
P.KIR Ķirurģija, traumatoloģija

P.KIR.1 Mazas brūces primāra apstrāde 8,00

P.KIR.2 Lielas brūces primāra apstrāde 15,00

P.KIR.3

Virspusēja incīzija ar drenāžu (furunkuls, karbunkuls, 

flegmona, abscess, panarīcijs) 17,00

P.KIR.4

Medikamentu ievadīšana, dobuma skalošana abscesa vai 

strutojošu brūču gadījumā 8,50

P.KIR.5 Drenas maiņa 3,00

P.KIR.6 Šuvju diegu  izņemšana 4,00

P.KIR.7 Locītavas punkcija 13,00

P.KIR.8 Svešķermeņa izņemšana no brūces 11,00

P.KIR.9

Svešķermeņa izņemšana no zemādas ar griezuma 

palīdzību, ieskaitot anestēziju 21,00

P.KIR.10

Virspusējo audu biopsijas (ādas, zemādas, limfmezglu, 

muskuļu audu) paņemšana 19,00

P.KIR.11

Lokāla labdabīga ādas audzēja izgriešana (ateroma, lipoma 

u.c.) 22,00

P.KIR.12 Rokas vai kājas pirksta naga ablācija 13,00

P.KIR.13 Rokas vai kājas pirksta naga saknes rezekcija 20,00

P.KIR.14 Piemaksa par katru nākamo Ķ12 vai Ķ13 manipulāciju 6,00

P.KIR.15 Pārsējs 7,00

P.KIR.16 Galvas, pleca u c. riņķveida apsēji 7,00

P.KIR.17 Dezo, atslēgas kaula lūzuma u.c. fiksējošie pārsēji 14,00

P.KIR.18 Locītavu stabilizācijas pārsēji (8-veida u.c.) 7,00

P.KIR.19 Apkakles veida kakla pārsējs, t.sk.  ŠANCA apkakle 11,00

P.KIR.20

Izmežģītu vai lauztu rokas, kājas pirkstu vai metakarpālo 

kaulu reponēšana 7,00

P.KIR.21

Pirkstu un metakarpālo kaulu lūzuma imobilizācija ar ģipša 

longetēm 7,00

P.KIR.22 Ģipša longetes pārsējs metatarsālo kaulu lūzumu gadījumā 13,00

P.KIR.23

Vienas locītavas imobilizācija ar ģipša pārsēju (plaukstas, 

ceļa, spieķa k. lūzuma gadījumā) 14,00

P.KIR.24

Pēdas un pēdas locītavas imobilizācija ar ģipša longetēm 

apakšstilba kaulu distalās 1/3 lūzumu gadījumā 23,00

P.KIR.25 Ģipša longetes potīšu lūzumu gadījumos 22,00

P.KIR.26

Ģipša longete, aptverot vismaz 2 lielās locītavas (pleca, 

elkoņa, plaukstas, ceļa, pēdas), arī pagaidu pārsējs lūzuma 

gadījumā 22,00

P.KIR.27

Divas ģipša longetes vai cirkulārs ģipša pārsējs, ietverot 2 

lielās locītavas 23,00

P.KIR.28 Cirkulāra ģipša pārsēja noņemšana 1 locītavai 4,00

P.KIR.29 Cirkulāra ģipša pārsēja noņemšana 2   locītavām 5,00

P.KIR.30 Viena apakšdelma kaulu reponēšana 7,00

P.KIR.31 Elektrokoagulācija 7,00

P.KIR.32 Medikamentu ievadīšana kontraktūras vietā 7,50

P.KIR.33 Augšanas faktora ievadīšana locītavā 120,00

P.KIR.34 Hialuronskābes preparāta ievadīšana locītavā 70,00



P.KIR.35

Augšanas faktora un hialuronskābes preparāta ievadīšana 

locītavā 180,00

P.KIR.36

Medikamentu ievadīšana locītavā (bez medikamentu 

cenas) 10,00


