Ценоразпис
/съгласуван с Ветеринарно Медицинска Колегия София - град/

Прегледи – диагностични
Общ клиничен преглед
Контролен преглед
Консултация

25лв.
10 лв.
40 лв.

Прегледи – специализиран
Офталмологичен,ортопедичен и т.н.;второ мнение
Посещение на място (в рамките на София)
Преглед в извън работно време

25-70 лв.
40-80 лв.
40 лв

Ваксини
Ваксина годишна
Ваксини Intervet,Merial-всички
Ваксина Pure Vax RCP
Ваксина Pure Vax RCPCHFeLV
Ваксина Pure Vax Rabies cat
Ваксина Eurikan Herpes 205
Ваксина срещу Бабезиоза-Intervet
Ваксина за зайци-Pestorin +/- паспорт
Ваксина за зайци –Myxoren +/- паспорт
Моновалентна ваксина Бяс
Издаване на стандартен паспорт
Издаване/преиздаване на международен паспорт
Поставяне на микрочип Data mars

40 лв.
40 лв.
40 лв.
65 лв.
40лв.
90 лв.
90 лв.
25 лв.
20 лв.
20 лв.
10 лв.
20 лв.
45 лв.

Обезпаразитяване
Външно
Вътрешно
*не се включва цената на препарата
Отстраняване на кърлеж

5лв.
5 лв.
10лв.
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Хоспитализация
Хоспитализация – до 4 часа
Хоспитализация – до 24часа
24 часова хоспитализация взависимост от
състоянието на пациента / Х1 до Х3/
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5-10 лв.
15-40 лв.

Хоспитализация –котки X1 (леки грижи)
Хоспитализация –котки X2 (средни грижи)
Хоспитализация –котки X3 (интензивни грижи)
Хоспитализация –куче до 10 кг X1 (леки грижи)
Хоспитализация – куче до 10 кг X2 (средни грижи)
Хоспитализация – куче до 10 кг X3 (интензивни грижи)
Хоспитализация – куче над 10 кг X1 (леки грижи)
Хоспитализация – куче над 10 кг X2 (средни грижи)
Хоспитализация – куче над 10 кг X3 (интензивни грижи)

25 лв.
35лв.
45 лв.
25 лв.
35лв.
45 лв.
25 лв.
35лв.
45 лв.

24часова хоспитализация в инфекциозен стационар взависимост от
състоянието на пациента / Х1 до Х3/
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Хоспитализация –котки X1 (леки грижи)
Хоспитализация –котки X2 (средни грижи)
Хоспитализация –котки X3 (интензивни грижи)
Хоспитализация –куче до 10 кг X1 (леки грижи)
Хоспитализация – куче до 10 кг X2 (средни грижи)
Хоспитализация – куче до 10 кг X3 (интензивни грижи)
Хоспитализация – куче над 10 кг X1 (леки грижи)
Хоспитализация – куче над 10 кг X2 (средни грижи)
Хоспитализация – куче над 10 кг X3 (интензивни грижи)

35 лв.
40лв.
60 лв.
35 лв.
45лв.
60 лв.
40 лв.
60лв.
80лв.

Интензивни грижи
Спешна помощ при постъпване
Интензивни грижи за 12 – часов блок
Кислород – на час
Кислород – на 12 часа
Спешна реанимация при кардиопулмонален блок (CPR)
• − котки / малки кучета
• − средни кучета
• − големи кучета
Кръвопреливане – цяла кръв – куче
Кръвопреливане –цяла кръв – котка
Трансфузия на плазма

70-100 лв.
80-300 лв.
10 лв.
60-100 лв.
200 лв./час
300 лв./час
400 лв./час
180-250 лв.
150-250 лв.
100-160 лв.
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Поставяне на носно – хранопроводна сонда
Поставяна на хранопроводна сонда
Поставяне на носен катетър за О2
Интубация
Поставяне на гръдна тръба
Флеботомия с цел намаляване на хематокрита

50-150 лв.
90-150 лв.
30-50 лв.
20-40 лв.
200-250 лв.
100 лв.

