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первинна 
консультація

онлайн 
консультація

повторна 
онлайн 

консультація

Комплексна консультація лікаря спеціаліста вищої категорії. 880 460

Комплексна консультація провідного фахівця, кандидата медичних 
наук. 1,170 650

Комплексна консультація експерта, доктора медичний наук, 
професора 1,980 980

Алергологічний консиліум (за участю професора / провідного 
фахівця напрямку/ лікаря спеціаліста) 3,100

Консультація спеціаліста вищої категорії 880 460.00

Консультація експерта, керівника напрямку, заслуженого лікаря 
України 1,170 650.00

Клініка AirDoc

ціна (грн)

КОНСУЛЬТАЦІЇ
контрольний 

огляд

Алерголог

590

790

1190

Алерголог дитячий

590

790



Алергологічний консиліум (за участю професора / провідного 
фахівця напрямку/ лікаря спеціаліста) 3,100

Консультація спеціаліста кандидата медичних наук  1,170 650

Консультація експерта, керівника напрямку, доктора медичних наук, 
професора 1,980 980

Консультація спеціаліста вищої категорії 880 460

Консультація експерта, керівника напрямку, доктора медичних наук 1,980 980

Консультація експерта, керівника напрямку, професора, доктора 
медичних наук 1,980 980

Консультація експерта, керівника напрямку, кандидата медичних 
наук 1,170 650

Консультація експерта, лікаря вищої категорії 980 550
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790

690

Гастроентеролог

790

Дерматовенеролог

1190

590

1190

Імунолог

Отоларинголог

Ендокринолог

Пульмонолог



Консультація експерта, керівника напрямку, доктора медичних наук 1,980 980.00

Консультація експерта, керівника напрямку, кандидата медичних 
наук 980 550

Консультація експерта, керівника напрямку, кандидата медичних 
наук 980 560

Консультація спеціаліста вищої категорії (Обстеження, консультація, 
скерування на додаткове обстеження, попередній діагноз, попереднє 
обговорення плану лікування)

880 450

Консультація експерта, керівника напрямку, кандидата медичних 
наук (Обстеження, консультація, скерування на додаткове 
обстеження, попередній діагноз, попереднє обговорення плану 
лікування)

1,050 650

Консультація експерта, керівника напрямку, медичного директора 
(Обстеження, консультація, скерування на додаткове обстеження, 
попередній діагноз, попереднє обговорення плану лікування)

1,190 650

Електрокардіографія (реєстрація ЕКГ) 250
Електрокардіографія ( з розшифровкою та описом даних) 390
Спірометрія стандартна з експертним висновком. Дослідження 
функції зовнішнього дихання 690

Спірометрія з тестом на фізичне навантаження з висновком 
експерта. Дослідження функції зовнішнього дихання 790

Спірометрія з бронходилятаційним тестом з експертним висновком 790

730

790

1190

690

690

590

Психотерапевта

Генетик

Терапевт

Педіатр

ДІАГНОСТИКА
 Функціональні дослідження



Дихальний тест FeNO (оксид азота) на приховану астму та алергічні 
запалення з висновком експерта 880
Дихальний вуглецевий тест для діагностики синдрому надлишкового 
бактеріального росту (СІБР) та синдрому подразненого кишківника 
(СПК)

1,470
Дихальний тест для діагностики харчової непереносимості ( лактозу, 
фруктози, сахарази) 1,450
Вимірювання сатурації 150

Проведення діагностичної алергічної проби  (1 алерген) 190
Проведення діагностичної контрольної проби (1 алерген) 200
Проведення діагностичної алергічної проби на непереносимість 
гістаміну + контроль 770

Проведення діагностичної проби на анестетик (1 проба) 590Проведення діагностичної алергічної проби методом прик-
тесту.Панель 5 алергенів (пилкові та побутові алергени) 800
Проведення діагностичної алергічної проби методом прик-
тесту.Панель 10 алергенів (пилкові та побутові алергени) 1,600

Проведення діагностичної алергічної проби методом прик-
тесту.Панель 12 алергенів (пилкові та побутові алергени) 2,000

Проведення діагностичної алергічної проби методом прик-
тесту.Панель 14 алергенів (пилкові та побутові алергени) 2,400

Патч-тестування ( Швеція)
Метали (панель 10 показників) 2,450
Нігтьова (панель 20 показників) 2,600
Атопік (панель 20 показників) 2,900
Сонцезахисна (панель 21 показник) 3,500

