www.dobrohrumvane.com

tel: *3536

office@dobrohrumvane.com

ЦЕНОРАЗПИС ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
РЕНТГЕНОГРАФИЯ
*цените на рентгенографските изследвания не включват седацията, тя се калкулира отделно,
за ценоразписа на седациите моля погледнете края на документа. С подчертаване са
отбелязани рентгенографските изследвания, които задължително изискват седация.

- първа проекция за пациент: 35 лв.
- всяка допълнителна проекция: 30 лв.
- интра- или постоперативна проекция: 20 лв.
- контраст в храносмилателна система, вкл прилагането му: КТ/КЧ до
10 кг/10-30 кг/>30 кг 30/40/50/60 лв.
- Рентгенографско. проследяваща серия храносмилател. с-ма нативна
+ контрастна (включва и контраста и прилагането му) до 24 часа
КТ/КЧ до 10 кг/10-30 кг/>30 кг 100/140/170/200 лв.
o Всяка допълнителна проекция след 24ти час: 20 лв.
- Панел „Ортолани“ (включва тест Ортолани, VD и дистракционна
проекции): 70 лв.
o При положителен Ортолани и/или положителна дистракционна
графия се препоръчват и DAR и FROG проекции –
допълнителната им стойност е 40 лв.

- Панел „Ортолани плюс“ (включва горния панел плюс латерални
проекции на двата лакътя в обичайна лакътна позиция и във лакътна
флексия): 140 лв.
o При положителен Ортолани и/или положителна дистракционна
графия се препоръчват и DAR и FROG проекции –
допълнителната им стойност е 40 лв.
- Панел „Предоперативна оценка DPO/TPO“ (включва VD,FROG, DAR,
дистракционна): 100 лв.
- Панел „Предоперативна оценка DPO/TPO плюс“ (включва горния
плюс латерални проекции на двата лакътя в обичайна лакътна
позиция и във лакътна флексия плюс CrCd на двата лакътя): 220 лв.
- Панел „ Късна комплексна оценка на дисплазия“ (включва VD
тазобедрена област и L на двата лакътя в обичайна лакътна позиция
и CrCd на двата лакътя) 130 лв.
- Панел „ Пателарна луксация“ едностранно КТ/КЧ до 10 кг/10-30 кг/>30
кг 100/120/130/140 лв.
o Двустранно: + 40 %
- Панел „Гръбначен стълб“ (включва VD и L застъпващи се проекции
на целия гръбначен стълб): КТ/КЧ до 10 кг/10-30 кг/>30 кг
90/90/100/110 лв.
- Панел „Бял дроб“ (включва VD, SL, DL): 85 лв.
- Рентгенографска кратка серия еднотипни проекции (при съмнение за
трахеален колапс, при поставяне на хранопроводна сонда, гръдна
тръба и т.н.): 50 лв.
*за бездомни пациенти отстъпката за рентгенографските изследвания е 50
%

ЕХОГРАФИЯ
- Абдоминална първична / вторична: 45 лв / 25 лв
- Абдоминална фокусна първична / вторична: 30 лв / 20 лв
- Ехокардиография първична / вторична: 75 лв / 45 лв
- Пакет: Ехография и ехокардиография първична / вторична: 100 лв /
60 лв

Ценоразпис седации домашни пациенти:
- Упояване и поддържане в анестезия до 20 минути КТ/КЧ<10 кг/КЧ1030кг/КЧ>30 кг - 35 лв./35 лв./40 лв./45 лв.
- Упояване и поддържане в анестезия над 20 минути КТ/КЧ<10 кг/КЧ1030кг/КЧ>30 кг - 45 лв./45 лв./50 лв./55 лв.
- Упояване и поддържане в анестезия на бездомни пациенти:
25 лв.

Център
гр. София
ул. “Княз Борис I” 125
Делнични дни: 8:45 – 19:30 часа
Събота и неделя: 10:00 – 17:00 часа

Изток
гр.София
ул. „Пиер Дегейтър“ 10Б
Делнични дни: 8:30 – 20:00 часа
Събота и неделя: 9:30 – 18:00 часа

Борово
гр. София
ул. “Подуево” 10 Б, сграда Крит
Делнични дни: 8:45 – 19:30 часа
Събота и неделя: 10:00 – 17:00 часа

