Ценоразпис на ветеринарно-медицинските услуги в сила от 01.02.2019 г.
Наименование
ПРЕГЛЕДИ И ПОСЕЩЕНИЯ
Клиничен преглед
Консултация
Контролен преглед
Посещение на адрес
Спешно повикване и клиничен преглед в извънработно време
ВАКСИНАЦИИ
Ваксинация на заек (хеморагична болест)
Ваксинация на заек (миксоматоза)
Ваксинация на котка (бяс - рекомбинантна ваксина)
Ваксинация котка (ринотрахеит, калицивироза, панлевкопения)
Ваксинация котка (ринотрахеит, калицивироза, панлевкопения, бяс)

Цена в
лв

25
15
15
10
50
15
15
30
30
50

Ваксинация котка (ринотрахеит, калицивироза, панлевкопения, хламидиоза, левкемия)
Ваксинация на куче (парвовироза)
Ваксинация на куче (гана, хепатит, парвовироза, параинфлуенца, лептоспироза)

50
30
30

Ваксинация на куче (гана, хепатит, парвовироза, параинфлуенца, лептоспироза, бяс)
Ваксинация на куче (бяс)
Ваксинация на куче (кучешка кашлица)
АМБУЛАТОРНИ МАНИПУЛАЦИИ
Аутопсия на котка/ куче
Аутопсия на птица/ заек
Бинтова превръзка
Биопсия - тъканна
Биопсия - тънкоиглена
Венозно вливане на медикаменти
Вземане на кръв
Диагностична пункция
Евтаназия на котка/ куче
Екстракция на млечни зъби
Изваждане на кърлеж
Изкуствено осеменяване със свежа семенна течност
Изрязване на зъби - заек/ гризач
Имобилизираща превръзка
Инжектиране - подкожно/ мускулно
Инхалация - две процедури на ден
Катетеризация на пикочен мехур - женско куче/ котка
Катетеризация на пикочен мехур - мъжко куче/ котарак
Клизма
Обезпаразитяване (не се включва цената на препарата)

30
15
45
50
10
15
50
30
20
10
20
50
50
10
80
10
30
10
20
20
10
50
10

Обработка на абсцес
Обработка на малка кожна рана със шев
Отстраняване на чуждо тяло (осил)
Поставяне на венозен катетер
Поставяне на венозен катетер и банка за инфузия
Почистване на анални жлези
Почистване на зъбен камък с ултразвук
Почистване на уши
Промивка на анални жлези
Промивка на влагалище/ препуциум

30
50
30
20
40
10
50
20
20
20

Промивка на ушните канали
Регистрация на куче - микрочипиране и издаване на BG паспорт
Тоалет на кожна рана
Тонометрия (измерване на вътреочно налягане)
Физиотерапия - EMS (една процедура)
Шиниране с полиестерен бинт
АНЕСТЕЗИЯ

50
50
10
20
20
50

Аналгезия с опиоид
Инхалационна анестезия (въвеждане, поддържане и мониторинг) до 1 час
Локална (инфилтративна анестезия)
Обща венозна анестезия до 1 час
Седация
ГРУМИНГ

30
70
20
50
30

Изкъпване със шампоан
Разресване
Фризура
Фризура на спластена козина
Фризура - частична
Изрязване на нокти

20
20
35
50
20
10
ЛАБОРАТОРИЯ

Биохимичен електролитен профил
Биохимичен кръвен профил
Биохимичен кръвен профил + електролити
Биохимичен кръвен профил + ПКК
Глюкоза - измерване с глюкомер
Глюкозна крива
Коагулация - aPTT/ PT
Копроовоскопия - флотационен метод
Микробиология с антибиотикограма
Микроскопско изследване - вагинална цитонамазка
Микроскопско изследване - кожна проба
Микроскопско изследване - кожна цитология
Микроскопско изследване - кръвна разстилка
ПКК - пълна кръвна картина
Посявка за дерматофити
Прогестерон

35
35
60
50
10
50
30
25
50
20
20
20
20
15
30
30

Пунктат - микроскопия/ рефрактометър
Пунктат - микроскопия/ рефрактометър/ биохимия
Пунктат/ серум/ урина - рефрактометър
Ретикулоцити - мануално броене