Стоматологічна панель ( 40 показників) 3,700

Європейська  панель. Базова  S-1000 (30 показників). 3,800

Імпланти (панель 20 показників) 3,900
Побутова (панель 20 показників) 3,900
Перукарська (панель 38 показників) 5,100

Діагностика алергії
Прік-тестування ( Іспанія)



Косметична (панель 63 показників) 7,500

Алергочіп (кількісне визначення sIgE 295 алергенів одночасно) 4,690

Скринінг інгаляційної алергії "Phadiatop" 790
Скринінг змішаної алергії для дітей "Phadiatop infant" 750
Скринінг харчової алергії "fx5" 645
Скринінг алергії на плісняву mх2 800

Алергопанель "Інгаляційна-1" 25 алергенів 1400
Алергопанель "Інгаляційна-2" 25 алергенів 1550
Алергопанель "Інгаляційна-Експрес" 9 алергенів 855
Алергопанель "Пилок дерев" 13 алергенів 965
Алергопанель "Пилок лугових трав" 8 алергенів 850
Алергопанель "Пилок бур`янів" 9 алергенів 1435
Алергопанель "Алергени домашнього пилу" 5 алергенів 615
Алергопанель "Тварини" 6 алергенів 565
Алергопанель "Отрута комах" 5 алергенів 570

Алергопанель "Харчова-1" 11 алергенів 935
Алергопанель "Харчова-2" 12 алергенів 965
Алергопанель "Харчова-3" 12 алергенів 965
Алергопанель "Харчова-4" 22 алергени 1545

Алергопанель "Педіатрична" 21 алерген 1535
Алергопанель "Змішана" 23 алергени 1560

Молекулярний пакет "Алергокомпоненти пилку берези" 1155
Молекулярний пакет "Алергокомпоненти пилку берези" розширений 1430
Молекулярний пакет "Алергокомпоненти пилку лугових трав" 1175
Молекулярний пакет "Алергокомпоненти бур'янів" 1950
Молекулярний пакет " Алергокомпоненти лугових трав та бур'янів" 2205
Пакет досліджень "Цвіль внутрішня" 1355

Alex 2 молекулярна діагностика (паспорт алергії)  Німечина

Immunocap, молекулярна діагностика алергії (Швеція)
СКРИНІНГИ

ВИЯВЛЕННЯ ЕТІОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ АЛЕРГІЇ / ПАНЕЛІ           (інгаляційна алергія)

ВИЯВЛЕННЯ ЕТІОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ АЛЕРГІЇ / ПАНЕЛІ                 (харчова алергія)

ВИЯВЛЕННЯ ЕТІОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ АЛЕРГІЇ / ПАНЕЛІ                 (змішана алергія)

МОЛЕКУЛЯРНА АЛЕРГОДІАГНОСТИКА (діагностика інгаляційної алергії)



Пакет досліджень "Цвіль зовнішня" 1355
Молекулярний пакет "Алергокомпоненти кліща домашнього пилу" 1560
Визначення мінорного алергену "Кліщ домашнього пилу" 720
Пакет "Астма/Риніт" з алергокомпонентами 2670
Пакет "Астма/Риніт" з екстрактами 2230
Молекулярний пакет "Алергокомпоненти собаки" 1830
Молекулярний пакет "Алергокомпоненти кота" 1830
Молекулярний пакет "Поліноз" 2350
Пакет досліджень "Пліснява" 1350

Алергочіп ISAC (112 алергокомпонентів) 8200
Мультикомпонентна алергодіагностика ALEX2 (Загальний IgE + 
специфічний IgE до 295 алергенів) 4100

Пакет "Астма/Риніт/Екзема" 1555
Специфічний IgE, Malassezia spp., (m227) 750
Пакет "Астма/Риніт" діти 2200
Пакет"Екзема" 2300

Молекулярний пакет "Яйце" 1455
Молекулярний пакет "Фрукти" 1305
Молекулярний пакет "Молоко" 2370
Молекулярний пакет "Пшениця" 950

Пакет досліджень "Передвакцинаційний" 955
Алергія на ліки: хлоргексидин, латекс, желатин та рівень триптази 1315

Алергокомпонент Берези rBet v1, PR-10, IgE (t215) 795
Алергокомпоненти Берези rBet v2, rBet v4, IgE (t221) 795
Алергокомпоненти Тимофіївки лугової  rPhl p1, rPhl p 5b, IgE (g213) 795
Алергокомпоненти Тимофіївки лугової rPhl p7, rPhl p 12, IgE (g214) 795
Алергокомпонент Полину звичайного nArt v1, IgE  (w231) 795
Алергокомпонент Полину звичайного nArt v3, LTP, IgE (w233) 795
Алергокомпонент Амброзії полинолистої nAmb a1, IgE (w230) 795

