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ДІАГНОСТИЧНІ ПОСЛУГИ
Загальновідомо, що провести якісне лікування неможливо без
точної діагностики. Діагностика або check-up організму – це
перевірка насамперед всіх основних систем організму, яка
спрямована на визначення функціонального стану органів та
систем, попередження розвитку захворювань та виявлення їх на
ранніх стадіях.
В процесі діагностики у нашому Оздоровчому центрі Ви маєте
можливість виявити всі ризики для здоров'я, схильність до того чи
іншого захворювання, скласти план по відновленню та
реабілітації всього організму. Крім того, сучасне обладнання
центру надає можливість провести детальне та повноцінне
обстеження.
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Всі консультаційні послуги надаються висококваліфікованими лікарями,
кандидатами медичних наук, доцентами з багаторічним стажем роботи та з
багатим практичним досвідом перейнятим у країнах Європи та Америки.

КОНСУЛЬТАЦІЇ ВУЗЬКОСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЛІКАРІВ
КОНСУЛЬТАЦІЯ ЕНДОКРИНОЛОГА

КОНСУЛЬТАЦІЯ КАРДІОЛОГА
700 грн

700 грн

КОНСУЛЬТАЦІЯ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГА

КОНСУЛЬТАЦІЯ РЕВМАТОЛОГА

700 грн

700 грн

КОНСУЛЬТАЦІЯ НЕВРОЛОГА

ОН-ЛАЙН КОНСУЛЬТАЦІЯ

700 грн

300 грн

УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА
КОМПЛЕКСНЕ УЗД ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ
щитовидна та паращитовидна залоза, печінка, жовчний міхур, селезінка,
підшлункова залоза, нирки, наднирники, простата.
1100 грн

КОМПЛЕКСНЕ УЗД ДЛЯ ЖІНОК
щитовидна та паращитовидна залоза, печінка, жовчний міхур, селезінка,
підшлункова залоза, нирки, наднирники, матка,додатки.
1400 грн

УЗД ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОПРОЖНИНИ
печінка, жовчний міхур, селезінка, підшлункова залоза.
500 грн

УЗД НИРОК, НАДНИРНИКІВ, СЕЧОВОГО МІХУРА
500 грн

УЗД МАТКИ, ДОДАТКІВ
(трансабдомінально / інтравагінально)
550 грн

УЗД ПРОСТАТИ, СЕЧОВОГО МІХУРА
550 грн

УЗД ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ТА РЕГІОНАРНИХ ЛІМФОВУЗЛІВ
400 грн

