1. Консультативні полуги

Вартість,
грн

Прийом головного лікаря

300

Прийом ветеринара первинний

250

Прийом вторинний за поточним захворювання
Прийом хірурга первинний
Прийом хірурга вторинний
Прийом анестезіолога
Прийом дерматолога первинний
Прийом дерматолога вторинний
Прийом ендокринолога первинний
Прийом ендокринолога повторний
Прийом імунолога первинний
Прийом імунолога вторинний
Прийом інфекціоніста
Прийом інфекціоніста повторний
Прийом невролога первинний
Прийом невролога вторинний
Прийом онколога первинний
Прийом онколога вторинний
Прийом стоматолога первинний
Прийом стоматолога вторинний
Прийом орнітолога первинний
Прийом орнітолога вторинний
Прийом фахівця з гризунів первинний
Прийом фахівця з гризунів вторинний
Прийом фахівця з рептилій первинний
Прийом фахівця з рептилій вторинний
Прийом циркових і зоопаркових тварин
Консультація без тварини

150
300
150
300
300
150
300
150
300
150
300
150
300
150
300

Консультація за результатами аналізів
Консультація розгорнута з питань догляду та утримання

100
150

150
300
150
150
100
150
100
150
100
350
100

2. Виклик лікаря на дім
Виклик лікаря додому з 11.00 до 20.00 за межі м.Києва
Виклик лікаря додому з 20.00 до 10.00 за межі м.Києва
Виклик лікаря додому з 11.00 до 20.00 в межах району
Виклик лікаря додому з 20.00 до 10.00 в межах району
Виклик лікаря додому з 11.00 до 20.00 по Києву
Виклик лікаря додому з 20.00 до 10.00 зпо Києву
Транспортування тварини між клініками в обидва кінці
Транспортування тварини на діагностику в обидва кінці по місту
Транспортування тварини на діагностику (до 15 км за Києвом)
Транспортування тварини на діагностику (більше 15 км за Києвом плюс 3 грн / км)

Вартість,
грн
500
650
300
400
450
550
350
450
450
550

3. Стаціонар
Стаціонар для котів, фреток (денний)
Стаціонар для собак (денний)
Стаціонар із супроводом лікаря (12 годин)
Стаціонар із супроводом лікаря (1 година)
Післяопераційний стаціонар для котів/собак (1 година)

*Післяопераційний стаціонар до 6 годин - безкоштовно, понад 6 годин - 85 грн за годину

Вартість,
грн
120
150
1500
130
85

4. Вакцинації
Вакцинація кроликів двувалентною вакциною
Вакцинація кроликів моновалентною вакциною
Вакцинація моновалентною вакциною
Вакцинація моновалентною вакциною (сказ)
Вакцинація полівалентною вакциною без сказу
Вакцинація полівалентною вакциною зі сказом (комплексна)
Чіпування з вартістю чіпа
Вакцинація Purevax

Вартість,
грн
150
150
155
155
300
550
420
550

5.Терапія
Бинтова пов'язка (накладення, перев'язка)
Вагінальне введення препарату
Введення препарату (оральне)
Взяття проби крові
Забір крові з видачею направлення
Інтравітреальне введення
Інфузійна терапія (вага 0-20 кг. I категорія)
Інфузія підшкірна 5-15 хв.
Ін'єкція (венна струменева)
Ін'єкція (внутрішньовенна)
Ін'єкція (внутрішньопорожнинна)
Ін'єкція (внутрішньосуглобова)
Катетеризація вени з постановкою катетера (коти і собаки)
Катетеризація вени з постановкою катетера (кошенята, цуценята, фретки, тварини вагою
менше 1 кг)
Катетеризація сечового міхура псові
Катетеризація сечового міхура кішці
Клізма. 1 категорія
Лонгета (накладення)
Новокаїнова блокада
Новокаїнова блокада з гідрокортизоном (внутрішньосуглобова)
Обробка (без вартості препаратів)
Обробка повік (без вартості препаратів)
Обробка від ектопаразитів (без вартості препаратів)
Обробка п / о швів
Обробка ротової порожнини (1 процедура)
Параанальний синусит (промивання синусів)
Парабульбарна блокада
Промивання сечового міхура
Промивання порожнин
Промивання препуціальной порожнини
Реєстрація ветеринарного паспорта
Ректальне введення препарату
Ретробульбарна блокада
Санація параанальних синусів (чистка параанальних залоз)
Санація слухового проходу (чистка вух. I категорія)
Субкон'юнктивальна блокада
Видалення кліща

