Ценоразпис
Клинични прегледи
Клиничен преглед на куче
Клиничен преглед на котка
Клиничен преглед на гризачи
Клиничен преглед на влечуги
Клиничен преглед на птица
Консултация без животно
Изследване на очи и зрение
Вторичен преглед
Домашно посещение
(в рамките на населеното място)

15 лв.
15 лв.
10 лв.
10 лв.
10 лв.
10 лв.
15 лв.
5 лв.
20 лв.

ВАКСИНАЦИИ
Ваксинация на куче
Ваксина срещу парвовироза
Ваксинация DHPPIL
Ваксинация DHPPIL+R
Ваксинация срещу Бяс
Ваксинация срещу гъбички
Ваксинация на котка

25 лв.
30 лв.
35 лв.
10 лв.
25 лв.

Ваксина PUREVAX RCP
Ваксина PUREVAX RCPCh FeLV
Ваксинация срещу Бяс
Ваксинация срещу гъбички

30 лв.
60 лв.
10 лв.
25 лв.

Ваксинация на заек

10 лв.

Административни услуги
Издаване на международен паспорт 15 лв.
Издаване на здравна книжка
7 лв.
Поставянe на микрочип
и въвеждане в системата на БАБХ
40 лв.

Козметика
Подстригване на куче
30-50 лв.
Подстригване на котка
30-40 лв.
Изрязване на нокти на куче и котка
5 лв.

Флуидна терапия
Поставяне на венозен катетър
Вливане на система-банка
Подкожни вливания

10-15 лв.
10 лв.
10-15 лв.

Медицински процедури
Перорална апликация
5 лв.
Вземане на кръв
10 лв.
Промивка на уши
15 лв.
Изрязване на нокти на куче и котка
5 лв.
Изрязване на нокти, зъби, клюн на
декоративни птици
5 лв.
Почистване на анални жлези
10 лв.
Промивка на анални жлези
25 лв.
Промивка на препуциум /влагалище 15 лв.
Поставяне на хранопроводно-стомашна сонда
15 лв.
Промивка на стомах
15 лв.
Отстраняване на чуждо тяло от лапа 25 лв.
Отстраняване на чуждо тяло от ухо 25 лв.
Отстраняване на чуждо тяло от нос 35 лв.

Обработка на абсцес
Пункция на гръдна кухина
Пункция на пикочен мехур
Пункция на коремна кухина
Поставяне на уретрален катетър
на мъжко животно
Поставяне на уретрален катетър
на женско животно
Клизма на котка
Клизма на куче
Евтаназия

25-50 лв.
20 лв.
20 лв.
20 лв.
20 лв.
30 лв.
25 лв.
25-50 лв.
30-50 лв.

Интензивна грижа
Кислород ( на час )
10 лв.
Кръвопреливане цяла кръв (котка) 100 лв.
Кръвопреливане цяла кръв (куче) 120 лв.
Поставяне на гръдна тръба
20 лв.

Анестезия
Индукция Popofol (1ml)
5 лв.
Индукция D/K (1ml)
3 лв.
Локална анестезия
10 лв.
Венозна анестезия на мониторинг / час
40 лв.
Инхалационна анестезия (1 час)
40 лв.
Анестезия екзотични животни – мускулновенозно
30-40 лв.

Ветеринарна стоматология
Почистване на зъбен камък на куче
Почистване на зъбен камък на котка
Вадене на зъб - млечен
Вадене на зъб - постоянен

40 лв.
30 лв.
10 лв.
20 лв.

Обща хирургия
Превръзки
6-20 лв.
Тоалет на рана
15 лв.
Зашиване на рана
10-30 лв.
Обработка на повърхностни рани 15-45 лв.
Хирургическа обработка на дълбоки
рани
45-65 лв.

Операция при умбиликална
херния - КЧ, КТ
80-120 лв.
Операция
при ингвинална,
скротална,
фемурална херния
120-200 лв.
Операция при перинеална херния 200 лв.
Операция на ректална и анална
фистула
80 лв.

