
Kód ZV 2018 Názov ZV-DRG verzia 2018 Kód ZV 2017 Názov ZV v roku 2017

Príznak zmeny v 

roku 2018
1) zmena kódu ZV

2) úprava názvu ZV

12a10.0 Perkutánna biopsia intrakraniálneho tkaniva s použitím zobrazovacích metód: mozog 12a10.0 Perkutánna biopsia intrakraniálneho tkaniva pomocou  zobrazovacích metód, mozog  2)

12a10.1 Perkutánna biopsia intrakraniálneho tkaniva s použitím zobrazovacích metód: bazálne gangliá 12a10.1 Perkutánna biopsia intrakraniálneho tkaniva pomocou  zobrazovacích metód, bazálne gangliá  2)

12a10.2 Perkutánna biopsia intrakraniálneho tkaniva s použitím zobrazovacích metód: mozgový kmeň 12a10.2 Perkutánna biopsia intrakraniálneho tkaniva pomocou  zobrazovacích metód, mozgový kmeň  2)

12a10.3 Perkutánna biopsia intrakraniálneho tkaniva s použitím zobrazovacích metód: mozoček 12a10.3 Perkutánna biopsia intrakraniálneho tkaniva pomocou  zobrazovacích metód, mozoček  2)

12a10.4
Perkutánna biopsia intrakraniálneho tkaniva s použitím zobrazovacích metód: hlavové nervy a gangliá, 

intrakraniálne časti
12a10.4

Perkutánna biopsia intrakraniálneho tkaniva pomocou  zobrazovacích metód, hlavové nervy a gangliá, 

intrakraniálne časti
 2)

12a10.5 Perkutánna biopsia intrakraniálneho tkaniva s použitím zobrazovacích metód: mozgové obaly 12a10.5 Perkutánna biopsia intrakraniálneho tkaniva pomocou  zobrazovacích metód, mozgové obaly  2)

12a10.x Perkutánna biopsia intrakraniálneho tkaniva s použitím zobrazovacích metód: ostatné 12a10.x Perkutánna biopsia intrakraniálneho tkaniva pomocou  zobrazovacích metód, ostatné  2)

12a20.0 Perkutánna (ihlová) biopsia intraspinálneho tkaniva: miecha 12a20.0 Perkutánna (ihlová) biopsia intraspinálneho tkaniva, miecha  2)

12a20.1
Perkutánna (ihlová) biopsia intraspinálneho tkaniva: miechové nervy a spinálne gangliá, instraspinálne 

časti
12a20.1

Perkutánna (ihlová) biopsia intraspinálneho tkaniva, miechové nervy a spinálne  gangliá, instraspinálne 

časti
 2)

12a20.2 Perkutánna (ihlová) biopsia intraspinálneho tkaniva: miechové obaly 12a20.2 Perkutánna (ihlová) biopsia intraspinálneho tkaniva, miechové obaly  2)

12a20.x Perkutánna (ihlová) biopsia intraspinálneho tkaniva: ostatné 12a20.x Perkutánna (ihlová) biopsia intraspinálneho tkaniva, ostatné  2)

12a30.0 Perkutánna (ihlová) biopsia periférnych nervov: hlavové nervy, extrakraniálne 12a30.0 Perkutánna (ihlová) biopsia periférnych nervov, hlavové nervy, extrakraniálne  2)

12a30.1 Perkutánna (ihlová) biopsia periférnych nervov: plexus brachialis 12a30.1 Perkutánna (ihlová) biopsia periférnych nervov, plexus brachialis  2)

12a30.2 Perkutánna (ihlová) biopsia periférnych nervov: nervy ramena 12a30.2 Perkutánna (ihlová) biopsia periférnych nervov, nervy ramena  2)

12a30.3 Perkutánna (ihlová) biopsia periférnych nervov: nervy predlaktia 12a30.3 Perkutánna (ihlová) biopsia periférnych nervov, nervy predlaktia  2)

12a30.4 Perkutánna (ihlová) biopsia periférnych nervov: nervy ruky 12a30.4 Perkutánna (ihlová) biopsia periférnych nervov, nervy ruky  2)

12a30.5 Perkutánna (ihlová) biopsia periférnych nervov: nervy trupu 12a30.5 Perkutánna (ihlová) biopsia periférnych nervov, nervy trupu  2)

12a30.6 Perkutánna (ihlová) biopsia periférnych nervov: plexus lumbosacralis 12a30.6 Perkutánna (ihlová) biopsia periférnych nervov, plexus lumbosacralis  2)

12a30.7 Perkutánna (ihlová) biopsia periférnych nervov: nervy panvy a panvového dna 12a30.7 Perkutánna (ihlová) biopsia periférnych nervov, nervy panvy a panvového dna  2)

12a30.8 Perkutánna (ihlová) biopsia periférnych nervov: nervy dolnej končatiny 12a30.8 Perkutánna (ihlová) biopsia periférnych nervov, nervy dolnej končatiny  2)

12a30.9 Perkutánna (ihlová) biopsia periférnych nervov: nervy nohy 12a30.9 Perkutánna (ihlová) biopsia periférnych nervov, nervy nohy  2)

12a30.x Perkutánna (ihlová) biopsia periférnych nervov: ostatné 12a30.x Perkutánna (ihlová) biopsia periférnych nervov, ostatné  2)

12b10 Perkutánna (ihlová) biopsia endokrinných orgánov: hypofýza 12b10 Perkutánna (ihlová) biopsia endokrinných orgánov, hypofýza  2)

12b11 Perkutánna (ihlová) biopsia endokrinných orgánov: corpus pineale 12b11 Perkutánna (ihlová) biopsia endokrinných orgánov, corpus pineale  2)

12b12 Perkutánna (ihlová) biopsia endokrinných orgánov: štítna žľaza 12b12 Perkutánna (ihlová) biopsia endokrinných orgánov, štítna žľaza  2)

12b13 Perkutánna (ihlová) biopsia endokrinných orgánov: prištítne telieska 12b13 Perkutánna (ihlová) biopsia endokrinných orgánov, prištítne telieska  2)

12b14 Perkutánna (ihlová) biopsia endokrinných orgánov: nadoblička 12b14 Perkutánna (ihlová) biopsia endokrinných orgánov, nadoblička  2)

12b1x Perkutánna (ihlová) biopsia endokrinných orgánov: ostatné 12b1x Perkutánna (ihlová) biopsia endokrinných orgánov, ostatné  2)

12b20 Perkutánna (ihlová) biopsia endokrinných orgánov s použitím zobrazovacích metód: hypofýza 12b20 Perkutánna (ihlová) biopsia endokrinných orgánov, s použitím zobrazovacích metód, hypofýza  2)