25
50
5
15

Серологичен тест - IDEXX - 4Dx (дирофилариоза, ерлихиоза, анаплазмоза, 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/ гиардия - антиген
Тест - флуоресцин
Тест - Ширмер
Тест на Knott за микрофиларии
Тиксо-тест

50
30
30
30
35
35
30
30
40
10
10
20
20

Урина - биохимия/ рефрактометър
Урина - биохимия/ рефрактометър/ микроскопия
Хистологично изследване
Хистологично изследване (референтна лаборатория в чужбина)
Цитологично изследване
Цитологично изследване (референтна лаборатория в чужбина)
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
ЕКГ - електрокардиограма
Ехография - диагностика на бременност
Ехография - офталмологична
Ехография на коремни органи (фокусна)
Ехография на коремни органи (цялостна)
Ехокардиография
Ехокардиография скрининг
Контраст - бариева каша (включва препарата и апликацията)
Контраст - урографин (включва препарата и апликацията)
Рентгенография - от 4 до 6 проекции
Рентгенография - до 3 проекции
Рентгенография - една проекция
Рентгенография - лакътна дисплазия
Рентгенография - тазобедрена дисплазия
Рентгенография - тазобедрена и лакътна дисплазия
Рентгенография + ехография на коремни органи
Рентгенография + ехокардиография
Сертификат за тазобедрена дисплазия
Сертификат за тазобедрена и лакътна дисплазия

15
30
50
120
30
100
30
30
30
30
50
90
60
20
30
90
60
30
60
60
90
90
130
70
100

ОРТОПЕДИЯ
Цената включва анестезията, хирургичната процедура, следоперативното обезболяване и
Ортопедичните импланти се заплащат допълнително.
Отстраняване на ортопедични импланти
100-200
Ампутация на крайник
300-400
Ампутация на пръст
200-300
Корективна остеотомия на улната с мастна трансплантация
400-500
Луксация на долночелюстна става - закрито наместване
200
Луксация на лакътна става - закрито наместване
200
Луксация на лакътна става - оперативно наместване
300-400
Луксация на пателата (Slocum техники)
500-600
Луксация на тазобедрена става - закрито наместване
200
Луксация на тазобедрена става - оперативно наместване (toggle pin)
500-600
Луксация на тазобедрена става - оперативно наместване (стабилизиращ шев)
300-400
Луксация на тарзална става - частична артродеза
400-500
Луксация на тарзална става - изкуствени връзки
400-500
Монтегия фрактура
400-500
Вътреставна фрактура
400-500
Остеотомия на бедрената глава
300-400
Растежен дефект на лакътна става UPA - отстраняване на PA
400-500
Руптура на ахилесово сухожилие с временна артродеза
400-500
Фрактура на горна челюст
200-300
Фрактура на долна челюст
Фрактура на дълга кост
Фрактура на метакарпални/ метатарзални кости
Фрактура на пръсти
Фрактура на лопатка
Фрактура на таз
СПЕШНИ МЕДИЦИНСКИ ПРОЦЕДУРИ
Абдоминоцентеза - терапевтична
Интубация
Кислородна терапия за 1 час
Кръвопреливане с донор на клиниката/ котка
Кръвопреливане с донор на клиниката/ куче
Кръвопреливане/ котка
Кръвопреливане/ куче
Перикардиоцентеза
Поставяне на абдоминален дренаж
Поставяне на временен уринарен катетер
Поставяне на носен катетер за кислород
Поставяне на носно-хранопроводна сонда за хранене
Поставяне на хранопроводна сонда за хранене
Поставяне на цистостомален катетер
Промивка на стомах
Торакоцентеза - терапевтична
Трахеотомия

200-300
300-400
200-300
200-300
300-400
400-500
50
30
20
150
200
100
150
150
100
50
20
100
100
150
50
50
150

Цистоцентеза - терапевтична

50
СТАЦИОНАРНО ЛЕЧЕНИЕ

Цената включва ветеринарно-медицинските манипулации и хигиенно-санитарните грижи
Стационарно лечение I степен - 24 часа
Стационарно лечение II степен - 24 часа
Стационарно лечение III степен (интензивни грижи) - 24 часа
Хоспитализация до 12 часа