МОЛЕКУЛЯРНА АЛЕРГОДІАГНОСТИКА (діагностика полісенсибілізації)

МОЛЕКУЛЯРНА АЛЕРГОДІАГНОСТИКА (діагностика харчової алергії)

ДІАГНОСТИКА АЛЕРГІЇ НА ЛІКИ

АЛЕРГОКОМПОНЕНТИ (діагностика інгаляційної алергії)



Алергокомпонент Цвілі Alternaria alternata rAlt a1, IgE (m229) 795
Алергокомпонент Собаки rCan f1, ліпокалін, IgE (e101) 795
Алергокомпонент Собаки rCan f2, IgE (e102) 795
Алергокомпонент Собаки nCan f3, сироватковий альбумін, IgE (e221) 795
Алергокомпонент Кота rFel d1, IgE (e94) 795
Алергокомпонент Кота rFel d4, ліпокалін, IgE (e228) 795
Алергокомпонент Кота nFel d2, сироватковий альбумін, IgE (e220) 795
Алергокомпонент Кліща домашнього пилу rDer p 23, IgE (d 209) 1180
Стафілококовий ентеротоксин А, IgE (m80) 800
Стафілококовий ентеротоксин B, IgE (m81) 800
Стафілококовий ентеротоксин C, IgE (m223) 800
Стафілококовий ентеротоксин TSST, IgE (m226) 800
Алергокомп. cобаки rCan f5 795

Алергокомпонент Пшениці Tri a19, Omega-5 Gliadin, IgE (f416) 790
Алергокомпонент Пшениці rTri a14, LTP, IgE (f433) 790
Алергокомпонент Молока nBos d 4, альфа-лактальбумін, IgE (f76) 650
Алергокомпонент Молока nBos d 5, бета-лактоглобулін, IgE (f77) 650
Алергокомпонент Арахісу rAra h9, LTP, IgE (f427) 790
Алергокомпонент Арахісу rAra h 8, PR-10, IgE (f352) 790
Алергокомпонент Коров'ячого молока nBos d 6 BSA, IgE(e204) 655
Алергокомпонент Казеїн nBos d 8, IgE (f78) 655
Алергокомпонент Бичачий nGal-alpha-1,3-Gal (alpha-Gal) Thyroglobulin, 
IgE 885

УЗД органів малого тазу абдомінальне (жінки) 590
УЗД молочних залоз 450
УЗД щитовидної залози 450
УЗД органів черевної порожнини (печінка + жовчний міхур + жовчні 
протоки + підшлункова залоза + селезінка) 590

УЗД нирок 390
УЗД нирок та сечового міхура 450

Ультразвукове дослідження (доросле)

АЛЕРГОКОМПОНЕНТИ (діагностика харчової алергії)



УЗД нирок, сечового міхура,передміхурової залози 520
УЗД органів малого тазу (чоловіки) 520
УЗД черевної порожнини, нирок і сечового міхура 780
«Пакет-1»: УЗД органів черевної порожнини, нирок і сечового 
міхура, щитовидної залози 920

«Пакет-2»: УЗД органів черевної порожнини, органів малого таза, 
нирок і сечового міхура, щитовидної залози 970

УЗД судин голови та шиї 750
УЗД лімфатичних вузлів і м'яких тканин (одна зона) 350
УЗД серця 650
УЗД жовчного міхура з функціональним  навантаженням 430
УЗД судин верхніх або нижніх кінцівок (вени + артерії) 750
УЗД судин верхньої кінцівки (артерії) з манжетною пробою 450
УЗД судин верхніх або нижніх кінцівок (вени) 450
УЗД судин верхніх або нижніх кінцівок (артерії) 450
Дуплексне сканування нижньої полої вени та здухвинних вен 510
Дуплексне сканування ниркових артерій 510
Дуплексне сканування черевного відділу аорти та здухвинних 510
УЗД вилочкової залози (тимуса) 350
УЗД судин черевної аорти 450
УЗД плечового, колінного суглобу (1 суглоб) 410
УЗД плечового, колінного суглобу (2 суглоби) 690

