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Включено у вартість путівки / пакет «ALL SPA» /
Консультація лікарів

Ціна в грн

терапевт

Включено

педіатр

Включено

стоматолог

Включено

гінеколог

Включено

ендокринолог

Включено

уролог

Включено

окуліст

Включено

рефлексотерапевт

Включено

психотерапевт

Включено

невропатолог

Включено

дерматолог

Включено
Аналізи

Ціна в грн

4 аналізи на вибір надаються безкоштовно
загальний аналіз крові

100

загальний аналіз сечі

80

цукор крові

80

сечова кислота

80

загальний білок

80

нирковий комплекс (креатинін, сечовина, сечова кислота)

240

Лікувальні процедури в залежності від кількості ночей проживання
Від 3 до 6 ночей - 1 процедура - ванна, озокерит, магнітотерапія, спелеотерапія
Від 7 до 10 ночей - 1 масаж спини + 2 процедури - ванна, озокерит, магнітотерапія, спелеотерапія
Від 11 до 14 ночей - 1 масаж спини + 3 процедури - ванна, озокерит, магнітотерапія, спелеотерапія
більше 14 ночей - 1 масаж спини + 4 процедури - ванна, озокерит, магнітотерапія, спелеотерапія
Лікувальні процедури

Ціна в грн

мікроклізми з рослинними і лікарськими засобами, очисні

включено

беззондовий дренаж (тюбаж)

включено

вагінальні зрошення з мінеральною водою

включено

Гідропатії

Ціна в грн

циркулярний

включено

висхідний душ

включено
Фізіотерапевтичні послуги

Ціна в грн

гальванізація

включено

електрофорез

включено

тубус-кварц

включено

ампліпульстерапія

включено

УВЧ

включено
А також

Ціна в грн

інгаляції

включено

киснева пінка

включено

Платні медичні послуги / не включені в пакет «ALL SPA»
Консультація лікарів

Ціна в грн

травматолог-ортопед

250

вертебролог

250

лікар репродуктивного здоров'я, сексології, венерології

250

Аналізи

Ціна в грн

загальний аналіз крові розвернутий

250

амілаза

100

група крові

100

глікемічний профіль

180

печінкові проби (загальний і прямий білірубін, Лужний фосфатаза, АЛТ, АСТ, ГГТ)

420

креатинін

80

ліпідограма

420

час згортання крові

80

ревмопроби

180

тромбоцити крові

70

сечовина

80

ацетон сечі

80

добова протеїнурія

80

проба Нечипоренко

80
Діагностика

Ціна в грн

ЕКГ

150

фіброгастродуоденоскопія

290

вимірювання внутрішньоочного тиску

120

Лікувальні процедури

Ціна в грн

аерокріотерапія (кріосауна)

280

гіпербароксігенотерапія (барокамера)

290

гіпербароксігенотерапія (барокамера) для дітей

200

спелеотерапія (Галокамера)

160

озокеритотерапія

120

озокеритотерапія з бішофітом

180

гідроколонотерапія

250

лікування спазму акомодації

120

плазмафорез

3150

озонотерапія

180

лазерне оздоровлення крові

200

рефлексотерапія

250

гірудотерапія (п'явки)

від 40 грн
Водні процедури

Ціна в грн

перлинно–мінеральна ванна

180

вуглекисла ванна

180

перлинно–мінеральна ванна з екстрактом хвої

200

перлинно–мінеральна ванна з бішофітом

240

перлинно–мінеральна ванна з бальзамом бетанель і оліями (розмарин,мелиса,м’ята)

220

підводний душ-масаж

260

душ Шарко

170
Ін'єкції

Ціна в грн

внутрішньовенна інфузійні крапельниця

140

внутрішньовенна ін'єкція

100
Фізіотерапевтичні послуги:

Ціна в грн

магнітотерапія

150

дарсонваль

140

фонофорез, ультразвук

150

імпульсна магнітотерапія "Dimap V

220

скануюча лазеротерапія

170

лампа Біоптрон - 5 хвилин

80

лазер-оптон

250

гідро лазерний масаж ясен

110

пресотерапія (лімфодренаж)

280

вакуум-терапія

400

вакуум-терапія + магнітотерапія

400

вакуум-терапія + озонотерапія

400

вакуум + озонотерапія + магнітотерапія

400

Масаж :

Ціна в грн

класичний масаж - 60 хвилин

300

масаж спини - 30 хвилин

190

дитячий масаж - 20 - 40 хв

100-200

Сакура (масаж шийного відділу і декольте)

250

Гінекологічні послуги:

Ціна в грн

встановлення ВМС (без вартості спіралі)

220

видалення ВМС

180

хімічна коагуляція патологічних утворень шийки матки (без вартості препаратів)

330

мікроскопія урогенітального мазка

125

цитологічне дослідження

125
Косметологія:

Ціна в грн

діагностика пігментних новоутворень (дерматоскопія)

250

кріомасаж лиця

300

кріомасаж волосистої частини голови

300

Видалення новоутвореннь шкіри
Міліум - 100 грн; Папіломи - 100–200 грн; Бородавки - 150-300 грн;
Родинки ( видалення 300 грн, анестезія 200 грн); Новоутворення періорбітальної зони - 350 грн
Ціни актуальні на 16.01.2020 і можуть бути змінені Адміністрацією санаторію без повідомлення
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