Zabiegi ambulatoryjne
Pakiet kompleksowy
Iniekcja dożylna
Iniekcja podskórna / domięśniowa
Kroplówka w sytuacji doraźnej
Podanie leku doustnego w sytuacji doraźnej
Pomiar temperatury ciała (bez skierowania Lekarza)
Założenie / zmiana / usunięcie – opatrunek mały
Pobranie krwi
Usługa położnej w gabinecie – badanie palpacyjne piersi
Mierzenie RR / ciśnienia
Pomiar wzrostu i wagi ciała
Usunięcie kleszcza – niechirurgiczne
Szycie rany do 1,5 cm
Usunięcie kleszcza – chirurgiczne
Usunięcie kleszcza– niechirurgiczne
Założenie / zmiana / usunięcie – opatrunek mały (niewymagający opracowania chirurgicznego)
Usunięcie innego ciała obcego bez nacięcia
Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym po zabiegach wykonywanych w ambulatoryjnych Placówkach
medycznych wskazanych przez LUX MED
Usunięcie szwów po zabiegach wykonywanych poza Placówkami medycznymi wskazanymi przez LUX MED –
kwalifikacja przypadku po ocenie Lekarza LUX MED (nie wykonujemy zdejmowania szwów po porodzie)
Szycie rany do 3 cm (w nagłych przypadkach wymagających niezwłocznej pomocy)
Usunięcie czyraka / drobnego ropnia powłok skórnych (do 2 cm)
Wycięcie chirurgiczne met. klasyczną zmiany skórnej do 1,5 cm ze wskazań medycznych (nie obejmuje zmian
usuwanych ze wskazań estetycznych, plastycznych) wraz ze standardowym badaniem histopatologicznym –
materiał. z usuniętej zmiany skórnej
Badanie trąbek słuchowych przedmuchiwanie
Kateteryzacja trąbki słuchowej
Płukanie ucha
Usunięcie ciała obcego z nosa / ucha
Proste opatrunki laryngologiczne
Koagulacja naczyń przegrody nosa
Elektrokoagulacja naczyń przegrody nosa
Usunięcie tamponady nosa
Zaopatrzenie krwotoku z nosa – dwie strony
Zaopatrzenie krwotoku z nosa – jedna strona
Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym po zabiegach laryngologicznych wykonywanych w ambulatoryjnych
Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED
Usunięcie szwów po zabiegach laryngologicznych wykonywanych poza Placówkami medycznymi wskazanymi
przez LUX MED – kwalifikacja przypadku po ocenie Lekarza LUX MED
Donosowe podanie leku obkurczającego śluzówki nosa w sytuacji doraźnej
Założenie / zmiana / usunięcie sączka w przewodzie słuchowym zewnętrznym
Wlewka krtaniowa
Podcięcie wędzidełka języka w jamie ustnej
Nacięcie krwiaków przegrody nosa
Nacięcie krwiaków małżowiny usznej
Nastawienie nosa zamknięte
Płukanie zatok

Standardowe* badanie dna oka
Dobór szkieł korekcyjnych (nie obejmuje soczewek z płynną ogniskową)
Gonioskopia (ocena kąta przesączania)
Usunięcie ciała obcego z oka
Badanie ostrości widzenia
Standardowe* badanie autorefraktometrem
Podanie leku do worka spojówkowego
Standardowy* pomiar ciśnienia śródgałkowego
Standardowe* badanie widzenia przestrzennego
Płukanie kanalików łzowych (dot. Pacjentów powyżej 18 r.ż.)
Dopasowanie drobnego sprzętu ortopedycznego – małe stawy
Nastawienie zwichnięcia lub złamania
Przygotowanie gips tradycyjny – opaska
Wykonanie iniekcji dostawowej i okołostawowej
Punkcja dostawowa – pobranie materiału do badań
Założenie gipsu
Zdjęcie gipsu – kończyna dolna
Zdjęcie gipsu – kończyna górna
Blokada dostawowa i okołostawowa
Założenie / zmiana / usunięcie – opatrunek mały
Dopasowanie drobnego sprzętu ortopedycznego – duże stawy
Unieruchomienie typu Dessault mały / duży
Założenie gipsu tradycyjnego typu gorset
Dermatoskopia
Zabieg dermatologiczny – ścięcie i koagulacja włókniaków skóry
Zabieg dermatologiczny metodą krioterapii 1 do 6 zmian
Zabieg dermatologiczny metodą elektroterapii 1 do 6 zmian
Zabieg dermatologiczny metodą krioterapii od 7 do 10 zmian
Zabieg dermatologiczny metodą elektroterapii od 7 do 10 zmian
Pobranie standardowej* cytologii z szyjki macicy
Usunięcie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej
Wprowadzenie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej
Zabiegi w obrębie szyjki macicy i sromu metodą kriokoagulacji
Odczulanie wraz z konsultacją alergologa
Znieczulenie miejscowe: nasiękowe lub powierzchowne
Znieczulenie miejscowe (powierzchowne) do endoskopii
Biopsja cienkoigłowa skóry / tkanki podskórnej
Biopsja cienkoigłowa sutka
Biopsja cienkoigłowa tarczycy
Biopsja cienkoigłowa węzłów chłonnych
Usunięcie cewnika Foleya
Wykonanie enemy
Założenie cewnika Foleya