Флуидна терапия
Поставяна на венозен катетър
Система-банка
Система – банка – инфузомат
Колоидни разтвори – за 5 мл.
Флуиди подкожно

15 лв.
10 лв.
30 лв.
1.5 лв.
10-20лв.

Медицински процедури
Подкожна /мускулна инжекция

Даване на лекарства през устата
Вземане на кръв
Измерване на кръвно налягане
Превръзка/шина
• ниво 1
• – ниво 2
• – ниво 3
• – ниво 4
Взимане на гипсов отпечатък за ортеза/протеза

5-10 лв.

5-10 лв.
10-20 лв.
25 лв
10-20 лв.
15-35 лв.
35-40 лв.
50-80 лв.
40 лв.

Почистване на уши
Промивка на уши
Почистване на анални жлези
Промиване на анални жлези
Промиване на препуциум/влагалище
Изрязване на нокти
Изрязване на клюн
Изрязване на зъби

10лв.
70-100 лв.
10-15 лв.
25-30лв.
10-20 лв.
10-20 лв.
12 лв.
12 лв.

Отстраняване на чуждо тяло от лапа
Отстраняване на чуждо тяло от ухо
Отстраняване на чуждо тяло от носа
Отстраняване на чуждо тяло от меки тъкани

60-70 лв.
50-80 лв.
50-100 лв.
70-200 лв.
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Отстраняване на чуждо тяло от окото
Обработка на абсцес
Обработка на абсцес при заек
Цистоцентеза
Поставяне на уринарен катетър на мъжко животно
Поставяне на уринарен катетър на женско животно

40-80 лв.
50-100 лв.
70-100 лв.
20-30 лв.
20-30 лв.
60-80 лв.

Клизма- куче
Клизма –котка
Стриктура на ануса – котка

100-150 лв.
80-100 лв.
40-60 лв.

Пункция на става
Абдоминоцентеза-диагностична
Абдоминоцентеза-терапевтична
Торакоцентеза – диагностична
Торакоцентеза – терапевтична
Перикардиоцентеза

30-40 лв.
20 лв.
70-130 лв.
30 лв.
80-150 лв.
200-500 лв.

Почистване на зъбен камък,скалер
Изваждане на млечни зъби
Изваждане на кучешки зъби -1 бр.
Изрязване на зъби-гризачи
Промиване на слъзни канали

80-100 лв.
70-100 лв.
120-150 лв.
20-100 лв.
30-100 лв.
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Анестезия / Аналгезия
Индукция – Propofol
Седация
Епидурална анестезия
с Лидокаин
Епидурална анестезия
с Бупивакаин
Епидурална аналгезия
с Опиоиди
Поставяне на епидурален катетър
Локална анестезия
Проводна анестезия
Мониторинг/час
Инхалационна анестезия /час + позитивна вентилация
за всеки следващ започнат час
40 лв./час
Анестезия на екзотични пациенти - инжективна
Анестезия на екзотични пациенти - инхалационна
Антиседан („бързо събуждане“)
Следоперативно обезболяване,НСПВС
Следоперативно обезболяване,Опиоди

10 лв./1 мл.
40-60 лв.
60 лв.
60-100 лв.
80 лв.
80 лв.
30 лв.
40-80 лв.
60-70 лв.
120 лв./час
40лв.
70лв.
20-60 лв.
20 лв.
40-80 лв.

Офталмология
Прегледи, манипулации
Специализиран първичен офталмологичен преглед

80лв.

/включва преглед на преден сегмент, слъзна секреция, измерване на очно налягане,
преглед на очни дъна, оцветяване на роговицата/

Офталмологичен преглед
Измерване на слъзна секреция
Измерване на вътреочно налягане
Оцветяване на роговицата
Преглед на преден сегмент
Преглед на очни дъна -офталмоскопия
Ехографски преглед на очи
Цитология от конюнктивален секрет

25-40 лв.
10 лв.
20 лв.
10 лв.
40 лв.
30 лв.
30 лв.
30 лв.
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Хирургия
Клепачи
Ентропион – временни корективни шевове
Ентропион – постоянна корекция
Комбиниран ентропион/ектропион едностранно
Рани на клепачите +/- пластика
Тумори на клепачите +/- пластика
Ектопични мигли /дистихиаза/ – оперативно отстраняване

100 лв.
190-250 лв.
300 лв.
150-300 лв.
200-300 лв.
200 лв.

