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Temats.Ķirurģiskie instrumenti. 
 
Darba mērķis. Apgūt dažādus ķirurģisko instrumentu veidus, to praktisko pielietojumu. 
Darba uzdevums. 

1. Iepazīties ar ķirurģiskajiem instrumentiem, to pielietojumu ķirurģiskajās manipulācijās no 
teorētiskā materiāla. 

2. Iepazīties ar ķirurģiskajiem instrumentiem un to pielietojumu no videomateriāliem. 
3. Ielāgot ķirurģisko instrumentu nosaukumus pēc  funkcijām un uzbūves īpatnībām, veicot 

to praktisku apskati. 
4. Iepazīšanās ar ķirurģiskajiem instrumentiem un to  pielietojumu , sagatavošanu darbam 

reālā ,praktiskā darbībā ar instrumentu. 
5. Iepazīšanās ar ķirurģisko komplektu veidošanas pamatprincipiem konkrētām operācijām.  

Izmantotās metodes: instrumentu demonstrējums, darbs ar tekstu, pedagoga stāstījums, mācību 
filmu demosnstrējums,situāciju analīze. pārrunas, diskusijas. tests zināšanu kontrolei. 
 Darba laiks. 4 mācību stundas:  2 stundas teorijas, 2 stundas laboratorijas praktiskais  darbs  
Darba vieta.Ķirurģijas laboratorija vai veterinārā klīnka. 
 
Materiāli un piederumi. Sterilizators ar ķirurģiskajiem instrumentiem :dažādiem adatu turētāju 
veidiem, grieznēm, asinsvadu saspiednēm, spailītēm, skalpeļa rokturi, skalpeļa asmeņiem, 
dzemdes āķi, ķirurģisko un anatomisko pinceti, dažādu veidu ķirurģiskajām adatām. 
Laringoskops. Mutes atplētējs.  

  
 Laika sadalījums tēmas apguvei  
  

Solis Nr. Temats,uzdevums Laiks minūtēs 

1. Iepazīšanās ar teorētisko materiālu. 40 min. 

2 Iepazīšanās ar videomateriālu nr.1 15 min. 

3. Iepazīšanās ar videomateriālu nr.2 2 min. 

4. Atbildes uz jautājumiem, diskusijas, materiāla atkārtojums. 23 min. 

5. Praktiska iepazīšanās ar ķirurģiskajiem instrumentiem, to 
atšķiršana, atpazīšana. 

40 min. 

6. Instrumentu sagatavošana darbam, praktiskas 
manipulācijas. 

25 min. 

7. Pārbaudes darbs. 10 min. 

8. Stundas noslēgums. 5 min. 
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Teorētiskais materiāls”Ķirurģiskie instrumenti” 
 

Nr.p.k Attēls Nosaukums Apraksts 

1.  
 

Dzemdes āķis. Ķirurģisks 

insturments ar 

uzliektu galu, kuru 

izmanto, lai 

izvilktu dzemdes 

ragu no vēdera 

dobuma kaķenēm, 

kucēm OHE 

operācijas laikā. 

2.   Grieznes ar 

vienu asu un 

vienu neasu, 

uzliektiem 

galiem. 

Ķirurģisks 

instruments, der 

audu, ādas u.c. 

griešanai. 

3.  

 

Grieznes ar 

abiem 

uzliektiem 

galiem(Kupera 

grieznes) 

Instruments 

apmatojuma 

nogriešanai. 

4.   Grieznes šuvju 

izņemšanai. 

Ķirurģisks 

instruments, ar 

kuru pārgriež 

šuves. 

5.  

 

Zarnu 

saspiednes. 

Ķirurģisks 

instruments, ar 

kuru saspiež 

zarnas operāciju 

laikā. 
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6.  

 

Asinsvadu 

saspiedne 

(Kohera spaile). 

Asinsvadu 

saspiednes ar 

āķiem galā. 

Lieto asinsvada 

saspiešanai , 

asiņošanas 

apturēšanai. 

7.  

 

 

Asinsvadu 

saspiedne 

(Peāna spaile). 

Asinsvadu 

saspiednes ar 

taisniem galiem, 

bez āķīšiem. 

Lieto asiņošanas 

apturēšanai. 

8.  

 

Asinsvadu 

saspiedne(Moskī

ta spaile). 

Asinsvadu 

saspiednes ar 

īsiem galiem.Lieto 

asiņošanas 

apturēšanai. 
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9.  

 

Olsen Hegar 

(Mehāniskais)ad

atu tuŗētājs. 

Adatu turētājs ar 

griezni.Paredzēts 

adatas 

nostiprināšanai 

tajā audu 

savienošanas 

laikā. 

10.  

 

Olsen Hegar 

(Matjē). 

Adatu turētājs 

(automātisks) ar 

griezni. 

