
код послуги ціна (грн)

1120 Комплексна консультація  алерголога, спеціаліста вищої категорії 880

1122 Комплексна консультація  алерголога, спеціаліста вищої категорії (онлайн/E-mail 
консультація) 590

1123 Комплексна консультація  алерголога, провідного фахівця, кандидата медичних 
наук (первинна консультація) 1,170

1125 Комплексна консультація  алерголога, провідного фахівця, кандидата медичних 
наук (онлайн/E-mail консультація) 790

1126 Комплексна консультація алерголога, експерта, доктора медичний наук, професора 1,980

1128 Комплексна консультація алерголога, експерта, доктора медичний наук, 
професора (онлайн/E-mail консультація) 1,190

1129 Алергологічний консиліум (за участю професора / провідного фахівця напрямку/ 
лікаря спеціаліста) 3,100

КОНСУЛЬТАЦІЇ

на 01.02.2022

Алерголог



1130 Консультація перед вакцінацією 400

1131 Консультація спеціаліста алерголога дитячого, вищої категорії 880

1133 Консультація спеціаліста алерголога дитячого, вищої категорії (онлайн 
консультація) 590

1134 Консультація аллерголога дитячого, експерта, керівника напрямку, заслуженого 
лікаря України 1,170

1136 Консультація аллерголога дитячого, експерта, керівника напрямку, заслуженого 
лікаря України (онлайн консультація) 790

1137 Алергологічний консиліум (за участю професора / провідного фахівця напрямку/ 
лікаря спеціаліста) 3,100

1138 Консультація гастроентеролога, спеціаліста, кандидата медичних наук  1,170

1140 Консультація гастроентеролога, спеціаліста, кандидата медичних наук  (онлайн 
консультація) 790

1141 Консультація гастроентеролога, експерта, керівника напрямку, доктора медичних 
наук, професора 1,980

1143 Консультація гастроентеролога, експерта, керівника напрямку, доктора медичних 
наук, професора (онлайн консультація) 1,190

1144 Консультація дерматовенеролога, спеціаліста вищої категорії 880

Алерголог дитячий

Гастроентеролог

Дерматовенеролог



1146 Консультація дерматовенеролога, спеціаліста вищої категорії (онлайн 
консультація) 590

1147 Консультація дерматовенеролога, експерта, керівника напрямку, доктора 
медичних наук 1,980

1149 Консультація дерматовенеролога, експерта, керівника напрямку, доктора 
медичних наук(онлайн консультація) 1,190

1486 Консультація дерматовенеролога з тестування стану шкіри 1,000

1150 Консультація імунолога, експерта, керівника напрямку, професора, доктора 
медичних наук 1,980

1152 Консультація імунолога, експерта, керівника напрямку, професора, доктора 
медичних наук (онлайн консультація) 1,190

1461 Консультація імунолога, спеціаліста, кандидата медичних наук  1,170

1463 Консультація імунолога, спеціаліста, кандидата медичних наук  (онлайн 
консультація) 790

1459 Консультація імунолога, експерта, керівника напрямку, професора, доктора 
медичних наук (E-mail  консультація) 790

1153 Консультація отоларинголог, експерта, керівника напрямку, кандидата медичних 
наук 1,170

1155 Консультація отоларинголог, експерта, керівника напрямку, кандидата медичних 
наук (онлайн консультація) 790

Імунолог

Отоларинголог

Ендокринолог



1156 Консультація ендокринолога, експерта, лікаря вищої категорії 980

1158 Консультація ендокринолога, експерта, лікаря вищої категорії (онлайн 
консультація) 690

1159 Консультація пульмонолога, експерта, керівника напрямку, доктора медичних 
наук 1,980

1161 Консультація пульмонолога, експерта, керівника напрямку, доктора медичних 
наук (онлайн консультація) 1,190

1162 Консультація пульмонолога, спеціаліста, кандидата медичних наук 1,170

1164 Консультація пульмонолога, спеціаліста, кандидата медичних наук (онлайн 
консультація) 790

