
PETCITY KLĪNIKU

MAKSAS PAKALPOJUMU 
CENRĀDIS*
* Pakalpojumu klāsts klīnikās var atšķirties. 
Lūgums, sazināties ar jums

vajadzīgo klīniku
VISPĀRĒJĀS IZMAKSAS

Manipulācija Cena, €

Vizīte (1 dzīvnieks)

pirmā vizīte 32,00

26,00

45,00

47,00

atkārtota vizīte

vizīte svētku dienās un ārpus darba laika

neatliekamā palīdzība

konsultācija pirms operācijas

Oftalmoloģiskā konsultācija (1 dzīvnieks)

pirmā vizīte

25,00

55,00

45,00

30,00

20,00

atkārtota vizīte

acu pārbaude ar LKF nosūtījumu

konsultācija bez dzīvnieka - 15 min.

Dermatoloģiskā konsultācija (1 dzīvnieks)

pirmā vizīte 50,00

40,00atkārtota vizīte

Konsultācija par reprodukciju (1 dzīvnieks)

pirmā vizīte 50,00

40,00atkārtota vizīte

Ortopēdiskā konsultācija

pirmā vizīte 50,00

40,00atkārtota vizīte

Eksotisko dzīvnieku konsultācija

pirmā vizīte 50,00

40,00atkārtota vizīte

Kardiologa konsultācija

pirmā vizīte 55,00

45,00atkārtota vizīte



Manipulācija Cena, €

Dzīvnieka uzturēšanās stacionārā un veterinārā aprūpe

(neieskaitot ēdināšanu un medikamentus)

dienas stacionārs 25,00

50,00diennakts stacionārs

Medikamentu ievadīšana (darbs)

caur muti (per os)

injekcijas muskulatūrā, zemādā (i.m., s.c.)

katra nākamā injekcija ( i.m., s.c.)

injekcija vēnā (i.v.)

7,00

7,00

1,00

11,00

1,00
7,00

11,00

8,00

katra nākamā injekcija (i.v.)

medikamentu ievadīšana taisnajā zarnā (rektāli)

i/v katetrs, tā ielikšana un apmaiņa

Ērces izņemšana (bez narkozes)

Nagu apkopšana (darbs, izlietotie materiāli)

kaķim 13,00

sunim 15,00 - 20,00

13,00

5.00
eksotiskajiem dzīvniekiem (trušiem, jūrascūciņām u.c.)

Receptes izrakstīšana

Izraksts par dzīvnieka ārstēšanu

tiek sagatavots 5 darba dienu laikā

tiek sagatavots 24 stundu laikā

32.00

60,00

Vakcinācijas apliecības dublikāta izrakstīšana tās sabojāšanas vai nozaudēšanas

gadījumā, ja vakcinācija veikta PetCity vai DVC klīnikās

Izziņa par dzīvnieka veselības stāvokli

15,00

30,00



DIAGNOSTISKIE IZMEKLĒJUMI

Manipulācija Cena, €

Digitālā rentgenoloģiskā izmeklēšana

pirmā projekcija (1 gb.)

katra nākošā projekcija (1 gb.)

Sērija sākot no 4 rentgen uzņēmumiem

Patellas luksācijas tests

30,00

19,00

72,,00

patellas luksācijas tests 35,00

25,00patellas luksācijas tests ar LKF nosūtījumu

Ultrasonogrāfiskā izmeklēšana

vēdera iekšējo orgānu izmeklēšana

vienas iekšējo orgānu sistēmas izmeklēšana (grūsnība, piometra, prostata, nieres

u.c.)

Oftalmoloģiskā ultrasonogrāfija - 1 acs

Oftalmoloģiskā izmeklēšana

asaru tests

72,,00

50,00

30,00

10,00

10,00fluorescīna tests

Auss izmeklējumi

auss izdalījumu uztriepe (citoloģiski 1 stikliņš)

Dermatoloģiskā izmeklēšana

citoloģija

20,00

25,00

ādas parazītu tests (nokasījums)

InTray tests

25,00 - 35,00

25,00

pārbaude ar Wood lampu 9.00



VAKCINĀCIJA UN IDENTIFIKĀCIJA

Manipulācija Cena, €

Dzīvnieku vakcinācija*

Kaķim

Nobivac Rabies

Purevax RCP vai RCPch

Purevax Rabies

Purevax RCP vai RCPch + Purevax Rabies

Sunim

38,00

26,00

38,00

38,00

Nobivac Rabies 38,00

20,00

27,00

20,00

20,00
20,00

38,00

Eurican DAPPI + L Multi

Eurican DAPPI + L Multi + Rabisin

Nobivac DHPPI

Nobivac L4, Eurican L Multi

Nobivac DHPPI + L4

Nobivac DHPPI + L4 + Rabies

Trusim

Pestorin Mormyx 25,00

* Ja īpašnieks vakcinē trīs un vairāk dzīvniekus – atlaide 20% apmērā par katru dzīvnieku.

