УСЛУГИ
ПРЕГЛЕДИ И ПОСЕЩЕНИЯ
Клиничен преглед
Консултация
Контролен преглед
Посещение на адрес
Спешно повикване и клиничен преглед в извънработно време
РЕГИСТРАЦИЯ И МАРКИРОВКА
Издаване на BG паспорт/ куче, котка
Издаване на здравна книжка на куче/ котка
Микрочипиране
Микрочипиране с чип на клиент
АМБУЛАТОРНИ МАНИПУЛАЦИИ
В цената на манипулациите не се включва анестезия
Обезпаразитяване (не се включва цената на препарата)
Изваждане на кърлеж
Изрязване на зъби
Изрязване на нокти
Инжектиране - подкожно/ мускулно
Венозно вливане на медикаменти
Вземане на кръв
Поставяне на венозен катетер
Поставяне на венозен катетер и банка за инфузия
Тоалет на рана
Бинтова превръзка
Обработка на абсцес
Обработка на малка кожна рана с шев
Отстраняване на чуждо тяло от нос, ухо, око, лапа
Биопсия - тъканна
Биопсия - тънкоиглена
Почистване на анални жлези
Промивка на анални жлези
Почистване на уши
Промивка на ушни канали
Катетеризация на пикочен мехур/ женска котка, куче
Катетеризация на пикочен мехур/ мъжка котка, куче
Клизма
Почистване на зъбен камък с ултразвук
Екстракция на млечни зъби
Пункция на става/ интраставна инжекция
Имобилизираща превръзка
Тонометрия (измерване на вътреочно налягане)
Офталмоскопия
Инхалация - две процедури на ден
Физиотерапия - EMS (една процедура)
Изкуствено осеменяване със свежа семенна течност
Абдоминоцентеза - диагностична

Цена/ лв.
25
15
15
10
50
10
5
30
20

10
5
5
5
5-10
10
10
15
30-50
10-20
10
20-40
20-40
20-40
40
20
10
20
10
20
20
10
20-40
50
40
30
20-40
20
20
20
15
70
15

Торакоцентеза - диагностична
Цистоцентеза - диагностична
Терапия - Alizine/ мл
Терапия - Cerenia/ мл
Терапия - Depo-medrol/ епидурално/ еднократна процедура
Терапия - Depo-medrol/ интралезийно/ еднократна процедура
Терапия - Immiticide/ 2мл
Терапия - Vincristine/ еднократна доза
Терапия - тромбоцитна маса/ еднократна процедура
Аутопсия на котка/ куче
Аутопсия на птица/ заек
Евтаназия на котка/ куче
ВАКСИНАЦИИ
куче/ Eurican DAPPi Lmulti - седемвалентна ваксина
куче/ Primodog - моновалентна ваксина
куче/ Rabisin - моновалентна ваксина с/у бяс
куче/ Eurican DAPPi Lmulti + R - осемвалентна ваксина
котка/ Purevax Rabies - рекомбинантна ваксина с/у бяс
котка/ Purevax RCP - тривалентна, безаджувантна ваксина
котка/ Purevax RCP+Rabies - четиривалентна, безаджувантна ваксина
котка/ Purevax RCPChFeLV - петвалентна, безаджувантна ваксина
заек/ Pestorin - ваксина с/у хеморагична болест
заек/ Мyxoren - ваксина с/у миксоматоза
Поливалентен серум - панлевкопения, ринотрахеит, калицивироза и хламидиоза
Поливалентен серум - парвовироза, гана, коронавироза, аденовироза
ЛАБОРАТОРИЯ
Биохимичен кръвен профил
Биохимичен кръвен профил + ПКК
ПКК - пълна кръвна картина
ПКК - пълна кръвна картина - скрининг
ДКК - диференциална кръвна картина
Ретикулоцити - мануално броене
Кръвна разстилка
Тест при кръвопреливане (Cross-match)
Урина - биохимично изследване
Урина - комплексно изследване
Глюкоза - измерване с глюкомер
Копроовоскопия - флотационен метод
Трихинелоскопиране
Тест на Knott за микрофиларии
Кожна проба - микроскопия
Кожна цитология
Тиксо-тест
Посявка за дерматофити
Микробиология с антибиотикограма
Биохимично и цитологично изследване на пунктат
Хистологично изследване

15
15
10
15
50
25
125
50
50
40-60
6
40-60
30
30
15
30
30
30
50
50
15
15
25
25
35
45
15
10
10
10
15
30
10
20
6
20
15
20
15
15
15
25
40
25
50