1165 Консультація психотерапевта, експерта, керівника напрямку, кандидата медичних 
наук 1,170

1167 Консультація психотерапевта, експерта, керівника напрямку, кандидата медичних 
наук (онлайн консультація) 790

1168 Консультація генетика, експерта, керівника напрямку, кандидата медичних наук 980

1170 Консультація генетика, експерта, керівника напрямку, кандидата медичних наук 
(онлайн консультація) 690

Пульмонолог

Психотерапевта

Генетик

Терапевт



1171
Консультація терапевта, спеціаліста вищої категорії (Обстеження, консультація, 
скерування на додаткове обстеження, попередній діагноз, попереднє обговорення 
плану лікування) 

880

1173
Консультація терапевта, спеціаліста вищої категорії (Обстеження, консультація, 
скерування на додаткове обстеження, попередній діагноз, попереднє обговорення 
плану лікування) (онлайн консультація)

590

1174
Консультація експерта, керівника напрямку, кандидата медичних наук 
(Обстеження, консультація, скерування на додаткове обстеження, попередній 
діагноз, попереднє обговорення плану лікування) 

1,050

1176
Консультація експерта, керівника напрямку, кандидата медичних наук 
(Обстеження, консультація, скерування на додаткове обстеження, попередній 
діагноз, попереднє обговорення плану лікування)(онлайн консультація)

730

1177
Консультація педіатра, експерта, керівника напрямку, медичного директора 
(Обстеження, консультація, скерування на додаткове обстеження, попередній 
діагноз, попереднє обговорення плану лікування) 

1,190

1179
Консультація педіатра, експерта, керівника напрямку, медичного директора 
(Обстеження, консультація, скерування на додаткове обстеження, попередній 
діагноз, попереднє обговорення плану лікування)(онлайн консультація)

790

1180 Електрокардіографія (реєстрація ЕКГ) 250
1181 Електрокардіографія ( з розшифровкою та описом даних) 390

Педіатр

ДІАГНОСТИКА

 Функціональні дослідження



1182 Спірометрія стандартна з експертним висновком. Дослідження функції 
зовнішнього дихання 690

1183 Спірометрія з тестом на фізичне навантаження з висновком експерта. 
Дослідження функції зовнішнього дихання 880

1184 Спірометрія з бронходилятаційним тестом з експертним висновком 880

1185 Дихальний тест FeNO (оксид азота) на приховану астму та алергічні запалення з 
висновком експерта 880

1475 Дихальний тест FeNO (оксид азота) на приховану астму та алергічні запалення з 
висновком експерта (ТЕСТ) 440

1186 Дихальний вуглецевий тест для діагностики синдрому надлишкового 
бактеріального росту (СІБР) та синдрому подразненого кишківника (СПК) 1,470

1187 Дихальний тест для діагностики харчової непереносимості ( лактозу, фруктози, 
сахарази) 1,470

1188 Вимірювання сатурації 150
1450 Дихальний тест з С-сечовиною (на H.Pylory) 1,490

1189 Проведення діагностичної алергічної проби  (1 алерген) 190
1190 Проведення діагностичної контрольної проби (1 алерген) 200

1191 Проведення діагностичної алергічної проби на непереносимість гістаміну + 
контроль 770

1193 Проведення діагностичної алергічної проби методом прик-тесту.Панель 5 
алергенів (пилкові та побутові алергени) 800

1194 Проведення діагностичної алергічної проби методом прик-тесту.Панель 10 
алергенів (пилкові та побутові алергени) 1,600

1195 Проведення діагностичної алергічної проби методом прик-тесту.Панель 12 
алергенів (пилкові та побутові алергени) 2,000

1196 Проведення діагностичної алергічної проби методом прик-тесту.Панель 14 
алергенів (пилкові та побутові алергени) 2,400

Прік-тестування ( Україна)

1197 Проведення діагностичної алергічної проби  (1 алерген) 150

Прік-тестування ( Іспанія)