УЗД МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ
400 грн

УЗД СУГЛОБІВ
400 грн / 750 грн
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ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА
ЗАБІР ВЕНОЗНОЇ КРОВІ
100 грн
ПАКЕТ КОНТРОЛЬ БАЛАНСУ ВІТАМІНІВ ТА МІКРОЕЛЕМЕНТІВ
фолієвва кислота, віт В9,ціанкобаламін, віт В12,паратгормон, кальцитонін, кальцій,
кальцій іонізований,фосфор, вітамін D. Електроліти крові: Na, K, Cl, Mg, Ir
2630 грн
КОНТРОЛЬ СТАНУ ЗДОРОВ'Я (ЗАГАЛЬНИЙ)
загальний аналіз крові з ШОЕ, білірубін загальний, АЛТ, АСТ, білок загальний,
сечовина, креатинін, глюкоза, кальцій іонізований, тиреотропний гормон, вітамін D
1400 грн
КОНТРОЛЬ СТАНУ ЗДОРОВ'Я ЖІНКИ
загальний аналіз крові з ШОЕ, білірубін загальний, прямий, АЛТ, АСТ, білок загальний,
альбумін, ГГТ, ЛФ, амілаза загальна, креатинін, сечовина, сечова кислота,
ліпідограма, глікозильований гемоглобін, кальцій іонізований, залізо, тиреотропний
гормон, пролактин, індекс HOMA, вітамін D
2410 грн
КОНТРОЛЬ СТАНУ ЗДОРОВ'Я ЧОЛОВІКА
загальний аналіз крові з ШОЕ, білірубін загальний, прямий, АЛТ, АСТ, білок загальний,
альбумін, ГГТ, ЛФ, амілаза- загальна, креатинін, сечовина, сечова кислота,
ліпідограма, глікозильований гемоглобін, тиреотропний гормон, fPSA, tPSA, індекс
вільного PSA, індекс HOMA, вітамін D
2300 грн
КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
T3 загальний; T4 загальний; ТТГ; ATПO; АТТГ; T4 вільний; T3 вільний; Рецептори ТТГ,
антитіла IgG
1510 грн
ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕНЬ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ
глюкоза, глікозильований гемоглобін, інсулін, С-пептид, індекс НОМА
670 грн
КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ "ДІАГНОСТИКА РЕВМАТОЇДНОГО АРТИРИТУ"
anti CCP, anti MCV/ACPA, С-реактивний білок, ревматоїдний фактор
1370 грн
СУГЛОБОВІ БОЛІ, ПЕРВИННА ДІАГНОСТИКА
С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О, сечова кислота
560 грн
*Детально, про показники та їх значення, що входять в пакет, можна
дізнатись у лікаря! В медичному центрі «Ірис» додатково можна
провести забір крові на окремі показники, яких не має в переліку!
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ПАКЕТ КОНТРОЛЬ СТАНУ ЗДОРОВ'Я ЖІНКИ (РОЗГОРНУТИЙ)
В даний пакет входять загальні показники контролю стану здоров'я жінки (21
параметр) та включені додаткові показники гормонального фону і рівня
електролітів.
3440 грн
ПАКЕТ ПРОБЛЕМИ ЗАЙВОЇ ВАГИ
Даний пакет аналізів нам допоможе виявити причину надлишкової ваги та містить
такі показники: біохімічні показники роботи печінки, ниркові проби, гормональна
панель, ліпідограма, вуглеводний обмін.
2230 грн
ПАКЕТ ЗДОРОВЕ СЕРЦЕ ТА СУДИНИ
Моніторинг рівня ліпідів, особливо холестерину — важливе завдання кожної людини,
для профілактики серцево-судинних захворювань. Цей пакет включає у себе
лабораторні показники з печінковим пробами, нирковим комплексом та
електролітами крові.
990 грн
ПАКЕТ ПОВНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я
Розширений перелік показників крові, який висвітлює роботу всіх органів та систем
організму на період діагностики. Включає у себе більше як 40 показників.
2650 грн
ПЛР-ДІАГНОСТИКА КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ
Результат видається на двох мовах з QR- код і підходить для виїзду за кордон
900 грн
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ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ СЕЧІ

АНТИТІЛА IGG ДО КОРОНАВІРУСУ
SARS-COV-2

180 грн
390 грн
АНАЛІЗ НА ФЕРИТИН
ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ КРОВІ + ШОЕ
(швидкість осідання еритроцитів)

240 грн

390 грн

IGG ДО HELICOBACTER PYLORI
230 грн

МІКРОСКОПІЯ МАЗКА КРОВІ
(лейкоцитарна формула)

ВІТАМІН D

155 грн

550 грн
КОАГУЛОГРАМА
ГЛЮКОЗА У КРОВІ

320 грн

155 грн
АНТИТІЛА IGM ДО КОРОНАВІРУСУ
SARS-COV-2
220 грн

ПЕРВИННА ДІАГНОСТИКА
ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ
(геп. В, С + біохімічний аналіз крові(8
показників))

БІОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ КРОВІ
920 грн
520 грн

МЕДИКАМЕНТОЗНИЙ СУПРОВІД
До Ваших послуг різні види ін'єкційних методик, за допомогою яких Ви зможете
закінчити Ваше планове лікування або покращити загальний стан згідно
індивідуальних рекомендацій наших лікарів.
ВНУТРІШНЬОМ'ЯЗЕВА ІН'ЄКЦІЯ
(власні медикаменти)
70 грн
ВНУТРІШНЬОВЕННА ІН'ЄКЦІЯ
(власні медикаменти)
200 грн
ВНУТРІШНЬОВЕННА КРАПЕЛЬНИЦЯ
(власні медикаменти)
400 грн
ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМА
100 грн