40
60
80
30

ХИРУРГИЯ
Цената включва анестезията, хирургичната процедура, следоперативното обезболяване и
наблюдение до 24 часа.
Cherry eye - "pocket" техника (двустранно)
350
Cherry eye - "pocket" техника (едностранно)
250
Eвентрация (травматична херния)
200-300
Аблация на ушния канал с остеотомия на була тимпаника
500-600
Ампутация на допълнителни пръсти
150
Ампутация на опашка
150
Гастропексия (превантивна)
350
Гастротомия
300-400
Диагностична лапаротомия
100-200
Диафрагмална херния
400-500
Еверзия на хрущяла на третия клепач (двустранно)
200
Еверзия на хрущяла на третия клепач (едностранно)
150
Екстирпация на анални жлези
300-400
Екстракция на постоянен зъб
100-200
Ентероанастомоза
400-500
Ентеротомия
300-400
Ентропиум - временни корективни шевове
100
Ентропиум - постоянна корекция (двустранно)
300
Ентропиум - постоянна корекция (едностранно)
200
Енуклеация
200-300
Епизиотомия
100-200
Изпадане на влагалището - лабиален шев и оварихистеректомия
200
Изпадане на влагалището - резекция и оварихистеректомия
350
Инвагинация
400-500
Ингвинална херния
300-400
Кастрация на бездомна женска котка
75
Кастрация на бездомна мъжка котка
55
Кастрация на бездомно женско куче
90
Кастрация на бездомно мъжко куче
60
Кастрация на женска котка
100
Кастрация на женско куче 10-25кг
140
Кастрация на женско куче до 10кг
120
Кастрация на женско куче над 25кг
160
Кастрация на котарак
70
Кастрация на крипторхид
100-200

Кастрация на мъжко куче 10-25кг
Кастрация на мъжко куче до 10кг
Кастрация на мъжко куче над 25кг
Кожна рана - хирургична обработка
Кожна рана - пластика
Корекция на меко небце и ноздри
Корнеална язва - скарификация и временна тарзорафия
Нефректомия
Оперативно лечение на перитонит
Ороназална фистула
Отохематом
Отстраняване на чуждо тяло от хранопровода - шийна област
Перианални фистулни рани
Перинеална херния
Пилоропластика
Пиометра
Превъртане на стомаха
Проптоза на очната ябълка
Пъпна херния
Ректален пролапс - колопексия
Ректален пролапс - колопексия с ентероанастомоза
Руптура на пикочен мехур
Сиалоцеле (марсупиализация)
Сиалоцеле (отстраняване на слюнчена жлеза)
Спленектомия
Торакотомия
Травматично разкъсване на уретрата (тазов капак)
Тумори в коремната кухина
Тумори в перианална област
Тумори в тазова кухина (тазов капак)
Тумори и рани на клепачите
Тумори на венците
Тумори на влагалището - оперативно отстраняване
Тумори на кожата на малка основа
Тумори на кожата на широка основа - оперативно отстраняване
Тумори на млечната жлеза - нодулектомия
Тумори на млечната жлеза - унилатерална мастектомия
Тумори на млечната жлеза - частична мастектомия
Тумори на пикочния мехур - частична цистектомия
Тумори на тестисите - скротектомия
Уретростомия - перинеална - котка
Уретростомия - скротална - куче
Уретротомия - куче
Фимоза/ парафимоза
Фрактура на ребра, гръден капак
Цезарово сечение
Цистотомия

100
80
120
100-200
200-400
400-500
100-200
400-500
400-500
200
150
300-400
300-400
400-500
400-500
200-300
500-600
200
100-200
200-300
300-400
300-400
200-300
300-400
300-400
500-600
500-600
300-400
300-400
500-600
100-200
100-200
300-400
100-200
300-400
100-200
300-400
200-300
300-400
200-300
400
400
200
200-300
400-500
300-400
300-400

ХОТЕЛ (за 24 часа)
При настаняване на две животни в общо помещение, второто се таксува наполовина.
Хотел - заек
Хотел - котка
Хотел - куче до 10кг
Хотел - куче над 10кг

10
15
20
25