Трети клепач
Cherry eye – протрузия на слъзна жлеза
Еверзия на хрущял на третия клепач
Частична резекция на трети клепач
Отстраняване на чуждо тяло от конюнктивален сак
Отстраняване на дермоид едностранно

170-230 лв.
100 лв.
100 лв.
5 0 лв.
200-300 лв.

Роговица
Корнеална язва – скарификация
Корнеална язва – конюнктивална присадка
Корнеално чуждо тяло
Операции при перфорация на роговицата
Пришиване на клепачите

100-140 лв.
200-250 лв.
180-250 лв.
250-350лв.
90-100 лв.

Вътреочна хирургия
Проптоза на очната ябълка
Енуклеация

200-300 лв.
290 лв.
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Хирургия
Обща хирургия
Кожни рани
• 1-ва степен
• 2-ра степен
• 3-та степен
• 4-та степен

25-40 лв.
35-50 лв.
50-100 лв.
70-200 лв.

Кожни рани – пластика
Поставяне на козметичен кожен шев
Отстраняване на кожни тумори
• 1-ва степен
• 2-ра степен
• 3-та степен
• 4-та степен

120-250 лв.
20 лв.

Умбиликална херния
Ингвинална, скротална, фемурална херния
Травматична херния/евентрация
Перинеална херния
Перинеални тумори
Екстирпация на анални жлези
Корекция на изпадане на ректума
• без некроза на червото
• с некроза на червото
• колопексия

120-170 лв.
210-300 лв.
260-350 лв.
300-350 лв.
250-450 лв.
200-250 лв

120 лв.
140 лв.
180 лв.
200 лв.

170-200 лв.
190-250 лв.
200-300 лв.

NB: ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ СПЕШНА ОПЕРАТИВНА НАМЕСА
(ВЕЧЕР СЛЕД 20.00 ч.) ЦЕНАТА НА СЪОТВЕТНАТА ОПЕРАЦИЯ СЕ
УВЕЛИЧАВА С 50%

Хирургия в областа на главата
Пластика на твърдо небце
Пластика на меко небце
Ороназална фистула
Отстраняване на гингивални тумори /и епулис/
Екстирпация на слюнчена жлеза

170-250 лв.
350-450 лв.
100-200 лв.
120-200 лв.
200-400 лв.
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Отохематом
Лечебно купиране на уши
Отстраняване на тумори/полипи от ушния канал
Аблация на ушния канал (TECA)
Вентрална булотомия
Операции на хранопровода – шийна област

160-200 лв.
200 лв.
150-200 лв.
300-400лв.
450-650 лв.
300-600 лв.

Коремни операции
Диагностична лапаротомия – куче
Диагностична лапаротомия – котка

180-200 лв.
160 лв.

Спленектомия – куче
Спленектомия – котка

280-500 лв.
180-200 лв.

Гастротомия
Гастротомия и ентеротомия
Билрот I и II
Частична гастректомия
Пилоропластика
Ентеротомия
Ентероанастомоза
Мегаколон

250-350 лв.
350-450 лв.
500-900лв.
300-600 лв.
260-400 лв.
220-300 лв.
250-400 лв.
200-300 лв.

Превъртане/разширение на стомаха /GDV/
Превентивна пексия на стомаха

700-900 лв.
170-200лв.

Оперативно лечение на перитонит
Поставяне на активен дренаж

400-600 лв.
100-150лв.

Чернодробна лобектомия
Инвагинация

400-800 лв.
300-350 лв.
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Операции на уринарните/половите пътища
Цистотомия
Поставяне на цистостомален катетър

200-300
200-300
лв.
лв.