Діагностика алергії



1198 Проведення діагностичної контрольної проби + 1 алерген 290
1515 Проведення діагностичної внутрішньошкірної проби (1 алерген) 550

Патч-тестування ( Швеція)
1199 ТОП-3 Метали (панель 3 показники) 980
1201 Акрилатна/нігтьова- (панель 13 показників) 2,600
1202 Атопік-20 (панель 20 показників) 2,900
1204 Стоматологічна панель ( 40 показників) 3,700

1205 Європейська  панель. Базова  S-1000 (30 показників). 3,800

1206 Імпланти (панель 20 показників) 3,900
1207 Побутова (панель 20 показників) 3,900
1208 Перукарська (панель 38 показників) 5,100

1210 Алергочіп (кількісне визначення sIgE 295 алергенів одночасно) з інтерпретацією 
результату 4,960

1192 Алергія на анастетики (3-5 препаратів), визначення алергічних реакцій 1-4 типів 
(по крові), включно з вартістю препаратів 2150

Імунологічна діагностика

1445 Імунограма методом проточної цитометрії 2000

1446 Визначення вірусного антигену у лейкоцитах (вірусне навантаження), антитіла IgG 650

1448 Дослідження методом ІФА 4 віруси око (HCV1/2, CMV, Chlamidia, Adenovirus) 1250

Alex 2 молекулярна діагностика (паспорт алергії)  Німечина

Діагностика алергії на медікаменти(в тому числі на анастетики)



1449 Дослідження методом ІФА герпес 5 вірусів кров (HCV1/2,VZV, VEB, CMV, 
HHV6) 1400

1453 Кількісний Ig RBD S-білку  SARS-Cov-2 1000

1454 Напруженність 8 інфекцій (АКДП-КПК-Геп В), поствакцинальні 3580

1464 Імуноглобулін IgE загальний 650

1465 Дослідження методом ІФА герпес 1 вірусів кров () 280

1466 Дослідження методом ІФА герпес 5 вірусів кров (HCV1/2,VZV, VEB, CMV, 
HHV6) 1650

1467 HSV 1,2, методом флюорісценції 650

1476 Антитіла IgG до кору 750
1477 Антитіла IgG до паратиту 750
1478 Антитіла IgG до краснухи 750

1479 Антитіла IgG до коклюшу 750

1480 Антитіла IgG до дифтерії 750
1481 Антитіла IgG до правцю 750

1482 Антитіла IgG до поліомієліту 1,2 типу 750

1483 Гепатит В (HBV) сумарні Антитіла до HBsAg 750



1484 ДНК вірус Герпесу 7 типу (HHV7) кров (якісне дослідження) 810

1485 ДНК вірус Герпесу 8 типу (HHV8) кров (якісне дослідження) 810

1488 Дослідження Chlamydia методом ІФ 650

1489 Дослідження Mycoplasma методом ІФ 650

Алергопроба на анастетики 

1468
IgE специфічний до С68 до Артикаїну (ультракаїн, септонест,убістезин, артифрін )

750

1469 IgE специфічний до С82 до Лідокаїну 750

1470
IgE специфічний до С88 до Мепівакаїну (мепівастезин, скандонест)

750

1472
IgE специфічний до С83 до Прокаїн (новакоїн)

750

Бактеріалогічні дослідження

1451 Бакпосів з одного вогнища 900
1452 Бакпосів з двох вогнищ  (зів, ніс) 990
1487 Аналіз з ротоглотки на дисбіоз 1180

1286 УЗД органів малого тазу абдомінальне (жінки) 790
1287 УЗД молочних залоз 650
1288 УЗД щитовидної залози 650
1289 УЗД легень 650
1290 УЗД судин шиї 650

Ультразвукове дослідження (доросле)



1291 УЗД м'яких тканин (одна зона) 510

1292 УЗД органів черевної порожнини (печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + 
підшлункова залоза + селезінка) 790

