Ценоразпис
На услугите, извършвани в Клиника за коне на ВМФ
/Цените са без разходи за медикаменти, консумативи и с включено ДДС/
I. Диагностични изследвания:
377

Общ клиничен преглед

36,00 лв.

378
379

Консултация от специалист
Стоматологичен, офталмологичен, неврологичен,
кардиологичен, гинекологичен, неонатологичен,
изследване на млечна жлеза и друг специфичен преглед
Диагностика на куцота без диагностична аналгезия
Диагностика на куцота с диагностична аналгезия
Ректално изследване , в това число за установяване на
бременност
Установяване на бременност чрез ехографско
изследване
Ултразвуково изследване на яйчници и матка
Изследване на сухожилия с ултразвук
Ултразвуково изследване на коремна празнина
Ултразвуково изследване на гръдна празнина
Ултразвуково изследване на млечна жлеза
Ултразвуково изследване на тестиси
Ултразвуково изследване на допълнителни полови
жлези
Цитологично изследване на проба от вагинален или
маточен секрет
Андрологично изследване еднокопитни (вкл. преглед,
получаване на семенна течност и преценка)

24,00 лв.
48,00 лв.

380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392

42,00 лв.
72,00 лв.
36,00 лв.
48,00 лв.
42,00 лв.
42,00 лв.
42,00 лв.
42,00 лв.
12,00 лв.
18,00 лв.
36,00 лв.
18,00 лв.
180,00 лв.

393
394
395
396
397

Ехокардиография вкл. доплер
Рентгенография
Електрокардиография
Ендоскопия
Лабораторно изследване на мляко в това число със
специализирана апаратура
II. Общи манипулации и операции:

398

Получаване на фекална, кожна и др. проби за изследване

6,00 лв.

399

Подкожна, мускулна, венозна инжекция и вземане на
кръвна проба
Кръвопускане и венозна инфузия
Венозна инфузия - на час

6,00 лв.

400
401

60,00 лв.
24,00 лв.
36,00 лв.
120,00 лв.
30,00 лв.

24,00 лв.
12,00 лв.

402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418

Субконюнктивална инжекция
Поставяне на венозен катетър
Поставяне на тръбна промивна система през клепачите
Интраставна (интрасиновиална) инжекция
Поставяне на носнохранопроводна сонда
Промивка на стомаха
Клизма
Промивка на препуциум и пенис
Промивка на матката
Източване на маточно съдържание
Поставяне на лекарствени средства в матката
Тънкоиглена аспирационна биопсия
Повърхностна инцизионна биопсия
Кръвопреливане
Троакиране на цекум
Пункция на гръдна и коремна празнина
Дренажиране на гръдна и коремна празнина

18,00 лв.
12,00 лв.
36,00 лв.
36,00 лв.
60,00 лв.
36,00 лв.
36,00 лв.
36,00 лв.
60,00 лв.
24,00 лв.
30,00 лв.
30,00 лв.
36,00 лв.
144,00 лв.
60,00 лв.
60,00 лв.
120,00 лв.

419
420
421
422
423

36,00 лв.
18,00 лв.
18,00 лв.
30,00 лв.
60,00 лв.
36,00 лв.
72,00 лв.
300,00 лв.

427
428
429
430
431

Катетеризация на пикочен мехур при мъжко животно
Катетеризация на пикочен мехур при женско животно
Превръзка на копито, крайник до карпус, тарзус
Превръзка на цял крайник
Поставяне на имобилизираща превръзка от шина или
фибростъкло
Консервативно лекуване на рани
Оперативно лекуване на рани
Лекуване на усложнени рани с ексцизия на
хипергранулация
Лекуване на усложнени рани с кожна пластика
Оперативно лекуване на абсцеси
Оперативно лекуване на флегмони
ретроградна венозна перфузия
Оперативно лекуване на хематом

432

Оперативно лекуване на лимфоекстравазат

180,00 лв.

433
434
435
436
437

Хирургическа ексцизия на новообразувание до 10см
Хирургическа ексцизия на новообразувание над 10см
Каутеризация за кръвоспиране
Каутеризация на сухожилия
Каутеризация на периостални разраствания

96,00 лв.
336,00 лв.
72,00 лв.
144,00 лв.
144,00 лв.

438

Физиотерапевтична процедура

424
425
426

III. Анестезия:

144,00 лв.
36,00 лв.
180,00 лв.
18,00 лв.
36,00 лв.

12,00 лв.

439
440
441

Инхалационна анестезия – на час
Венозна анестезия – на час
Епидурална анестезия

442
443

Проводна анестезия
Евтаназия

120,00 лв.
72,00 лв.
72,00 лв.
24,00 лв.
60,00 лв.

IV. Операции на глава и шия:
180,00 лв.

446
447
448
449
450
451
452
453
454

Операции на клепачите (ентропиум, ектропиум,
екстирпация на трети клепач)
Оперативно лекуване на роговична язва с
конюнктивално ламбо
Поставяне на продължително промивна система
Дренажиране на слъзен канал
Изпиляване на зъби
Прерязване на зъб
Изваждане на инцизив или вълчи зъб
Изваждане на кучешки зъб , премолар или молар
Избиване на зъб
Трепанация
Трахеотомия и стомия

455
456
457

Езофаготомия
Ларингопластика
Вентрикулектомия

300,00 лв.
840,00 лв.
300,00 лв.

458
459
460

Вентрикулокордектомия
Ренервация с нервно-мускулни присадки
Рострална транспозиция на ларинкса

720,00 лв.
720,00 лв.
840,00 лв.

461
462

300,00 лв.
144,00 лв.

