Код
послуги
001
002
003
004
005
006
007
008

Найменування послуги
Косметичні процедури
Жирний косметичний масаж обличчя
Жирний косметичний масаж обличчя з застосуванням гарячого та холодного компресів
Жирний косметичний масаж обличчя з застосуванням гарячого та холодного компресів і
дарсонвалізації
Пластичний масаж обличчя по Жаке
Пластичний масаж обличчя по Поспелову
Пластичний масаж обличчя по Жаке з застосуванням гарячого та холодного компресів
Пластичний масаж обличчя по Жаке з застосуванням гарячого та холодного компресів і
дарсонвалізації
Пластичний масаж обличчя по Поспелову з застосуванням гарячого та холодного компресів

019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036

Пластичний масаж обличчя по Поспелову з застосуванням гарячого та холодного компресів і
дарсонвалізації
Масаж голови та шиї
Масаж голови та шиї з застосуванням дарсонвалізації
Жирний масаж шиї
Жирний масаж обличчя та шиї
Жирний масаж обличчя та шиї з застосуванням гарячого та холодного компресів
Жирний масаж обличчя та шиї з застосуванням гарячого та холодного компресів і
дарсонвалізації
Лікувальна маска (суха, поживна, комбінована)
Лікувальна маска (суха, поживна, комбінована) з застосуванням гарячого та холодного
компресів
Лікувальна маска (суха, поживна, комбінована) з застосуванням гарячого та холодного
компресів і дарсонвалізації
Лікувальна маска (бодяжна)
Лікувальна маска (парафінова)
Лікувальна маска (електрична)
Лікувальна маска (аплікація парафінова)
Чистка обличчя гігієнічна
Чистка обличчя гігієнічна з застосуванням д'арсонвалізациї
Чистка обличчя медикаментозна
Швидке (глибоке) злущування (саліциловим спиртом різної концентрації)
Швидке (глибоке) злущування (бетанафтолом з різними компонентами )
Повільне злущування (накладення на обличчя маски з бодяги)
Повільне злущування з застосуванням дарсонвалізації
Волосолікування (масаж голови та шийних вузлів)
Волосолікування (масаж голови та шийних вузлів) з застосуванням дарсонвалізації
Волосолікування (масаж шийних симпатичних вузлів)
Волосолікування (масаж шийних симпатичних вузлів) з застосуванням дарсонвалізації
Грим (накладення на обличчя поживного крему та ін.)
Змінення форми брів
Фарбування брів та вій

037

Солюкс (опрмінювання обличчя синім світлом або лампою солюкс, припудрювання обличчя)

038
039
040
041
042
043
044
045
046
047

Епіляція (5-ти хвилинний сеанс)
Епіляція (10-ти хвилинний сеанс)
Епіляція (15-ти хвилинний сеанс)
Епіляція (20-ти хвилинний сеанс)
Епіляція (25-ти хвилинний сеанс)
Епіляція (30-ти хвилинний сеанс)
Епіляція (35-ти хвилинний сеанс)
Епіляція (40-ти хвилинний сеанс)
Епіляція (50-ти хвилинний сеанс)
Епіляція (60-ти хвилинний сеанс)

048

Прийом та укладання пацієнта; ознайомлення з історією хвороби; одягнення пенюара, косинки;
очищення шкіри від пилу та бруду лосйоном та іншими очищувальними засобами та ін.

009
010
011
012
013
014
015
016
017
018

049

Додаткові послуги по актам хрон.
Прокол мочок вушних раковин (двох) механічний
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Код
послуги
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080

Найменування послуги
Прокол мочок вушних раковин (двох) апаратний
Масаж по крему ультразвуковий
Завивка вій
Приклеювання вій
Обезбарвлення пушкового волосу
Електрохірургія
Електровидалення доброякісного новоутворення (молюска, аденоми, ботріомікоми, ангіоми,
папіломи, бородавки, родимки, рубця та ін.) діаметром до 0,5 см
Електровидалення доброякісного новоутворення (молюска, аденоми, ботріомікоми, ангіоми,
папіломи, бородавки, родимки, рубця та ін.) діаметром 0,6 - 1 см
Електровидалення доброякісного новоутворення (молюска, аденоми, ботріомікоми, ангіоми,
папіломи, бородавки, родимки, рубця та ін.) діаметром 1,1 см та більше
Електровидалення атероми (однієї) діаметром до 0,5 см
Електровидалення атероми (однієї) діаметром 0,6 - 1 см
Електровидалення атероми (однієї) діаметром 1,1 - 3 см
Електровидалення атероми (однієї) діаметром 3,1 см та більше
Електровидалення ксантелазми (однієї повіки) діаметром до 0,5 см
Електровидалення ксантелазми (однієї повіки) діаметром 0,6 см та більше
Електровидалення розширених судин шкіри (ділянка 1 х 1 см)
Діатермокоагуляція вугрів: одного
Діатермокоагуляція вугрів: множинних
Видалення ангіоми зірчастої ( однієї )
Видалення ринофіми
Видалення татуйовок розміром один квадратний сантиметр
Кріодія
Кріомасаж лиця чи волосистої частини голови
Кріотерапія рубців розміром до 1 см
Кріотерапія рубців розміром від 1,1 см до 3 см
Кріотерапія рубців розміром 3,1 см та більше
Кріодеструкція одного елементу (бородавки, папіломи, кератоми, контагіозного молюска та ін.)
розміром до 0,5 см
Кріодеструкція одного елементу (бородавки, папіломи, кератоми, контагіозного молюска та ін.)
розміром 0,6 см та більше
Кріодеструкція одного элементу апаратним методом незалежно від розміру
Кріодеструкція кондилом
Хірургія
Наркоз багатокомпонентний при хірургічних операціях - 10 хвилин
Наркоз інтубаційний, эндотрахіальний (пероральний, інтраназальний) - 10 хвилин
Наркоз внутрішньовенний, внутрішньом’язовий - 10 хвилин

