ПРЕЙСКУРАНТ ЦІН
ПП «ДІАМЕД-ЕКСПРЕС»
Найменування послуг

Вартість послуг
в грн.

УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА
УЗД нирок

270.00

УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору
(печінка, жовчний міхур, селезінка, підшлункова залоза, нирки)

430.00

УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур,

380.00

селезінка, підшлункова залоза)
УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору (діти
від 3 до 12 років)

350.00

УЗД печінки

200.00

УЗД жовчного міхура

200.00

УЗД жовчного міхура з навантаженням (сніданком, дослідження на
15, 30, 60 хвилинах)

320.00

УЗД підшлункової залози

200.00

УЗД селезінки

200.00

УЗД нирок і сечового міхура

300.00

УЗД сечового міхура

200.00

УЗД нирок, передміхурової залози, сечового міхура + залишкова сеча

450.00

(абдомінальне дослідження)
УЗД нирок, передміхурової залози, сечового міхура

420.00

УЗД передміхурової залози, сечового міхура та залишкової сечі

380.00

УЗД передміхурової залози (абдомінальне або трансректальне

360.00

дослідження) .
УЗД калитки

300.00

УЗД молочних залоз з лімфатичною системою

350.00

УЗД щитоподібної залози

270.00

УЗД суглобу (одного)

260.00

УЗД суглобів (двох парних)

350.00

УЗД кульшового суглобу (одного)

300.00

УЗД кульшових суглобів (двох парних)

450.00

УЗД гінекологія (вагінальний датчик)

350.00

УЗД гінекологія (абдомінальний датчик)

350.00

УЗД фоллікулогенез (1 сеанс)

250.00

УЗД акушерське (з 6 до 11 тижня), фото

450.00

УЗД акушерське (I скринінг, 11+0 — 13+6 днів) в режимі 2-4D +
доплерометрія, фото проводиться на апараті експетного класу Voluson
E8 Expert

550.00

УЗД акушерське (IІ скринінг та обстеження, 14-21тиждень) в режимі 24D +

650.00

доплерометрія, 2 фото проводиться на апараті експетного класу
Voluson E8 Expert
УЗД акушерське (третій триместр 22-40 тиж.) в режимі 2-4D +
доплерометрія, фото проводиться на апараті експетного класу Voluson
E8 Expert

650.00

УЗД акушерське (з 12 по 40 тиждень) в режимі 2-4D + доплерометрія з
записом СD

700.00

УЗД акушерське (з 13 по 40 тиждень) в режимі 2-4D + доплерометрія
(багатоплідна вагітність), фото

790.00

УЗД цервікометрія

250.00

УЗД серця

430.00

Доплерографія кавернозних судин без вартості препарату

600.00

Доплерографія судин шиї

400.00

Доплерографія судин шиї та V4

450.00

Доплерографія судин шиї та голови

530.00

Доплерографія судин шиї та голови з поворотними пробами

550.00

Доплерографія вен нижніх кінцівок

450.00

Доплерографія артерій нижніх кінцівок

450.00

Доплерографія артерій та вен нижніх кінцівок

600.00

УЗД м’яких тканин (одна ділянка)

250.00

УЗД м’яких тканин з тканевим доплером

510.00

Доплерографія вен нижніх кінцівок (одна нога)

350.00

Доплерографія артерій та вен нижніх кінцівок (одна нога)

400,00

Розмітка вен нижніх кінцівок (перед хірургічним лікуванням)

250,00

Розмітка вен нижніх кінцівок ( одна нога)

200.00

Доплерографія черевного відділу аорти

250.00

Доплерографія ниркових артерій

450.00

Доплерографія артерій та вен верхніх кінцівок

550.00

Доплерографія вен ( артерій) верхніх кінцівок (одна рука)

350.00

Доплерографія артерій та вен верхніх кінцівок (одна рука)

