
Plasztikai műtéteink tájékoztató árai  2016.04.01-től

Plasztikai műtétek Egyéb költségek Ft-ban

Emlőplasztika
Mellfelvarrás 441 000 Ft-tól altatás+szálloda+melltartó
Mellkissebbítés 555 000 Ft-tól altatás+szálloda+melltartó

Mellnagyobbítás és implantátum behelyezés altatás+szálloda+melltartó

Silimed 850 000 Ft-tól /altatással/ szálloda+melltartó
Nagor 799 000 Ft-tól /altatással/ szálloda+melltartó

implantátum fajtától függő csomagár  +   50 000Ft korrekció szálloda+melltartó

Mellnagyobbítás és implantátum behelyezés+felvarrás implantátum fajtától függő csomagár + 200 000Ft felvarrás szálloda+melltartó

Implantátum berakása bimbóudvarból  implantátum fajtától függő csomagár +120 000 Ft-tól szálloda+melltartó

Extra nagy méretű implantátum felár 150 000Ft-tól/pár
MELLBIMBÓ PLASZTIKA (féloldali, helyi érz.) 109 000 Ft-tól
MELLBIMBÓ PLASZTIKA (kétoldali, helyi érz.): 208 000 Ft-tól
MELLBIMBÓUDVAR PLASZTIKA (félold,helyi érz,): 109 000 Ft-tól
MELLBIMBÓ UDVARPLASZTIKA (kétold,helyi érz.): 208 000 Ft-tól
Melltartó 18 000 Ft-tól
Mellnagyobbítás sajátzsír feltöltéssel 499 000 Ft-tól altatás+szálloda+melltartó
Mamilla inverta (befordult emlőbimbó) oldalanként 111 000 Ft-tól

Implantátum eltávolítás 180 000 Ft-tól altatás+szálloda+melltartó+szövettan

Férfiak részére:

320 000Ft-tól altatás+szálloda+szorítóruha

Férfi emlőplasztika zsírleszívással - területtől függően 320 000Ft-tól terület méretétől függően zsírleszívás ára altatás+szálloda+szorítóruha

Zsírállomány csökkentése Lipolite-al/helyi érzéstelenítés 300 000 Ft-tól szorítóruha
Hasplasztika

Normál hasplasztika 490 000Ft-tól altatás+szálloda+haskötő
Mini hasplasztika 390 000Ft-tól altatás+szálloda+haskötő
Midi hasplasztika 449 000Ft-tól altatás+szálloda+haskötő
Hasplasztika+sérvműtét 520 000Ft-tól altatás+szálloda+haskötő
Normál hasplasztika+zsírleszívás- területtől függően, konzultáció után 490 000Ft-tól altatás+szálloda+zsírleszívás+haskötő

220 000 Ft-tól altatás+háló+szálloda+haskötő

160 000Ft-tól mérettől függően altatás+háló+szálloda+haskötő

280 000Ft-tól mérettől függően altatás+háló+szálloda+haskötő

Zsírleszívás

90 000Ft-tól

1 régió 75 000Ft-tól

Toka Lipolite-val 250 000Ft-tól -
Tokaplasztika

Tokaplasztika 149 000Ft -tól -
Tokaplasztika Lipolite-el összekötve  Lipolite plusz 90.000 Ft-tól -

Nyakplasztika
Nyakplasztika 265 000Ft - tól altatás+szálloda+szorítóruha

Műtét ára Ft-ban (az egyéb költségeket nem 
tartalmazza)

implantátum fajtától függő csomagár + 30 000Ft izom alá történő behelyezés 
esetén

Implantátumok formától függő csomagárak 
(kérésre más implantátum márkát is beszerzünk)

Mellnagyobbítás és implantátum behelyezés+korrekció

Gynecomastia (férfiak természetellenes mellnagyobbodásának 
kissebbítése)

Sérvműtét (köldök), esetleges háló beültetéssel, minimális 
behatolással
Sérvműtét (lágyék), esetleges háló beültetéssel, minimális 
behatolással
Sérvműtét (lágyék) kétoldali, esetleges háló beültetéssel, minimális 
behatolással

Egységenként Lipolite-al (kb. kis tenyérnyi terület 
6,5x6,5cm, függ a zsírréteg vastagságától), lézerszállal

2 különböző terület (pl. has és 
derék) esetén -10%

Vibrációs zsírleszívás ( (kb. kis tenyérnyi terület 
6,5x6,5cm, függ a zsírréteg vastagságától)