12b21 Perkutánna (ihlová) biopsia endokrinných orgánov s použitím zobrazovacích metód: corpus pineale 12b21 Perkutánna (ihlová) biopsia endokrinných orgánov, s použitím zobrazovacích metód, corpus pineale  2)

12b22 Perkutánna (ihlová) biopsia endokrinných orgánov s použitím zobrazovacích metód: štítna žľaza 12b22 Perkutánna (ihlová) biopsia endokrinných orgánov, s použitím zobrazovacích metód, štítna žlaza  2)

12b23 Perkutánna (ihlová) biopsia endokrinných orgánov s použitím zobrazovacích metód: prištítne telieska 12b23 Perkutánna (ihlová) biopsia endokrinných orgánov, s použitím zobrazovacích metód, pristítne telieska  2)

12b24 Perkutánna (ihlová) biopsia endokrinných orgánov s použitím zobrazovacích metód: nadoblička 12b24 Perkutánna (ihlová) biopsia endokrinných orgánov, s použitím zobrazovacích metód, nadoblička  2)

12b2x Perkutánna (ihlová) biopsia endokrinných orgánov s použitím zobrazovacích metód: ostatné 12b2x Perkutánna (ihlová) biopsia endokrinných orgánov, s použitím zobrazovacích metód, ostatné  2)

12b34 Endosonografická biopsia endokrinných orgánov: nadoblička 12b34 Endosonografická biopsia endokrinných orgánov, nadoblička  2)

12b3x Endosonografická biopsia endokrinných orgánov: ostatné 12b3x Endosonografická biopsia endokrinných orgánov, ostatné  2)



12c00 Biopsia obočia bez incízie 12c00 Biopsia bez incízie  obočia  2)

12c01 Biopsia mihalnice bez incízie 12c01 Biopsia bez incízie  mihalnice  2)

12c02 Biopsia spojovky bez incízie 12c02 Biopsia bez incízie  spojovky  2)

12c03 Biopsia rohovky bez incízie 12c03 Biopsia bez incízie  rohovky  2)

12d00 Biopsia ušnice bez incízie 12d00 Biopsia bez incízie, ušnica  2)

12d01 Biopsia vonkajšieho ucha bez incízie: otoskopicky 12d01 Biopsia bez incízie, vonkajšie ucho, otoskopicky  2)

12d10 Biopsia bez incízie (endoskopicky): nosová dutina 12f00 Biopsia bez incízie (endoskopicky), nosová dutina 1) 2)

12d11 Biopsia bez incízie (endoskopicky): prínosové dutiny 12f01 Biopsia bez incízie (endoskopicky), prínosové dutiny 1) 2)

12d1x Biopsia bez incízie: nos, ostatné časti 12f0x Biopsia bez incízie; nos, ostatné časti 1) 2)

12d20 Biopsia bez incízie, ústa a dutina ústna: pera 12g00 Biopsia bez incízie, ústa a dutina ústna, pera 1) 2)

12d21 Biopsia bez incízie, ústa a dutina ústna: jazyk 12g01 Biopsia bez incízie, ústa a dutina ústna, jazyk 1) 2)

12d22 Biopsia bez incízie, ústa a dutina ústna: podnebie 12g02 Biopsia bez incízie, ústa a dutina ústna, podnebie 1) 2)

12d23 Biopsia bez incízie, ústa a dutina ústna: ďasno 12g03 Biopsia bez incízie, ústa a dutina ústna, ďasno 1) 2)

12d24 Biopsia bez incízie, ústa a dutina ústna: alveolárny výbežok 12g04 Biopsia bez incízie, ústa a dutina ústna, alveolárny výbežok 1) 2)

12d25 Biopsia bez incízie, ústa a dutina ústna: bukálna sliznica 12g05 Biopsia bez incízie, ústa a dutina ústna, bukálna sliznica 1) 2)

12d26 Biopsia bez incízie, ústa a dutina ústna: spodina dutiny ústnej 12g06 Biopsia bez incízie, ústa a dutina ústna, spodina dutiny ústnej 1) 2)

12d27 Biopsia bez incízie, ústa a dutina ústna: slinná žľaza a vývody slinnej žľazy, sialoendoskopicky 12g07 Biopsia bez incízie, ústa a dutina ústna, slinná žľaza a vývody slinnej žľazy (sialoendoskopicky) 1) 2)

12d2x Biopsia bez incízie, ústa a dutina ústna: ostatné 12g0x Biopsia bez incízie, ústa a dutina ústna, ostatné 1) 2)

12h10.0 Biopsia hrtana bez incízie: supraglottis 12h10.0 Biopsia bez incízie, larynx, supraglottis  2)

12h10.1 Biopsia hrtana bez incízie: glottis 12h10.1 Biopsia bez incízie, larynx, glottis  2)

12h10.2 Biopsia hrtana bez incízie: subglottis 12h10.2 Biopsia bez incízie, larynx, subglottis  2)

12h10.x Biopsia hrtana bez incízie: ostatné 12h10.x Biopsia bez incízie, larynx, ostatné  2)

12h20.0 Biopsia hltana bez incízie: orofarynx: uvula 12h20.0 Biopsia bez incízie, farynx, orofarynx: uvula  2)

12h20.1 Biopsia hltana bez incízie: orofarynx: tonzily 12h20.1 Biopsia bez incízie, farynx,orofarynx: tonzily  2)

12h20.x Biopsia hltana bez incízie: orofarynx: ostatné 12h20.x Biopsia bez incízie, farynx, orofarynx: ostatné  2)

12h21 Biopsia hltana bez incízie: hypofarynx 12h21 Biopsia bez incízie, farynx, hypofarynx  2)

12h22 Biopsia hltana bez incízie: nazofarynx 12h22 Biopsia bez incízie, farynx, nazofarynx  2)

12h2x Biopsia hltana bez incízie: ostatné 12h2x Biopsia bez incízie, farynx, ostatné  2)

12j00 Endoskopická biopsia dýchacích orgánov: priedušnica 12j00 Endoskopická biopsia dýchacích orgánov, priedušnica  2)

12j01 Endoskopická biopsia dýchacích orgánov: priedušky 12j01 Endoskopická biopsia dýchacích orgánov, priedušky  2)

12j02 Endoskopická biopsia dýchacích orgánov: pľúca 12j02 Endoskopická biopsia dýchacích orgánov, pľúca  2)

12j03 Endoskopická biopsia dýchacích orgánov: biopsia pre určenie štádia choroby 12j03 Endoskopická biopsia dýchacích orgánov, biopsia pre určenie štádia choroby  2)