Вартість,
грн
80
65
25
65
75
75
від 270
105
125
85
105
135
105
145
145
235
від 130
195
105
135
60
75
50
80
95
150
160
135
125
95
95
65
145
135
від 95
155
55

6. Хірургія

Вартість,
грн

Кастрація та стерилізація
Стерилізація кішки

800

Кастрація кота

670

Кастрація кота-крипторха

750

Стерилізація суки дрібних порід (до 10 кг)

800

Стерилізація суки вагою (10 - 20 кг)

950

Стерилізація суки вагою (понад 20 кг)

1750

Стерилізація фретки

1250

Кастрація кобеля дрібних порід ( до 3х кг)

450

Кастрація кобеля (4 -20 кг)

550

Кастрація кобеля (понад 20 кг)

700

Стерилізація самки гризуна

550

Кастрація самця гризуна

400

Стерилізація самки кролика

600

Кастрація самця кролика

450

Хірургічні маніпуляції
Пункція плевральної порожнини

265

Пункція порожнини

105

Рана (хірургічна обробка гнійних ран). I категорія

від 350

Рана * (хірургічна обробка) I категорія

від 150

Рани і поразки (обробка і санація). I категорія

від 215

Видалення стороннього тіла з ротової порожнини

175

Видалення стороннього тіла зі слухового проходу без хірургічного втручання

150

Видалення стороннього тіла з поверхні тварини без хірургічного втручання

290

Флегмона, хірургічне лікування. I категорія

від550

Хірургічне лікування вогнепальних ран I категорія

від 850

Операції на органах грудної порожнини
Видалення сторонніх тіл з дихальних шляхів (хірургічне втручання)

2750

Лігування грудного лімфатичного протоку

2500

Персистируюча дуга аорти

3150

Резекція легені

2550

Резекція стравоходу (грудного відділу)

2450

Резекція ребра (коти і собаки вагою до 25 кг)

850

Резекція ребра (собаки вагою понад 25 кг)

1300

Стабілізація трахеальні хрящів (без вартості протеза)

1650

Торакотомія (коти і собаки вагою до 25 кг)

550

Торакотомія (собаки вагою понад 25 кг)

1250

Езофаготомія (грудний відділ)

2250

Операції на органах сечовивідної і репродуктивної системи
Ампутація статевого члена

1350

Анастомоз сечоводу

1400

Позаматкова вагітність (без збереження матки)

1750

Позаматкова вагітність (зі збереженням матки)

