
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cenik – paket ESWL  
(zunajtelesno drobljenje sečnih kamnov) 

 

ESWL je neinvazivna, nekirurška metoda odstranjevanja sečnih kamnov (v sečevodu in v 
ledvicah) z zaporednimi udarnimi valovi. Šokovni valovi skozi kožo in tkiva potujejo v telo ter 
dosežejo kamen, ki ga zdrobijo na majhne drobce. V nekaj tednih po posegu se drobci izločijo 
z urinom. Število potrebnih drobljenj je odvisno od trdote in položaja kamna. Metoda je 
primerna za drobljenje kamnov, večjih od 5 mm. Poseg se izvaja v analgosedaciji.  
 

 
 

Cena velja za  drobljenje 1 kamna, ne glede na število potrebnih drobljenj. Vključuje tudi namestitev in prehrano za 1 dan. 
 

 
 

V kolikor je potrebnih več drobljenj istega kamna, se ta izvajajo vsak 2. dan. Bivanje pri nas se posledično podaljša; vsak 
dodaten dan stane 70,00 EUR. V določenih primerih se zdravnik odloči za cistoskopijo z vstavitvijo notranje drenaže. 
Zdravstvene storitve in oskrba so v skladu z ZDDV-1 oproščene plačila DDV, zato DDV ni obračunan. 
 

Kontraindikacije za ESWL so (v teh primerih ESWL ne moremo opraviti): nosečnost, menstruacija, neprekinjena raba 
antikoagulantov (npr. zaradi kronične atrijske fibrilacije ...), motnje v strjevanju krvi, anevrizma aorte, visok krvni tlak, pace 
maker (srčni spodbujevalec), odlivni-koralni kamen, nepokretnost, nalezljive bolnišnične okužbe (MRSA, ESBL, VRE, CRE).  
V kolikor niste sigurni, če imate katerega od teh stanj/bolezni, se pred naročilom posvetujte s svojim osebnim zdravnikom. 
 

Več informacij in naročanje – urološka ambulanta, Sandi Komar ali Tatjana Eržen: 04 579 81 05. 

        
Uživajmo življenje zdravi! 

November 2016  

Cena EUR

SPECIALISTIČNI PREGLED PRI UROLOGU 

ESWL (izventelesno drobljenje kamnov v ledvicah) - na kamen 

ANALGOSEDACIJA 

ULTRAZVOK SEČIL (ledvice) 

RTG NATIVNO SLIKANJE ABDOMNA 



Skupaj 807,00 €

ESWL PAKET - preiskave

ZDRAVSTVENA OSKRBA – celodnevna - 1 dan

Cena EUR

CISTOSKOPIJA z vstavitvijo notranje drenaže (potrebna v manj kot 10 % primerov) 95,00

70,00

Dodatne storitve

ZDRAVSTVENA OSKRBA – celodnevna