Хистологично изследване (референтна лаборатория в чужбина)
Цитологично изследване
Цитонамазка
Тест - флуоресцин
Тест - Ширмер
Прогестерон
Тироксин (Т4)
Къшинг - тест с ниска доза дексаметазон
Жлъчни киселини - 2 теста/ преди и след хранене
Серологичен тест - IDEXX 4Dx (дирофилария, ерлихия, анаплазма, лаймска болест)
Серологичен тест - бруцелоза - антитяло
Серологичен тест - гана - антиген
Серологичен тест - дирофилариоза - антиген
Серологичен тест - котешка левкемия / имунодефицитен вирус
Серологичен тест - лайшманиоза антитяло
Серологичен тест - панлевкопения - антиген
Серологичен тест - парвовироза - антиген
Серологичен тест - парвовироза / коронавироза - антиген
Серологичен тест - парвовироза/ коронавироза/ гиардия - антиген
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
Рентгенография - една снимка
Рентгенография - до 3 снимки
Рентгенография - от 4 до 6 снимки
Рентгенография - над 6 снимки
Рентгенография + ехография на коремни органи
Рентгенография + ехокардиография
Ехокардиография
Ехокардиография скрининг
Ехография на коремни органи
Ехография на коремни органи - скрининг
Ехография - диагностика на бременност
Ехография - офталмологична
ЕКГ - електрокардиограма
Контраст (включва препарата и апликацията)
Сертификат за тазобедрена дисплазия
Сертификат за тазобедрена и лакътна дисплазия
АНЕСТЕЗИЯ
Анестезия/аналгезия/следоперативен престой
Локална (инфилтративна анестезия)
Седация
Обща венозна анестезия до 1 час
Инхалационна анестезия (въвеждане, поддържане и мониторинг)
Дистанционно упояване
Аналгезия с опиоид
СПЕШНИ МЕДИЦИНСКИ ПРОЦЕДУРИ
Абдоминоцентеза - терапевтична
Торакоцентеза - терапевтична

120
30
15
10
10
30
60
90
110
50
30
25
25
30
35
25
25
30
35
30
50
70
90
70
100
80
50
40
25
30
30
30
20-40
70
100
100-200
10
25-35
40-50
70
80
20-40
50
50

Цистоцентеза - терапевтична
Перикардиоцентеза - терапевтична
Интубация
Кислородна терапия до 12 часа
Поставяне на носен катетер за кислород
Трахеотомия
Поставяне на гръдна тръба
Поставяне на носно-хранопроводна сонда за хранене
Поставяне на хранопроводна сонда за хранене
Промивка на стомах
Поставяне на абдоминален дренаж
Поставяне на временен уринарен катетер
Поставяне на цистостомален катетер
Кръвопреливане (цялa кръв)
ХИРУРГИЯ

50
150
25
20-60
25
100
100
50
80
50
80
50
150
100-150

В цената на операциите не се включват анестезия, аналгезия и стационар, с изключение на
кастрациите.
Хирургични операции в областта на главата и шията
Cherry eye - "pocket" техника (едностранно)
150
Ентропиум - временни корективни шевове
50
Ентропиум/ ектропиум - постоянна корекция (едностранно)
100-200
Тумори и рани на клепачите
100-200
Корнеална язва - конюнктивална пластика/ 360 градуса
200
Корнеална язва - скарификация
100
Проптоза на очната ябълка
150
Енуклеация
100-200
Отохематом
100
Аблация на ушния канал с остеотомия на була тимпаника
500
Пластика на ноздри
100
Корекция на меко небце и ноздри
300
Ороназална фистула
100
Екстракция на постоянен зъб
100-150
Сиалоцеле (марсупиализация)
100-150
Сиалоцеле (отстраняване на слюнчена жлеза)
200-300
Тумори на венците - оперативно отстраняване
100-200
Аритеноидна латерализация
500
Отстраняване на чуждо тяло от хранопровода - шийна област
200-300
Хирургични операции в областта на гръдния кош
Плеврална ефузия (поставяне на гръдни дренажи)
200
Фрактура на ребра, гръден капак
200-400
Диафрагмална херния
300-400
Торакотомия
400-500
Лобектомия на бял дроб
500-700
Хирургични операции в областта на корема
Eвентрация (травматична херния)
100-300
Ингвинална, скротална, феморална херния
200-300