1293 УЗД нирок 590
1294 УЗД нирок та сечового міхура 650
1295 УЗД нирок, сечового міхура,передміхурової залози 720
1296 УЗД органів малого тазу (чоловіки) 720
1297 УЗД черевної порожнини, нирок і сечового міхура 980

1298 «Пакет-1»: УЗД органів черевної порожнини, нирок і сечового міхура, щитовидної 
залози 1,120

1299 «Пакет-2»: УЗД органів черевної порожнини, органів малого таза, нирок і 
сечового міхура, щитовидної залози 1,170

1300 УЗД судин голови та шиї 950
1301 УЗД лімфатичних вузлів і м'яких тканин (одна зона) 550
1302 УЗД серця 850
1303 УЗД жовчного міхура з функціональним  навантаженням 630
1309 Дуплексне сканування ниркових артерій 710

1310
Дуплексне сканування черевного відділу аорти та здухвинних артерій

710

1312 УЗД судин черевної аорти 650

1316 УЗД м'яких тканин (для дітей) 500
1318 УЗД сердця (для дітей) 850
1319 УЗД регіональних лімфовузлів (для дітей) 500
1320 УЗД молочних залоз (для дітей) 535
1321 УЗД печінки та внутрішньопечінкових жовчных протоків (для дітей) 550
1322 УЗД жовчного міхура та позапечінкових жовчных протоків (для дітей) 550
1323 УЗД підшлункової залози (для дітей) 500
1324 УЗД селезінки (для дітей) 500
1325 УЗД органів черевної порожнини комплексне (для дітей) 750
1326 УЗД органів черевної порожнини та нирок (для дітей) 920
1327 УЗД наднирників (для дітей) 500
1328 УЗД нирок (для дітей) 500
1329 УЗД органів малого тазу абдомінальним датчиком (для дітей) 550

 Ультразвукове дослідження (дитяче)

ЛІКУВАННЯ



1330
АСІТ сублінгвальним (спрей) алергеном імпортного виробництва (Іспанія), 
основний курс, 6 міс.

10,900

1331 АСІТ сублінгвальним (спрей) алергеном імпортного виробництва (Іспанія), 
підтрим. курс, 6 міс. 10,900

1332 АСІТ сублінгвальним (спрей) алергеном імпортного виробництва (Іспанія), 
основний+підтримка, 12 міс. 19,900

1333 АСІТ сублінгвальним (таблетованим) алергеном імпортного виробництва (Італія), 
40 таб. (4,5 міс)

8,900

1334 АСІТ сублінгвальним (таблетованим) алергеном імпортного виробництва (Італія), 
70 таб. (10 міс.) 14,500

1335 АСІТ сублінгвальним (таблетованим) алергеном імпортного виробництва (Італія), 
140 таб. (1,5 року)

26,900

1336 АСІТ ін'єкційна, 1 ін'єкція 2,145
1337 АСІТ ін'єкційна алергеном імпортного виробництва (Іспанія), основний курс, 6 

міс. 10,900

1338 АСІТ ін'єкційна алергеном імпортного виробництва (Іспанія), підтримуючій курс, 
6 міс. 10,900

1339 АСІТ ін'єкційна алергеном імпортного виробництва (Іспанія), основний 
+підтримуючій курс, 12 міс.

19,900

1340 Основний курс АСІТ ін'єкційна алергеном вітчизняного виробництва  2 тижня 
(однокомпонентний) 4,900

1519 Основний курс АСІТ ін'єкційна алергеном вітчизняного виробництва  2 тижня 
(двокомпонентний) 6,100

1520 Основний курс АСІТ ін'єкційна алергеном вітчизняного виробництва  2 тижня 
(трикомпонентний) 8,100

1341 Підтримуючий курс АСІТ ін'єкційна алергеном вітчизняного виробництва/місяць 
(однокомпонентний) 4,500

Алерген специфічна імунотерапія (АСІТ)



1521 Підтримуючий курс АСІТ ін'єкційна алергеном вітчизняного виробництва/місяць 
(двокомпонентний) 6,100

1522 Підтримуючий курс АСІТ ін'єкційна алергеном вітчизняного виробництва/місяць 
(трикомпонентний) 8,100