2050

Піометра у кішки

1250

Піометра у суки вагою до 20 кг

1450

Піометра у суки вагою 20-40 кг

1850

Піометра у суки вагою понад 40 кг

2400

Гемометра у суки з вагою до 20 кг

1350

Гемометра у суки з вагою 20-40 кг

1850

Гемометра у суки з вагою понад 40 кг

2050

Імплантація сечоводу в сечовий міхур

2750

Висічення гіпертрофованої слизової оболонки піхви

850

Операції при грижах (герніопластика) (всі маніпуляції вказані без вартості анестезії)
Герніопластика післяопераційних дефектів черевної стінки. I категорія
Герніопластика травматичних дефектів черевної стінки. I категорія
Грижа діафрагмальна
Грижа пахова (двостороння), коти / собаки вагою до 10 кг
Грижа пахова (одностороння), коти / собаки вагою до 10 кг
Пластична хірургія
Заворіт повік (хірургічне лікування, одне око)
Корекція розміру очної щілини (обидва ока)
Корекція розміру очної щілини (одне око)
Косметична клейка вух (1 сеанс)
Купірування вушних раковин. 2 шт. до 5 днів
Купірування хвоста до 7 днів
Неправильна постава вух (корекція 1 вушної раковини) оперативно
Пластика крил носа
Хейлопластика
Операції на органах черевної порожнини
Гастропексія
Гастротомія
Лапаротомія діагностична серединна (коти)
Лапаротомія діагностична серединна (собаки вагою до 25 кг)
Операції на органах черевної порожнини
Резекція стравоходу (шийного відділу)
Резекція підшлункової залози
Спленоектомія
Резекція товстого кишківника
Резекція тонкого кишківника
Холецістодуоденостомія
Холецистектомія
Езофаготомія (шийний відділ)
Ентеротомія
Онкологія (без вартості наркозу)
Венерична саркома у кобеля (видалення). I категорія
Венерична саркома у суки (видалення). I категорія
Новоутворення придаткового апарату очного яблука (хірургічне лікування)
Новоутворення шкіри (хірургічне видалення). I категорія
Новоутворення м'яких тканин (хірургічне видалення). I категорія
Папілома (хірургічне видалення) до 2 см.кв

від 750
від 1050
2350
від 1650
від 350

650
1750
1050
135
від 175
від 175
1050
1200
950

750
1250
від 750
від 850

2350
1450
1550
1950
1850
2850
2050
2250
2000

від 1050
від 1250
1050
від 550
від 550
від 200

Ортопедія
Ампутація пальця (коти / собаки вагою до 10 кг)
Ампутація пальця (коти / собаки вагою понад 10 кг)
Ампутація грудної кінцівки (коти / собаки вагою до 10 кг)
Ампутація тазової кінцівки (коти / собаки вагою до 10 кг)
Артродез
Вивих колінної чашки (оперативне лікування - V-образна рецессі- онная сулькопластіка)
великогомілкової кістки)
Штучна зв'язка (імплантація)
Остеотомія коригуюча
Протезування ліктьового суглоба (індивідуально в залежності від розмірів тварини і стану
суглобів)
Протезування ТБС (індивідуально в залежності від розмірів тварини і стану суглобів)
Розрив передньої хрестоподібної зв'язки (оперативне лікування), коти / собаки вагою до 20 кг
Тендотомія
Артроскопія ліктьового суглоба
Артроскопія плечового суглоба
Артроскопія колінного суглоба
МОС
МОС пластинчатих кісток
МОС хребта
Остеотомія таза симфізарна
Постановка апарату завніш.фіксаії (без вартості апарату)
ЕНДОСКОПІЧНІ ОПЕРАЦІЇ
Артроскопія лікувальна (хірургія)
Плечовий суглоб
Колінний суглоб
Розрив ПХЗ (артроскопія + періартікулярний пластика)
Лапароскопічна оваріогістеректомія / оваріоектомія - кішки
Діагностична лапараскопія
Лапараскопічна адреналектомія
Лапараскопічна холецистектомія
Лапараскопічна колонопексія
Лапараскопічна нефроектомія
Лапараскопічне видалення персистентного яєчника
Лапараскопічне видалення сім'яників при крипторхізмі:1 категория
Лапараскопічне видалення сім'яників при крипторхізмі:2 категория
Діагностична тораскопія - кішки
Діагностична тораскопія - собаки
Тораскопія з перікардектомія
Тораскопіческі асистувала резекція частки легені (лобектомія)
Тораскопіческі асистувала резекція двох і більше часток легені
Баллонопластіка при стенозі стравоходу: перший сеанс
Баллонопластіка при стенозі стравоходу:кожний наступний сеанс
Відеоріноелектроексцізія пухлин порожнини носа у кішок (риноскопія носа, трахеостома,
цитологія, електроексцизія пухлини) (без вартості тенту)
Стентування при колапсі трахеї (без вартості стенту)
Видалення стороннього тіла з трахеї і бронхів
Видалення стороннього тіла зі стравоходу або шлунка

від 450
від750
від950
від950
від 1050
1650
від 1250
від 2600
5500
9000
від 2350
1050

1050
1150
850

від 1950
3050
від 2650
від 2050

від 2650
від 2750
від 2950
від 3850
2250
2200
2550
2750
2350
3550
2050
2050
2350
2500
2750
3750
4500
5250
2950
1950
3250
3000
2750
від 2150