УЗД вилочкової залози (тимусу) 350
УЗД м'яких тканин (для дітей) 300
УЗД слинних залоз (для дітей) 300
УЗД регіональних лімфовузлів (для дітей) 300
УЗД молочних залоз (для дітей) 335
УЗД печінки та внутрішньопечінкових жовчных протоків (для дітей) 350УЗД жовчного міхура та позапечінкових жовчных протоків (для 
дітей) 350
УЗД підшлункової залози (для дітей) 300
УЗД селезінки (для дітей) 300

 Ультразвукове дослідження (дитяче)



УЗД органів черевної порожнини комплексне (для дітей) 550
УЗД органів черевної порожнини та нирок (для дітей) 720
УЗД наднирників (для дітей) 300
УЗД нирок (для дітей) 300
УЗД органів малого тазу абдомінальним датчиком (для дітей) 350

Основний курс АСІТ ін'єкційна алергеном вітчизняного 
виробництва/місяць (однокомпонентний) 2,800Підтримуючий курс АСІТ ін'єкційна алергеном вітчизняного 
виробництва/місяць (однокомпонентний) 1,950Основний курс АСІТ ін'єкційна алергеном вітчизняного 
виробництва/місяць (багатокомпонентний) 3,900Підтримуючий курс АСІТ  ін'єкційна алергеном відчизняного 
виробництва/місяць ( багатокомпонентний) 2,100
Основний курс АСІТ ін'єкційна алергеном імпортного 
виробництва/місяць (однокомпонентний) Іспанія 4,800
Підтримуючий курс АСІТ ін'єкційна алергеном імпортного 
виробництва /місяць(однокомпонентний) Іспанія 4,000
Основний курс АСІТ ін'єкційна алергеном імпортного 
виробництва/місяць (многокомпонентний) Іспанія 7,500
Підтримуючий курс АСІТ ін'єкційна алергеном імпортного  
виробництва/місяць (многокомпонентний) Іспанія 5,100Основний курс АСІТ спрей алергеном імпортного виробництва/  6 
місяців Іспанія 9,500Підтрімуючий курс АСІТ спрей алергеном імпортного виробництва/  
6 місяців Іспанія 9,000

обличчя 3,100
носа 2,150
щік 2,150
шиї 2,000

зони декольте 2,500
точково (площа до 10 см) 1,900

обличчя 2,900
носа 2,000

ЛІКУВАННЯ
Алерген специфічна імунотерапія (АСІТ)

Лазерне лікування (Asclepion Quadrostar Pro Yellow)
Лазерне лікування судинних утворень:

Лазерне лікування пігментних утворень:



щік 2,100
шиї 1,900

зони декольте 2,000
точково (площа до 10 см) 1,900

Цифрова дерматоскопія на апараті DermoScan X2 (1-3 утворення) з 
консультацією дерматолога 1,100

Цифрова дерматоскопія на апараті DermoScan X2 (4-10 утворень) з 
консультацією дерматолога 1,500
Цифрова дерматоскопія на апараті DermoScan X2 (більше 10 
утворень) з консультацією дерматолога 2,000

Карта родимок (паспорт родимок) - автоматизована цифрова 
картографія всього тіла на апараті DermoScan X2 із цифровим 
дерматоскопічним аналізом та консультацією дерматолога

3,900

Діагностична шейв-біопсія новоутворень шкіри (тулуб, кінцівки - І 
категорія локалізації) 1,500

Діагностична шейв-біопсія новоутворень шкіри (тулуб, кінцівки - І 
категорія локалізації) за кожен наступний елемент 900

Діагностична шейв-біопсія новоутворень шкіри (обличчя, шия, 
статеві органи, кисті, стопи - ІІ категорія локалізації) 1,700
Діагностична шейв-біопсія новоутворень шкіри (обличчя, шия, 
статеві органи, кисті, стопи - ІІ категорія локалізації) за кожен 
наступний елемент

1,300

Діагностична панч-біопсія новоутворень шкіри (тулуб, кінцівки - І 
категорія локалізації) 1,700

Діагностична панч-біопсія новоутворень шкіри (тулуб, кінцівки - І 
категорія локалізації) за кожен наступний елемент 1,000

Діагностична панч-біопсія новоутворень шкіри (обличчя, шия, 
статеві органи, кисті, стопи - ІІ категорія локалізації) 2,200
Діагностична панч-біопсія новоутворень шкіри (обличчя, шия, 
статеві органи, кисті, стопи - ІІ категорія локалізації) за кожен 
наступний елемент

1,500
Діагностична ексцизійна біопсія шкіри (тулуб, кінцівки - І категорія 
локалізації)