400.00

Доплерографія артерій ( вен) верхніх кінцівок

450.00

КОНСУЛЬТАЦІЇ
Гінекологія
Первинна консультація гінеколога без огляду

350.00

Повторна консультація з оглядом

350.00

Первинна консультація та огляд гінеколога (бесіда, збір анамнезу,
огляд на гінекологічному кріслі, визначення програми обстеження)

420.00

Первинна консультація гінеколога по питанням TORCH-інфекції перед
плануванням вагітності

350.00

Повторна консультація спеціаліста (звернення протягом місяця за
результатами обстеження, контроль лікування)

300.00

Відвідування спеціаліста (рекомендації лікаря)

200.00

Відеокольпоскопія

300.00

Відеокольпоскопія (вартість в пакетних обстеженнях)

250.00

Призначення схеми лікування на міх-інфекції (до 2 інфекцій)

500.00

Призначення схеми лікування на міх-інфекції ( більше 2 інфекцій)

600.00

Призначення схеми лікування хламідіозу

400.00

Призначення схеми лікування мікоплазмозу

400.00

Призначення схеми лікування уреаплазмозу

400.00

Призначення схеми лікування гормональних порушень.

450.00

Призначення схеми лікування вірусної інфекції

450.00

Призначення схеми лікування бактеріального вагінозу

300.00

Схема лікування кандидомікозного вагініту

300.00

Схема лікування неспецифічного вагініту

300.00

Схема лікування безпліддя

400.00

Накладання швів на слизову вагіни (від 1-2).
Знаття швів

300,00
300,00

Розтин, промивання, дренування абсцесу Бартолінієвої залози (одної) 600,00
Промивання та дренування Бартолінієвої залози (одної)

400,00

Схема лікування загальна

300.00

Корекція призначенного лікування

250.00

Перінеопластика (без урахування розхідників)

3000.00

Амніоцентез

4500.00

Радіохвильова абляція (деструкція) І-ІІ зони

1800.00

Радіохвильова абляція ІІІ зон

2100.00

Радіохвильова конізація

2100.00

Радіохвильова ексцизія

1800.00

Радіохвильове лікування ендометріозу шийки матки

800.00

Радіохвильова деструкція кандилом (множинні)

1800.00

Аргоноплазмена абляція І-ІІ зони

2000.00

Аргоноплазмена абляція ІІІ зони

2500.00

Радіохвильове видалення кандилом, папілом (поодиноких)

800.00

Радіохвильове видалення поліпа

1500.00

Біопсія шийки матки

550.00

Розтин та видалення ov.Nabothii

600.00

Дослідження біоптату (гістологія)

400.00

Місцева анестезія (парацервікальна)

200.00

Анестезія лідокаїном (спрей)

100.00

КРІО-диструкція шийки матки

2000,00

Гістеросальпінгографія ( з розхідниками під контролем УЗД)

2500,00

Урологія
Первинна консультація уролога (бесіда, збір анамнезу, огляд,
визначення програми обстеження)

400.00

Первинна консультація уролога, андролога, сексопатолога (з питань
безпліддя), (бесіда, огляд, визначення програми обстеження)

500.00

Повторна консультація спеціаліста (звернення протягом місяця за
результатами обстеження, контроль лікування)

300.00

Відвідування спеціаліста ( рекомендації лікаря)

200.00

Призначення схеми лікування на міх-інфекції ( до 2 інфекцій)

500.00

Призначення схеми лікування на міх-інфекції ( більше 2 інфекцій)

600.00

Призначення схеми лікування вірусної інфекції

450.00

Схема лікування андрологічного захворювання

500.00

Схема лікування сексопатологічного захворювання

500.00

Схема лікування безпліддя, статевої дисфукції

500.00

Схема лікування загальна

300.00

Призначення схеми лікування хронічного простатиту

400.00

Ортопедія-травматологія

Первинна консультація ортопеда-травматолога (бесіда, збір скарг,
анамнезу, огляд, визначення програми обстеження та лікування)

