
 
ПРЕЙСКУРАНТ  

1. Забір матеріалу для досліджень. 
1.1 Забір венозної крові                                                                                             40 грн. 
    
  2. Аналіз клітин периферійної крові 
2.1 Загальний аналіз крові з морфологією лейкоцитів (22 параметри)              180 грн. 
2.2 Загальний аналіз крові без морфології лейкоцитів (18 параметрів)             150 грн. 
2.3 Група крові, резус фактор                                                                                 200 грн. 
 
     3. Біохімічні дослідження 
3.1 Захворювання печінки 

• Білірубін загальний                                                                                       100 грн. 
• Білірубін прямий                                                                                           100 грн. 
• Аланінамінотрансфераза (АЛТ)                                                                  100 грн. 
• Аспартатамінотрансфераза (АСТ)                                                              100грн. 
• Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)                                                                          100 грн. 
• Гаммаглутамілтрансфераза (ГГТ)                                                                100 грн. 
• Лужна фосфатаза (ЛФ)                                                                                  100 грн. 
• Тимолова проба                                                                                              100грн. 

3.2 Діагностика атеросклерозу та IXC 
• Холестерин                                                                                                    110грн. 
• Тригліцериди                                                                                                 110 грн. 

3.3 Діагностика підшлункової залози  
• Амілаза крові                                                                                                  110 грн. 
• Аналіз глюкози в капілярній крові                                                              110 грн. 
• Глюкоза у сироватці крові                                                                            110 грн. 
• Глікований гемоглобін                                                                                  240 грн. 

3.4 Захворювання нирок 
• Сечовина                                                                                                         110 грн. 
• Креатинін                                                                                                        110 грн. 
• Сечова кислота                                                                                               110 грн. 
• Загальний білок                                                                                              110 грн. 

3.5  Мікроелементи 
• Калій                                                                                                               110 грн. 
• Кальцій                                                                                                           110 грн. 
• Магній                                                                                                             110 грн. 
• Залізо                                                                                                               110 грн. 
• Кількісне визначення загального вітаміну D                                              300 грн 

 
 
    4. Дослідження сечі 
• Загальний аналіз сечі                                                                                     130 грн. 
• Сеча за Нечипоренко                                                                                     110 грн. 
• Амілаза сечі                                                                                                     110 грн 
 

         



 
 
 
5. Ревматологічні дослідження 

• С-реактивний білок (СРБ)                                                                               90 грн. 
• Ревматоїдний фактор (РФ)                                                                              90 грн. 
• Антисирептолізин-О (АСЛ-О)                                                                       90 грн. 
 

6. Гормональні дослідження.  
          6.1 Тиреоїдні гормони (щитоподібної залози). 

• Тиреотропний гормон (ТТГ);(TSH)                                                             200 грн. 
• Трийодтиренін вільний (Т3)                                                                         180 грн. 
• Тироксин вільний (Т4)                                                                                  180 грн. 
• Антитіла до тиреоглобуліну   (АТ до ТО)                                                   200 грн. 
• Антитіла до пероксидази  (АТ до ПО)                                                         200 грн. 
• Тестостерон загальний                                                                                  200 грн. 

 
    7. Інфекційні захворювання 

• Гепатит С – HCV антитіла                                                                       150 грн. 
• Гепатит В – HBS антиген                                                                         150 грн. 
• Сумарні антитіла до лямблій                                                                   250 грн. 
• Сумарні антитіла до аскарид                                                                   250грн. 
• Сумарні антитіла до ехінококу                                                               250 грн. 
• Сумарні антитіла до токсокар                                                                 250 грн. 
• Сумарні антитіла до опісторхіс                                                              250 грн. 
• Сумарні антитіла до Helicobacter pylori                                                 220 грн. 

 
8. Коагуляційний гемостаз 

• Час згортання крові                                                                                         60 грн. 
• Швидкість кровотечі                                                                                       60 грн. 
• Протромбіновий індекс; протромбіновий час; МНВ                                  150грн. 

 
9. Алергодіагностика  

• Імуноглобулін Е                                                                                             230 грн. 
 

10. Урологічне дослідження  
• Простат-специфічний антиген загальний (PSA)                                        220 грн. 
• Спермограма                                                                                                  350 грн. 
•  Секрет простати                                                                                            150 грн. 
 
     11. Гінекологічні мазки  
•  Цитологічний мазок                                                                                     130 грн. 
• Фарбований мазок                                                                                           70 грн. 

 
 
 
 



 
 
 
          12. Комплексні лабораторні дослідження зі знижкою 

• Комплекс №1 «Тиреоїдний»                                                                      720 грн. 
- тиреотропний гормон (ТТГ) 
- трийодтиренін вільний (Т3)  
- тироксин вільний (Т4) 
- антитіла до тиреоглобуліну (АТ до ТО) або антитіла до пероксидази (АТ доПО) 
 
• Комплекс №2-а  «Захворювання печінки»                                             870грн. 
- білірубін загальний 
- білірубін прямий 
- аланінамінотрансфераза (АЛТ)  
- аспартатамінотрансфераза (АСТ)                                                                  
- гаммаглутамілтрансфераза (ГГТ)  
- загальний білок 
- тимолова проба            
- лужна фосфатаза                                                                                                                                                                                   

     - лактатдегідрогеназа (ЛДГ)  
 

• Комплекс №2 -б "Захворювання печінки"                                                      460 грн 
- білірубін загальний 
- білірубін прямий 
- аланінамінотрансфераза (АЛТ)  
- аспартатамінотрансфераза (АСТ)                                                                  
- гаммаглутамілтрансфераза (ГГТ)  

 
• Комплекс №2 -в "Захворювання печінки "                                                 660грн                                          
- білірубін загальний 
- білірубін прямий 
- аланінамінотрансфераза (АЛТ)  
- аспартатамінотрансфераза (АСТ)                                                                  
- гаммаглутамілтрансфераза (ГГТ)  

     - тимолова проба 
     - лужна фосфатаза (ЛФ)                                                                                     

 
• Комплекс №3 «Ліпідограма»                                                                    320 грн. 
- холестерин                                                                                                        
- HDL-холестерин (ЛПВГ)                                                                                 
- LDL-холестерин (ЛПНГ)                                                                                 
- тригліцериди   
- коефіцієнт атерогенності 
 
 
 
 
 



 
 
• Комплекс №4-а «Дослідження антитіл до паразитів»  (3 показники)        710 грн. 
- сумарні антитіла до лямблій                                                                           
- сумарні антитіла до аскарид                                                                     
- сумарні антитіла до токсокар  

 
 
 

• Комплекс №4-б «Дослідження антитіл до паразитів» (5 показників)        1210грн. 
- сумарні антитіла до лямблій                                                                           
- сумарні антитіла до аскарид                                                                     
- сумарні антитіла до токсокар  
- сумарні антитіла до ехінококу                                                                        
- сумарні антитіла до опісторхіса  

 
 

• Комплекс №5 «Захворювання нирок»                                                     420 грн. 
- сечовина 
- креатинін 
- сечова кислота 
- загальний аналіз сечі      
 
 
 

 
             Затверджено :                                                              

             Директор  :                                                                             О. О. Буцяк                                                                                   