12j0x Endoskopická biopsia dýchacích orgánov: ostatné 12j0x Endoskopická biopsia dýchacích orgánov, ostatné  2)

12j10 Perkutánna (ihlová) biopsia dýchacích orgánov: pľúca 12j10 Perkutánna (ihlová) biopsia dýchacích orgánov, pľúca  2)

12j11 Perkutánna (ihlová) biopsia dýchacích orgánov: pleura 12j11 Perkutánna (ihlová) biopsia dýchacích orgánov, pleura  2)

12j12 Perkutánna (ihlová) biopsia dýchacích orgánov: bránica 12j12 Perkutánna (ihlová) biopsia dýchacích orgánov, bránica  2)

12j1x Perkutánna (ihlová) biopsia dýchacích orgánov: ostatné 12j1x Perkutánna (ihlová) biopsia dýchacích orgánov, ostatné  2)

12j20.00 Perkutánna biopsia dýchacích orgánov s použitím zobrazovacích metód: pľúca, aspirácia tenkou ihlou 12j20.00 Perkutánna biopsia dýchacích orgánov s použitím zobrazovacích metód, pľúca, aspirácia tenkou ihlou  2)

12j20.01
Perkutánna biopsia dýchacích orgánov s použitím zobrazovacích metód: pľúca, cut-core biopsia bez 

klipmi značeného miesta biopsie
12j20.01

Perkutánna biopsia dýchacích orgánov s použitím zobrazovacích metód, pľúca, cut-core biopsia; bez 

klipmi značeného miesta biopsie
 2)

12j20.02
Perkutánna biopsia dýchacích orgánov s použitím zobrazovacích metód: pľúca, cut-core biopsia s 

klipmi značeného miesta biopsie
12j20.02

Perkutánna biopsia dýchacích orgánov s použitím zobrazovacích metód, pľúca, cut-core biopsia; s 

klipmi značeného miesta biopsie
 2)

12j21 Perkutánna biopsia dýchacích orgánov s použitím zobrazovacích metód: pleura 12j21 Perkutánna biopsia dýchacích orgánov s použitím zobrazovacích metód, pleura  2)

12j22 Perkutánna biopsia dýchacích orgánov s použitím zobrazovacích metód: bránica 12j22 Perkutánna biopsia dýchacích orgánov s použitím zobrazovacích metód, bránica  2)

12j2x Perkutánna biopsia dýchacích orgánov s použitím zobrazovacích metód: ostatné 12j2x Perkutánna biopsia dýchacích orgánov s použitím zobrazovacích metód, ostatné  2)

12m10 Biopsia bez incízie, aspirácia: kostná dreň 12m10 Biopsia bez incízie; aspirácia:  kostná dreň  2)

12m11.0 Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a týmusu: lymfatické uzliny krku 12m11.0 Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a tymusu, lymfatické uzliny  krku  2)

12m11.1
Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a týmusu: lymfatické uzliny supraklavikulárne 

(Virchow uzlina)
12m11.1

Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a tymusu, lymfatické uzliny supraklavikulárne 

(Virchow uzlina)
 2)

12m11.2 Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a týmusu: lymfatické uzliny axilárne 12m11.2 Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a tymusu, lymfatické uzliny axilárne  2)



12m11.3 Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a týmusu: lymfatické uzliny mediastinálne 12m11.3 Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a tymusu, lymfatické uzliny mediastinálne  2)

12m11.4 Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a týmusu: lymfatické uzliny paraaortálne 12m11.4 Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a tymusu, lymfatické uzliny paraaortálne  2)

12m11.5 Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a týmusu: lymfatické uzliny iliakálne 12m11.5 Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a tymusu, lymfatické uzliny iliakálne  2)

12m11.6 Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a týmusu: lymfatické uzliny panvy 12m11.6 Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a tymusu, lymfatické uzliny pavny  2)

12m11.7 Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a týmusu: lymfatické uzliny inguinálne 12m11.7 Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a tymusu, lymfatické uzliny inguinálne  2)

12m12 Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a týmusu: slezina 12m12 Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a tymusu, slezina  2)

12m13 Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a týmusu: týmus 12m13 Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a tymusu, tymus  2)

12m1x Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a týmusu: ostatné 12m1x Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a tymusu, ostatné  2)

12m21.0
Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a týmusu s použitím zobrazovacích metód: 

lymfatické uzliny krku
12m21.0

Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a tymusu s použitím zobrazovacích metód, 

lymfatické uzliny  krku
 2)

12m21.1
Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a týmusu s použitím zobrazovacích metód: 

lymfatické uzliny supraklavikulárne (Virchow uzlina)
12m21.1

Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a tymusu s použitím zobrazovacích metód, 

lymfatické uzliny supraklavikulárne (Virchow uzlina)
 2)

12m21.2
Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a týmusu s použitím zobrazovacích metód: 

lymfatické uzliny axilárne
12m21.2

Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a tymusu s použitím zobrazovacích metód, 

lymfatické uzliny axilárne
 2)

12m21.3
Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a týmusu s použitím zobrazovacích metód: 

lymfatické uzliny mediastinálne
12m21.3

Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a tymusu s použitím zobrazovacích metód, 

lymfatické uzliny mediastinálne
 2)

12m21.4
Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a týmusu s použitím zobrazovacích metód: 

lymfatické uzliny paraaortálne
12m21.4

Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a tymusu s použitím zobrazovacích metód, 

lymfatické uzliny paraaortálne
 2)

12m21.5
Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a týmusu s použitím zobrazovacích metód: 

lymfatické uzliny iliakálne
12m21.5

Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a tymusu s použitím zobrazovacích metód, 

lymfatické uzliny iliakálne
 2)

12m21.6
Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a týmusu s použitím zobrazovacích metód: 

lymfatické uzliny panvy
12m21.6

Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a tymusu s použitím zobrazovacích metód, 

lymfatické uzliny panvy
 2)

12m21.7
Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a týmusu s použitím zobrazovacích metód: 

lymfatické uzliny inguinálne
12m21.7

Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a tymusu s použitím zobrazovacích metód, 

lymfatické uzliny inguinálne
 2)

12m22
Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a týmusu s použitím zobrazovacích metód: 

slezina
12m22

Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a tymusu s použitím zobrazovacích metód, 

slezina
 2)

12m23
Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a týmusu s použitím zobrazovacích metód: 

týmus
12m23

Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a tymusu s použitím zobrazovacích metód, 

tymus
 2)

12m2x
Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a týmusu s použitím zobrazovacích metód: 

ostatné
12m2x

Perkutánna (ihlová) biopsia lymfatických uzlín, sleziny a tymusu s použitím zobrazovacích metód, 

ostatné
 2)