400,00

Повторна консультація ортопеда-травматолога (звернення протягом
місяця за результатами обстеження, контроль лікування)

300,00

Пункція суглобу

200,00

Блокада периартикулярна

300,00

Блокада паравертебральна

350,00

Внутрішньо-суглобове введення препарату (без вартості препарату)

250,00

Пункція піднігтьової гематоми м’яких тканин

200,00

Видалення інородного тіла з кінцівки, кліща

200,00

Біопсія синовіальної оболонки суглобів

450,00

Анестезія кінцівки

120,00

Корекція хребта без масажу (1 сеанс)

150,00

Повторна обробка рани, зняття швів

200,00

Накладання або перекладання полімерної пов’язки без вартості
матеріалу (мала пов’язка)

450,00

Накладання або перекладання полімерної пов’язки без вартості
матеріалу (велика пов’язка)

950.00

Вправлення вивиху кінцівок (не застаріле)

250,00

Ортезування (підбір індивідуальних ортопедичних пов’язок)

250,00

Ендокринологія

Первинна консультація ендокринолога (бесіда, збір скарг,
анамнезу, огляд, визначення програми обстеження та лікування)

400,00

Повторна консультація ендокринолога (звернення протягом місяця за 300,00
результатами обстеження, контроль лікування)

ТАПБ ( тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія) без
цитологічного дослідження

800,00

Мамолог (онкохірург)

Первинна консультація онкохірурга (бесіда, збір скарг, анамнезу,
огляд, визначення програми обстеження та лікування)

400,00

Повторна консультація онкохірурга (звернення протягом місяця за
результатами обстеження, контроль лікування)

300,00

Цитологічне дослідження виділень із соска молочних залоз

400.00

Аспіраційна пункційна біопсія утворень (кісти)

400.00

Цитологія пунктату

450,00

Радіохвильове видалення кератом, папілом, кондилом (поодиноких)

800.00

Радіохвильове видалення кератом, папілом, кондилом
(множиинних)

1600.00

Дослідження біоптату (патогістологічне дослідження)

400.00

Терапія

Первинна консультація терапевта (бесіда, збір скарг, анамнезу,
огляд, визначення програми обстеження)

400,00

Повторна консультація терапевта (звернення протягом місяця за
результатами обстеження, контроль лікування)

300,00

Неврологія

Первинна консультація невролога, кандидата медичних наук (бесіда,
збір скарг, анамнезу, огляд, визначення програми обстеження)

450.00

Повторна консультація невролога, кандидата медичних наук ( бесіда,

350.00

збір скарг, анамнезу, огляд, контроль лікування)

Гастроентерологія
Первинна консультація спеціаліста (бесіда, збір скарг, анамнезу,
огляд, визначення програми обстеження та лікування)

400,00

Повторна консультація спеціаліста (звернення протягом місяця за
результатами обстеження, контроль лікування)

300,00

Кардіологія
Первинна консультація кардіолога, кандидата медичних наук (бесіда, 450,00
збір скарг, анамнезу, огляд, визначення програми обстеження та
лікування).
Повторна консультація кардіолога (звернення протягом місяця за
результатами обстеження, контроль лікування)

350,00

ЕКГ

150,00

Лабораторні дослідження
Мікроскопія урогенітального мазка

120.00

Цитологія мазка на атипові клітини

150.00

Гормональне кольпоцитологічне дослідження (3 мазка)

360.00

Цитологія мазка (аспірат)

280.00

Дослідження біоптату (патогістологічне дослідження)

400.00

Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки)

250,00

Рідинна цитологія ПАП-тест Cell-Prep

600,00

Капсидний тест

540,00

ДНК типування ВПЛ з визначенням геному на матеріалі рідинної
цитології (16-59)

