РЕНТГЕНОГРАФИИ, ЕХОГРАФИИ, ЕНДОСКОПИИ, КАРДИОЛОГИЧНА
И ОФТАЛМОЛОГИЧНА ПАРАКЛИНИЧНА ДИАГНОСТИКА
Всички цени по-долу са в лева с ДДС. За бездомни пациенти отстъпката е 50%. Цените не включват седацията (с изключение на
някои рентгенографски панели), тя се калкулира отделно: за ценоразписа на седациите моля погледнете края на документа.

РЕНТГЕНОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
С подчертаване са отбелязани тези конкретни рентгенографски панели, чието изпълнение задължително изисква седация и цената
на които панели поради тази причина включва и стойността на седацията, тоест за тях тя не се калкулира допълнително.

- първа проекция за пациент: 35 лв.
- писмено становище по рентенографии 15 лв

- всяка допълнителна проекция: 30 лв.
- писмено становище по рентенографски панел: 50 лв.

- интра- или постопер. проекция в деня на операцията: 0 лв.

контролна постопер. проекция: 20 лв.

- контраст в храносмилателна система+прилагането му: КТ/КЧ<10кг/КЧ10-30кг/КЧ>30кг 30/40/50/60 лв.
- рентгенографска проследяваща серия храносмилателна система нативна + контрастна (включва и
контраста, и прилагането му) до 24 часа
КТ/КЧ до 10 кг/10-30 кг/КЧ>30 кг
100/140/170/200 лв.
проследяваща нативно-контрастна серия единствено на хранопровод:
- 50 %
всяка допълнителна проекция след 24ти час от началото на изследването:
20лв
- Панел „Ортолани“ (включва седация, тест Ортолани, VD и дистракционна проекции):
при положителен Ортолани и/или положителна дистракционна графия се препоръчват
и DAR и FROG проекции – допълнителната им стойност е

110лв.
40лв.

- Панел „Ортолани плюс“ (включва горния панел плюс латерални проекции на двата лакътя в обичайна
лакътна позиция и в лакътна флексия):
180 лв
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 седация, VD проекция, FROG проекция, DAR
проекция, дистракционна проекция):
130 лв.
- Панел „Предоперативна оценка DPO/TPO плюс“ (включва горния панел плюс L на двата лакътя в
обичайна лакътна позиция и в лакътна флексия плюс CrCd на двата лакътя)
230 лв.
- Панел „Късна оценка на тазобедрена дисплазия“ (включва седация и VD)

125 лв.

- Панел „ Късна комплексна оценка на дисплазия“ (включва седация, VD тазобедрена област и L на
двата лакътя в обичайна позиция и CrCd на двата лакътя)
175 лв.
- Панел „ Пателарна луксация“ (включва седация и серия рентгенографии с цел откриване причината за
луксацията
едностранно КТ/KЧ<10 кг/КЧ 10-30 кг/КЧ>30 кг
100/120/130/140лв.
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.):
60 лв.
- Панел „Екскреторна контрастна графия отделителна система“
КТ/КЧ<10кг/КЧ10-30 кг/КЧ>30кг

285 лв./ 285 лв./ 295 лв./300 лв.

АБДОМИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ
- Абдоминална ехография първична / вторична:

50 лв / 30 лв

- Абдоминална фокусна ехография първична / вторична:

35 лв / 20 лв

- Пакет: абдоминална ехография + ехокардиография първична / вторична:

100 лв / 60 лв

КАРДИОЛОГИЧНА ПАРАКЛИНИЧНА ДИАГНОСТИКА
- Ехокардиография първична / вторична:

80 лв / 50 лв

- Пакет: ехокардиография + абдоминална ехография първична / вторична:

110 лв / 60 лв

- Ехокардиография минимум без измервания

30 лв

- ЕКГ първична / вторична

25 лв. / 15 лв

- Измерване на кръвно налягане

30 лв

ЕХОГРАФИЯ ГРЪДНА КЛЕТКА (плеврална кухина, бял дроб, перикардиална торба, медиастинум)

30 лв.

ОФТАЛМОЛОГИЧНА ПАРАКЛИНИКА
- Изследване на преден очен сегмент с оцветяване на роговицата и отчитане на резултат
- Офталмоскопия (преглед с офталмоскоп на очно дъно)
- Измерване на слъзната секреция (Ширмер тест)
- Измерване на вътреочното налягане (с Tonopen)
- Оцветяване на роговицата (и отчитане на резултат)
- Цитология на конюнктивален секрет, включва взимането на материала
- Комбиниран първичен офталмологичен преглед (включва преглед на преден сегмент, слъзна

35 лв.
35 лв.
20 лв.
20 лв.
12 лв.
35 лв.
75 лв.

секреция, измерване на очно налягане, преглед на очно дъно, оцветяване на роговицата, ехографско изследване)

- Ехографско изследване офталмологично

35 лв.

ЕНДОСКОПСКА ПАРАКЛИНИКА
- Риноскопия
- Ларингоскопия
- Бронхолаваж
- Ендоотоскопия+дълбоко почистване на ухо степебн I/II/III/IV
- Трансуретрална цистоскопия женско куче
- Вагиноскопия
- Гастроскопия
- Колоноскопия
- Отстраняване на чуждо тяло под ендоскопски контрол трудност I / II / III
- Щипкова биопсия

250 лв.
150 лв.
120 лв.
150 / 200 / 250 / 300 лв.
200 лв.
150 лв.
250 лв.
250 лв.
150 / 200 / 250 лв.
190 лв.

АНЕСТЕЗИЯ
- Премедикация, въвеждане в анестезия и мониторинг и поддържане в обща анестезия на гризачи (включва и абокат, реанимация, перии постанестезиологична медикация и мониторинг в анестезиологичния ден)

-

<30 мин анестезия/ > 30 мин анестезия 70 лв. / 90 лв.

мускулна/венозна анестезия (вкл. абокат, мониторинг,
противоупойка и реанимация) до 45 мин
КТ/КЧ<10 кг/10-30 кг/>30кг
35 лв./35 лв./40 лв./50лв.
- Премедикация, въвеждане в и поддържане на обща мускулна/венозна анестезия (вкл. абокат, мониторинг,
противоупойка и реанимация) 45 – 90 мин
КТ/КЧ<10 кг/10-30 кг/>30кг
50 лв./50 лв./60 лв./70лв.
- Премедикация, въвеждане в и поддържане на обща мускулна/венозна анестезия (вкл. абокат, мониторинг,
противоупойка и реанимация) >90 мин
КТ/КЧ<10кг/10-30кг/>30кг
65 лв./65 лв./80 лв./90лв.
- Премедикация, абокат, индукция, интубация, инхалационна анестезия, мониторинг, реанимация
<45 мин/45-90 мин/90-135 мин/>135 мин 90 лв. / 140 лв. / 160лв./ 210 лв.
Премедикация, въвеждане в и поддържане на обща

