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Прайс 

Прийом Первинний                                                                                                                                                     100 

Повторний за поточної хвороби                                                                                                                           70 

Консультація без  тварини                                                                                                             50-150 

Консультація за результатами аналізів                                                                                                               50 

Консультації, розгорнуті  по  догляду  за твариною                                                                                       100 

Гризуни  первинний                                                                                                                                           100 

Чіпування  тварини з  чіпом                                                                                                              350-450 

Прийом  Хірурга  Первинний                                                                                                                 150 

 

Лабораторна діагностика 

Аналіз крові  загальний                                                                                                                                          150 

Біохімія No1                                                                                                                                                              300 

Біохімія No2  – креатинин +  сечовина                                                                                                              100 

Біохімія No3 -  амілаза                                                                                                                                             80 

Біохімія No4 -   АСТ  +  АЛТ                                                                                                                                      85 

Біохімія No5-   глюкоза                                                                                                                                            70 

Дослідження крові (Рідка кров (лейкоцити, гемоглобін))                                                                            100 

Дослідження крові (мазок на бабезіоз )                                                                                                           100 

Дослідження крові (на дірофіляріоз)                                                                                                                 100 

Дослідження  крові  (Згортання )                                                                                                                          70 

Дослідження крові (сумісність крові)                                                                                                                 100 

Дослідження крові   (тромбоцити )                                                                                                                    100 

Дослідження  сечі   (Аналіз сечі  загальний  + осад )                                                                                      120 

Відбір  проб для гістології, онкології,  бак.досліджень                                                                  150-250 

Лабораторія (дослідження асцитичної рідини)                                                                                               150 

Лабораторія  (цитологія )                                                                                                                 150 

Лабораторія   (зішкріб зі шкіри)                                                                                                                        150 

Урологічні  дослідження   (мазок, відбиток )                                                                                                  150 

 

 



 

Маніпуляції 

Вакцинація комплексна  (вакцинація  без  сказу)                                                                           250- 300 

Вакцинація  комплексна  зі   сказом                                                                                                400-500 

Введення препарату  (в/в через катетер)                                                                                                           50 

Гемотрансфузія (1 категорія)                                                                                                                                850 

Забір крові з видачею направлення                                                                                                                    100 

Інфузійна терапія (тварина вагою  0-20 кг)  1 категорія  маніпуляція                                                            250 

Інфузійна терапія (тваринна вагою  0-20 кг) 2 категорія маніпуляція                                                300 

Інфузійна терапія (тваринна вагою  0-20 кг) Реанімація маніпуляція                                                350 

Інфузійна терапія (тварина  вагою  20-40 кг) 1 категорія  маніпуляція                                              250 

Інфузійна терапія (тварина  вагою  20-40 кг) 2 категорія  маніпуляція                                              300 

Інфузійна терапія (тварина  вагою  20-40 кг) Реанімація  маніпуляція                                              400 

Інфузійна терапія (тваринна вагою понад 40 кг) 1 категорія маніпуляція                                         350 

Інфузійна  терапія (тварина  вагою  понад  40 кг) 2 категорія маніпуляція                                       400 

Інфузійна терапія (тваринна  вага понад 40 кг) Реанімація  маніпуляція                                            600 

Інфузія підшкірна  (маніпуляція)                                                                                                                           50 

Ін'єкція  (внутрішньовенна)                                                                                                                                    50 

Ін'єкція (підшкірні, внутрішньом'язові)                                                                                                               15 

Ін'єкції за призначення  з іншої клініки                                                                                                               30 

Катетеризація вени з катетером (кошенят, цуценят, тварин вагою менше 1 кг)                       150 

Катетеризація вени з постановкою катетера (собак, кішок)                                                                       100 

Новокаїнова  блокада                                                                                                                         120-150 

Новокаїнова блокада  (отит 1 вухо)                                                                                                                   100 

Новокаїнова  блокада  (отит 2 вуха)                                                                                                                  150 

Обрізка дзьоба                                                                                                                                                          50 

Обрізка кігтів                                                                                                                                                             100 

Обрізка  зубів  гризунам                                                                                                                                          50 

Обробка післяопераційна чи  ран                                                                                                     100 



Оформлення ветеринарного паспорта                                                                                                               50 

Санація  параанальних  синусів (чистка параанальних   синусів)                                                                100 

Санація  вушних  каналів  (чищення вух ) 1 категорії                                                                                       80 

Санація  вушних  каналів  (чищення вух )  2 категорії                                                                                     100 

Знімання  внутрішньовенного  катетера                                                                                                             30 

Лікувальна стрижка (видалення ковтунів)                                                                                     150-300 

