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VŠEOBECNÁ AMBULANCE PRO D
Odborné vyšet ení  jakýchk   v oblas  uší, nosu a krku. rosk  a endosk
dýchacích a polykacích cest je samoz stí z yšet ení. 
Prev rogramy pr vce.

AUDIOCENTRUM A OTONEUROLOGICKÁ AMBULANCE
Zaš As. MUDr roh Ph.D., As. MUDr van, CSc.
Komple s k ých a d tí, v e yšet ení prev .
Tónov  a slovní e
Tympanome ení poddajnos š kého výpotku ve st
Otoakus k (objek yšet ení sluchu, mo ovoroz
Vyšet ení BERA (objek ení sluchu pomocí evokovaný
Scr ovoroz
Prev yšet ení pro z s ro pr ve výšk yšet ení po
Vyšet ov z r ých s r ového ver V

RINOLOGICKÁ PORADNA
Zaš r. T Fo t r K
Poradna pro funk ste ké vady nosu.
Endosk ké vyšet ovací metody poruch nosu a nosohltanu. 
Ultrazvukové vyšet ení vedlejších (
CT a magne k rezonance VDN ve spolupr renomov r k raco š

zace na  nosních  (shaver k  krv  z nosu (laser  a reduk  objemu 
dolních sko ep.
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POSKYTOV L BY

LARYNGOLOGICKÁ PORADNA
Zaš r T rov

s k k ového r
Podrobné endosk k p-on-the p yšet ení v e strobosk



Vyšet ení NBI (Narrow Band Imaging) ur  k odhalení ých nádorových  na 
dýchacích a polykacích ce t.
Vyšet ení laryngofaryngeálního re  pomocí 24hodinov  orofaryngeální pH-metrie Re tech 
(FortMedica je jedním ze t racoviš r kovaných pro výkon tohoto vyšet ení).
FEES vyšet ení: funk  kopick  hodnocení polykání u   dy fagií horního typu, pocitem 

rologick emi.
Sonogr  – ultrazvuková diagno tika v ti hlavy a krku (štítná za,  zy, lymfatick
uzliny, kr y ty, v
Komple ová terapie v e teopatick y funk kání.
P ov rof áci a herci, ale všichni, k ot ro voji prof

TINNITUS A VESTIBULÁRNÍ PORADNA
Zaš c. MUDr CSc As. MUDr r D.

SPÁNKOVÁ PORADNA
Zaš r. T F t r A ry r Pr k
Diagno tika poruch  pomocí  monitorování polygrafem v domácím pro t edí pacienta, 
na jeho  z  u indikovaných poruch náv  racujeme  In titutem kov  medicíny 

PAP).
L  yndromu truk  kov  apnoe ve raných indikacích chirurgicky, ve ráci 
ortodonti rapie.
Redukce pro rápání oper rem, radiofrekv ovou k

POSKYTOVANÉ SL BY
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Komple tika intenzity a charakteru ušního šele rová a infuzní terapie,  
kontakt na kou rokomoru (dýchání ky fyzioterapie.



OPERACE UŠÍ
Laserová myringotomie: perforace ušního bubínku a odsátí sekrece ze st edouší.
Indikace: sté zán ty st edouší, p etrvávající sekret ve st edouší.
Zavedení gromet do uší: v  ky (titanové, stikové nebo silikonové) umo
st edouší ventilovat a drenovat do zvukovodu.
Indikace: nedos  v  funkce Eustachovy trubice, recidivující st edoušní zán ty, 
sekret ve st edouší.
Odstr exostóz ve zvukovodu mikrofrézkou
Indikace: výskyt kos ých s  ve zvukovodu (zú ený svit, zhoršené odstr ování ušního 

kdy chronický zán t).
Myringoplastika: plastické zacelení perforace bubínku povázkou ze spánkového svalu.
Indikace: perforace poúrazové nebo ty, kter ezahojily po st edoušním zán tu.
Excize ko  útv  na boltci: chirurgické odstr  patologické tk  vzorky v dy posíláme na 
histologické vyšet ení ke zjiš ovahy nálezu.
Indikace: stky a zdu ení na boltci. 