2 különböző terület (pl. has és 
derék) esetén -10% / 

altatás+szálloda+szorítónadrág



Szemhéjplasztika
Felső / pár 185.000 Ft-tól -
Alsó / pár 230.000 Ft-tól -

Szemhéjkorrekció - felső és alsó 350.000 Ft-tól

Arcplasztika
Mini arcplasztika 342.000 Ft-tól -
Arcplasztika (TOTAL,SMAS-LIFT) 584.000 Ft-tól -
Arcplasztika (MIDI,MACS-LIFT) 421.000 Ft-tól -
Hagyományos arcplasztika 405.000 Ft-tól -

Homlokplasztika
Homlokplasztika helyi.érz. 270.000 Ft-tól  szükség esetén altatás

Szemöldökplasztika
Szemöldökplasztika helyi.érz. 240.000 Ft-tól  szükség esetén altatás

Fülplasztika
2 oldali elálló fül/pár 170.000 Ft-tól -
Fél oldali elálló fül 90.000 Ft-tól -
Fülcimpa plasztika (fülbevaló kiszakadás után)/pár 60.000 Ft-tól -

 szükség esetén szemészeti konzílium      
             



Saját zsírfeltöltés (végleges; kérésre altatásban is)
Terület
Szemhéj alsó 77 000 Ft/db-tól szükség esetén altatás
Felső ajak 110 000 Ft-tól szükség esetén altatás
Alsó ajak 120 000 Ft-tól szükség esetén altatás
Alsó felső ajak együtt 199 000 Ft-tól
Orr,száj redő 174 000 Ft-tól szükség esetén altatás
Arcközép + homlok 310 000 Ft-tól 
Altatás 90 000 Ft-tól -
Szálloda (szükség esetén) 30 000 Ft/naptól -

Karplasztika
/pár, helyi érzéstelenítésben, szükség szerint altatásban 345.000 Ft -
kombinált karplasztika zsírleszívással/oldalanként 345.000Ft+zsírleszívás területekre lebontva altatás+szálloda

Combplasztika
Hagyományos combplasztika /párban 390.000Ft-tól altatás+szálloda+szorítónadrág
kombinált combplasztika zsírleszívással /párban 390.000Ft-tól +zsírleszívás területekre lebontva altatás+szálloda+szorítónadrág
MAJOR combplasztika /párban 490.000Ft-tól altatás+szálloda+szorítónadrág

Vádliplasztika
Vádli implantátum behelyezése 520 000Ft-tól altatás+szálloda+szorítónadrág

Fenékplasztika
Fenék plasztika, implantátum behelyezéssel 520 000Ft-tól mérettől függően altatás+szálloda+szorítónadrág
Fenék plasztika, sajátzsír feltöltéssel 490 000Ft-tól mérettől függően altatás+szálloda+szorítónadrág
Fenékfelvarrás /buttock lift/ 390 000Ft-tól altatás+szálloda+szorítónadrág
Fenékfeszesítés, alsó felvarrás-helyi érzéstelenítés 250 000Ft-tól -
Fenékfeszesítés Lipolite-al, területtől függően konzultáció után -

Hegkezelések
Hegkorrekció 70 000Ft-tól darabonként
Hegkorrekció Z plasztikával 96 000Ft-tól

150.000Ft-tól expanderek+altatás+szálloda
Injekció beadás hegbe injekció
Bőr alatti elváltozások kimetszése 30 000Ft-tól
Tetoválás eltávolítás, kimetszés 49 000Ft-tól /db/alkalom
Anyajegy eltávolítása 1. 29 990Ft-tól
minden további, ugyanazon a napon
Athemora,Zsírmirigy, faggyúmirigy eltávolítása 30 000Ft-től
Basalioma eltávolítása 41 000Ft-től
Lipoma eltávolítása-mérettől függően 47.000Ft-tól
Benőtt köröm eltávolítása /darab 25 000Ft-tól
Körömágy,köröm plasztika /darab 35 000Ft-tól

Egyéb beavatkozások
Silhouette lift arcplasztika 2 szálanként + műtét ára 

1pár = 2db szál 78.000Ft (árfolyam függő)
műtét ára 3pár = 199.000 Ft-tól utána páranként + 30.000Ft

Vékonyszálas contur terápia
teljes arc 300.000Ft-tól -

nyak 150.000Ft-tól -
toka 120.000Ft-tól -

Ráncfeltöltés hialuronsavval
Készítmény Mennyiség Ár -
Theosyal Deepline/Kiss/Global/Firstline 1ml tartalmazzák a munkadíjat és az ÁFA-t
Theosyal Redensity 1ml tartalmazzák a munkadíjat és az ÁFA-t
Theosyal Ultimate 1ml tartalmazzák a munkadíjat és az ÁFA-t