Видалення кліща                                                                                                                                                        50 

Фіксація  агресивних  тварин                                                                                                             100-200 

Промивання очей  (обробка )                                                                                                                              100 

 

Захворювання  сечостатева   система 

Катетеризація  сечового  міхура  собаці  (самця (без вартості  катетера))                                                150 

Катетеризація сечового міхура коту (без підшиванням сечового  катетера)                                                    150 

Катетеризація сечового міхура  (з підшивання без вартості  анестезії)                                                    250 

Катетеризація сечового міхура кішці                                                                                                                 200 

Катетеризація сечового міхура  собаці  (самка)                                                                                              250 

 

Амбулаторна  хірургія без  вартості анестезії 

Абсцес  хірургічне  лікування 1 категорія                                                                                                        200 

Абсцес (або гемолімфоекстравазат) хірургічне лікування 2 категорії                                                     300 

Абсцес (або гемолімфоекстравазат) хірургічне  лікування 3 категорії                                              500 

Асцитична  рідина  (Евакуація з порожнини )  1 категорія                                                                            350 

Асцитична   рідина (евакуація)  2 категорія                                                                                                      550 

Бинтовая повязка (накладання)                                                                                                                         100 

Дренування   1 категорія                                                                                                                                       150 

Дренування   2 категорія                                                                                                                                       250 

Зняття дренажа                                                                                                                                                             50 

Фіксуюча  пов`язка  (накладання  гіпсо-бинт ) з  вартістю  гіпса                                                                     150 

Фіксуюча  пов`аязка  (накладання скоч-каста ) без вартості скоч-каста                                     100 

Зняття  фіксуючої  пов'язкою (  гіпс )                                                                                                                  100 

Зняття  фіксуючої  пов`язки  ( скоч-каст )                                                                                                            100 



Видалення сторонього тіла з  вушного каналу                                                                                                150 

Отеотома                                                                                                                                                                    100 

Отеотома  (хірургічне лікування без вартості анастезії)                                                                              500 

Зняття швів  ( інша клініка) 1 категорія                                                                                        100 

Зняття  швів  (інша клініка) 2 категорія                                                                                                          150 

Зняття  швів   (наше втручання)                                                                                                                            00 

Пункція порожнини плеври   (при  пневмо-тороксі )                                                                                               150 

Пункція  порожнини                                                                                                                                                50 

Рана (Хірургічне лікування ран) 1 категорія                                                                                       100 

Рана (Хірургічне лікування ран) 2 категорія                                                                                       150 

Рана (Хірургічне лікування свіжих неускладнених ран) 1 категорія                                                 100 

Рана (Хірургічне лікування свіжих неускладнених ран) 2 категорії                                                           200 

Рани (обробка та санація) 1 категорія                                                                                                               100 

Рани (обробка та санація) 2 категорії                                                                                                                 150 

Рани (обробка та санація) 3 категорія                                                                                                                200 

Санація порожнини по дренажах                                                                                                                       100 

 

Косметичні   операції  

Рудиментні фаланги  пальців (ампутація до 1 тижня  одне цуценя)                                                          100 

Хвоста  ( пластика до 1 тижня)                                                                                                    150 

 

Стоматології 

Зубний камінь (чистка скалером та санація ротової порожнини без урахування анестезії)            250 

Видалення  молочних  зубів  (видалення іклів за один )                                                                                80 

Видалення  молочних  зубів  ( видалення  премолярів)                                                                                  70 

Видалення  молочних  зубів  (видалення різці)                                                                                                 60 

Видалення   постійних  зубів  ( 1 зуб )                                                                                                                100 

 

 

 

 



Анестезія тварин 

Мед.сон (поверхнева седація)  кіт-кішка                                                                                        300 

Мед.сон  (поверхнева  седація)  собаки   до 20 кг                                                                                      400 

Мед.сон (поверхнева  седація)  собаки  від 20 кг до 40 кг                                                                      500 

Мед.сон ( поверхнева   седація)   собаки  більше 40 кг                                                               700 

Місцева анестезія                                                                                                                                  50-100 

Загальна  анестезія   коти                                                                                                                                     450 

Загальна анестезія  собаки до 20 кг                                                                                                                   550 

Загальна анестезія  собаки від 20 кг до 40 кг                                                                                       750 

Загальна анестезія  собаки понад  40 кг                                                                                                           850 

Реанімація, важкі  стани                                                                                                       1000-1500 

 

 

 

                                                              Виклик лікаря  

 

У робочій час по району 9-00 до 21-00                                             250 грн 

 

У робочій час за межі району 9-00 до 21-00                                450 грн 

 

 