12n01.0 Endoskopická biopsia hornej časti tráviaceho systému, žlčových ciest a pankreasu: žlčové cesty 12n01.0 Endoskopická biopsia hornej časti tráviaceho systému, zlčových ciest a pankreasu, žlčové cesty  2)

12n01.1
Endoskopická biopsia hornej časti tráviaceho systému, žlčových ciest a pankreasu: Oddiho zvierač a 

papilla duodeni major
12n01.1

Endoskopická biopsia hornej časti tráviaceho systému, zlčových ciest a pankreasu, Oddiho zvierač a 

papilla duodeni major
 2)

12n01.2 Endoskopická biopsia hornej časti tráviaceho systému, žlčových ciest a pankreasu: pankreas 12n01.2 Endoskopická biopsia hornej časti tráviaceho systému, zlčových ciest a pankreasu, pankreas  2)

12n01.3
Endoskopická biopsia hornej časti tráviaceho systému, žlčových ciest a pankreasu: biopsia pre určenie 

štádia choroby
12n01.3

Endoskopická biopsia hornej časti tráviaceho systému, zlčových ciest a pankreasu, biopsia pre určenie 

štádia choroby  
 2)

12n01.4
Endoskopická biopsia hornej časti tráviaceho systému, žlčových ciest a pankreasu: 1 až 5 biopsií hornej 

časti GIT
12n01.4

Endoskopická biopsia hornej časti tráviaceho systému, zlčových ciest a pankreasu, 1 až 5 biopsií hornej 

časti GIT
 2)

12n01.x Endoskopická biopsia hornej časti tráviaceho systému, žlčových ciest a pankreasu: ostatné 12n01.x Endoskopická biopsia hornej časti tráviaceho systému, zlčových ciest a pankreasu, ostatné  2)

12n02.a Endoskopická biopsia dolnej časti tráviaceho systému: biopsia pre určenie štádia choroby 12n02.a Endoskopická biopsia dolnej časti tráviaceho systému, biopsia pre určenie štádia choroby  2)

12n02.b Endoskopická biopsia dolnej časti tráviaceho systému: 1 až 5 biopsií 12n02.b Endoskopická biopsia dolnej časti tráviaceho systému, 1 až 5 biopsií  2)

12n02.x Endoskopická biopsia dolnej časti tráviaceho systému: ostatné 12n02.x Endoskopická biopsia dolnej časti tráviaceho systému, ostatné  2)

12n10.0 Perkutánna (ihlová) biopsia hepatobiliárneho systému a pankreasu: pečeň 12n10.0 Perkutánna (ihlová) biopsia hepatobiliárneho systému a pankresu, pečeň  2)

12n10.1 Perkutánna (ihlová) biopsia hepatobiliárneho systému a pankreasu: žlčník 12n10.1 Perkutánna (ihlová) biopsia hepatobiliárneho systému a pankresu, žlčník  2)

12n10.2 Perkutánna (ihlová) biopsia hepatobiliárneho systému a pankreasu: pankreas 12n10.2 Perkutánna (ihlová) biopsia hepatobiliárneho systému a pankresu, pankreas  2)

12n11.0 Biopsia bez incízie, ostatné orgány tráviaceho systému: anus 12n11.0 Biopsia bez incízie, ostatné orgány tráviaceho systému, anus  2)

12n11.1 Biopsia bez incízie, ostatné orgány tráviaceho systému: okraj análneho otvoru 12n11.1 Biopsia bez incízie, ostatné orgány tráviaceho systému, okraj análneho otvoru  2)

12n11.2 Biopsia bez incízie, ostatné orgány tráviaceho systému: perianálne 12n11.2 Biopsia bez incízie, ostatné orgány tráviaceho systému, perianálne  2)

12n11.x Biopsia bez incízie, ostatné orgány tráviaceho systému: ostatné 12n11.x Biopsia bez incízie, ostatné orgány tráviaceho systému, ostatné  2)



12n20.0 Perkutánna biopsia hepatobiliárneho systému a pankreasu s použitím zobrazovacích metód: pečeň 12n20.0 Perkutánna biopsia hepatobiliárneho systému a pankresu, s použitím zobrazovacích metód, pečeň  2)

12n20.1 Perkutánna biopsia hepatobiliárneho systému a pankreasu s použitím zobrazovacích metód: žlčník 12n20.1 Perkutánna biopsia hepatobiliárneho systému a pankresu, s použitím zobrazovacích metód, žlčník  2)

12n20.2 Perkutánna biopsia hepatobiliárneho systému a pankreasu s použitím zobrazovacích metód: pankreas 12n20.2 Perkutánna biopsia hepatobiliárneho systému a pankresu, s použitím zobrazovacích metód, pankreas  2)

12n20.3
Perkutánna biopsia hepatobiliárneho systému a pankreasu s použitím zobrazovacích metód: žlčové 

cesty
12n20.3

Perkutánna biopsia hepatobiliárneho systému a pankresu, s použitím zobrazovacích metód, žlčové 

cesty
 2)

12n20.4
Perkutánna biopsia hepatobiliárneho systému a pankreasu s použitím zobrazovacích metód: sfinkter 

Oddi a papilla duodeni major
12n20.4

Perkutánna biopsia hepatobiliárneho systému a pankresu, s použitím zobrazovacích metód, sfinkter 

Oddi a papilla duodeni major
 2)

12n20.x Perkutánna biopsia hepatobiliárneho systému a pankreasu s použitím zobrazovacích metód: ostatné 12n20.x Perkutánna biopsia hepatobiliárneho systému a pankresu, s použitím zobrazovacích metód, ostatné  2)

12n30.0 Endosonografická biopsia tenkou ihlou hornej časti tráviaceho systému 12n30.0 Endosonografická  biopsia tenkou ihlou hornej časti  tráviaceho systému  2)

12n30.1 Endosonografická biopsia tenkou ihlou dolnej časti tráviaceho systému 12n30.1 Endosonografická  biopsia tenkou ihlou dolnej časti  tráviaceho systému  2)

12n30.2 Endosonografická biopsia tenkou ihlou pankreasu 12n30.2 Endosonografická  biopsia tenkou ihlou pankreasu  2)

12o01.0 Transuretrálna biopsia močovopohlavného systému: obličková panvička 12o01.0 Transuretrálna biopsia močovopohlavného systému,  obličková panvička  2)

12o01.1 Transuretrálna biopsia močovopohlavného systému: močovod 12o01.1 Transuretrálna biopsia močovopohlavného systému,  močovod  2)

12o01.2 Transuretrálna biopsia močovopohlavného systému: močový mechúr 12o01.2 Transuretrálna biopsia močovopohlavného systému,  močový mechúr  2)