1444 Основний+підтримуючий курс АСІТ ін'єкційна алергеном вітчизняного 
виробництва/1,5 місяця (однокомпонентний) 8,400

1523 Основний+підтримуючий курс АСІТ ін'єкційна алергеном вітчизняного 
виробництва/1,5 місяця (двокомпонентний) 11,800

1524 Основний+підтримуючий курс АСІТ ін'єкційна алергеном вітчизняного 
виробництва/1,5 місяця (трикомпонентний) 15,800

1342 Основний курс АСІТ ін'єкційна алергеном вітчизняного виробництва/місяць 
(кожний додатковий компонент) 1,990

1343 Підтримуючий курс АСІТ  ін'єкційна алергеном відчизняного виробництва/місяць 
(кожний додатковий компонент) 1,990

Введення препаратів
1344 Введення препарату дексаметазон 12
1345 Введення препарату вентолін (аерозоль) 5
1346 Введення препарату беродуал 15
1347 Введення препарату ніксар 30
1348 Введення препарату супрастін 37
1349 Введення препарату глюкоза розчин 5% 28
1350 Введення препарату натрію хлориду розчину 0,9% 25
1351 Введення препарату преднізолону 31
1352 Введення препарату лідокоїн 155
1353 Введення препарату дексалгін 72
1354 Введення препарату димедрол 6
1355 Використання препарату катеджель з лідокоїном 155
1356 Введення препарату вентолин (небула) 21
1357 Введення препарату пульмікорт (небула) 90
1358 Введення препарату небуфлюзон (небула) 56
1359 Введення препарату фліксотид (небула) 99
1360 Введення препарату стерофундин 57
1440 Введення препарату гептрал 560
1441 Введення препарату есенціалє 140
1442 Введення препарату флостерон 75



1443 Використання препарату елоком 181
1458 Введення препарату трифас 70
1474 Введення препарату реосорбілакт 200 мл 400
1490 Введення препарату Ксолар 8,280

1361 Лазерне лікування судинних утворень:
1362 обличчя 3,100
1363 носа 2,150
1364 щік 2,150
1365 шиї 2,000
1366 зони декольте 2,500
1367 точково (площа до 10 см) 1,900

Лазерне лікування пігментних утворень:
1368 обличчя 2,900
1369 носа 2,000
1370 щік 2,100
1371 шиї 1,900
1372 зони декольте 2,000
1373 точково (площа до 10 см) 1,900

Лікувальна біоревіталізація
1491 Meso Wharton P199 4,890
1492 Meso Xantin F199 4,890
1493 Meso-Eye C71 4,890
1494 Rejuran Healer (2 мл) 5,900
1495 Rejuran I (1 мл) 2,900
1496 Rejuran S (2 мл) 3,350

Лікувальна ботулінотерапія
1497 Корекція жувального м'яза 3,750
1498 Корекція крил носа (жіноче) 1,500
1499 Корекція крил носа (чоловіче) 2,400
1500 Лікування гіпергідроза (100 од.) 9,300
1501 Корекція платізми 7,350
1502 Корекція міжбрів'я (жіноче) 2,900
1503 Корекція міжбрів'я (чоловіче) 3,750
1504 Корекція міжбрів'я та лоба (жіноче) 5,300
1505 Корекція міжбрів'я та лоба (чоловіче) 5,950
1506 Корекція очей та шкіри навкруг очей (жіноче) 2,900

Лазерне лікування (Asclepion Quadrostar Pro Yellow)

Дерматологічне  лікування



1507 Корекція очей та шкіри навкруг очей (чоловіче) 3,750
1508 Корекція підборіддя (жіноче) 1,950
1509 Корекція підборіддя (чоловіче) 2,300

Лікувальна контурна пластика
1510 Belotero Balance (1 мл) 6,100
1511 Belotero Intense (1 мл) 6,100
1512 Belotero lips(0,6 мл) 5,000
1513 Belotero Soft (1 мл) 6,100
1514 Belotero Volume (2 мл) 12,200