081

Видалення доброякісних новоутворень шляхом розсічення (ксантелазми, молюска, аденоми,
ботріомікоми, ангіоми, папіломи, бородавки, родимки, рубця та ін.) діаметром до 1 см

082

Видалення доброякісних новоутворень шляхом розсічення (ксантелазми, молюска, аденоми,
ботріомікоми, ангіоми, папіломи, бородавки, родимки, рубця та ін.) діаметром 1,1 см та більше

083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097

Видалення атероми (однієї) діаметром до 1 см
Видалення атероми (однієїї) діаметром 1,1 см та більше
Розсічення гемангіоми та рубців з пересадкою шкіри вільною пластикою
Розсічення гемангіоми та рубців з пластикою місцевими тканинами
Розсічення чи декортикація рубця розміром до 1 см
Розсічення чи декортикація рубця розміром від 1,1 см до 5 см
Розсічення чи декортикація рубця розміром від 5,1 см до 8 см
Розсічення чи декортикація рубця розміром від 8,1 см та більше
Видалення рубця обличчя з пересадкою шкіри розміром до 4 см
Видалення рубця обличчя з пересадкою шкіри розміром 4,1 см та більше
Розсічення утягнутого рубця обличчя з пластикою гомохрящем чи імплантантом до 4 см
Розсічення утягнутого рубця обличчя з пластикою гомохрящем чи імплантантом 4,1 см та
більше
Видалення ринофіми з вільною пересадкою шкіри
Корекція горба носа
Корекція носа
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Код
послуги
098
099
100
101
102
103
104

Найменування послуги
Пластика дефекта носа лоскутом на ніжці
Корекція крильних хрящів
Остеотомія кісток носа
Корекція вушної раковини (однієї)
Корекція вушної раковини (однієї) - зменшення і корекція
Корекція вушної раковини (однієї) - корекция вушної раковини, яка складається (зігнутої)
Корекція вушної раковини (однієї) - реконструкція вушної раковини при вродженій мікротії,
сполученої з дефектом тканин

105

Корекція вушної раковини (однієї) - реконструкція вушної раковини при вродженій деформації

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Корекція рубців, деформація верхньої губи способом місцевої пластики
Корекція верхньої губи та крил носа при односторонній розщілині
Усунення дефекту верхньої губи лоскутом на ножці
Усунення подвійної губи
Корекція верхньої губи та кінчика носа (операції з приводу двосторонньої розщілини)
Усунення зморщок лоба
Усунення зморщок шиї
Усунення зморщок щоки (однієї)
Усунення зморщок кута ока (одного)
Усунення зморщок однієї нижньої повіки
Усунення зморщок однієї верхньої повіки
Корекція відвислих грудних залоз з резекцією залозистої тканини (однієї)
Корекція соска молочної залози (однієї)
Корекція однієї грудної залози при мікромастії та амастії мамопротезом (вартість протеза
сплачується додатково)
Корекція однієї молочної залози з покращенням її форми та зменшенням її розмірів
Видалення шкірножирової тканини живота
Видалення шкірножирової тканини одного стегна
Розсічення надлишків старіючої шкіри кисті руки (однієї)
Дермабразія
Усунення зморщок, віспяних знаків, розацеа в ділянці лоба
Усунення зморщок, віспяних знаків, розацеа в ділянці підборіддя
Усунення зморщок, віспяних знаків, розацеа в ділянці верхньої губи
Усунення зморщок, віспяних знаків, розацеа в ділянці носа
Усунення зморщок, віспяних знаків, розацеа в ділянці щоки (однієї)
Усунення зморщок, віспяних знаків, розацеа в ділянці повіки (однієї)
Видалення імпрегнацій судинних плям, татуйовок (один кв.см.)
Перев’язка мала
Перев’язка середня
Перев’язка велика
Манікюр, педікюр
Манікюр без покриття нігтів лаком
Пом’якшення шкіри кистей рук (ванночки)
Зняття лаку
Декоративне покриття нігтів лаком
Педікюр гігієнічний
Видалення одного мозоля
Обробка деформованого нігтя (одного)
Видалення омозолілості на одній ступні

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
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