Отстраняване на тумори на пикочния мехур
Отстраняване на камъни от пикочния мехур

300-400 лв.
210-300 лв.

Уретротомия – куче

250-400 лв.

Скротална уретростомия – куче
Перинеална уретростомия – котка
Реуретростомия
Травматично разкъсване на уретрата

250-350 лв.
230-280 лв.
150-200 лв.
300-400 лв.

Влагалищна хиперплазия Вагинални тумори – епизиотомия
Вагинални тумори – тазов капак Тестикуларни тумори
Изпадане на влагалище/пенис
Фимоза, парафимоза, френулум перзистенс

200-250 лв.
200-300 лв.
450-600лв.
100-200 лв.
200-250лв.
200-250 лв.

Екстирпация на бъбрек

450-600 лв.

Простатен абсцес
Простатна циста

400-500лв.
250-400 лв.
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Операции и манипулации полова система
Специализиран АГ преглед

30-50 лв.

Тестове за овулация – цитологични
Тестове за овулация – хормонални

10-20 лв.
20-40 лв.

Вагинална цитонамазка
Поставяне на имплант /Супралорен/
Спермограма
Осеменяване със свежа семенна течност

20 лв.
230 лв.
20-50 лв.
60-80 лв.

Изкуствено осеменяване – базов панел
• АГ преглед (цитонамазка)
• Тестове за овулация – цитологични
• Вземане на сперма
• Спермограма
• Инсеминация

150-250 лв.

Диагностика на бременност
Мониторинг на бременност
• ехографии 2 бр.
• вагинална цитология 2 бр.
• ПКК + биох. показатели на кръвта
Асистирано раждане
Мониторинг на следродилния период
Еклампсия – терапия

40-60 лв.
150-200 лв.

200-500 лв.
80-150 лв.
120-180 лв.

Цезарово сечение –куче
Цезарово сечение – котка

300-420 лв.
200-300 лв.

Пиометра – куче
Пиометра – котка

150-400 лв.
150-250лв.
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Кастрация на мъжко куче

- до 10кг.
- 11-20кг.
- 21-40кг.
- над 40кг.

85 лв.
100 лв.
110 лв.
130 лв.

Кастрация на женско куче

- до 15кг.
- от 15 - 25 кг.
- от 25 - 40 кг.
- над 40кг.

110 лв.
130 лв.
140 лв.
160 лв.

Кастрация на женска котка

95 лв.

Кастрация на мъжка котка

70 лв.

Кастрация на крипторхид – котка
Кастрация на крипторхид – куче

100-120 лв.
120-200 лв.

Кастрация на заек/гризачи
- мъжко животно
- женско животно

90 лв.
90-150 лв.

Кастрация на порче + екстирпация на анални жлези
- мъжко животно
- женско животно

230 лв.
230 лв.

Допълнителна такса :
по време на разгонване
бременност
затлъстяване

+ 20%
+ 60%
+ 20%

Мастектомия – куче

200-250лв.

Мастектомия – котка

170-220 лв.
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Операции на дихателната система
Пластика на ноздри
Корекция на ноздри и меко небце
Аритеноидна латерализация

200-250 лв.
400-600 лв.
600-800 лв.

Трахеотомия - временна
Трахеотомия – постоянна
Фрактури на ребра, гръден капак

200-400 лв.
300-500 лв.
300-600 лв.

Диафрагмална херния

800-950 лв.
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Ортопедични операции - цените варират според сложността на проблема,
продължителността на анестезията и изборът на импланти.
Цената на имплантите не е включена в цената на оперативната намеса;
Моля за всяка конкретна процедура да се консултирате с
ортопеда, водещ случая
Класификацията е според AO/ASIF
A-simple(2 фрагмента), B-wedge(3 редуцируеми фрагментиа), C- complex
(множествена фрактура), допълнително сложността бива А1, А2 и т.н.