1516 Видалення контагіозного молюска на шкірі (1 утворення) 150
1517 Видалення контагіозного молюска на слизових оболонках (1 утворення) 250

1374
Цифрова дерматоскопія на апараті DermoScan X2 (1-3 утворення) з консультацією 
дерматолога 1,100

1375 Цифрова дерматоскопія на апараті DermoScan X2 (4-10 утворень) з консультацією 
дерматолога 1,500

1376
Цифрова дерматоскопія на апараті DermoScan X2 (більше 10 утворень) з 
консультацією дерматолога 2,000

1377
Карта родимок (паспорт родимок) - автоматизована цифрова картографія всього 
тіла на апараті DermoScan X2 із цифровим дерматоскопічним аналізом та 
консультацією дерматолога

3,900

1378 Діагностична шейв-біопсія новоутворень шкіри (тулуб, кінцівки - І категорія 
локалізації) 1,500

1379 Діагностична шейв-біопсія новоутворень шкіри (тулуб, кінцівки - І категорія 
локалізації) за кожен наступний елемент 900

1380 Діагностична шейв-біопсія новоутворень шкіри (обличчя, шия, статеві органи, 
кисті, стопи - ІІ категорія локалізації) 1,700

Біопсії шкіри

Цифрова дерматоскопія

Лікування контагіозного молюска



1381 Діагностична шейв-біопсія новоутворень шкіри (обличчя, шия, статеві органи, 
кисті, стопи - ІІ категорія локалізації) за кожен наступний елемент 1,300

1382 Діагностична панч-біопсія новоутворень шкіри (тулуб, кінцівки - І категорія 
локалізації) 1,700

1383 Діагностична панч-біопсія новоутворень шкіри (тулуб, кінцівки - І категорія 
локалізації) за кожен наступний елемент 1,000

1384 Діагностична панч-біопсія новоутворень шкіри (обличчя, шия, статеві органи, 
кисті, стопи - ІІ категорія локалізації) 2,200

1385 Діагностична панч-біопсія новоутворень шкіри (обличчя, шия, статеві органи, 
кисті, стопи - ІІ категорія локалізації) за кожен наступний елемент 1,500

1386 Діагностична ексцизійна біопсія шкіри (тулуб, кінцівки - І категорія локалізації)

1387 Діагностична ексцизійна біопсія шкіри (тулуб, кінцівки - І категорія локалізації) 
за кожен наступний елемент

1388 Діагностична ексцизійна біопсія шкіри (обличчя, шия, статеві органи, кисті, стопи 
- ІІ категорія локалізації)

1389 Діагностична ексцизійна біопсія шкіри (обличчя, шия, статеві органи, кисті, стопи 
- ІІ категорія локалізації) за кожен наступний елемент

1390 Діагностична біопсія рубця (тулуб, кінцівки - І категорія локалізації) 1,300

1391 Діагностична біопсія рубця (обличчя, шия, статеві органи, кисті, стопи - ІІ 
категорія локалізації) 1,800

1392 Анестезія препаратом ультракаїн (І категорія) 200
1393 Анестезія препаратом ультракаїн (ІІ категорія) 350
1394 Анестезія препаратом ультракаїн (ІІІ категорія) 500
1451 Зняття післяопераційних швів 110

Зняття швів 



1395 Радіохвильова хірургія 1 утворення (доброякісні поверхневі утворення шкіри - 
кератоми/ангіоми/бородавки) 990

1396 Радіохвильова хірургія доброякісних поверхневих утворень шкіри 
(кератоми/ангіоми/бородавки) ділянки живота 3,100

1397 Радіохвильова хірургія доброякісних поверхневих утворень шкіри 
(кератоми/ангіоми/бородавки) ділянки спини 3,100

1398 Радіохвильова хірургія доброякісних поверхневих утворень шкіри 
(кератоми/ангіоми/бородавки) ділянки шиї 2,700