11.  

 

Mutes atplētējs. Ar mutes atplētēju 

fiksē muti atvērtā 

stāvoklī. 

12.   Spailītes. 

 

Spailītes ir 

nepieciešamas, lai 

nostiprinātu 

operācijas 

pārklāju. 
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13.  

 

Vienreizējais 

sterils skalpelis. 

Sterils skalpeļa 

asmenis un 

rokturis,kuru pēc 

izmantošanas met 

ārā. 

Paredzēts 

vienreizējai audu 

vai materiālu 

pārgriešanai. 

14.  

 

Skalpeļa 

asmenis. 

Ķirurģisks 

instruments, audu 

kopsakaru 

pārtraukšanai. 

Asmeni nostiprina 

uz skalpeļa 

roktura. 

15.  

 

Skalpeļa 

rokturis. 

Paredzēts skalpeļa 

asmeņa uzlikšanai 

un nostiprināšanai 

tajā. 

16.  

 

Adatu turētājs-

automātisks 

(Matjē). 

Adatu turētājs. 

Lieto adatas 

nostiprināšanai  

(fiksēšanai)audu 

savienošanas 

laikā. 

17.  

 

Mehāniskais 

adatu turētājs. 

Adatu 

turētājs.Lieto 

adatas 

nostiprināšanai 

audu savienošanas 

laikā. 
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18.  

 

Laringoskops. Ar laringoskopa 

palīdzību ievada 

traheotubusu 

trahejā, 

instruments 

balsenes iekšējās 

virsmas apskatei 

19.  

 

Ķirurģiskā 

adata. 

Lieto audu 

savienošanai 

(brūces sašūšanai), 

ligatūras 

uzlikšanai. 

20.   Anatomiskā 

pincete. 

Instruments audu 

satveršanai, 

fiksēšanai 

operāciju laikā un 

šuvju izņemšanas 

laikā. 

21.  

 

Ķirurģiskā 

pincete. 

Instruments audu 

satveršanai, 

fiksēšanai 

operāciju laikā un 

šuvju izņemšanas 

laikā. 

 
Instrumentu apskate videomateriālos: 
 
Nr.1-https://www.youtube.com/watch?v=1jEOjg29-e0 
 
Nr.2-https://www.youtube.com/watch?v=FKJw1j-lkpE 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=1jEOjg29-e0
https://www.youtube.com/watch?v=FKJw1j-lkpE
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Darbs noslēdzas ar zināšanu pārbaudi. 

 
Vārds, Uzvārds 

Datums 
1.Variants. 

Ķirurģiskie instrumenti un materiāli. 
Nr.p.k. Ķirurģiskā instrumenta attēls. Nosaukums. Pielietojums. Iegūstamie  

punkti 
Iegūtie 

punkti. 

1 

 

  2  

2 

 

  2  

3 

 

  2  

4 

 

  2  

5 

 

  2  
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6 

 

  2  

7 

 

  2  

8 

 

  2  

9. Problēmsituācijas risinājums. 

Dzīvnieks ievests klīnikā ar grieztu 

brūci, kura jāsašuj. Kurus 

instrumentus no iepazītajiem 

izvēlēsies brūces sašūšanai?(nosaukt 

tos) 

a) 

b) 

c) 

 3  

  
 

Vērtēšanas tabula- profesionālie priekšmeti. Max p-tu skaits 19 

Procenti 0-1 2- 

17 

18-

34 

35-

51 

52-

69 

70-

75 

76-

80 

81-

85 

86-

90 

91-

95 

96-

100 

Balles 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
 
 

Vārds, Uzvārds 
Datums 
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2.Variants. 

Ķirurģiskie instrumenti. 
 

Nr.p.k. Ķirurģiskā instrumenta attēls. Nosaukums. Pielietojums. Iegūstamie  
Punkti. 

Iegūtie 
punkti. 

1.  

 

  2  

2.   

 
 

  2  

3.   
 
 
 

  2  

4.  

 

  2  

5.   

 
 

  2  

6.  

 

  2  

7.    
 
 
 
 

 2  

8.  

 

  2  

9.  Problēmsituācijas risinājums. 
Veterinārārsts gatavojas 
operācijai, kuras gaitā jāveic 
griezums dzīvnieka ādā pa vēdera 
viduslīniju. Kurus instrumentus no 
iepazītajiem sagatavosi un 
pasniegsi veterinārārstam? 

a) 
 
 
b) 
 
c) 

 3  

 

Vērtēšanas tabula- profesionālie priekšmeti. Max p-tu skaits 19 
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Procenti 0-1 2- 

17 

18-

34 

35-

51 

52-

69 

70-

75 

76-

80 

81-

85 

86-

90 

91-

95 

96-

100 

Balles 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 