8.Стоматологія

Вартість,
грн

Медикаментозна обробка ротової порожнини

250

Чищення зубів: механіка / уз.скелер / полірування емалі

400

Видалення зубів
Тимчасовий зуб (будь-який, крім ікла)
Тимчасовий ікло закритим способом
Тимчасовий ікло відкритим способом
Постійний зуб двокореневий
Постійний трьохкореневий зуб
Видалення зламаних коренів постійних зубів
Реставрація фотополімером
Видалення кореня ураженого зуба
Ампутація коронки ураженого зуба
Мед.обработка / пломбування 1-го каналу

від 80
250
350
250
650
400
150
250
200
400

7.Анестезія
Інфільтраційна анестезія
Медсон (поверхнева седація) кота, фретки, гризуна
Медсон (поверхнева седація) собаки з вагою до 20 кг
Медсон (поверхнева седація) собаки з вагою 20-40 кг
Медсон (поверхнева седація) собаки з вагою понад 40 кг
Загальна анестезія кота, фретки, гризуна
Загальна анестезія собаки з вагою до 20 кг
Загальна анестезія собаки з вагою 20-40 кг
Загальна анестезія собаки з вагою понад 40 кг
Місцева анестезія
Поверхнева анестезія
Провідникова анестезія
Реанімація важких станів
Послуги анестезіолога під час хірургічного втручання:
1 категорія (без вартості препаратів)
2 категорія (без вартості препаратів)
3 категорія (без вартості препаратів)
4 категорія (без вартості препаратів)
Послуги реабілітолога (1 година)
Епідуральна анестезія

Вартість,
грн
150
165
250
350
400
300
390
490
600
105
130
160
1250
250
350
450
550
350
510

9.Лабораторія
Передопераційний діагностичний пакет (основні показники)
У вартість входить: 1.Забір проб для дослідження 2. Клінічний аналіз крові 3. Біохімічний аналіз
крові (16 показників) 4. Розхідні материали.
Передопераційний діагностичний пакет (повний)
У вартість входить: 1.Забір проб для дослідження 2. Клінічний аналіз крові 3. Біохімічний аналіз
крові (16 показників) 4. Коагулограма 5. Передопераційне УЗД / або рентгенографія на одну
проекцію 6. Розхідні матеріали.
Копрограма
Дослідження сечі (загальне)
Клінічний (загальний) аналіз крові
Біохімічний аналіз крові. (16 показників)
Біохімічне дослідження. (1 показник - АлТ)
Біохімічне дослідження. (1 показник - альбумін)
Біохімічне дослідження. (1 показник - амілаза)
Біохімічне дослідження. (1 показник - білірубін)
Біохімічне дослідження. (1 показник ГГТ)
Біохімічне дослідження. (1 показник - глюкоза)
Біохімічне дослідження. (1 показник - калій)
Біохімічне дослідження. (1 показник - кальцій)
Біохімічне дослідження. (1 показник - креатинін)
Біохімічне дослідження. (1 показник - ЛДГ)
Біохімічне дослідження. (1 показник - ліпаза)
Біохімічне дослідження. (1 показник - магній)
Біохімічне дослідження. (1 показник - сечовина)
Біохімічне дослідження. (1 показник - загальний білок)
Біохімічне дослідження. (1 показник - холестерин)
Біохімічні дослідження. (1 показник - лужна ф-за)
Біохімічне дослідження. (1 показник - фосфор)
Біохімічне дослідження. (1 показник - натрій)
Біохімічний аналіз крові. (1 показник - КФК.МВ)
Біохімічний аналіз крові. (Макроелементи)
Біохімічний аналіз крові. (3 показника - панкреатичний профіль)
Біохімічний аналіз крові. (4 показника - панкреатичний профіль)
Біохімічний аналіз крові. (8 показників - печінковий профіль - 1)
Жовчні кислоти
Біохімічний аналіз крові. (4 показника - печінковий профіль - 2)
Біохімічний аналіз крові. (2 показника - нирковий профіль - 2)
Біохімічний аналіз крові. (4 показника - серцевий профіль)
Біохімічний аналіз крові. (7 показників - нирковий профіль)
Біохімічний аналіз крові. (Електроліти)
Біохімічний аналіз крові. (16 показників)
Імуноферментний аналіз на гормони (кортизол)
Імуноферментний аналіз на гормони (Т4)
Імуноферментний аналіз (мікоплазмоз)
Імуноферментний аналіз (токсоплазмоз)