450,00

Визначення каріотипу пацієнта

3000,00

Цитологічне дослідження аспірату із порожнини матки

450,00

Цитологічне дослідження виділень із соска молочних залоз

400,00

Мікроскопія урогенітального мазка

120.00

Мікроскопія секрету передміхурової залози

120.00

Забір секрету передміхурової залози

220.00

Забір біоматеріалу урогенітального з використанням одноразового
інструментарію

60.00

Бактеріологічне дослідження секрету передміхурової залози

240.00

Забір при Реер-тест

150.00

КОМПЛЕКСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ГІНЕКОЛОГІЯ
«ЖІНОЧЕ ЗДОРОВ’Я»
(Забезпечує профілактичний огляд жінки, яка повинна обстежуватись 2 рази на
рік. Допомогає діагностувати, а при необхідності своєчасно розпочати лікування).
Первинна консультація та огляд акушера-гінеколога, лікаря вищої
категорії ( бесіда, збір анамнезу, огляд на гінекологічному кріслі,
визначення програми обстеження)

420.00

Відеокольпоскопія

250.00

УЗД гінекологія

350.00

УЗД молочних залоз

350.00

УЗД щитоподібної залози

270.00

Мікроскопія урогінетального мазка

120.00

Цитологія мазка на атипові клітини

150.00

Забір біоматеріалу урогенітального з використанням одноразового
інструментарію)

60.00

Повторна консультація акушера-гінеколога за результатами
обстежень з плануванням індивідуального графіку профілактичних
оглядів

300.00

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ

2270.00

ЗІ ЗНИЖКОЮ

2020.00

«ПЕРЕД ПЛАНУВАННЯМ ВАГІТНОСТІ»
ПРЕГРАВІДАРНА ПІДГОТОВКА
(Щоб народити здорову дитину, перед плануванням вагітності, для виключення
патологічних станів рекомендовано пройти комплекс обстежень, що дає
можливість попередити захворювання та ускладнення при вагітності).
Первинна консультація та огляд акушера-гінеколога , лікаря вищої
категорії ( бесіда, збір анамнезу, огляд на гінекологічному кріслі,
визначення програми обстеження)

420.00

Відеокольпоскопія

250.00

УЗД гінекологія

350.00

УЗД щитоподібної залози

270.00

Мікроскопія урогенітального мазка

120.00

Цитологія мазка на атипові клітини

150.00

Обстеження урогенітальних виділень з метою виключення інфекції,
що передаються статевим шляхом:

Хламідії (метод ПЛР, зішкріб з шийки матки)
130.00
Мікоплазма генітальна ( метод ПЛР, зішкріб з шийки матки)

130.00

Уреоплазма (методом ПЛР)
Трихомонади (методом ПЛР)

130.00

Обстеження крові:
Визначення групи крові та резусу фактору

130.00

ЗАК (Розгорнутий аналіз крові)

150.00

НСV (сумарні антитіла)

200.00

HbsAg

170.00

RW

130.00

Визначення рівня ТТГ (тиреотропний гормон)

130.00

TORCH-інфекції (Ig G)

520.00

ЗАС (загальний аналіз сечі)

110.00

Забір біоматеріалу внутрішньовенний з використанням одноразового
інструментарію

60.00

Забір біоматеріалу урогенітального з використанням одноразового
інструментарію

60.00

Повторна консультація акушера-гінеколога за результатами
обстежень з плануванням індивідуального графіку профілактичних
оглядів

300.00

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ

3910.00

ВАРТІСТІЬ ЗІ ЗНИЖКОЮ 5%

3715.00

«Після пологів»
Первинна консультація та огляд акушера-гінеколога , лікаря вищої
категорії ( бесіда, збір анамнезу, огляд на гінекологічному кріслі,
визначення програми обстеження)