463
464
465

Миотомия на mm. sternothyrohyoideus
Консервативно дренажиране на въздушна торба - чрез
катетеризация на салпингофарингеалния отвор
Оперативно дренажиране на вързушна торба
Лигиране на a. carotis interna
Оперативно лекуване на тимпания на въздушната торба

466
467
468
469
470
471
472

V. Операции на корема, таза и коремни и тазови
органи:
Лапаротомия с ентеротомия
Лапаротомия с ентероектомия и анастомоза
Мониторинг и интензивно лекуване на ден
Кастрация на жребец при полеви условия
Кастрация на жребец в правостоящо положение
Кастрация на жребец в операционна зала
Операция при ингвинален крипторхизъм

444
445

300,00 лв.
180,00 лв.
180,00 лв.
96,00 лв.
180,00 лв.
180,00 лв.
420,00 лв.
780,00 лв.
360,00 лв.
240,00 лв.

240,00 лв.
840,00 лв.
480,00 лв.

2 400,00 лв.
3 000,00 лв.
120,00 лв.
240,00 лв.
420,00 лв.
480,00 лв.
720,00 лв.

473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485

Операция при абдоминален крипторхизъм
Операция при вправима херния
Операция при невправима херния
Алопластика при хернии
Операция при диафрагмална херния на конче
Уретростомия
Лапаротомия с цистотомия
Операция при перзистиращ урахус
Операция при ректовагинална фистула
Операция при изпадане на ректума
Ампутация на пенис
Лекуване на фимоза
Лекуване на парафимоза
VI. Акушерогинекологични операции и манипулации:

486
487
488
489
490
491
492
493

Операции при разкъсвания на перинеума
Поставяне на имбридинг шев
Операции в областта на влагалището
Акушерска помощ чрез екстракция
Акушерска помощ чрез частична фетотомия
Акушерска помощ чрез тотална фетотомия
Акушерска помощ чрез цезарово сечение
Акушерска помощ при превъртане на матката чрез
консервативни методи
Акушерска помощ при превъртане на матката чрез
оперативни методи
Лекуване травми на мекия родилен път
Операции при каудална дислокация на влагалището
Операции при каудална дислокация на матката
Мануелно отстраняване на задържана плацента
Прекъсване на бременността по медицински
съображения чрез хормонално треиране
Прекъсване на бременността по медицински
съображения ехогр
Лекуване на новородени
Реанимация на новородени
VII. Операции на крайниците:

494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506

Екстирпация на бурза
Отстраняване на костни фрагменти/секвестри
Невректомия
Остеосинтеза при фрактура на:
копитна кост

960,00 лв.
300,00 лв.
360,00 лв.
420,00 лв.
540,00 лв.
600,00 лв.
2 400,00 лв.
360,00 лв.
360,00 лв.
420,00 лв.
720,00 лв.
180,00 лв.
300,00 лв.
300,00 лв.
60,00 лв.
120,00 лв.
240,00 лв.
300,00 лв.
600,00 лв.
960,00 лв.
480,00 лв.
1 200,00 лв.
120,00 лв.
240,00 лв.
420,00 лв.
60,00 лв.
36,00 лв.
120,00 лв.
36,00 лв.
180,00 лв.
360,00 лв.
420,00 лв.
180,00 лв.
792,00 лв.

507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543

ладиевидна кост
бабкова кост
венечна кост
проксимална сезамовидна кост
трета метакарпална/метатарзална кост
втора/четвърта метакарпална/метатарзална кост
карпални/тарзални кости
радиус кон до 100кг
радиус кон над 100кг
улна кон до 100кг
улна кон над 100кг
раменна кост кон до 100кг
раменна кост кон над 100кг
тибия кон до 100кг
тибия кон над 100кг
патела
бедрена кост кон до 100кг
бедрена кост кон над 100кг
долна челюст
горна челюст
черепни кости
Външно костно фиксиране
Отстраняване на фиксиращи елементи
Отстраняване на фиксиращи превръзки от фибростъкло
Кюретиране на костни кисти
Операции на копитната рогова стена и стъпало
Операции на копитото (екстирпация на образувания)
Операции на мускули, сухожилия и лигаменти:
тенотомия на дълбокия свивач
тенорафия
дезмотомия на ануларния лигамент
дезмотомия на lig. аccessorium на дълбокия свивач
дезмотомия на lig. аccessorium на повърхностния свивач
дезмотомия на навикуларни суспензорни лигаменти
дезмотомия на медиален пателарен лигамент
фасциотомия на дълбока плантарна метатарзална
фасция
миотомия на m. extensor digitalis lateralis
миотомия на m.semitendinosus
Оперативна корекция при деформации на
крайниците:

792,00 лв.
648,00 лв.
648,00 лв.
792,00 лв.
792,00 лв.
600,00 лв.
960,00 лв.
888,00 лв.
1 200,00 лв.
600,00 лв.
792,00 лв.
1 080,00 лв.
1 800,00 лв.
780,00 лв.
1 440,00 лв.
1 152,00 лв.
1 200,00 лв.
1 800,00 лв.
840,00 лв.
1 080,00 лв.
720,00 лв.
1 200,00 лв.
420,00 лв.
60,00 лв.
960,00 лв.
96,00 лв.
336,00 лв.
360,00 лв.
360,00 лв.
360,00 лв.
360,00 лв.
480,00 лв.
360,00 лв.
360,00 лв.
360,00 лв.
480,00 лв.
300,00 лв.

544
545
546
547
548
549
550
551

периостално отслояване
трансфизарно примостяване
корективна остеотомия
Артроскопия/бурзоскопия/теноскопия
Артродеза на:
копитна става
венечна става
бабкова става
карпална/тарзална става

300,00 лв.
480,00 лв.
1 440,00 лв.
960,00 лв.
840,00 лв.
600,00 лв.
840,00 лв.
1 200,00 лв.

