
Фірма Селлі Лімітед ТОВ
ПРЕЙСКУРАНТ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

на 01.09.2020р.
код Найменування послуги вартість (грн)

КОНСУЛЬТАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ
1 Первинна консультація кандидата мед.наук 500,00
2 Повторна консультація кандидата мед.наук (протягом 10 днів) 400,00
3 Первинна консультація доктора медичних наук 600,00
4 Повторна консультація доктора медичних наук (протягом 10 днів) 450,00
5 Первинна консультація лікаря 400,00
6 Повторна консультація лікаря (протягом 10 днів) 300,00
7 Повторна консультація гінеколога з оглядом 350,00
8 Консультація лікаря гінеколога -ендокринолога 450,00

ГІНЕКОЛОГІЯ
1 Повторна консультація гінеколога з оглядом 350,00

2 Консультація лікаря гінеколога -ендокринолога 450,00

3 Забір матеріалу для досліджень 45,00

4 Розробка схеми лікування кольпіту,вульвовагініту 450,00

5 Розробка схеми лікування ВЗОМТ 500,00

6 Лікування вагінізма за допомогою БТА (без вартості препарату) 1700,00



7 Забір матеріалу для досліджень з використанням набору гінекологічного оглядового 
стерильного (в т.ч.: дзеркало вагінальне, урогенітальний зонд, цитологічна щітка, пелюшка, 
рукавички, предметні скельця)

45,00

8 Гістологічне дослідження 500,00

9 Кольпоскопічне дослідження шийки матки (кольпоскопія) 300,00

10 Кріообробка ерозії шийки матки 1350,00

11 Медікаментозне місцеве лікування ерозії шийки матки 600,00

12 Біопсія шийки матки з гістологічним дослідженням 1200,00

13 Фракційне лікувально-діагностичне вишкрібання матки (місцева анастезія) 2350,00

14 Абляція ерозії шийки матки 1600,00

15 Ексцизія шийки матки 1600,00

16 Поліпектомія (поліпи ендометрія) 1350,00

17 Поліпектомія (поліпи шийки матки ) 1800,00

18 Введення внутрішньоматкової спіралі  (без вартості спіралі) 1300,00

19 Видалення внутрішньоматкової спіралі (з цитологічним дослідженням) 700,00

20 Складне видалення внутрішньоматкової спіралі з вишкрібанням матки 2650,00

21 Марсупіалізація / розтин бартолінової залози (велика кіста або абсцес) 1970,00



22 Пункція переддень піхви (бартолінової залози) 500,00

23 Санація піхви  антисептичними розчинами 120,00

24 Лікувальні тампони у звід піхви 140,00

25 Ехосальпінгографія (щадна методика обстеження маткових труб і стану порожнини матки: 
метод визначає механічну прохідність і атківность миготливого епітелію, що транспортує 
яйцеклітину в порожнину матки. Використовується при діагностиці безпліддя).

1990,00

ІНТИМНА ПЛАСТИКА

26 Гіменопластика короткострокова (поновлення дівочої плеви) 4500,00

27 Гіменопластика довгостркова (поновлення дівочої плеви) 6000,00

28 Лікувальна мезотерапія збагаченою тромбоцитами плазмою (1 пробирка) 1700,00

29 Інтимна пластика статевих губ (корекція дефектів1 степені складності до1/2 статевої губи) 6500,00

30 Інтимна пластика статевих губ (корекція дефектів2 степені складності до1/2 статевої губи з 
обох боків) 7800,00

31 Інтимна пластика статевих губ (корекція дефектів3 степені складності ) 12000,00

32 Інтимна пластика корекція капюшона клітора хірургічна 4700,00

33 Хірургична корекція дефектів задній спайки вульви 4600,00

34 Нехірургічний ліфтінг проміжностей (без вартості нітей) 5400,00

35 Аугументація великих статевих губ (без вартості препарату) 2800,00



36 Ліпофіллінг великих статевих губ 9500,00

37 Лікувальна мезотерапія (1 зона) 1650,00

38 Відбілювання (пілінг) інтимної зони (1 сеанс) 1700,00

39 Дефлорація 990,00

40 Введення філерів - 1 зона (без вартості матеріалу) 520,00