12o01.3 Transuretrálna biopsia močovopohlavného systému: močová rúra 12o01.3 Transuretrálna biopsia močovopohlavného systému,  močová rúra  2)

12o01.4 Transuretrálna biopsia močovopohlavného systému: prostata 12o01.4 Transuretrálna biopsia močovopohlavného systému,  prostata  2)

12o01.5 Transuretrálna biopsia močovopohlavného systému: biopsia pre určenie štádia choroby 12o01.5 Transuretrálna biopsia močovopohlavného systému,  biopsia pre určenie štádia choroby  2)

12o01.x Transuretrálna biopsia močovopohlavného systému: ostatné 12o01.x Transuretrálna biopsia močovopohlavného systému,  ostatné  2)

12o02.0 Perkutánna nefroskopická biopsia močovopohlavného systému: obličková panvička 12o02.0 Perkutánna nefroskopická biopsia močovopohlavného systému, obličková panvička  2)

12o02.1 Perkutánna nefroskopická biopsia močovopohlavného systému: močovod 12o02.1 Perkutánna nefroskopická biopsia močovopohlavného systému, močovod  2)

12o02.x Perkutánna nefroskopická biopsia močovopohlavného systému: ostatné 12o02.x Perkutánna nefroskopická biopsia močovopohlavného systému, ostatné  2)

12o03.0 Perkutánna cystoskopická biopsia močovopohlavného systému a prostaty: obličková panvička 12o03.0 Perkutánna cystoskopická biopsia močovopohlavného systému a prostaty, obličková panvička  2)

12o03.1 Perkutánna cystoskopická biopsia močovopohlavného systému a prostaty: močovod 12o03.1 Perkutánna cystoskopická biopsia močovopohlavného systému a prostaty, močovod  2)

12o03.2 Perkutánna cystoskopická biopsia močovopohlavného systému a prostaty: močový mechúr 12o03.2 Perkutánna cystoskopická biopsia močovopohlavného systému a prostaty, močový mechúr  2)

12o03.3 Perkutánna cystoskopická biopsia močovopohlavného systému a prostaty: močová rúra 12o03.3 Perkutánna cystoskopická biopsia močovopohlavného systému a prostaty, močová rúra  2)

12o03.4 Perkutánna cystoskopická biopsia močovopohlavného systému a prostaty: prostata 12o03.4 Perkutánna cystoskopická biopsia močovopohlavného systému a prostaty, prostata  2)

12o03.x Perkutánna cystoskopická biopsia močovopohlavného systému a prostaty: ostatné 12o03.x Perkutánna cystoskopická biopsia močovopohlavného systému a prostaty, ostatné  2)

12o10 Perkutánna (ihlová) biopsia močovopohlavného systému a mužských pohlavných orgánov: oblička 12o10.0 Perkutánna (ihlová) biopsia močovopohlavného systému a mužských pohlavných orgánov, oblička 1) 2)

12o20.0
Perkutánna biopsia močovopohlavného systému a mužských pohlavných orgánov s použitím 

zobrazovacích metód: oblička
12o20.0

Perkutánna biopsia močovopohlavného systému a mužských pohlavných orgánov, s použitím 

zobrazovacích metód, oblička
 2)

12o20.1
Perkutánna biopsia močovopohlavného systému a mužských pohlavných orgánov s použitím 

zobrazovacích metód: prostata
12o20.1

Perkutánna biopsia močovopohlavného systému a mužských pohlavných orgánov, s použitím 

zobrazovacích metód, prostata
 2)

12o20.2
Perkutánna biopsia močovopohlavného systému a mužských pohlavných orgánov s použitím 

zobrazovacích metód: vesiculae seminales
12o20.2

Perkutánna biopsia močovopohlavného systému a mužských pohlavných orgánov, s použitím 

zobrazovacích metód, vesiculae seminales
 2)

12o20.3
Perkutánna biopsia močovopohlavného systému a mužských pohlavných orgánov s použitím 

zobrazovacích metód: penis
12o20.3

Perkutánna biopsia močovopohlavného systému a mužských pohlavných orgánov, s použitím 

zobrazovacích metód, penis
 2)

12o20.4
Perkutánna biopsia močovopohlavného systému a mužských pohlavných orgánov s použitím 

zobrazovacích metód: semenník
12o20.4

Perkutánna biopsia močovopohlavného systému a mužských pohlavných orgánov, s použitím 

zobrazovacích metód, semenník
 2)

12o20.5
Perkutánna biopsia močovopohlavného systému a mužských pohlavných orgánov s použitím 

zobrazovacích metód: nadsemenník
12o20.5

Perkutánna biopsia močovopohlavného systému a mužských pohlavných orgánov, s použitím 

zobrazovacích metód, nadsemenník
 2)

12o20.6
Perkutánna biopsia močovopohlavného systému a mužských pohlavných orgánov s použitím 

zobrazovacích metód: ductus deferens
12o20.6

Perkutánna biopsia močovopohlavného systému a mužských pohlavných orgánov, s použitím 

zobrazovacích metód, ductus deferens
 2)

12o20.7
Perkutánna biopsia močovopohlavného systému a mužských pohlavných orgánov s použitím 

zobrazovacích metód: funiculus spermaticus
12o20.7

Perkutánna biopsia močovopohlavného systému a mužských pohlavných orgánov, s použitím 

zobrazovacích metód, funiculus spermaticus
 2)

12o20.8
Perkutánna biopsia močovopohlavného systému a mužských pohlavných orgánov s použitím 

zobrazovacích metód: biopsia pre určenie štádia choroby
12o20.8

Perkutánna biopsia močovopohlavného systému a mužských pohlavných orgánov, s použitím 

zobrazovacích metód, biopsia pre určenie štádia choroby
 2)

12o20.x
Perkutánna biopsia močovopohlavného systému a mužských pohlavných orgánov s použitím 

zobrazovacích metód: ostatné
12o20.x

Perkutánna biopsia močovopohlavného systému a mužských pohlavných orgánov, s použitím 

zobrazovacích metód, ostatné
 2)

12o21 Perkutánna biopsia iných orgánov a tkanív s použitím zobrazovacích metód: perivesikálne tkanivá 12o21 Perkutánna biopsia iných orgánov a tkanív, s použitím zobrazovacích metód, perivesikálne tkanivá  2)



12o22 Perkutánna biopsia iných orgánov a tkanív s použitím zobrazovacích metód: periprostatické tkanivá 12p21 Perkutánna biopsia iných orgánov a tkanív, s použitím zobrazovacích metód, periprostatické tkanivá 1) 2)

12o24 Perkutánna biopsia iných orgánov a tkanív s použitím zobrazovacích metód: urokéla 12o24 Perkutánna biopsia iných orgánov a tkanív, s použitím zobrazovacích metód, urokéla  2)

