení na zápal alebo iné 
infekčné ochorenie. 

10 eur 

Glykémia  

Meranie aktuálnej koncentrácie cukru v krvi. 
Vhodné ako prevencia diabetu. 

3,6 eur 

Glykovaný hemoglobín  

Určenie hodnoty glykovaného hemoglobínu v krvi. 
Určuje hladinu cukru za posledné 4 mesiace. 

10,5 eur 

Hemoglobín 

Meranie hladiny hemoglobínu v krvi. 
 

Vhodné napríklad pri dlhodobej únave a v 
tehotenstve pre vylúčenie/detekciu anémie. 

5,4 eur 

Lipidový profil  

Stanovenie a interpretácia celkového, HDL a LDL 
cholesterolu ako aj triglyceridov. 

Vhodné pre každého, kto chce zhodnotiť riziko 
kardiovaskulárnych chorôb, ktoré bývajú 
spôsobené upchatím ciev alebo stratou 
pružnosti cievnej steny. 

12,9 eur 

Krvný tlak a atriálna fibrilácia 

Meranie tlaku krvi, pulzovej frekvencie a detekcia 
rizika atriálnej fibrilácie. 

 
Vhodné pri potrebe overiť tlak krvi, ale aj pre 
včasnú detekciu atriálnej fibrilácie 

0 eur 

Nadštandardné lekárenské služby 

Osobný rodinný lekárnik 

Komplexná konzultácia s Vašim osobným 
lekárnikom ohľadom Vašej životosprávy s 
vypracovaným personalizovaným výstupom 
predstavený v rámci výstupnej konzultácie (30 min). 

 
Vhodné pre každého, kto chce zhodnotiť svoju 
źivotosprávu aj užívaných liekov v kontexte 
príjmanej potravy aby predišiel nežiaducim 
alebo zníženým účinkom. 

16,8 eur 

 
 



 

Výhodné balíčky služieb - ušetríte 10%! 

 
 

Základná  
diagnostika 

  Základná  
úprava životosprávy 

Glykémia  1x    Diagnostika zloženia tela  1x 

Glykovaný hemoglobín  1x    Krvný tlak a atriálna fibrilácia  1x 

Lipidový profil  1x    Stravovací plán na mieru  1x 

Krvný tlak a atriálna fibrilácia  1x       

47 eur  
(ušetríte 5 eur) 

  78 eur  / 58 eur* 
(ušetríte 6 eur) 

 
 

       

Komplexná  
diagnostika 

 
Komplexná diagnostika  
s úpravou životosprávy 

Glykémia  1x    Glykémia  1x 

Glykovaný hemoglobín  1x    Glykovaný hemoglobín  1x 

Lipidový profil  1x    Lipidový profil  1x 

Krvný tlak a atriálna fibrilácia  1x    Krvný tlak a atriálna fibrilácia  1x 

Diagnostika zloženia tela  1x    Diagnostika zloženia tela  2x 

Osobný rodinný lekárnik  1x    Osobný rodinný lekárnik  1x 

      Stravovací plán na mieru  1x 

82 eur  
(ušetríte 7 eur) 

  141 eur / 121 eur* 
(ušetríte 12 eur) 

         

 
 

* Zľavnená cena pre pacientov, ktorých do lekárenskej ambulancie Medifo odporučil ich lekár. 
 

 
 

 
 
 

Klinicko-výskumné pracovisko Farmaceutickej fakulty UK,  
Poliklinika Rázusova, Rázusova 16, Nitra 

 
Objednávajte sa mailom na adrese razusova@medifo.sk,  
alebo telefonicky na 0905 456 328 alebo 037/ 32 44 231 

 
 

 
Cenník platný od 1.9..2019. Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH. 

www.medifo.sk 

http://www.medifo.sk/

