Готельно - оздоровчий комплекс “ТуСтань”

вул. Золота Баня,2а
смт. Східниця,
Львівська обл.,
82391, Україна

тел. для довідок:
медична рецепція:
(099)771-69-36
(068)527-06-32

НАЙМЕНУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ

ЦІНИ/ГР
Н

Ін’єкції, інфузії, маніпуляції
Внутрішньовенне лазерне опромінення крові (ВЛОК)

160,00

Ін’єкція підшкірна (внутрішньошкірна)

60,00

Ін’єкція внутрішньом’язова

80,00

Ін’єкція внутрішньовенна струминна

110,00

Ін’єкція внутрішньовенна струминна (Гептрал-500 мг)

310,00

Інфузія внутрішньовенна краплинна

160,00

Тюбаж (сорбіт )

65,00

Напій з пробіотиками

70,00

Гірудотерапія (1 п’явка)

70,00

Гірудотерапія (1 сеанс — 4 п’явки)

260,00

Перев’язка після гірудотерапії

40,00

Доставка ліків

100,00

Невідкладна допомога для непроживаючих в готелі

60,00

Експрес-тест визначення рівня глюкози в крові

50,00

Озонотерапія
Киснева пінка вітамінна

40,00

Киснева пінка жовчогінна

40,00

Киснева пінка імуностимулююча

40,00

Киснева пінка ниркова

50,00

Озонована вода

50,00

Озонована олія

70,00

Внутрішньовенна озонотерапія з ізотонічним розчином

240,00

Велика аутогемотерапія

770,00

Ін’єкційна карбокситерапія
Ін’єкції газові CO2 (пневмопунктура локальна — 1 зона:
шийно-комірцева/попереково-крижова/колінні суглоби/
артрози дрібних суглобів)

270,00

Ін’єкції газові CO2 (2 зони: шийно-комірцева+периферичні
нерви/попереково-крижова зона+периферичні нерви)

350,00

Ін’єкції газові CO2 (4 зони: шийно-комірцева+периферичні
нерви і попереково-крижова зона+периферичні нерви)

420,00

Ін’єкції газові CO2 (пневмопунктура загальна: діагностична
/профілактична)

450,00

Ін’єкції газові CO2 косметичні (обличчя)

430,00

Ін’єкції газові CO2 косметичні (обличчя) з місцевою анестезією

460,00

Ін’єкції газові CO2 косметичні (волосиста частина голови)

340,00

Ін’єкції газові CO2 косметичні (стрії, розтяжки, рубці, целюліт,
судинна сітка)

390,00

Водолікування
Душ Шарко

230,00

Циркулярний душ

110,00

Підводний душ-масаж з колоруванням

240,00

Підводний душ-масаж з колоруванням+перлинний
масаж+ароматерапія

250,00

Підводний душ-масаж з колоруванням+перлинний
масаж+хвойний екстракт

260,00

Мінеральна ванна + перлинний масаж

230,00

Лікувальна ванна+перлинний масаж+скипідар білий
(гіпотонія)

250,00

Лікувальна ванна+перлинний масаж+скипідар жовтий
(гіпертонія)

250,00

Лікувальна ванна для схуднення зі скипідаром, зернами
зеленої кави, ефірними маслами +перлинний масаж

270,00

Лікувальна йодобромна ванна (цитруc)+перлинний масаж

250,00

Лікувальна йодобромна ванна (лаванда)+перлинний масаж

250,00

Лікувальна йодобромна ванна (меліса)+перлинний масаж

250,00

Лікувальна ванна + перлинний масаж + бішофіт

230,00

Лікувальна ванна + перлинний масаж + валеріана

250,00

Лікувальна ванна + перлинний масаж + розмарин

240,00

Лікувальна ванна + перлинний масаж + трав’яний екстракт
№69 “Антистрес” (ефірні масла тмину, апельсина, екстракт
меліси, м’яти)

230,00

Лікувальна ванна + перлинний масаж + трав’яний екстракт
№3 “Профілактичний” (ехінацея пурпурна, м’ята перцева,
листя берези, апельсин)

230,00

Лікувальна ванна + перлинний масаж + трав’яний екстракт
№ 38 “Солодкий сон” (ефірні масла лаванди, апельсина,
екстракт валеріани, пустирника )

230,00

Лікувальна ванна + перлинний масаж + екстракт хвої

230,00

Лікувальна ванна + перлинний масаж + пініментол (ефірні
масла камфори, ментолу, евкаліпта)

230,00

Ванна Клеопатри з натуральним медом, молоком і прянощами

300,00

Ванна Клеопатри на основі кавового молочного коктейлю

270,00

Гідроколонотерапія
Комплекс “Очисна клізма + лікувальна масляна”

110,00

Комплекс “Очисна клізма + лікувальна трав’яна”

110,00

Комплекс “Очисна клізма + лікувальна з пробіотиком”

120,00

Гідроколонотерапія (для проживаючих в готелі)

400,00

Комплекс “гідроколонотерапія + мікроклізма з пробіотиком”

430,00

Гідроколонотерапія комплекс (курс з 3 процедур)

