Cienījamie dzīvnieku īpašnieki, pirms vizītes lūdzam Jūs pievērst
uzmanību veterināro pakalpojumu cenām
(PVN 21% iekļauts cenā)
VETERINĀRO PAKALPOJUMU CENRĀDIS no 2017.gada
20.janvāra. ( EUR )
Veterinārās klīnikas ārstniecības un profilaktisko pakalpojumu cenu veido
1.Maksa par vizīti.
2.Maksa par vizuālo diagnostiku un laboratoriskiem izmeklējumiem
3.Maksa par veterinārārsta darbu.
4.Maksa par ārstniecības līdzekļiem.
5.Procedūrām norādīta galīgā cena bez materiāliem, ja nav citas norādes.
• Vizīte pie ārsta, dzīvnieka klīniskā
izmeklēšana un konsultācija
10,00
Atkārtota vizīte
Konsultācija bez dzīvnieka
Vizīte ārpus darba laika

6,00
5-8,00
30,00

Ausu tīrīšana

5.00-8,00
8,00-10,00

(hronisku, strutainu, aizaugušu)
Ruņča katetrizācija pie obstrukcijas(t.sk.viz. un mat.)

30,00-45,00

Trakumsērgas uzskaite ar izziņas izsniegšanu (nevakcinētam )
-ja suns ir vakcinēts
Atkārtota (ieskaitot vakcināciju pret trakumsērgu)

30,00
8,00
30,00

Izziņa izvešanai uz ārzemēm, izstādei u.c.

8,00 – 15,00

Būsim jums pateicīgi, ja, apmeklējot ārstu, suns būs pavadā un ar
uzpurni.

VAKCINĀCIJA (atsevišķu vakcīnu cena var mainīties)
Sunim
Pret trakumsērgu
Pret trakumsērgu + leptospirozi
Pret leptospirozi
PMHPi+L
PMHPi+LR (kompleksā)

15,00 – 25.00
17,00
10,00
25,00
30,00 – 45.00

VAKCINĀCIJA (atsevišķu vakcīnu cena var mainīties)
Kaķim
Pret trakumsērgu
Rt,Cv,Pl
Rt,Cv,Pl+T

15,00 – 25.00
25,00
30,00 – 45.00

ĶIRURĢISKĀS OPERĀCIJAS
*Ruņča kastrācija
Runcis kriptorhs
*Suņa kastrācija
Suns kriptorhs
*Seska kastrācija
*Truša kastrācija

30,00
45,00-60,00
50 ,00-85,00
60,00-120,00
45.00
45,00

*Kaķenes sterilizācija
*Kuces sterilizācija:
Līdz 15kg
Smāgākām par 15kg
*Seska sterilizācija
*Trusenes sterilizācija

45,00

Ķeizargrieziens kaķenei
Ķeizargrieziens kucei

no 85,00
no 115,00

Pyometras operācija kaķenei (t.sk. intravenoza inf. un a.b.)
Pyometras operācija kucei
:
Līdz 20kg
Smagākām par 20kg

65,00

Nabas trūces operācija kaķim(t.sk. mater.)
Nabas trūces operācija kucēnam (t.sk. mater.)
Grieztas svaigas brūces ārstēšana
Piena zoba ekstirpācija
Patstāvīga zoba ekstirpācija
Zobakmens tīrīšana
Jaunveidojumu operācija
Abscesa ārstēšana

36,00
no 45,00
30,00-85,00
no 8,00
no 12,00
30,00-72,00
no 36,00
8,00-12,00

75,00
svars +65 EUR
60,00
60.00

no 85,00
svars +70 EUR

PROCEDŪRU

CENRĀDIS

Procedūras ir veterinārārsta ordinēta veterinārmedicīniskā aprūpe, kuru veic veterinārārsta palīgs,
vai procedūras, kas saistītas ar dzīvnieka veterinārmedicīnisko aprūpi higiēnas nodrošināšanai, un
veterinārārsta uzraudzība nav nepieciešama (maksa par vizīti papildus netiek iekasēta, PVN iekļauts
cenā).
Materiāli cenā nav iekļauti, izņemot, ja ir speciāla norāde par to.
1. Medikamentu ievadīšana (darbs):
1.1. caur muti (per os);
1.2. injekcijas muskulatūrā, zemādā (i.m., s.c.);
1.3. injekcija vēnā (i.v.);
1.4. i.v. katetra nomaiņa
1.5. medikamentu ievadīšana taisnajā zarnā (rektāli);
1.6. medikamentu aplicēšana uz ādas