1399 Радіохвильова хірургія доброякісних поверхневих утворень шкіри 
(кератоми/ангіоми/бородавки) ділянки декольте 2,700

1400 Радіохвильове видалення папіломи (за 1 утворення) 300
1401 Радіохвильове видалення папілом зони шиї (пакетом) 2,100
1402 Радіохвильове видалення папілом зони декольте (пакетом) 1,700
1403 Радіохвильове видалення папілом зони під пахвами (пакетом) 1,450
1404 Радіохвильове видалення папілом зони спини (пакетом) 1,300
1405 Радіохвильове видалення папілом пахової зони (пакетом) 1,900

Кріодестру
1406 Кріодеструкція доброякісних поверхневих новоутворень шкіри (за 1 елемент) 350
1407 Кріодеструкція доброякісних глибоких новоутворень шкіри (за 1 елемент) 500

1408  Внутрішньовогнищеве введення препарату бетаметазону дипропіонат/кеналог 40 1,200

1409 1 сеанс тестово-діагностичний 1,500
1518 Курс реабілітації 5 сеансів 6,250
1410 Курс реабілітації 10 сеансів 11,900
1411 Курс реабілітації 12 сеансів 13,500
1412 Курс реабілітації 15 сеансів 17,800
1413 Курс реабілітації 20 сеансів 19,800

Радіохвильова хірургія Surtron ( Італія)

Внутрішньовогнищеве введення препаратів

Reoxy терапія ( Німечина)



1414 Внутрішкірна ін’єкція (без вартості медикаментів) 100
1415 Підшкірна ін’єкція (без вартості медикаментів) 100

1416 Внутрішньом’язова ін’єкція (без вартості медикаментів) 120
1417 Внутрішньовенна ін’єкція (без вартості медикаментів) 150
1418 Постановка внутрішньовенного катетера

180

1419 Інфузійна терапія (без вартості медикаментів) до однієї години 300
1420 Інфузійна терапія (система контролю інфузії);(без вартості медикаментів) до 

однієї години 450

1421 Введення імунобіологічного препарату 500
1422 Киснева терапія 300

1423 Небулайзерна терапія (без вартості медикаментів) 250

1424 Взяття венозної крові для дослідження та забезпечення преаналітичного етапу 90
1425 Взяття капілярної крові для дослідження та забезпечення преаналітичного етапу 90
1426 Взяття мазків (ніс, зів) забезпечення преаналітичного етапу 60
1427 Визначення глюкози крові експрес-методом (за допомогою глюкометру) 100
1428 Вимірювання артеріального тиск 25

1429 Консиліум лікарів двох спеціальностей, видача консолідованого висновку 2,500
1430 Менеджмент астми 3/6/12 міс 5900/19900/33900
1431 Менеджмент полінозу 3 міс 5,900
1432 Менеджмент атопічного дерматиту 1/3/6 міс 5900/7500/9900

1433 Реабілітація після ковід 19 16,900

Пакетні пропозиції

СЕСТРИНСЬКІ МАНІПУЛЯЦІЇ



1434 Люблю свій дім ( прік діагностика + лікування АСІТ Іспанія) 8,670
1435 Люблю квіти  та дерева ( ДЗ + АСІТ ) 7,900
1436 Люблю домашніх тварин ( ДЗ + АСІТ) 8,900
1457 Консиліум лікарів однієї спеціальностш, з видачею консолідованого висновку 1,980

Пакетні послуги
1437 Навчання-тренінг по використанню Епіпену під час надання невідкладної 3800
1460 Навчання-тренінг по використанню Епіпену під час надання невідкладної 590
1438 Проведення експрес-теста на COVID-19 антиген (15 хв.) 590
1455 Проведення експрес-теста на COVID-19 антиген (Акцент) 350
1456 Проведення експрес-теста на COVID-19 антиген (персонал) 150

Перев'язка
1439 Накладання пов'язки на 1 зону 60

Вакцінація
1447 Вакцінаціція для профілактики грипу Ваксігрип Тетра (Sanofi  Faster France) 990






















