Пъпна херния
Оперативно лечение на перитонит
Диагностична лапаротомия
Гастротомия
Гастропексия (превантивна)
Пилоропластика
Превъртане на стомаха
Ентеротомия
Ентероанастомоза
Инвагинация
Спленектомия
Тумори в коремната кухина - оперативно отстраняване
Цистотомия
Руптура на пикочен мехур
Тумори на пикочния мехур - частична цистектомия
Пиометра
Цезарово сечение
Хирургични операции в областта на таза
Перинеална херния
Перианални фистулни рани
Ректален пролапс (колопексия)
Ампутация на опашка
Анални жлези - екстирпация
Травматично разкъсване на уретрата
Уретростомия - перинеална - котка
Уретростомия - скротална - куче
Уретротомия - куче
Фимоза/ парафимоза
Епизиотомия
Изпадане на влагалището/ хиперплазия
Тумори на тестисите - скротектомия
Тумори на влагалището - оперативно отстраняване
Тумори в тазова кухина (тазов капак)
Хирургични операции на кожата
Кожна рана - хирургична обработка
Кожно-мускулна рана - хирургична обработка
Кожни рани - пластика
Тумори на кожата на малка основа - оперативно отстраняване
Тумори на кожата на широка основа - оперативно отстраняване
Тумори на млечната жлеза -мастектомия
Кастрации
Кастрация на котарак (вкл. анестезия, аналгезия, стационар)
Кастрация на крипторхид (вкл. анестезия, аналгезия, стационар)
Кастрация на мъжко куче 20-40кг (вкл. анестезия, аналгезия, стационар)
Кастрация на мъжко куче до 20кг (вкл. анестезия, аналгезия, стационар)
Кастрация на мъжко куче над 40кг (вкл. анестезия, аналгезия, стационар)
Кастрация на женска котка (вкл. анестезия, аналгезия, стационар)

100
200-400
100
200-300
150
200-300
400-600
200-300
300-400
200-400
200-300
200-400
200-300
200-300
200-300
100-200
100-300
200-300
200-300
200-300
50-100
200
300-500
300
300
100
100-200
50-100
200-300
100-200
200-300
400-500
50-100
100-200
100-200
50-100
100-200
100-300
65
100-200
100
80
120
95

Кастрация на женско куче 20-40кг (вкл. анестезия, аналгезия, стационар)
140
Кастрация на женско куче до 20кг (вкл. анестезия, аналгезия, стационар)
120
Кастрация на женско куче над 40кг (вкл. анестезия, аналгезия, стационар)
160
ОРТОПЕДИЯ
В цената на операциите не се включват анестезия, аналгезия, стационар, ортопедични
импланти и консумативи.
Фрактура на горна челюст
100-200
Фрактура на долна челюст
100-200
Симфизиодеза на долна челюст
100
Фрактура на пръстите
100-200
Фрактура на лопатка
200-300
Фрактура на раменна кост
200-400
Фрактура на улна
200-300
Фрактура на радиус
200-300
Монтегия фрактура
300-400
Фрактура на киткова става
200-300
Фрактура на метакарпални/ метатарзални кости
100-200
Фрактура на таз (ацетабулум)
300-500
Фрактура на таз (илиум)
200-400
Сакроилиачно отделяне
200-300
Фрактура на бедрена кост
200-400
Фрактура на тибия
200-300
Фрактура на тарзална става
200-300
Илизаров (рингова външна костна фиксация)
400-500
Луксация на долночелюстна става - закрито наместване
100
Луксация на лакътна става - закрито наместване
100
Луксация на лакътна става - оперативно наместване
300-400
Луксация на тазобедрена става - закрито наместване
100
Луксация на тазобедрена става - оперативно наместване (стабилизиращ шев)
200-300
Луксация на тазобедрена става - оперативно наместване (toggle pin)
400-500
Луксация на пателата/ костни реконструкции
400-500
Луксация на пателата/ мекотъканни реконструкции
200-300
Луксация на тарзална става - оперативно наместване (изкуствени връзки)
300-400
Aртродеза на карпална става
400-500
Aртродеза на тарзална става
400-500
Артродеза на лакътна става
500-600
Руптура на ахилесово сухожилие с временна артродеза
300-400
Възстановяване на скъсани сухожилия
200-300
Корективна остеотомия/ две кости
700-800
Корективна остеотомия/ една кост
500-600
Корективна остеотомия на улната с мастна трансплантация
300-400
Остеотомия на бедрената глава
200-300
Скъсана предна кръстна връзка - изкуствена връзка
300-400
Скъсана предна кръстна връзка - tibial wedge
500
Скъсана предна кръстна връзка - ТТО
600
Тройна остеотомия на таза
800

Растежен дефект на лакътна става UPA - отстраняване на PA
Вътреставно инжектиране на натриев хиалуронат/ еднократна процедура
Отстраняване на ортопедични импланти
Ампутация на крайник
Ампутация на пръст
СТАЦИОНАРНО ЛЕЧЕНИЕ
Стационарно лечение I степен - 24 часа
Стационарно лечение II степен - 24 часа
Стационарно лечение III степен (интензивни грижи) - 24 часа
Хоспитализация в рамките на работния ден
ХОТЕЛ
Хотел заек
Хотел котка
Хотел куче до 20 кг (самостоятелен бокс)
Хотел куче над 20 кг (самостоятелна стая)
ГРУМИНГ
Изкъпване със шампоан
Разресване
Фризура
Фризура - частична

300-400
100
50-100
100-200
50-100
30-40
50-60
70-80
20-40
5
10
15
20
15-25
15-25
30-50
15-25