Ортопедия - обща
Симфизиодеза на долна челюст
Луксация на долночелюстна става – закрито наместване
Фрактури на долна челюст
Фрактури на горна челюст
Мандибулектомия

250 лв.
200-250 лв.
350-450 лв.
350-450 лв.
400-600 лв.

Ампутация на пръст

100-200 лв.

Фрактура – метакарпус – котка
Фрактура – метакарпус – куче

250-300 лв.
250-300 лв.

Фрактура – метатарзус – куче
Фрактура – метатарзус – котка

250-300 лв.
250-300 лв.

Фрактури – киткова става
Фрактури – тарзална става

300-400 лв.
250-400 лв.

Фрактура –улна
Фрактура –радиус
Фрактура – хумерус
Фрактура – лопатка
• -тяло и гребен
• -шийка
• -ставна (glenoid)
Фрактура – тибия
Фрактура – бедрена кост

300-600 лв.
300-600 лв.
300-600 лв.
300-400 лв.
300-400 лв.
350-500 лв.
320-400 лв.
350-650 лв.
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Бедрена шийка или интеркондиларна (ставна)
Остеотомия на бедрената глава

520 лв.
300-400 лв.

Фрактури – таз
Илиум – винтове, серклажи
Илиум - пластина, костен цимент
Ацетабулум
Илиум и ацетабулум
Сакроилиачно отделяне

370-450 лв.
400-700 лв.
500- 600 лв.
600-800 лв.
450-650 лв.

Цената на имплантите не е включена в цената на оперативната намеса;
Моля за всяка конкретна процедура да се консултирате с
ортопеда, водещ случая

Отстраняване на импланти
Им. Игли – фемур, хумерус, тибия
Отстраняване на външен фиксаж
Отстраняване на пластина – метакарпус, метатарзус
Отстраняване на пластина – рамо, бедро, таз

60-80 лв.
60-80 лв.
80-100 лв.
150-250 лв.

Скъсана предна кръстна връзка : изкуствени връзки
• - пациент до 15 кг.
• - пациент над 15 кг.
• - пациент над 50 кг.
• - с менискектомия
Скъсана предна кръстна връзка : tibial wedge

700 лв.
800 лв.
900 лв.
+ 100 лв.
400-600 лв.

Руптура на ахилесово сухожилие
Руптура на ахил. сухожилие + временна артродеза
Възтановяване на сухожилия
TPLO

300-400 лв.
450-600 лв.
300-600 лв.
1100 лв.
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Луксации
Луксация на тазобедрена става
• закрито наместване
• оперативно наместване (toggle pin)

170-250 лв.
450-550 лв.

Луксация на патела-(Scolum техники)

250-400 лв.

•
•
•
•

Първа степен
Втора степен
Трета степен
Четвърта степен

Луксация на тарзална става – изкуствени връзки
Луксация на лакътна става
• закрито наместване
• оперативно наместване

290-390 лв.
310-410 лв.
360-460 лв.
420-520 лв
350-500 лв.

150-200 лв.
350-500 лв.

Артродези
Панкарпална артродеза – киткова става - Котка
Панкарпална артродеза – киткова става - Куче
Лакътна артродеза - стандартна
Частична артродеза –киткова става
Пантарзална артродеза – тарзална става - Котка
Пантарзална артродеза – тарзална става - Куче
Частична артродеза –тарзална става

300-450 лв.
350-500 лв.
450-500 лв.
350-450 лв.
400-550 лв.
400-550 лв.
350-450 лв

Ампутации
Ампутация на пръст
Ампутация на гръден крайник – котка
Ампутация на гръден крайник – куче
Ампутация на тазов крайник – котка
Ампутация на тазов крайник – куче
Акупунктура(за процедура)

140-240лв.
250-350лв.
250-350лв.
250-350 лв.
250-350 лв.
5-15 лв.
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Терминални процедури
Евтаназия котка (хуманно умъртвяване)
Евтаназия куче (хуманно умъртвяване)
Аутопсия

