ПРЕЙСКУРАНТ КАБІНЕТУ УЗД
Комплекс: ОМТ (УЗД вагінальне органів малого тазу у жінок + щитовидна залоза +
молочні залози і зони лімфовідтоку

740

Комплекс: ОМТ + молочні залози і зони лімфовідтоку

530

Комплекс: щитовидна залоза + молочні залози і зони лімфовідтоку

480

Комплекс: ОМТ+ щитовидна залоза

490

Комплекс: ОЧП + Нирки + сечовий міхур

490

УЗД скринінг чоловічий: ОЧП + нирки + передміхурова залоза + сечовий міхур +
органи мошонки (яєчка + сім’яні канатики)

780

УЗД скринінг чоловічий: ОЧП + нирки + передміхурова залоза + сечовий міхур +
УЗД щитовидної залози

770

УЗД скринінг жіночий: ОЧП + нирки +УЗД вагінальне органів малого тазу + УЗД
молочних залоз і зон лімфовідтоку

830

УЗД скринінг жіночий: ОЧП + нирки +УЗД вагінальне органів малого тазу + УЗД
щитовидної залози

790

Комплекс: ОЧП (печінка + жовчний міхур + жовчні
протоки + підшлункова залоза + селезінка) + нирки

350

Комплекс: ОЧП (печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза +
селезінка)

320

УЗД підшлункової залози з функціональними пробами

250

УЗД Нирки + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + передміхурова залоза

320

УЗД передміхурова залоза + сечовий міхур

270

УЗД ректальне органів малого тазу у чоловіків

380

УЗД трансабдомінальне органів малого тазу у жінок

290

УЗД вагінальне органів малого тазу у жінок

320

УЗД органів мошонки (яєчка + сім’яні канатики)

320

УЗД суглобів: колінного, кульшового, ліктьового, плечового, кісті,стопи (за один)

280

УЗД суглобів: колінного, кульшового, ліктьового, плечового, кісті,стопи (за пару)

370

УЗД кульшових суглобів (діти до 1 року)

270

УЗД кульшових суглобів (діти до 1 року) + Консультація дитячого лікаря-ортопеда

350

Консультація ортопеда-травматолога дитячого розгорнута з випискою схеми
лікування

290

Консультація дитячого лікаря-ортопеда повторна

220

УЗД щитовидної залози

270

УЗД молочних залоз і зон лімфовідтоку

320

УЗД - акушерство (термін вагітності до 10-14 тижнів)

370

УЗД - акушерство (термін вагітності до 15-23 тижнів)

440

УЗД — акушерство (двійня)

470

УЗ дуплексне сканування судин шиї

370

УЗ дуплексне сканування судин черевної порожнини та зачеревного простору

350

УЗ дуплексне сканування артерій верхніх кінцівок

380

УЗ дуплексне сканування артерій нижніх кінцівок

380

УЗ дуплексне сканування вен нижніх кінцівок

380

УЗ дуплексне сканування вен верхніх кінцівок

380

УЗД лімфатичні вузли

250

Фолікулометрія

200

Знімок зображення

20

Запис на диск

70

УЗД органів та судин черевної порожнити (УЗД ОЧП + судини)

370

УЗД органів та судин заочеревинного простору (УЗД ОЗП + судини)

370

УЗД шкіри (рубці, невуси, новоутворення шкірних покривів)

200

УЗД статевого члену

270

УЗД статевого члену з фармакологічною пробою (виявлення судинного компоненту
еректильної дисфункції)

300

УЗД очного яблука

190

Нейросонографія (узд головного мозку)

330

*у прейскуранті вказані ціни тільки на основні види послуг; за більш детальною інформацією
звертайтесь за телефонами:
вул. Марії Лагунової, 4
тел. 7-30-01, (096) 011-28-10, (066)-57-94-355
**у зв’язку з нестабільним курсом валют, ціни можуть дещо відрізнятись від вказаних на
сайті; дякуємо за розуміння!