Коремна хирургия
Диагностична лапаротомия куче
80 лв.
Диагностична лапаротомия котка
70 лв.
Пиометра куче
150-200 лв.
Пиометра котка
150 лв.
Цезарово сечение котка
120 лв.
Цезарово сечение куче
120-140 лв.
Ентероанастомоза
150 -250 лв.
Гастротомия
100-250 лв.
Ентеротомия
100-250 лв.
Инвагинация
200-300 лв.
Уретротомия
200-300 лв.
Екстирпация на бъбрек
200 лв.
Отстраняване на камъни от
пикочния мехур
150-200 лв.
Фимоза / парафимоза/
френулум перзестенс
100-140 лв.

Операции в областта на
главата
Офталмология
Ентропион
100 лв.
Ектропион
100 лв.
Рани на клепача - пластика
100-150 лв.
Тумори на клепача - пластика 100-150 лв.
Cherry eye - протрузия на
слъзна жлеза
100-150 лв.
Отстраняване на чуждо тяло от конюнктивален
сак
20-40 лв.
Енуклеация
150 лв.
Пластика на твърдо небце
Пластика на меко небце
Ороназална фистула

50 лв.
50 лв.
80-120 лв.

Отохематом

100 лв.

Акушерски и гинекология
Диагностика на бременност
Цезарово сечение куче
Цезарово сечение котка
Пиометра куче
Пиометра котка
Мастектомиа куче
Мастектомиа котка

15 лв.
200 лв.
150 лв.
150 лв.
120 лв.
120-200 лв.
100 лв.

Кастрации + упойка
Кастрация на мъжко куче:
до 10кг
от 11 до 20 кг.
от 21 до 40 кг.
над 40 кг.
Кастрация на женско куче:
До 10кг
От 11 до 20 кг.
От 20 до 40 кг.
Над 40 кг.
Кастрация на котарак
Кастрация на котка

Кастрации
упойка

без

90 лв.
110 лв.
130 лв.
160 лв.
130 лв.
160 лв.
190 лв.
210 лв.
70 лв.
100 лв.

включена

Кастрация на крипторхид котарак 100 лв.
Кастрация на крипторхид куче
(без включена упойка)
110-160 лв.
Кастрация на заек/гризач мъжко животно
100 лв.
Кастрация на заек/гризач женско животно
120 лв.

ДИАГНОСТИКА
Предоперационне пакет Биохимичен
профил ( АЛАТ, Алкална фосфатаза,
урея, албумин, креатинин, глюкоа,
общ белтък ) + Пълна кръвна
картина
36 лв.

Пълна кръвна картина
Биохимични показатели
( за показател )

Изследване
панкреатит

15 лв.
3 лв.

при

акутен

Изследване
на
котешка
панкреатична липаза (f PL)
Изследване
на
кучешка
панкреатична
липаза

специфична
26 лв.
специфична
(c
PL)
26 лв.

Изследване
заболявания
щитовидната жлеза
Изследване TSH
Изследване T4

при
на

35 лв.
35 лв.

Изследване на дейността
на надбъбречна жлеза
Изследване кортизол

35 лв.

Изследване полов хормон
Изследване нивото на прогестерона
26 лв.

Изследване на специфичен
протеин при остра фаза на
възпаление
Изследване серумен амилоид А котка
23 лв.

Изследване на Ц- реактивен протеин куче
23 лв.

Изследвате нивото на
антителата
след
ваксинация на следните
вирусни заболявания :
Правовироза
26 лв.
Гана
26 лв.
Котешки херпес вирус
26 лв.
Котешка калицивироза
26 лв.
Котешка панлевкопения
26 лв.
***
Knott Test за дирофилариоза
10 лв.
Изследване на урина с тест лента 10 лв.
Пакет изследване на урина (утайка, цитология
и тест лента)
25 лв.
Кожна проба
10 лв.
Посявка за дерматофитоза
20 лв.
Тъканна биопсия
55 лв.
Корена ехография
30 лв.
1. ИЗВЪН РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ЛЕЧЕБНОТО
ЗАВЕДЕНИЕ И ПО ПРАЗНИЧНИ ДНИ ЦЕНИТЕ СЕ
УДВОЯВАТ.
2. ПРИ РАБОТА СЪС ЗЛОНРАВИ ЖИВОТНИ
ЦЕНИТЕ СЕ ЗАВИШАВАТ С 50%
3. ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ СЕ
ЗАПЛАЩА 50% ОТ ПРЕДПОЛАГАЕМАТА
СТОЙНОСТ