12p10.1 Perkutánna (ihlová) biopsia močovopohlavného systému a mužských pohlavných orgánov: prostata 12p10.1 Perkutánna (ihlová) biopsia močovopohlavného systému a mužských pohlavných orgánov, prostata  2)

12p10.2
Perkutánna (ihlová) biopsia močovopohlavného systému a mužských pohlavných orgánov: vesiculae 

seminales
12p10.2

Perkutánna (ihlová) biopsia močovopohlavného systému a mužských pohlavných orgánov, vesiculae 

seminales
 2)

12p10.3 Perkutánna (ihlová) biopsia močovopohlavného systému a mužských pohlavných orgánov: penis 12p10.3 Perkutánna (ihlová) biopsia močovopohlavného systému a mužských pohlavných orgánov, penis  2)

12p10.4 Perkutánna (ihlová) biopsia močovopohlavného systému a mužských pohlavných orgánov: semenníky 12p10.4 Perkutánna (ihlová) biopsia močovopohlavného systému a mužských pohlavných orgánov, semenníky  2)

12p10.5
Perkutánna (ihlová) biopsia močovopohlavného systému a mužských pohlavných orgánov: 

nadsemenníky
12p10.5

Perkutánna (ihlová) biopsia močovopohlavného systému a mužských pohlavných orgánov, 

nadsemenníky
 2)

12p10.6
Perkutánna (ihlová) biopsia močovopohlavného systému a mužských pohlavných orgánov: ductus 

deferens
12p10.6

Perkutánna (ihlová) biopsia močovopohlavného systému a mužských pohlavných orgánov, ductus 

deferens
 2)

12p10.7
Perkutánna (ihlová) biopsia močovopohlavného systému a mužských pohlavných orgánov: funiculus 

spermaticus
12p10.7

Perkutánna (ihlová) biopsia močovopohlavného systému a mužských pohlavných orgánov, funiculus 

spermaticus
 2)

12p10.8 Perkutánna (ihlová) biopsia močovopohlavného systému a mužských pohlavných orgánov: skrotum 12p10.8 Perkutánna (ihlová) biopsia močovopohlavného systému a mužských pohlavných orgánov, skrotum  2)

12p10.9 Perkutánna (ihlová) biopsia močovopohlavného systému a mužských pohlavných orgánov: perineum 12p10.9 Perkutánna (ihlová) biopsia močovopohlavného systému a mužských pohlavných orgánov, perineum  2)

12p10.x Perkutánna (ihlová) biopsia močovopohlavného systému a mužských pohlavných orgánov: ostatné 12p10.x Perkutánna (ihlová) biopsia močovopohlavného systému a mužských pohlavných orgánov, ostatné  2)

12p30.01 Transrektálna biopsia mužských pohlavných orgánov: ihlová biopsia prostaty, menej ako 20 vzoriek 12p30.0 Transrektálna biopsia mužských pohlavných orgánov, ihlová  biopsia prostaty, menej ako 20 vzoriek 1) 2)

12p30.02 Transrektálna biopsia mužských pohlavných orgánov: ihlová biopsia prostaty, 20 a viac vzoriek 12p30.1 Transrektálna biopsia mužských pohlavných orgánov, ihlová biopsia prostaty, 20 a viac vzoriek 1) 2)

12p30.2 Transrektálna biopsia mužských pohlavných orgánov: prostata, aspiračne 12p30.2 Transrektálna biopsia mužských pohlavných orgánov, prostata, aspiračne  2)

12p30.3 Transrektálna biopsia mužských pohlavných orgánov: vesiculae seminales 12p30.3 Transrektálna biopsia mužských pohlavných orgánov, vesiculae seminales  2)

12p30.x Transrektálna biopsia mužských pohlavných orgánov: ostatné 12p30.x Transrektálna biopsia mužských pohlavných orgánov, ostatné  2)

12q10.0 Perkutánna (ihlová) biopsia ženských pohlavných orgánov: vaječníky 12q10.0 Perkutánna (ihlová) biopsia ženských pohlavných orgánov, vaječníky  2)

12q10.1 Perkutánna (ihlová) biopsia ženských pohlavných orgánov: tuba uterina 12q10.1 Perkutánna (ihlová) biopsia ženských pohlavných orgánov, tuba uterina  2)

12q10.2 Perkutánna (ihlová) biopsia ženských pohlavných orgánov: maternica 12q10.2 Perkutánna (ihlová) biopsia ženských pohlavných orgánov, maternica  2)

12q10.3 Perkutánna (ihlová) biopsia ženských pohlavných orgánov: závesný aparát maternice 12q10.3 Perkutánna (ihlová) biopsia ženských pohlavných orgánov, závesný aparát maternice  2)

12q10.4 Perkutánna (ihlová) biopsia ženských pohlavných orgánov: pošva 12q10.4 Perkutánna (ihlová) biopsia ženských pohlavných orgánov, pošva  2)

12q10.5 Perkutánna (ihlová) biopsia ženských pohlavných orgánov: vulva 12q10.5 Perkutánna (ihlová) biopsia ženských pohlavných orgánov, vulva  2)

12q10.6 Perkutánna (ihlová) biopsia ženských pohlavných orgánov: perineum 12q10.6 Perkutánna (ihlová) biopsia ženských pohlavných orgánov, perineum  2)

12q10.x Perkutánna (ihlová) biopsia ženských pohlavných orgánov: ostatné 12q10.x Perkutánna (ihlová) biopsia ženských pohlavných orgánov, ostatné  2)

12q11.0 Biopsia bez incízie, endometrium: diagnostická mikrokyretáž 12q11.0 Biopsia bez incízie, endometrium, diagnostická mikrokyretáž  2)

12q11.1 Biopsia bez incízie, endometrium: aspiračná kyretáž 12q11.1 Biopsia bez incízie, endometrium, aspiračná kyretáž  2)

12q11.2 Biopsia bez incízie, endometrium: frakcionovaná kyretáž 12q11.2 Biopsia bez incízie, endometrium, frakcionovaná kyretáž  2)

12q11.x Biopsia bez incízie, endometrium: ostatné 12q11.x Biopsia bez incízie, endometrium, ostatné  2)

12q12.0 Biopsia bez incízie, krčok maternice: abrázia 12q12.0 Biopsia bez incízie, krčok maternice, abrázia  2)

12q12.x Biopsia bez incízie, krčok maternice: ostatné 12q12.x Biopsia bez incízie, krčok maternice, ostatné  2)

12q20.1 Biopsia bez incízie s použitím zobrazovacích metód, gravidná maternica: choriové klky, transvaginálne 12q20 Biopsia bez incízie, gravidná maternica, s použitím zobrazovacích metód, choriové klky, transvaginálne 1) 2)