50 лв.
50-80 лв.
50-100 лв.
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Диагностика
Лаборатория
Кръвни изследвания
Пълна кръвна картина (ПКК)
Биохимичен кръвен профил -Min Chip (БХ)
(стандартен/чернодробен/бъбречен профили)
Стандартен панел ( ПКК+БХ)
Предоперативен панел- ПКК+БХ(Min Chip)
Предоперативен кръвен панел (ПКК +БХ +Тест Дирофилария)
Диференциална кръвна картина-Abaxis (ДКК )
ДКК+БХ(MinChip)
Биохиични профили Abaxis
• Prep 2
• Liver
• Wellness+CHD
• Preventive
• Electrolytes
• T4+Chol
Кръвна натривка
Предоперативно ЕКГ
Предоперативно време/съсирване на кръвта /ВСК/
Взимане на цереброспинална течност
Глюкоза – глюкомер
Глюкозна крива
Cross – match при кръвопреливане
Тест за определяне на кръвна група(куче/котка)
LDDT тест
ACTH тест
Изследване на нива на фенобарбитал
Изследване на ниво на прогестерон
Knott test

20 лв.
30 лв.
50 лв.
60 лв.
лв.
30 лв.
55 лв.
49.50 лв.
59.80 лв.
64.30 лв.
59.90 лв.
39 лв.
60 лв.
30 лв.
15 лв.
10 лв.
100-150 лв.
10 лв.
50-200 лв.
35 лв.
50 лв.
160 лв.
190 лв.
60 лв.
25 лв.
20лв.
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Изследване на урина
тест лента
рефрактометър
под микроскоп
пълно изследване/урина
Изследване на пикочни конкременти в лаборатория

5 лв.
10 лв.
10 лв.
25 лв.
45 лв.

Копроовоскопия
• Нативен препарат
• Флотационен метод

30 лв.
15 лв.
15 лв

Цитонамазка
Антибиотикограма
Цитологично изследване
Кожна проба
Скарификат
Трихограма
Трихограма +Скарификат
Посявка за дерматофити

15 лв.
40 лв.
25 лв.
20 лв.
15 лв.
15 лв.
20 лв.
30 лв.

Биопсии
Тъканна биопсия
Пункционна биопсия
Биохимичен анализ на пунктат
Цитологично изследване на биопсичен материал
FNA(Тънкоиглена аспирация)
Биопсия под ехографски контрол
Тъканна биопсия – референтна лаборатория в Германия
Тъканна биопсия – референтна лаборатория в Гърция

80 лв.
60 лв.
20 лв.
30 лв.
45 лв.
150-180 лв.
250 лв.
150 лв.
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Образна диагностика
ЕКГ – мониторинг – клинично
ЕКГ – изследване /диагностично/

30 лв./час
50 лв.

Ехография – коремни органи
Ехография – коремни органи - скрининг

50 лв.
30 лв.

Ехокардиография 80-130 лв.
Ехокардиография - скрининг

60 лв.

Бронхиоалвеоларен лаваж БАЛ

220 лв.

Ядрено магнитен резонанс

400 лв.

Серологични изследвания
Серологичен алегро тест Artuvetrin
Серологичен тест титър на антитела срещу бяс
Серологчино изследване на FIP

620 лв.
400 лв.
50 лв.

Монотестове за инфекциозни заболявания:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Тест CPV Ag
Тест CPV Ab
Тест CDV Ag
Тест CDV Ab
Тест Giardia
Тест Bricella
Тест CHW
Тест FPV
Тест FCoV Ag
Тест FCoV Ab

30 лв.
30 лв.
30 лв.
30 лв.
30 лв.
30 лв.
30 лв.
30 лв.
30 лв.
30 лв.
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Политестове за инфекциозни заболявания:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Тест FIV/FeLV
Тест FCoV Ag/Ab
Тест FHW Ab/AG
Тест CPV/CCV/Giardia
Тест CIRD
Тест Cani –V4
Тест Cani – V4 +Leishmania
Тест FPV/FCoV/Giardia
Тест Feli Check 3

45 лв.
45 лв.
45 лв.
45 лв.
45 лв.
45 лв.
45 лв.
45 лв.
45 лв.
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