
Дерматология



Лекари-дерматолози с докторска степен

Вторичен клиничен преглед, извънреден, в почивни и празнични дни                            45 лв.

Вторичен клиничен преглед                                                                         40 лв.

Първичен клиничен преглед                                                                                  65 лв.

Първичен клиничен преглед, извънреден, в почивни и празнични дни                             75 лв.

Първичен клиничен преглед, извънреден, в почивни и празнични дни                         60 лв.

Вторичен клиничен преглед                                                                                              30 лв.

Първичен клиничен преглед                                                                                              50 лв.

Вторичен клиничен преглед, извънреден, в почивни и празнични дни                        35 лв.

Лекари-дерматолози

Вторичен клиничен преглед, извънреден, в почивни и празнични дни                     25 лв.

Първичен клиничен преглед, извънреден, в почивни и празнични дни                      45 лв.

Вторичен клиничен преглед                                                                          20 лв.

Първичен клиничен преглед                                                                              40 лв.

Лекар-специализант по дерматология

Диагностични и терапевтични процедури

Интерлезионално инжектиране на медикамент                                             10 лв.

Криотерапия на доброкачествени образувания, до 5 броя                                      15 лв.

Локално приложена химиотерапия                                                                    30 лв.

Инфилтрационна анестезия (до 10 мл Лидокаин)                                                 20 лв.

Обезболяване с анестизиращ крем на зона                                                                20 лв.

Микроскопско изследване                                                                                            10 лв. 

Вземане на материал за микробиологично изследване                                  10 лв.

Криотерапия на доброкачествени образувания, над 5 броя                                    25 лв.

Проводна анестезия (до 10 мл Лидокаин)                                                               30 лв.

Разчитане на резултат от изследвания                                                                          15 лв.

Културелно микологично изследване                                                                  30 лв.

Дерматоскопия                                                                                                             30 лв.

Дермато-венерологични 
прегледи



Отстраняване на кожни лезии чрез шейв техника за първо образувание (за брой)            80 лв.

Хистологично изследване на кожа oт дермато хистопатолог                                100 лв.

Отстраняване на кожни лезии чрез ексцизия, лице (с включени превръзка, сваляне на конци и разчитане 

на резултат от хистологично изследване)                                                                                                    280 лв.

Отстраняване на кожни лезии чрез ексцизия, тяло (с включени превръзка, сваляне на конци и разчитане 

на резултат от хистологично изследване)                                                                                                    260 лв.

            за всяко следващо образувание (за брой)                                                                       60 лв.

Биопсия (с включени превръзка, сваляне на конци и разчитане на резултат от хистологично изследване)              70 лв.
Хистологично изследване на кожа                                                              60 лв.

Асептична превръзка, малка                                                                            15 лв.
Асептична превръзка, голяма                                                                      20 лв.
Сваляне на конци                                                                                               15 лв.
Хемостаза                                                                                                                           10 лв.

Отстраняване на кожни лезии чрез пънч – ексцизия (с включени превръзка, сваляне на конци и разчитане 

на резултат от хистологично изследване)                                                                                                    130 лв.

Инцизия на меки тъкани                                                                                              60 лв.

 до 20 броя                                                                                                    360 лв.

Лазерно премахване на доброкачествени образувания

Кюртиране на доброкачествени образувания (за брой)                                                40 лв.

Електрокоагулация на доброкачествени образувания

  за 1 брой                                                                                                       60 лв.
 до 5 броя                                                                                                            150 лв.
 до 10 броя                                                                                                        230 лв.

 до 3 броя                                                                                                             30 лв.

 до 5 броя                                                                                                              110 лв.

 до 20 броя                                                                                                         210 лв.

Лазерно премахване на кондиломи

 до 20 броя                                                                                                                450 лв.

Кюртиране на заразни молуски

 до 10 броя                                                                                                                   150 лв.

 

 до 3 броя                                                                                                                               50 лв.

 над 20 броя                                                                                                       300 лв.

 до 10 броя                                                                                                                             80 лв.

 до 5 броя                                                                                                                 180 лв.

Електрокоагулация на кондиломи

 до 5 броя                                                                                                              50 лв.
 над 5 броя                                                                                                              70 лв.

 до 20 броя                                                                                                                100 лв.

Изрязване на фиброми

  за 1 брой                                                                                                                       80 лв.

 до 10 броя                                                                                                          290 лв.

Инцизия на меки тъкани с дренаж                                                                                         70 лв.

 над 10 броя                                                                                                                         100 лв.

 до 5 броя                                                                                                                50 лв.

  за 1 брой                                                                                                                  70 лв.

 до 10 броя                                                                                                         60 лв.

 над 20 броя                                                                                               400 лв.

Дерматохирургия



Терапия на белези и стрии

Co2 Лазерна терапия на белег/ ErYag 

 за 1см2                                                                                                             80 лв.

Pixel RF/Er:YAG-Лазерна терапия на белег 
Терапия на белези с триамцинолон                                                                    60 лв.

 за 1см2                                                                                                             80 лв.

Pixel RF/ Er:YAG-Лазерна терапия на стрии 

 до 10см2                                                                                                            220 лв.

 за 1см2                                                                                                           90 лв.

 до 10 см2                                                                                                            200 лв.

 до 10см2                                                                                                          250 лв.

Лазерна терапия на разширени съдове

 до 100 импулса                                                                                                         160 лв.

 до 200 импулса                                                                                                 230 лв.

 до 400 импулса                                                                                              320 лв.

 до 600 импулса                                                                                            450 лв.

         Деколте                                                                                                  250 лв. 

IPL терапия на розацея на цяло лице                                                                           300 лв.

Премахване на единична лезия, до 10 импулса                                                               80 лв.

Премахване на съдове 

         Бузи                                                                                                           180 лв.

        Нос                                                                                               100 лв.

Терапия на дифузно зачервяване с Nd:YAG лазер на цяло лице                                   220 лв.

Лазерно лечение на онихомикоза

Всички нокти на единия крак/едната ръка                                                             80 лв.

Всички нокти на двата крака/двете ръце                                                         140 лв.

Нокът на палец на крак/ръка                                                                             40 лв.

Нокът, различен от палец на крак/ръка                                                           30 лв. 

Лазерна терапия на пигментации

Единична пигментна зона, до 2 см2                                                         100 лв.

Пигментни петна, 3-8 броя                                                   160 лв.

        Цели бузи                                                                                       240 лв.

        Чело                                                                                           160 лв.

        Цели рамене                                                                                  500 лв.

        Деколте                                                                                        400 лв. 

        Цяло лице                                                                                      300 лв.

Лазерна терапия на акне

            * единичните зони са чело, бузи и нос и се таксуват по отделно  

         за цяло лице                                                                                             200 лв.

          за една зона*                                                                                                   100 лв.

Лазерна терапия на акне с IPL/Nd: Yag                                                              

         за две зони*                                                                                             160 лв.



Изследвания за инфекциозни 
болести

Вземане секрет за микробиология                                                                  10 лв.

Вземане секрет за цитонамазка                                                                        10 лв.

Цитонамазка                                                                                                           50 лв.

Бърз антигенен Covid-19 тест                                                                              30 лв.

Микоробиологично изследване                                                                       30 лв.



www.dr-dencheva.com