12q20.2 Biopsia bez incízie s použitím zobrazovacích metód, gravidná maternica: plod 12q21 Biopsia bez incízie, gravidná maternica, s použitím zobrazovacích metód, plod 1) 2)

12q20.3
Biopsia bez incízie s použitím zobrazovacích metód, gravidná maternica: umbilikálne cievy 

(chordocentéza)
12q22

Biopsia bez incízie, gravidná maternica, s použitím zobrazovacích metód, umbilikálne cievy 

(chordocentéza)
1) 2)

12q20.x Biopsia bez incízie s použitím zobrazovacích metód, gravidná maternica: ostatné 12q2x Biopsia bez incízie, gravidná maternica, s použitím zobrazovacích metód, ostatné 1) 2)

12q23.0 Perkutánna biopsia ženských pohlavných orgánov s použitím zobrazovacích metód: vaječníky 12q23.0 Perkutánna biopsia ženských pohlavných orgánov, s použitím zobrazovacích metód, vaječníky  2)

12q23.1 Perkutánna biopsia ženských pohlavných orgánov s použitím zobrazovacích metód: tuba uterina 12q23.1 Perkutánna biopsia ženských pohlavných orgánov, s použitím zobrazovacích metód, tuba uterina  2)



12q23.2 Perkutánna biopsia ženských pohlavných orgánov s použitím zobrazovacích metód: maternica 12q23.2 Perkutánna biopsia ženských pohlavných orgánov, s použitím zobrazovacích metód, maternica  2)

12q23.3
Perkutánna biopsia ženských pohlavných orgánov s použitím zobrazovacích metód: závesný aparát 

maternice
12q23.3

Perkutánna biopsia ženských pohlavných orgánov, s použitím zobrazovacích metód, závesný aparát 

maternice
 2)

12q23.4 Perkutánna biopsia ženských pohlavných orgánov s použitím zobrazovacích metód: pošva 12q23.4 Perkutánna biopsia ženských pohlavných orgánov, s použitím zobrazovacích metód, pošva  2)

12q23.5 Perkutánna biopsia ženských pohlavných orgánov s použitím zobrazovacích metód: vulva 12q23.5 Perkutánna biopsia ženských pohlavných orgánov, s použitím zobrazovacích metód, vulva  2)

12q23.6 Perkutánna biopsia ženských pohlavných orgánov s použitím zobrazovacích metód: perineum 12q23.6 Perkutánna biopsia ženských pohlavných orgánov, s použitím zobrazovacích metód, perineum  2)

12q23.x Perkutánna biopsia ženských pohlavných orgánov s použitím zobrazovacích metód: ostatné 12q23.x Perkutánna biopsia ženských pohlavných orgánov, s použitím zobrazovacích metód, ostatné  2)

12t00.0 Artroskopická biopsia kĺbu: temporomandibulárny kĺb 12t00.0 Artroskopická biopsia kĺbu, temporomandibulárny kĺb  2)

12t00.1 Artroskopická biopsia kĺbu: ramenný kĺb 12t00.1 Artroskopická biopsia kĺbu, ramenný kĺb  2)

12t00.2 Artroskopická biopsia kĺbu: akromioklavikulárny kĺb 12t00.2 Artroskopická biopsia kĺbu, akromioklavikulárny kĺb  2)

12t00.3 Artroskopická biopsia kĺbu: sternoklavikulárny kĺb 12t00.3 Artroskopická biopsia kĺbu, sternoklavikulárny kĺb  2)

12t00.4 Artroskopická biopsia kĺbu: lakťový kĺb 12t00.4 Artroskopická biopsia kĺbu, lakťový kĺb  2)

12t00.5 Artroskopická biopsia kĺbu: kĺby ruky 12t00.5 Artroskopická biopsia kĺbu,  kĺby ruky  2)

12t00.6 Artroskopická biopsia kĺbu: bedrový kĺb 12t00.6 Artroskopická biopsia kĺbu, bedrový kĺb  2)

12t00.7 Artroskopická biopsia kĺbu: kolenný kĺb 12t00.7 Artroskopická biopsia kĺbu, kolenný kĺb  2)

12t00.8 Artroskopická biopsia kĺbu: členkový kĺb 12t00.8 Artroskopická biopsia kĺbu, členok  2)

12t00.9 Artroskopická biopsia kĺbu: ostatné kĺby nohy 12t00.9 Artroskopická biopsia kĺbu, ostatné kĺby nohy  2)

12t00.a Artroskopická biopsia kĺbu: kĺby prstov 12t00.10 Artroskopická biopsia kĺbu, kĺby prstov 1) 2)

12t00.x Artroskopická biopsia kĺbu: ostatné 12t00.x Artroskopická biopsia kĺbu, ostatné  2)

12t10.0 Perkutánna (ihlová) biopsia kosti: lopatka, kľúčna kosť, rebrá, hrudná kosť 12t10.0  Perkutánna (ihlová) biopsia kosti, lopatka, kľúčna kosť, rebrá, hrudná kosť  2)

12t10.1 Perkutánna (ihlová) biopsia kosti: humerus 12t10.1  Perkutánna (ihlová) biopsia kosti, humerus  2)

12t10.2 Perkutánna (ihlová) biopsia kosti: radius a ulna 12t10.2  Perkutánna (ihlová) biopsia kosti, radius a ulna  2)

12t10.3 Perkutánna (ihlová) biopsia kosti: karpálne, metakarpálne a falangeálne kosti ruky 12t10.3  Perkutánna (ihlová) biopsia kosti, karpálne, metakarpálne a falangeálne kosti ruky  2)

12t10.4 Perkutánna (ihlová) biopsia kosti: chrbtica 12t10.4  Perkutánna (ihlová) biopsia kosti, chrbtica  2)

12t10.5 Perkutánna (ihlová) biopsia kosti: panva 12t10.5  Perkutánna (ihlová) biopsia kosti, panva  2)

12t10.6 Perkutánna (ihlová) biopsia kosti: femur a patella 12t10.6  Perkutánna (ihlová) biopsia kosti, femur a  patella  2)

12t10.7 Perkutánna (ihlová) biopsia kosti: tibia a fibula 12t10.7  Perkutánna (ihlová) biopsia kosti, tibia a fibula  2)

12t10.8 Perkutánna (ihlová) biopsia kosti: tarzálne, metatarzálne falangeálne kosti nohy 12t10.8  Perkutánna (ihlová) biopsia kosti, tarzálne, metatarzálne falangeálne kosti nohy  2)