420.00

УЗД молочних залоз

350.00

УЗД гінекологія

350.00

Мікроскопія урогінетального мазка

120.00

ЗАС

110.00

ЗАК

150.00

Забір біоматеріалу внутрішньовенний з використанням одноразового
інструментарію

60.00

Забір біоматеріалу урогенітального з використанням одноразового
інструментарію

60.00

Повторна консультація акушера-гінеколога за результатами
обстежень з плануванням індивідуального графіку профілактичних
оглядів

300.00

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ

1920.00

ВАРТІСТЬ ЗІ ЗНИЖКОЮ 5%

1824.00

«СКРИНІНГ ЗАХВОРЮВАННЯ ШИЙКИ МАТКИ»
(Нажаль рак шийки матки дуже розповсюджений серед жіночого населення.
Для виключення фонових та передракових процесів пропонується комплекс
обстежень).

Первинна консультація та огляд акушера-гінеколога, лікаря вищої
категорії ( бесіда, збір анамнезу, огляд на гінекологічному кріслі,
визначення програми обстеження)

420.00

Відеокольпоскопія

250.00

Рідинна цитологія ПАП-тест Cell-Prep

600.00

Забір при Реер-тест

150.00

Повторна консультація акушера-гінеколога за результатами
обстежень з плануванням індивідуального графіку профілактичних
оглядів

300.00

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ

1720,00

ВАРТІСТЬ ЗІ ЗНИЖКОЮ 5%

1634.00

ПРОФІЛАКТИЧНЕ ГІНЕКОЛОГІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ
(Своєчасне звернення до лікаря для обстеження та профілактичних заходів –
запорука Вашого здоров’я та довголіття).

Первинна консультація та огляд акушера-гінеколога ( бесіда, збір
анамнезу, огляд на гінекологічному кріслі, визначення програми
обстеження)

420.00

Відеокольпоскопія

250.00

Мікроскопія урогенітального мазка

120.00

Цитологія мазка на атипові клітини

150.00

Забір біоматеріалу урогенітального з використанням одноразового
інструментарію

60.00

Повторна консультація акушера-гінеколога за результатами
обстежень з плануванням індивідуального графіку профілактичних
оглядів

300.00

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ

1300.00

ВАРТІСТЬ ЗІ ЗНИЖКОЮ 5%

1235.00

ПАКЕТ ПЕРЕД АПА
(Для виключення патологічних процесів та інфекційних захворювань
рекомендовано:)

RW (трепонемний антиген)

130.00

ВІЧ (антитіла до ВІЛ)

220.00

Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген)

170.00

Гепатит С (сумарні антитіла Ig M+Ig G до HCV )

200.00

Коагулограма

280.00

ЗАК

150.00

Забір біоматеріалу (внутрішньовенний з використанням
одноразового інструментарію)

60.00

Повторна консультація акушера-гінеколога за результатами
обстежень з плануванням індивідуального графіку профілактичних
оглядів

300.00

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ

1510.00
ГОРМОНАЛЬНИЙ ФОН ЖІНКИ

(нормальний менструальний цикл забезпечує здоров’я жінки,
психоемоційний стан та репродуктивне здоров’я).

Первинна консультація та огляд акушера-гінеколога, лікаря вищої
категорї ( бесіда, збір анамнезу, огляд на гінекологічному кріслі,
визначення програми обстеження)

420.00

Фолікулометрія

250.00

Кольпоцитологія (дослідження клітинного складу в різні фази циклу)
11,14,17 дні циклу

360.00

ФСГ

140.00

ЛГ

140.00

Пролактин

140.00

Естрадіол

140.00

Прогестерон

140.00

Тестостерон вільний

200.00

Забір біоматеріалу (внутрішньовенний з використанням
одноразового інструментарію)

60.00

Повторна консультація акушера-гінеколога за результатами
обстежень з плануванням індивідуального графіку профілактичних
оглядів

300.00

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ

2290.00
ОНКОПРОФОГЛЯД

( Своєчасна діагностика захворювань шийки матки, міометрію,
ендометрію, яєчників, молочних залоз).