Identifikācija - mikročipa ievadīšana (darbs, pase, izlietotie materiāli)

Kompleksā vakcinācija + mikročipa ievadīšana + pase

Kompleksā vakcinācija (bez adjuvanta) + mikročipa ievadīšana + pase

Reģistrēšana Latvijas Lauksaimniecības datu centrā

27,00

60,00

60,00

12.50

IEMIDZINĀŠANA (EITANĀZIJA)

Manipulācija Cena, €

Kaķis

Suns

30,00 - 50,00

50,00 – 115,00
30,,00-50,00Mazs eksotiskais dzīvnieks un putni



Kapsētas izdevumi

kaķis, trusis, mazie eksotiskie dzīvnieki, mazie putni

suns līdz 20 kg

13,00

25,00

49,00

61,00

suns 21 kg līdz 40 kg

suns 41 kg un vairāk

OPERĀCIJAS

Manipulācija (izlietotie materiāli un narkoze nav iekļauti cenā) Cena, €
Kastrācija

runcim 70,00
runcim (kriptorhīdam) 105,00
sunim

sunim (kriptorhīdam)

110,,00 - 167,00
150,00 - 300,00

Sterilizācija ar intramuskulāro narkozi (ovariohisteoektomija) – OVHE

kaķenei 49,00

Sterilizācija ar inhalācijas narkozi (ovariohisteoektomija) – OVHE

kaķenei 80,00
grūsnai kaķenei 89,00
kucei 120,00 - 205,00
Endaskopiskā sterilizācija (ovariohisteoektomija) – OVHE

kaķenei 170.00
kucei 220,00 – 300.,00
Ķeizargrieziens (medikamentus turpmākajai ārstēšanai nav iekļauti)

kaķenei 130,00
par katru kaķēnu 15,00
kucei

par katru kucēnu

160,00 – 230,00
15,00

Piometras operācija (medikamentus turpmākajai ārstēšanai nav iekļauti)

kaķenei 140,00
kucei 190,00 - 400,00



Sekojošo operāciju cenas tiek noteiktas pēc konsultācijas ar ķirurgu, novērtējot dzīvnieka svaru,

operācijas ilgumu un smaguma pakāpi.

Diagnostiskā operācija

Svešķermeņu izņemšana no gremošanas sistēmas

Abscesu atvēršana un drenēšana

Audzēju operācija

Ingvinālās trūces un nabas trūces operācija

Diafragmālās trūces operācija

Perianālās trūces operācija

Perianālā dziedzera ekstirpācija

Taisnās zarnas izkrišanas likvidācijas operācija

Zarnas rezekcija
Urīnceļu operācija

Urīnakmeņu izņemšana no urīnpūšļa

Žultspūšļa izņemšana (jaunveidojuma, žultsakmeņu u.c. gadījumos)

Liesas izņemšana
Aknas daivas izņemšana

Iekšējo orgānu biopsija (no limfmezgliem, zarnām, nierēm u.c.)

Kuņģa sagriešanās likvidēšanas operācija

Kuņģa piepūšanās likvidēšanas operācija

Auss hematomas operācija

Auss kanāla pilnīga izņemšana

Astes amputācija

Nagu amputācija traumas gadījumā

Kājas amputācija

Patellas luksācijas operācija

Osteosintēze

X saites operācija

Kauda ekvina operācija

Muguras skriemeļu operācija traumas gadījumā

Disku operācija
Femoris galviņas amputācija (luksācijas gadījumā)

Femoris galviņas amputācija sunim (patoloģijas gadījumā)

Kaulu augšanas traucējumu novēršanas operācija

Elkoņa operācija



LABORATORIJAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

Manipulācija Cena, €

15,00Asins parauga noņemšana un sagatavošana

Hematoloģija 25,00

Hematoloģija un bioķīmija ekspress

Asins bioķīmiskie izmeklējumi

72,00

Bioķīmijas rādītāji 42,00

29,00

35,00

25,00

25,00

19,00

22,00

16,00

Elektrolīti – Cl,K,Na, K/Na ekspress

NSAID panelis ekspress

SDMA panelis ekspress

Vairogdziedzera hormons T4 ekspress

Urīna analīze

Koproloģiskie + parazitoloģiskie izmeklējumi

Parazitoloģiskie izmeklējumi fekālijās

Cukura līmeņa noteikšana asinīs ar glikometru

venozās asinis 8,00

kapilārās asinis no auss 5,00

Mikroskopija 2100 – 30,00

22,00

40,00

25,00

25,00

25,00

25,00

35,00

Citoloģija (3 stikliņi, par katru nākamo +1,50 EUR)

Asins grupas noteikšana (kaķiem/suņiem)

FIPV / FCoV korona (kaķu infekcionālais peritonīts)

FeLV + FIV Ag. (kaķu leikēmijas vīruss + imūndeficīta vīruss) tests

FPV Ag. (kaķu panleikopēnijas vīruss) tests

CPV Ag. (suņu parvovīruss) tests

Cani-V 4 (sirdstārpu slimības, erlihioze, laimas slimība, anaplazmoze)



VISPĀRĒJĀS IZMAKSAS

Ārstniecības un profilaktisko pakalpojumu cenu veido:

•

•

•

•

maksa par vizīti

maksa par diagnostiskajiem un laboratoriskajiem izmeklējumiem

maksa par procedūrām, manipulācijām un operācijām

maksa par stacionāra pakalpojumiem

* Vispārējās izmaksās neietilpst maksa par materiāliem, ārstniecības līdzekļiem un medikamentiem.

** Darba dienās no plkst. 20:00-08:00 cenām tiek piemērots nakts tarifs

Brīvdienās no plkst. 19:00-08:00 cenām tiek piemērots nakts tarifs


