
 

 

 

ТЕРАПІЯ 

 Найменування аналізу Ціна 

300 ІНФОРМАЦІЙНО - ХВИЛЬОВА НАДВИСОКОЧАСТОТНА 
 акупунктурна за результатами діагностики  (одна процедура) 105 грн. 

301 ІНФОРМАЦІЙНО - ХВИЛЬОВА НАДВИСОКОЧАСТОТНА 
 зональна  тривалістю 15 хвилин (одна процедура) 85 грн. 

199 КВЧ-АСІТ 55 грн. 

434 
Інформаційно-хвильова КВЧ терапія спазмолітична (одна 
процедура) 

 

439 Курс голко-НВЧ терапії при тютюнопалінні (1 процедура)   

 АКУПУНТУРНА СВІТЛОТЕРАПІЯ (одна процедура)                                   50 грн. 

303 - 20 хвилин 60 грн. 

304 - 40 хвилин 90 грн. 

465 Прогрівання на турманії (15 хвилин) 50 грн. 

 
ФОТОСПЕЛЕОТЕРАПІЯ 

406 - 40 хвилин (окрема процедура ) 100 грн. 

407 - у комплексі з нуга-бест (окрема процедура) 138 грн. 

 МАТРИЧНО - ІНФОРМАЦІЙНО РЕЗОНАНСНА ТЕРАПІЯ 

431 
Матрично - інформаційно резонансна терапія - 50 хвилин  
(КВЧ 30 хвилин) (окрема процедура )   

250 грн. 

305 
Матрично - інформаційно резонансна терапія - 50 хвилин  
(КВЧ 30 хвилин) (в комплексі) 

205 грн. 

432 
Матрично - інформаційно резонансна терапія - 30 хвилин  
(КВЧ-терапія 20 хвилин) (окрема процедура) 

185 грн. 

306 
Матрично - інформаційно резонансна терапія - 30 хвилин  
(КВЧ-терапія 20 хвилин)(в комплексі) 

130 грн. 

383 
Матрично - інформаційно резонансна терапія 
фотоспелеотерапія - 60 хвилин  
(КВЧ 30 хвилин) (окрема процедура) 

275 грн. 

433 
Матрично - інформаційно резонансна терапія 
фотоспелеотерапія - 60 хвилин  
(КВЧ 30 хвилин) (в комплексі) 

225 грн. 

461 
НВЧ терапія+світлотерапія акупунктурна тривалістю 30 хвилин 
(одна процедура)  

160 грн. 

462 
НВЧ терапія акупунктурна+фототерапія тривалістю 30 хвилин 
(одна процедура) 

160 грн. 

 



 

 

 

463 Фототерапія 20 хвилин (в комплексі)  65 грн. 

464 Фототерапія 20 хвилин (окрема процедура)  100 грн. 

438 Краніосакральна терапія (1 процедура - 1 година)  220 грн. 

 МАГНІТНО - ТЕРМО - ВІБРАЦІЙНИЙ МАСАЖ пара орбітальних зон (10 хвилин) 
307  - в комплексі 65 грн. 

308  - окрема процедура 90 грн. 

 ЕЛЕКТРОМІОСТИМУЛЯЦІЯ  НИЗЬКОЧАСТОТНИМ  СТРУМОМ (25 хв) 
315  - в комплексі 75 грн. 

316  - окрема процедура 110 грн. 

 ЕЛЕКТРОФОРЕЗ 
317  - в комплексі 75 грн. 

318  - окрема процедура 120 грн. 

 ДАРСОНВАЛІЗАЦІЯ  

444  - в комплексі 55 грн. 

445  - окрема процедура 95 грн. 

 АМПЛІПУЛЬС ТЕРАПІЯ (СМТ)  

400  - в комплексі 65 грн. 

401  - окрема процедура 100 грн. 

 УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ФОНОФОРЕЗ  

319  - в комплексі 75 грн. 

320  - окрема процедура 120 грн. 

 ЛАЗЕРОТЕРАПІЯ НИЗЬКОІНТЕНСИВНА  

321  - в комплексі 65 грн. 

322  - окрема процедура 100 грн. 

 НАДВЕННА ЛАЗЕРОТЕРАПІЯ  

402  - в комплексі 65 грн. 

403  - окрема процедура 100 грн. 

 ДІОДІНАМО ТЕРАПІЯ (ДДТ)  

404  - в комплексі 65 грн. 

405  - в комплексі 65 грн. 

 МАГНІТНОТЕРАПІЯ  

323  - в комплексі 65 грн. 

324  - окрема процедура 100 грн. 
 



 

 

 

 УЛЬТРАФІОЛЕТОВЕ ОПРОМІНЕННЯ (УФО)    
441 - в комплексі  45 грн. 

440 - окрема процедура  90 грн. 

      466 КОМПЛЕКСНА СВІТЛО-ЛАЗЕРО ТЕРАПІЯ  95 грн. 

368 ГІРУДОТЕРАПІЯ (постановка однієї п'явки)   160 грн. 

 ПОСЛУГИ  ЛІКАРЯ  ОТОЛАРИНГОЛОГА 
382 обробка слизової оболонки маслом обліпихи  45 грн. 

381 обробка слизової оболонки розчином йоддицерину 45 грн. 

380 обробка слизової оболонки носа адреналіном 55 грн. 

365 промивання лакун мигдаликів 80 грн. 

366 видалення сірчаних пробок 80 грн. 

367 обробка слизової оболонки препаратами срібла 55 грн. 

 АУТОГЕМОТЕРАПІЯ                                                                                         50 грн. 

373 - внутрішньовенна крапельна  тривалістю до 1 години 200 грн. 

372 - внутрішньовенна струйна 80 грн. 
 

 

 

 

 

 

 