Вартість,
грн
670

850
145
125
160
400
85
85
145
95
88
85
130
85
95
85
195
85
85
85
90
90
90
130
165
115
245
305
250
650
150
250
240
250
220
400
250
250
250
250

Імуноферментний аналіз (хламідіоз)
Дослідження. (Аллергопроба. 1 шт.)
Дослідження асцитичної рідини
Дослідження вагінальне
Дослідження вагінально-цитологічне (для визначення термінів овуляції)
Дослідження калу на яйця глистів
Дослідження крові (анаплазмоз)
Дослідження крові (бабезиоз)
Дослідження крові (базофильна зернистість в еритроцитах)
Дослідження крові (гемоплазмоз)
Дослідження крові (дирофіляріоз)
Дослідження крові (ретикулоцити)
Дослідження крові (згортання 1 проба)
Дослідження крові (СРБ)
Дослідження крові (тромбоцити)
Дослідження крові (ерліхіоз)
Дослідження крові (LE-феномен)
Дослідження крові на сумісність (1 проба)
Дослідження крові на сумісність (повторне)
Дослідження крові «трійка» (лейкоцити, еритроцити, гемоглобін)
Дослідження мазка-відбитка з вуха
Дослідження мазка-відбитка з шкіри
Дослідження мазка-відбитка з рогівки
Дослідження сечі
Дослідження сечі нефрологическое
Дослідження сечі (атипові клітини)
Дослідження сечі (жовчні пігменти)
Дослідження на мікроспорії за допомогою лампи Вуда
Дослідження нативного поверхневого / глибокого зіскрібка шкіри
Дослідження пера
Дослідження зіскрібка з вушного каналу
Дослідження лабораторні (атипові клітини)
Дослідження лабораторні (взяття проб для гістології, цитології, бакпосева)
Дослідження лабораторні (взяття проб крові з видачею напрямку)
Дослідження урогенітальні
Взяття секрету передміхурової залози під контролем УЗД
Дослідження урогенітальні (секрет передміхурової залози)
Дослідження урогенітальних виділень
Цитологічне дослідження синовіальної рідини

250
25
160
160
160
75
105
105
70
105
105
75
70
165
70
105
170
85
70
80
105
105
105
125
130
175
75
75
105
105
105

Цитологічне дослідження спинномозкової рідини
Цитологія вмісту передньої камери ока
ІФА (FVP, FHV, FCV)
ІФА (IgMCPV + CDV)
ІФА (FCoV)

175
85
180
180
180
180
180
160
160
160
650
650
600

ІФА (FIV)
Діагностичне дослідження (зішкріб, мазок, посів)
Посів на дерматофіти
ІФА (FeLV)

550
290
200
550

10.Інструментальні дослідження
УЗД абдомінальне
УЗД абдомінальне повторне протягом 10 днів
УЗД одного органу
УЗД одного органу повторне за тим же захворюванням
УЗД суглоба
УЗД суглоба повторне протягом 10 днів
УЗД щитовидної залози
УЗД щитовидної залози повторне протягом 10 днів
Комплексне УЗД обстеження
Рентген з контрастом
Рентгенографія 1-й проекції
Рентгенографія 2-й проекції
Рентгенографія 3-й і подальших проекцій
Ендоскопічні дослідження
Риноскопія
Риноскопія (вторинна)
Цистоскопія
Цистоскопія (контрольна)
Гастроскопія
Гастроскопія контрольна
Бронхоскопія
Колоноскопія (прямої)
Колоноскопія (ободової)
Ендоскопічне лікування хронічного отиту / видалення сірчаних пробок
Езофагоскопія
Мерінгоскопія
Трахеоскопія
Кольпо-, вагіноскопія
Ларингоскопія

Вартість,
грн
300
200
200
150
300
250
350
250
950
250
200
180
150

850
750
1050
850
1150
1100
1350
700
950
750
1050
750
100
1000
850