1150,00

Гідроколонотерапія (для непроживаючих в готелі)

460,00

Очисна клізма

60,00

Мікроклізма послаблююча (ромашка + рицинова олія)

100,00

Лікувальна мікроклізма (пробіотик)

90,00

Мікроклізма (трав’яна)

80,00

Мікроклізма (масляна — гарбузова олія)

80,00

Фітопроцедури
Фітобочка

270,00

Фітобочка “Пан + Пані”

460,00

Фізіотерапевтичні процедури
Суха вуглекисла ванна

210,00

Електротерапія “Cosmogamma”

120,00

(діадинамотерапія, гальванотерапія)

Електрофорез з бішофітом

130,00

Електрофорез з лікарською речовиною (траумель-С)

180,00

Електрофорез з лікарською речовиною (цель-Т)

190,00

Гальваногрязелікування

140,00

Ультразвук

110,00

Ультрафонофорез (з гідрокортизоном)

150,00

Ультрафонофорез (з долобене)

155,00

Ультрафонофорез (з карипаїном)

180,00

Магнітотерапія

120,00

Магнітотерапія з бішофітом

130,00

Дарсонвалізація

110,00

Ультратонтерапія

110,00

Спелеотерапія

100,00

Спелеотерапія для дітей до 12 років

80,00

Інгаляція вітамінна

110,00

Інгаляція бронходилятуюча (курцям)

110,00

Інгаляція протизапальна (при гайморитах)

100,00

Інгаляція протизапальна (з декасаном)

100,00

Інгаляція противірусна

100,00

Інгаляція содова

100,00

Тубус-кварц

80,00

Пресорний лімфодренаж “GreenPress”

220,00

Пресорний лімфодренаж “GreenPress” з обгортуванням

240,00

(антицелюлітний крем)

Пресорний лімфодренаж “DrenaPress” (з термальною дренажною водою)

230,00

Пресорний лімфодренаж “Green press” з антиварикозним
кремом на основі кінського каштану

260,00

Пресорний лімфодренаж “Green press” з кремом від судинних
зірочок на основі маклюри

250,00

Озокеритотерапія

Озокеритова аплікація велика

110,00

Озокеритова аплікація велика з бішофітом

120,00

Озокеритова аплікація мала

100,00

Озокеритова аплікація мала з бішофітом

110,00

Озокеритова аплікація велика з кремом
на основі лікувальних трав (ялівець, шабельник)

140,00

Озокеритова аплікація мала з кремом
на основі лікувальних трав (ялівець, шабельник)

130,00

Озокеритова аплікація велика з кремом
на основі натуральних жирів (борсучий, ведмежий)

150,00

Озокеритова аплікація мала з кремом
на основі натуральних жирів (борсучий, ведмежий)

140,00

Функціональна діагностика
Електрокардіографія

120,00

УЗД: проводиться КДК (КОЛЬОРОВЕ ДОПЛЕРІВСЬКЕ КАРТУВАННЯ)
УЗД органів черевної порожнини

340,00

(печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка)

УЗД органів черевної порожнини +нирок

450,00

УЗД сечовивідної системи

310,00

(нирки, наднирники, сечовий міхур, сечоводи)

УЗД сечовивідної системи і простати

340,00

УЗД нирок

250,00

УЗД щитовидної залози

250,00

УЗД простати (трансабдомінальне)

200,00

УЗД молочних залоз

250,00

УЗД серця

450,00

УЗД магістральних судин (шиї)

280,00

УЗД серця і магістральних судин (шиї)

600,00

УЗД магістральних судин нижніх кінцівок (всі судини)

500,00

УЗД магістральних судин нижньої кінцівки (всі судини)

350,00

УЗД магістральних судин нижніх кінцівок (вени)

350,00

УЗД магістральних судин нижніх кінцівок (артерії)

350,00

УЗД магістральних судин нижньої кінцівки (вени)

300,00

УЗД магістральних судин нижньої кінцівки (артерії)

300,00

УЗД матки та придатки (трансабдомінально)

380,00

УЗД матки та її придатків(інтравагінально)
при наявності трансдомінального

500,00

УЗД матки та її придатків
(трансабдомінально та інтравагінально)

600,00

Консультація спеціалістів
Консультація терапевта (для непроживаючих в готелі)

200,00

Повторна консультація терапевта

100,00

Консультація вузьких спеціалістів
Консультація кардіолога з описом ЕКГ

350,00

Послуги кардіолога (після консультації):
визначення ризику серцево-судинної смертності

200,00

виявлення метаболічних порушень
виявлення ознак атеросклерозу
оцінка ризику розвитку тромбоемболії
оцінка ризику розвитку інсульту
Повторна консультація кардіолога

270,00

Консультація уролога

250,00

Консультація ендокринолога

300,00

Консультація отоларинголога (ЛОРа)

300,00

Консультація травматолога

300,00

Консультація гінеколога

300,00

Консультація педіатра

250,00

Консультація дієтолога (з моніторуванням складу тіла)

600,00

Повторна консультація дієтолога

300,00

Повторна консультація вузького спеціаліста

200,00

