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ЛОР

Консультація первинна  отоларинголога кмн (комплексна з відеоендоскопією) 960,00₴
Консультація первинна  отоларинголога кмн (без відеоендоскопії) 860,00₴
Консультація первинна  отоларинголога вищої кат. (без відеоендоскопії) 625,00₴
Консультація повторна отоларинголога кмн (протягом 2 тижнів від первинної) 480,00₴
Консультація повторна отоларинголога (протягом 2 тижнів від первинної) 350,00₴
Виїздна консультація отоларинголога в межах Києва (без відеоендоскопіЇ) 990,00₴
Виїздна консультація отоларинголога в межах Києва (комплексна з 
відеоендоскопією) 1 199,00₴
Ендоскопічний огляд порожнини носа, ротоглотки, гортані 350,00₴
Аудіометрія 350,00₴
Тимпанометрія 350,00₴
Введення переднього тампону в порожнину носа при носовій кровотечі (з вартістю 
тампона) 550,00₴
Введення заднього тампону в порожнину носа при носовій кровотечі (з вартістю 
тампона) 750,00₴
Туалет вуха (одна сторона) 150,00₴
Туалет носа 150,00₴
Промивання порожнини носа методом переміщення ( за Proetz) із вартістю 
медикаментів 325,00₴
Адреналізація слизової 70,00₴
Аплікаційна анестезія 10 % лідокаїном 100,00₴
Інфільтраційна анестезія (лідокаїн, ультракаїн) 200,00₴
Видалення стороннього тіла з ротоглотки 500,00₴
Видалення стороннього тіла з гортані 750,00₴
Видалення стороннього тіла з носа, вуха 500,00₴
Промивання лакун мигдаликів ( з вартістю медикаментів) 450,00₴
Промивання лакун мигдаликів ( з вартістю медикаментів) 5 сеансів (курс) 2 000,00₴
Пункція верхньощелепної пазухи (одна сторона) 1 050,00₴
Розтин паратонзилярного абсцесу 1 200,00₴
Розтин фурункула носа, вуха 850,00₴
Перевязка фурункула носа,вуха 250,00₴
Катеторизація слухової труби (1 сторона) із вартістю медикаментів 350,00₴
Репозиція кісток носа при їх переломі зі зміщенням 1 500,00₴
Зняття швів 200,00₴
Ушивання рваної рани носа, вуха 1 800,00₴
Хемокаустика кровоточивої зони при носовій кровотечі 320,00₴
Хемокаустика нижньої носової раковини 1 сторона 300,00₴
Видалення тампона з порожнини носа 200,00₴
Парамеатальне введення лікарських речовин (без вартості медикаментів) 150,00₴
Видалення атероми 2 200,00₴
Розтин отогематоми 850,00₴
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Розтин гематоми переділки носа 1 000,00₴
Вливання в гортань без вартості лікарських речовин 250,00₴

НЕВРОЛОГІЯ 
Консультація первинна невролога кмн 860,00₴
Консультація невролога кмн повторна (протягом 2 тижнів від первинної) 430,00₴

ПЕДІАТРІЯ 
Консультація педіатра первинна 625,00₴
Консультація педіатра повторна (протягом 2 тижнів від первинної) 320,00₴
Виїздна консультація педіатра (в межах Києва) 899,00₴

ТЕРАПІЯ
Консультація терапевта первинна 625,00₴
Консультація терапевта повторна (протягом 2 тижнів від первинної) 320,00₴
Виїздна консультація терапевта (в межах Києва) 899,00₴
Консультація кардіолога первинна 650,00₴
Консультація кардіолога повторна (протягом 2 тижнів від первинної) 350,00₴
Консультація дієтолога первинна 725,00₴
Консультація дієтолога вторинна 380,00₴
Консультація дієтолога дистанційна 950,00₴

ДЕРМАТОЛОГІЯ 
Консультація дерматолога первинна 625,00₴
Консультація дерматолога повторна (протягом 2 тижнів від первинної) 320,00₴
Дослідження на паразитарні гриби ( зішкрібок шкіри, волосся, нігтів) 120,00₴
Дослідження на демодекос (Demodex folliculorum и Demodex brevis) 150,00₴

Консультація лікаря медицини естетичної (з прогнозуванням) 625,00₴
Плазмоліфтинг волосистої частини голови 1 200,00₴
Плазмоліфтинг обличча + зона декольте 1 500,00₴
Плазмоліфтинг кистей 1 200,00₴
Плазмоліфтинг волосистої частини голови + обличча+ зона декольте 2 100,00₴

МАСАЖ
Масаж загальнооздоровлюючий (30 хв.) 529,00₴
Курс загальнооздоровчого масажу (5 сеансів по 30 хв.) 2 100,00₴
Курс загальнооздоровчого масажу (7 сеансів по 30 хв.) 2 600,00₴
Масаж загальнооздоровлюючий (60 хв.) 699,00₴
Курс загальнооздоровчого масажу (5 сеансів по 60 хв.) 2 799,00₴
Курс загальнооздоровчого масажу (7 сеансів по 60 хв.) 3 499,00₴
Масаж шийно-комірцевої зони (20 хв.) 350,00₴
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Масаж рук (15 хв.) 150,00₴
Масаж ніг (20 хв.) 250,00₴
Лімфодренажний масаж (60 хв.) 599,00₴
Курс лімфодренажного масажу (5 сеансів по 60 хв.) 2 399,00₴
Курс лімфодренажного масажу (7 сеансів по 60 хв.) 2 999,00₴
Релакс масаж (60 хв.) 529,00₴
Масаж обличчя класичний/пластичний 500,00₴
Курс класичного/пластичного масажу обличчя (5 сеансів) 2 000,00₴
Курс класичного/пластичного масажу обличчя (7 сеансів) 2 450,00₴
Масаж обличчя лікувальний по Жаке 350,00₴
Курс облчиччя лікувальний по Жаке (5 сеансів) 1 400,00₴
Курс облчиччя лікувальний по Жаке (7 сеансів) 1 700,00₴
Масаж обличчя апаратний (лімфодренажний) 700,00₴
Курс апаратного (лімфодренажного) масажу обличчя (5 сеансів) 2 800,00₴
Курс апаратного (лімфодренажного) масажу обличчя (7 сеансів) 3 400,00₴
Антицелюлітний масаж ручний (60 хв.) 700,00₴
Апаратний антицелюлітний масаж (60 хв.) 800,00₴
Курс антицелюлітного ручного масажу (5 сеансів по 60 хв.) 2 800,00₴
Курс антицелюлітного ручного масажу (7 сеансів по 60 хв.) 3 430,00₴
Курс антицелюлітного апаратного масажу (5 сеансів по 60 хв.) 3 200,00₴
Курс антицелюлітного апаратного масажу (7 сеансів по 60 хв.) 3 920,00₴
Вакуумний масаж всього тіла (60 хв.) 899,00₴
Курс вакуумного масажу всього тіла (5 сеансів по 60 хв.) 3 599,00₴
Курс вакуумного масажу всього тіла (7 сеансів по 60 хв.) 4 399,00₴

ПОСЛУГИ МАНІПУЛЯЦІЙНОЇ
Проведення проби на медичні препарати 150,00₴
Внутрішньомязева іньєкція 170,00₴
Внутрішньовенна крапельниця 250,00₴
Внутрішньовенна іньєкція 200,00₴
Підшкірна іньєкція 150,00₴

 


