CENÍK PLACENÉ SLUŽBY PEDIKÚRY
Lůžková oddělení NŠ
Název
služby

Specifikace

CENA
v Kč
vč. DPH

Pedikúra

Ošetření zahrnuje dezinfekci, úpravu nehtů do vhodného
tvaru a požadované délky, vyčištění nehtového valu,
aplikaci nehtového oleje, ošetření plosky, dezinfekci a
promazání chodidel.
Ošetření je vhodné pouze pro zdravé nohy bez známek
mykózy a bez dalších problémů nebo pokud je požadavek
jen zkrátit nehty, které jsou ztluštělé a jsou problémy s
úpravou délky. Pokud jsou nehty nestříhané déle než 4
měsíce, je potřeba volit celkovou hodinovou pedikúru.

300
(30 min.)

Pedikúra

Ošetření je vhodné pro klienty se zarostlými nehty, hodně
přerostlými nehty, nehty, které jsou ztluštělé nebo
mykotické. Zahrnuje i odstranění hyperkeratóz (vysokých
otlaků), kuřích ok a ošetření popraskaných pat. Ošetření
těchto problémů vyžaduje více času, použití speciálních
fréz a materiálu (např. tamponáda u zarostlého nehtu).

550
(60 min.)

V rámci ošetření bude provedena dezinfekce, úprava nehtů,
nehtových valů, ošetření plosek – vše dle stavu a domluvy,
aplikace nehtového oleje a na závěr krátká masáž chodidel.
Pedikérské služby v NŠ zajišťuje na základě smluvního vztahu s Nemocnicí Šumperk a.s. paní
Zuzana Genčurová, tel: 603 506 642.
Místo podnikání: nám. Míru 1620/3, 78701 Šumperk
IČO: 75873133
V NŠ je prováděna přístrojová pedikúra – jedná se o šetrnou metodu, při které se pracuje
profesionální bruskou s odsáváním a speciálními frézami. Tato metoda je vhodná k ošetření
nohou u diabetiků i klientů, kteří užívají léky na ředění krve (nepoužívá se zde skalpel a
nehrozí tak riziko poranění).
Práce probíhá za přísných hygienických podmínek, vše je řádně dezinfikováno. Nástroje a frézy
jsou podle provozního řádu sterilizovány.
Pedikérka paní Zuzana Genčurová je členkou České podiatrické společnosti z.s.
Diabetici si mohou požádat u své pojišťovny o příspěvek na přístrojovou pedikúru. O výši
příspěvku a jeho podmínkách je potřeba se informovat u své zdravotní pojišťovny.
V Šumperku dne 19. 5. 2022
Zpracovala: Mgr Monika Žaitliková
náměstkyně pro NLZP

