ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. (R–R) nabízí
ženám pracujícím v sexbyznysu

kompletní vyšetření
na pohlavně
přenosné infekce
KDE NÁS NAJDETE?

KDY MÁME OTEVŘENO?

V centru Prahy u Hlavního nádraží, v ulici Bolzanova 1
(vchod za rohem z Opletalovy ulice).
tel.: 224 234 453, e-mail: praha@rozkosbezrizika.cz

Každý čtvrtek od 16 do 20 hodin.
NEMUSÍTE SE K NÁM OBJEDNÁVAT!
Stačí přijít.

KOLIK ZAPLATÍTE?

1.

Kompletní vyšetření (HIV, syfilis,
kapavka, chlamydie, kvasinky
a bakterie) mají zdarma ženy
pojištěné u našich smluvních pojišťoven:
› Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
› Revírní bratrská pokladna (213)
› Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
› Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)
› Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
Vyšetřit se můžete nechat 1× za 3 měsíce.
Jako bonus vám 1× za rok provedeme
vyšetření na žloutenky (A, B a C),
2× za rok stěr z krku a z konečníku.
(před vyšetřením ze stěru z krku je třeba alespoň 2 hodiny
nejíst, nepít, nežvýkat, nekouřit)

2.

Kdo není pojištěn u našich smluvních
pojišťoven nebo není pojištěn vůbec,
tomu nabízíme ZDARMA testy na HIV a syfilis
také v intervalu 1× za 3 měsíce.
Další vyšetření si však už musíte zaplatit.
Kolik to stojí?
Kompletní vyšetření z pochvy a děložního čípku
stojí 1.300 Kč.
Vyšetření z pochvy a děložního čípku:
› kapavka = 200 Kč
› chlamydie = 500 Kč

(velmi zákeřné a časté onemocnění, nemusíte mít
žádné příznaky)
› z ákladní bakteriologické a mykologické
vyšetření (bakterie, kvasinky) = 600 Kč

Výtěr z krku = 200 Kč
Výtěr z konečníku = 200 Kč
Vyšetření na žloutenky
(hepatitidy):

› hepatitis A = 375 Kč
› hepatitis B = 277 Kč
› hepatitis C = 375 Kč

Poradíme a pomůžeme vám v případě, že se rozhodnete uzavřít pojištění
s některou z našich smluvních pojišťoven.
Platíte jen částku, kterou požaduje laboratoř, R–R si ceny nenavyšuje.

Přijďte, jde o vaše zdraví. Rádi vás uvidíme.

Více na www.rozkosbezrizika.cz