Первинна консультація та огляд акушера-гінеколога, лікаря вищої
категорії ( бесіда, збір анамнезу, огляд на гінекологічному кріслі,
визначення програми обстеження)

420.00

Відеокольпоскопія

250.00

УЗД гінекологія

350.00

УЗД молочних залоз

350.00

Рідинна цитологія ПАП-тест Cell-Prep

600.00

« Індекс ROMA»

690.00

Забір біоматеріалу для ПАП-тесту ( з використанням одноразового
інструментарію)

150.00

Забір біоматеріалу (внутрішньовенний з використанням
одноразового інструментарію)

60.00

Повторна консультація акушера-гінеколога за результатами
обстежень з плануванням індивідуального графіку профілактичних
оглядів

300.00

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ

3170.00

ВАРТІСТЬ ЗІ ЗНИЖКОЮ 5 %

3011.00

УРОЛОГІЯ

«ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ОГЛЯД ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ»
ПАКЕТ №1
( При насиченому ритмі життя, сучасні чоловіки не завжди знаходять час на
обстеження, зверніться, обстежтеся та збережіть своє здоров’я на довгі роки.
Профілактичний огляд рекомендовано проводити 2 рази на рік.)

Консультація та огляд спеціаліста, лікаря вищої категорії

400.00

УЗД передміхурової залози, нирок, сечового міхура + залишкова сеча

450.00

Мікроскопія урогінетального мазка

120.00

Мікроскопія СПЖ

120.00

ЗАК

150.00

ЗАС

110.00

Забір біоматеріалу (внутрішньовенний з використанням
одноразового інструментарію)

60.00

Забір біоматеріалу (урогенітального з використанням одноразового
інструментарію)

60.00

Забір секрету передміхурової залози

220.00

Повторна консультація уролога за результатами обстежень з
плануванням індивідуального графіку профілактичних оглядів та
рекомендаціями

300.00

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ

1990.00

ВАРТІСТЬ ЗІ ЗНИЖКОЮ 5%

1890.00

«ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ОГЛЯД ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ»
ПАКЕТ №2
Консультація та огляд спеціаліста, лікаря вищої категорії

400.00

УЗД передміхурової залози, нирок, сечового міхура + залишкова сеча

450.00

ЗАК

150.00

ЗАС

120.00

ПСА загальний

170.00

Забір біоматеріалу (внутрішньовенний з використанням
одноразового інструментарію)

60.00

Повторна консультація уролога за результатами обстежень з
плануванням індивідуального графіку профілактичних оглядів та
рекомендаціями

300.00

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ

1650.00

ВАРТІСТЬ ЗІ ЗНИЖКОЮ 5%

1567.00

«ЧОЛОВІЧЕ ЗДОРОВ’Я»
ПАКЕТ №3
Консультація та огляд спеціаліста, лікаря вищої категорії

400.00

УЗД передміхурової залози, нирок, сечового міхура + залишкова сеча

450.00

Мікроскопія СПЖ

120.00

Мікроскопія урогенітального мазка

120.00

Хламідія ПЦР

130.00

Мікоплазма GenПЦР

130.00

Мікоплазма Ноm ПЦР

130.00

Уреаплазма ПЦР

130.00

Трихомонада ПЦР

130.00

Гарднерела ПЦР

130.00

Кандида ПЦР

130.00

Герпес 1,2 ПЦР

140.00

Гонорея ПЦР

130.00

Бак. посів урогінетальних виділень + чутливість до антибіотиків

240.00

ЗАК

150.00

ЗАС

110.00

HCV (сумарні антитіла)

200.00

HbsAg

170.00

RW

130.00

Забір біоматеріалу (внутрішньовенний з використанням
одноразового інструментарію)

60.00

Забір біоматеріалу (урогенітального з використанням одноразового
інструментарію)