OPERACE NOSNÍ MANDLE, NOSU A VEDLEJŠÍCH DUTIN NOSNÍCH
Adenotomie plasmovou koblací*: v   nejše   odstr  nosní mandle 
pomocí plasmové sondy be strého chirurgického nástr

Laserová adenotomie*: odstr  v tšiny zby  tk  kyretkou a následné odpa ování zbylé 
tk rovým vláknem.
Indikace: zv sté zán ty.
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OPERA ZÁKROKY

v ostiomeatální jednotce.
Indikace: pacienti s chronickým zán tem vedlejších dutin nosních a nosními polypy. 



 Septoplastika: 
kace: porucha dý ev evní def

Laserové ošet ení krvácení z nosu: me vení krv évek na nosní p
kace: s rv

Oper  odstr  zby  tk   chronické r  a zhoršené nosní sti:

 

Výkon se prov r rekv r ev ovou k
kace: chr k r r s

Plastická operace perforované nosní p ky: p emís  dravé nosní  na mís  perfor
v p

kace: po opakovaných krv    po léka ských rocích  po v  nosních 
k r
Operace cys stních dutin: dr k ký rok v

kace: chr ké s s y

OPERA STNÍ, HLTANU A HRTANU
Laserová frenulektomie: odpa ení ykových a horních re  u  laser  více ros
u ky ods r ov k k

kace:  výslovnos  u d   ý    u k  kdy u syndromu s k
kov

Laserová nebo plasmová kryptolýza: ahla r
kace: vý v r
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OPERA ZÁKROKY

Odstr  kterých  chrápání: plas ké operace kého ra a y  
rekv ovou k í

kace: chr s k s k r
Mikrolaryngoskopie: oper vek rosk ké ods r e ý v

kace: ky py ys y k vek



KOSMETICKÉ OPERACE
Rinoseptoplastika: plastická operace nosu (vrozené nebo poúrazové tvarové odchylky, hrbolatý, 
orlí nebo sedlovitý nos ka).
Laserové odstr  
Otoplastika: modelace odstátý
Laserové odstr  zatavení rozší ených cév rovým vláknem.
Plastická operace rhinophymy: šetrné  zby  tk  na  nosu radiofrekv
kauterem nebo laserem.
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OPERA ZÁKROKY



KONTAKTY

FORTMEDICA MOD ANY
ORL ambulance | Audiometrie | Laryngologická poradna | Spánková poradna | Rinologická 
poradna |  Jednodenní ORL a plastická chirurgie
Poliklinika Mod any [4. patro], Soukalova 3355/3, 143 00 Praha 4
Ambulance: +420 725 828 068
Operace: +420 720 028 820

FORTMEDICA ZELENÝ PRUH
ORL ambulance | Audiocentrum a otoneurologická ambulance
Poliklinika Zelený pruh [4. patro], Roškotova 1717/2, 140 00 Praha 4
Ambulance: +420 234 105 282
Audiocentrum: +420 234 105 269

FORTMEDICA SMÍCHOV
ORL ambulance | Poradna pro st edoušní operace | Audiometrie | Tinnitus a vestibulární poradna
Poliklinika prof ka [2. patro], Stroupe kého 18, 150 00 Praha 5
Ambulance: +420 277 779 735 nebo +420 603 420 074

FORTMEDIC LAVKA
ORL a audiometrické vyšet ení po p edcho
Unicare Medical C zemí], Na dlouhém lánu 11, 160 00 Praha 6
Ambulance: +420 235 356 553 nebo +420 608 103 060
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Tinnitus a vestibulární poradna |



www.fortmedica.cz | orl@fortmedica.cz  |      fb.com/fortmedica

esné informace o úhradách Vám poskytne per Po- t 8:00-15:00, Pá 8:00-11:00
na tel. 

MOD ANY

ZELENÝ PRUH

SMÍCHOV

LAVKA
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