Цифрова дерматоскопія

Біопсії шкіри



Діагностична ексцизійна біопсія шкіри (тулуб, кінцівки - І категорія 
локалізації) за кожен наступний елемент
Діагностична ексцизійна біопсія шкіри (обличчя, шия, статеві 
органи, кисті, стопи - ІІ категорія локалізації)Діагностична ексцизійна біопсія шкіри (обличчя, шия, статеві 
органи, кисті, стопи - ІІ категорія локалізації) за кожен наступний 
елементДіагностична біопсія рубця (тулуб, кінцівки - І категорія локалізації) 1,300
Діагностична біопсія рубця (обличчя, шия, статеві органи, кисті, 
стопи - ІІ категорія локалізації) 1,800

Анестезія препаратом ультракаїн (І категорія) 200
Анестезія препаратом ультракаїн (ІІ категорія) 350
Анестезія препаратом ультракаїн (ІІІ категорія) 500

Радіохвильова хірургія 1 утворення (доброякісні поверхневі 
утворення шкіри - кератоми/ангіоми/бородавки) 990

Радіохвильова хірургія доброякісних поверхневих утворень шкіри 
(кератоми/ангіоми/бородавки) ділянки живота 3,100

Радіохвильова хірургія доброякісних поверхневих утворень шкіри 
(кератоми/ангіоми/бородавки) ділянки спини 3,100

Радіохвильова хірургія доброякісних поверхневих утворень шкіри 
(кератоми/ангіоми/бородавки) ділянки шиї 2,700

Радіохвильова хірургія доброякісних поверхневих утворень шкіри 
(кератоми/ангіоми/бородавки) ділянки декольте 2,700

Радіохвильове видалення папіломи (за 1 утворення) 300
Радіохвильове видалення папілом зони шиї (пакетом) 2,100
Радіохвильове видалення папілом зони декольте (пакетом) 1,700
Радіохвильове видалення папілом зони під пахвами (пакетом) 1,450
Радіохвильове видалення папілом зони спини (пакетом) 1,300
Радіохвильове видалення папілом пахової зони (пакетом) 1,900

Кріодеструкція доброякісних поверхневих новоутворень шкіри (за 1 
елемент) 350

Зняття швів 

Радіохвильова хірургія Surgitron ( Італія)

Кріодеструкція ( CryoPen)



Кріодеструкція доброякісних глибоких новоутворень шкіри (за 1 
елемент) 500

Внутрішньовогнищеве введення препарату бетаметазону 
дипропіонат/кеналог 40 1,200

1 сеанс тестово-діагностичний 1,500
Курс реабілітації 10 сеансів 11,900
Курс реабілітації 12 сеансів 13,500
Курс реабілітації 15 сеансів 17,800
Курс реабілітації 20 сеансів 19,800

Внутрішкірна ін’єкція (без вартості медикаментів) 100Підшкірна ін’єкція (без вартості медикаментів) 100
Внутрішньом’язова ін’єкція (без вартості медикаментів) 120Внутрішньовенна ін’єкція (без вартості медикаментів) 150

180
Інфузійна терапія (без вартості медикаментів) до однієї години 300Інфузійна терапія (система контролю інфузії);(без вартості 
медикаментів) до однієї години 450

Введення імунобіологічного препарату 500Киснева терапія 300Небулайзерна терапія (без вартості медикаментів) 250Взяття венозної крові для дослідження та забезпечення 
преаналітичного етапу 90Взяття капілярної крові для дослідження та забезпечення 
преаналітичного етапу 90
Взяття мазків (ніс, зів) забезпечення преаналітичного етапу 60Визначення глюкози крові експрес-методом (за допомогою 
глюкометру) 100
Вимірювання артеріального тиск 25

Консиліум лікарів двох спеціальностей, видача консолідованого 
висновку 2,500
Менеджмент астми 3/6/12 міс 5900/19900/3390

0Менеджмент полінозу 3 міс 5,900
Менеджмент атопічного дерматиту 1/3/6 міс 5900/7500/9900

Reoxy терапія ( Німечина)

СЕСТРИНСЬКІ МАНІПУЛЯЦІЇ

Внутрішньовогнищеве введення препаратів

Пакетні пропозиції



Реабілітація після ковід 19 16,900
Люблю свій дім ( прік діагностика + лікування АСІТ Іспанія) 8,670

Люблю квіти  та дерева ( ДЗ + АСІТ ) 7,900

Люблю домашніх тварин ( ДЗ + АСІТ) 8,900