60.00

Забір секрету передміхурової залози

220.00

Повторна консультація уролога за результатами обстежень з
плануванням індивідуального графіку профілактичних оглядів та
рекомендаціями

300.00

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ

3910.00

ВАРТІСТЬ ЗІ ЗНИЖКОЮ 5%

3714.00

«ЧОЛОВІЧЕ ЗДОРОВ’Я»
ПАКЕТ №4
Консультація та огляд спеціаліста, лікаря вищої категорії

400.00

УЗД передміхурової залози, нирок, сечового міхура + залишкова сеча

450.00

Мікроскопія СПЖ

120.00

Мікроскопія урогінетального мазка

120.00

Хламідія ПЦР

130.00

Мікоплазма GenПЦР

130.00

Мікоплазма Ноm ПЦР

130.00

Уреаплазма ПЦР

130.00

Трихомонада ПЦР

130.00

Гарднерела ПЦР

130.00

Кандида ПЦР

130.00

Герпес 1,2 ПЦР

140.00

Гонорея ПЦР

130.00

Бак. Посів урогінетальних виділень + чутливість до антибіотиків

240.00

ЗАК

150.00

ЗАС

110.00

Група крові+резус фактор

130.40

HCV (сумарні антитіла)

200.00

HbsAg

170.00

RW

130.00

Забір біоматеріалу (внутрішньовенний з використанням
одноразового інструментарію)

60.00

Забір урогенітального (внутрішньовенний з використанням
одноразового інструментарію)

60.00

Забір секрету передміхурової залози

220.00

Повторна консультація уролога за результатами обстежень з
плануванням індивідуального графіку профілактичних оглядів та
рекомендаціями

300.00

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ

4040.00

ВАРТІСТЬ ЗІ ЗНИЖКОЮ 5 %

3838.00

« ПАКЕТ ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНИЙ»

Біохімічниий ( глюкоза, білірубін (загальний, прямий, непрямий),
АлТ, АсТ, білок, сечовина, креатинін)

410.00

ЗАК (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула)

150.00

ЗАС

120.00

Група крові ((АВО), резус фактор (Rh)

130.00

Коагулограма( протромбіновий час, протромбіновий індекс,
тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, етаноловий тест, протамін
сульфатний тест, бета-нафтоловиф тест, INR)

280.00

Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген)

170.00

Гепатит С ( антитіла Ig G до HСV)

150.00

RW

130.00

Антитіла до ВІЛ1/2

220.00

Забір біоматеріалу (внутрішньовенний з використанням
одноразового інструментарію)

60.00

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ

1820.00

Вартість зі знижкою

1729.00

ЛІКУВАЛЬНІ МАНІПУЛЯЦІЇ
Лікувальна ванночка

250.00

Обработка кандилом (1процедура) без стоимости препарата

200.00

Масаж (уролог)

200.00

Фонофорез ректальний (з введенням препарату)

300.00

Фонофорез ректальний

250.00

Ін’єкції обколювання (1 зона)

150.00

Інстиляції

150.00

в/в ін’єкція

60.00

в/м ін’єкція

50.00

п/ш ін’єкція

50.00

Внутрішньовенна інфузія ( протягом 60 хвилин без вартості
препаратів)

300.00

Внутрішньовенна інфузія (більше 60 хв. без вартості препаратів)

350.00

ЛОД

200.00

Зняття внутрішньоматкової спіралі ( зняття,цитологія)

850.00

Введення внутрішньоматкової спіралі (введення, УЗД)

850.00

КРІО

2000.00

Забір біоматеріалу (внутрішньовенного з використанням
одноразового інструментарію)

60.00

Забір біоматеріалу (урогенітального з використанням одноразового
інструментарію)

60.00

Забір біоматеріалу для ПАП-тесту ( з використанням одноразового
інструментарію)

150.00

Забір секрету передміхурової залози

220.00

Магнітотерапія

100.00

Ультразвукова терапія

100.00