Botox ránctalanítás
Homlok és szemkörnyék /kb./ 81.000Ft-tól
Szemek között /kb./ 40.500Ft-tól
Szemkörnyék /kb./ 40.500Ft-tól
Homlok /kb./ 63.000Ft-tól

Hónalji izzadás megszüntetése
400.000 Ft-tól

Hónalji izzadás megszüntetése botoxal 150.000Ft-tól

Hegkorrekció  bőrexpanderrel a bőrtágító beültetésével, 2 
szakaszos műtéttel történik, helyi érzést. és/vagy altatásban): 
150.000 Ft-tól + expander(ek). Konzultáció függvénye. 15 000 Ft

13 000 Ft

72 500 Ft
90 000 Ft
90 000 Ft

tartalmazzák a munkadíjat és az ÁFA-t / 
a botox kezelés ára mindig az adott 

egység felhasználásától függ

Hónalji izzadás megszüntetése localban /hónaljmirigy részleges 
kimetszése/



Egyéb költségek
Szövettan 8 400Ft-tól
2.- tól Szövettan aznap
Sebészi orvosi konzílium 10.000Ft-tól

Plasztikai orvosi konzílium 10.000Ft- leírandó 180 napon belüli műtét árából

Altató orvosi konzílium 10.000Ft-tól
Szemészeti konzílium 10.000Ft
Szemész szakorvosi asszisztencia műtét alatt 30.000Ft-tól
Kontroll vizsgálat a műtét után a 30. naptól
Altatás 90 000Ft-tól
Labor vizsgálatok mindenkori labor árjegyzék alapján
Szállodai hotelizáció 30 000Ft-tól

1 nap / éjszaka nélkül 15 000Ft-tól
Hozzátartozó 12 000Ft-tól
Idegen nyelven való tolmácsolás igény esetén/angol, német,olasz egyéni megállapodás

6 000 Ft

1 500 Ft

1 nap / 1 személyre, teljes ellátással- szakképzett 
ápolónővel



Fontos információk:

Minden műtétnél kötelező laboratóriumi vizsgálat, és szükség esetén belgyógyászat, aneszteziológus, egyéb szakorvosi konzultációk, melyeket az operáló orvos javasol.

Helyi érzéstelenítésben történő műtéteink altatásban is igénybe vehetőek térítés ellenében (90.000Ft)

Több műtét egyidejű elvégzése esetén kedvezményt biztosítunk.

Egyszerre csak egy kedvezmény vehető igénybe!

Igény esetén szombat, vasárnap is rendelkezésre állunk.

Árjegyzékünk nem minősül ajánlattételnek!

Az árak tájékoztató jellegű bruttó árak! Minden esetben a konzultáció után válik véglegessé. Kivétel nélkül, minden esetben egyedi a díjazás, mely az esettől, a műtétektől, az 
esetlegesen szükséges mellimplantátum típusától függ!A gyógyulási szakba eső, varratszedésig a kontroll ingyenes, az egyéb kontroll ára 1500Ft+áfa. Előjegyzést csak 50%-os 

helyfoglalás fizetésénél tudunk adni. 

Az árképzés alapja minden esetben egyedi, ami függ a páciens előzetes műtéteitől, a szükséges anyagoktól és implantátumok minőségétől (árfolyam különbség) stb. Az árak 
310Ft/euro árfolyamon képződtek, az árfolyam emelés a külföldről beszerzett anyagok esetén áremelést von maga után. Az árváltozás, tévedés jogát fenntartjuk!

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A NAGOR IMPLANTÁTUMOKRÓL, HASKÖTŐKRŐL ÉS MELLTARTÓKRÓL:
a www.planmed.hu és a www.nagor.com oldalakon!

Az árképzés alapja minden esetben egyedi, ami függ a páciens előzetes műtéteitől, a szükséges anyagoktól és implantátumok minőségétől (árfolyam különbség) stb. Az árak 
310Ft/euro árfolyamig érvényesek, az árfolyam emelés a külföldről beszerzett anyagok esetén áremelést von maga után. Az árváltozás jogát fenntartjuk!

A műtétek díját a konzílium során egyénre szabottan, területenként, műtétenként, implantátum, segédanyagok (pl.: haskötő., Shilouette szál) fajtáitól, műtéti beavatkozásonként 
határozzuk  meg. A műtétek előtt szükséges kivizsgálás, laborok, rtg, uh stb. díját a műtéti árak nem tartalmazzák!

Klinikánkon készpénzes, átutalásos illetve bankkártyás, szép kártyás fizetésekre van lehetőség. 
Euroval való számla kiegyenlítés esetén az aktuális OTP középárfolyamot alkalmazzuk.