3,00
5,00
8,00
5.00
3,00
3,00

2. Medikamentu ievadīšana vēnā (i.v. infūzija):
2.1. šķīduma ievadīšana pie atkārtota ārsta apmeklējuma
(ārsta darbs, 1 st infūzijas šķīduma
ievadīšana un i.v. katetrs jau ievadīts);
par katru nākamo stundu

8.00 un vairāk
+1.00

3. Otoloģiskās procedūras (ausu tīrīšana):

5,00- 8,00

4. Brūces apkopšana (darbs, izlietotie materiāli
un medikamenti)
ar pārsiešanu vai drenāžu brūcēs

8,00 - 15,00

5. Brūces apkopšana (darbs, izlietotie materiāli
un medikamenti)
bez pārsiešanas

5,00 - 12,00

6. Klizmas (darbs, izlietotie materiāli, medikamenti):

12,00 – 19,00

7. Perianālo dziedzeru tīrīšana
7.1.“izspiešana” (darbs, izlietotie materiāli, medikamenti)
7.2.Perianālo dziedzeru tīrīšana ar skalošanu
(darbs, izlietotie materiāli, medikamenti)

5,00 – 8,00
8.00 – 10,00

8. Nagu apkopšana (darbs, izlietotie materiāli):
8.1. kaķim;
8.2. sunim;

6,00-8,00
6,00-8,00

9. Asins pārliešana (darbs, izlietotie materiāli,):

22,00-30,00

Ērces izņemšana
Zobu apkopšana grauzējiem
Diegu izņemšana, ja operācija nav veikta mūsu klīnikā

5,00
5,00-6,00
5,00

Mikročipēšana
Mikročipēšana ar termo-mikročipu,

15,00

kas nolasot parādīs arī dzīvnieka ķermeņa temperatūru

17,00

Dzemdību palīdzība:
-par stundu
-viena augļa izvilkšana

50,00
8,00

Urīna analīze ar analizatoru

8,00

Asins parauga noņemšana
Pilna asins aina(Hematoloģija)
Asins bioķīmiskā izmeklēšana ( 17 rādīt.)
Asins analīze uz glukozi
Kaķa cirpšana(iesk. Narkozi)
Truša vakcinācija
Vakcinācija pret kailo ēdi( neskaitot vizīti )
Diagnostika- vizīte + barotne
Ādas, ausu izdalījumu mikroskopiska izmeklēšana
Asinīs migrējošo parazītu mikroskop. izmeklēšana

8,00
15,00
55,00
8,00
50,00
19,00
10,00
19,00
8,00
8.00

Ascīta punkcija

15.00-20.00

IZSAUKUMU CENRĀDIS:
Vecmīlgrāvis
Vecāķi , Mangaļsala
Sarkandaugava, Jaunciems
Centrs

20,00
25,00
25,00
no 30,00

EITANĀZIJA:

Morga pakalpojumi

Eitanāzija kaķim

17,00

+20,00

-kaķēnam līdz 8 dienām
-kaķēnam līdz 2 mēn.

6,00…
9,00…

+5,00
+5,00

Eitanāzija sunim :

17,00
32,00
39,00
50,00
53,00
60,00

+20,00
+25,00
+30,00
+35,00
+40,00
+45,00

-kucēnam līdz 8 dienām

8,00…

+5,00

Eksotisko dzīvnieku eitanāzija

8,00-17,00

+5,00

Truši

8,00- 15,00

+15,00

līdz 10kg
10-20 kg
21-30 kg
31-40 kg
41-50 kg
51-60 kg