12t10.x Perkutánna (ihlová) biopsia kosti: ostatné kosti 12t10.x  Perkutánna (ihlová) biopsia kosti, ostatné kosti  2)

12t11.0 Perkutánna (ihlová) biopsia kĺbu a burzy: temporomandibulárny kĺb 12t11.0 Perkutánna (ihlová) biopsia kĺbu a burzy, temporomandibulárny kĺb  2)

12t11.1 Perkutánna (ihlová) biopsia kĺbu a burzy: kĺby ramenného pletenca 12t11.1 Perkutánna (ihlová) biopsia kĺbu a burzy, kĺby ramenného pletenca  2)

12t11.2 Perkutánna (ihlová) biopsia kĺbu a burzy: lakťový kĺb 12t11.2 Perkutánna (ihlová) biopsia kĺbu a burzy, lakťový kĺb  2)

12t11.3 Perkutánna (ihlová) biopsia kĺbu a burzy: kĺby ruky 12t11.3 Perkutánna (ihlová) biopsia kĺbu a burzy, kĺby ruky  2)

12t11.4 Perkutánna (ihlová) biopsia kĺbu a burzy: kĺby hrudníka 12t11.4 Perkutánna (ihlová) biopsia kĺbu a burzy, kĺby hrudníka  2)

12t11.5 Perkutánna (ihlová) biopsia kĺbu a burzy: kĺby chrbtice 12t11.5 Perkutánna (ihlová) biopsia kĺbu a burzy, kĺby  chrbtice  2)

12t11.6 Perkutánna (ihlová) biopsia kĺbu a burzy: bedrový kĺb 12t11.6 Perkutánna (ihlová) biopsia kĺbu a burzy, bedrový kĺb  2)

12t11.7 Perkutánna (ihlová) biopsia kĺbu a burzy: kolenný kĺb 12t11.7 Perkutánna (ihlová) biopsia kĺbu a burzy, kolenný kĺb  2)

12t11.8 Perkutánna (ihlová) biopsia kĺbu a burzy: členkový kĺb 12t11.8 Perkutánna (ihlová) biopsia kĺbu a burzy, členok  2)

12t11.9 Perkutánna (ihlová) biopsia kĺbu a burzy: ostatné kĺby nohy 12t11.9 Perkutánna (ihlová) biopsia kĺbu a burzy, ostatné kĺby nohy  2)

12t11.a Perkutánna (ihlová) biopsia kĺbu a burzy: kĺby prstov 12t11.11 Perkutánna (ihlová) biopsia kĺbu a burzy, kĺby prstov 1) 2)

12t11.b Perkutánna (ihlová) biopsia kĺbu a burzy: burza 12t11.10 Perkutánna (ihlová) biopsia kĺbu a burzy, iné burzy 1) 2)

12t11.x Perkutánna (ihlová) biopsia kĺbu a burzy: ostatné 12t11.x Perkutánna (ihlová) biopsia kĺbu a burzy, iné  2)

12t13.0 Perkutánna (ihlová) biopsia svalov a mäkkých tkanív: oblasť krku 12t13.0 Perkutánna (ihlová) biopsia svalov a mäkkých tkanív, oblasť krku  2)

12t13.1 Perkutánna (ihlová) biopsia svalov a mäkkých tkanív: oblasť pleca 12t13.1 Perkutánna (ihlová) biopsia svalov a mäkkých tkanív, oblasť pleca  2)

12t13.2 Perkutánna (ihlová) biopsia svalov a mäkkých tkanív: oblasť ramena a lakťa 12t13.2 Perkutánna (ihlová) biopsia svalov a mäkkých tkanív, oblasť ramena a lakťa  2)

12t13.3 Perkutánna (ihlová) biopsia svalov a mäkkých tkanív: oblasť ruky a predlaktia 12t13.3 Perkutánna (ihlová) biopsia svalov a mäkkých tkanív, oblasť ruky a predlaktia  2)

12t13.4 Perkutánna (ihlová) biopsia svalov a mäkkých tkanív: oblasť trupu 12t13.4 Perkutánna (ihlová) biopsia svalov a mäkkých tkanív, oblasť trupu  2)

12t13.5 Perkutánna (ihlová) biopsia svalov a mäkkých tkanív: oblasť stehna 12t13.5 Perkutánna (ihlová) biopsia svalov a mäkkých tkanív, oblasť stehna  2)



12t13.6 Perkutánna (ihlová) biopsia svalov a mäkkých tkanív: oblasť predkolenia 12t13.6 Perkutánna (ihlová) biopsia svalov a mäkkých tkanív, oblasť predkolenia  2)

12t13.7 Perkutánna (ihlová) biopsia svalov a mäkkých tkanív: oblasť nohy 12t13.7 Perkutánna (ihlová) biopsia svalov a mäkkých tkanív, oblasť nohy  2)

12t13.x Perkutánna (ihlová) biopsia svalov a mäkkých tkanív: ostatné 12t13.x Perkutánna (ihlová) biopsia svalov a mäkkých tkanív, ostatné  2)

12t20.0 Biopsia kostí bez incízie s použitím zobrazovacích metód: lopatka, kľúčna kosť, rebrá, hrudná kosť 12t20.0  Biopsia bez incízie, kosti, s použitím zobrazovacích metód, lopatka, kľúčna kosť, rebrá, hrudná kosť  2)

12t20.1 Biopsia kostí bez incízie s použitím zobrazovacích metód: humerus 12t20.1  Biopsia bez incízie, kosti, s použitím zobrazovacích metód, humerus  2)

12t20.2 Biopsia kostí bez incízie s použitím zobrazovacích metód: radius a ulna 12t20.2  Biopsia bez incízie, kosti, s použitím zobrazovacích metód, radius a ulna  2)

12t20.3
Biopsia kostí bez incízie s použitím zobrazovacích metód: karpálne, metakarpálne a falangeálne kosti 

ruky
12t20.3

 Biopsia bez incízie, kosti, s použitím zobrazovacích metód, karpálne, metakarpálne a falangeálne kosti 

ruky
 2)

12t20.4 Biopsia kostí bez incízie s použitím zobrazovacích metód: chrbtica 12t20.4  Biopsia bez incízie, kosti, s použitím zobrazovacích metód, chrbtica  2)

12t20.5 Biopsia kostí bez incízie s použitím zobrazovacích metód: panva 12t20.5  Biopsia bez incízie, kosti, s použitím zobrazovacích metód, panva  2)

12t20.6 Biopsia kostí bez incízie s použitím zobrazovacích metód: femur a patella 12t20.6  Biopsia bez incízie, kosti, s použitím zobrazovacích metód, femur a  patella  2)

12t20.7 Biopsia kostí bez incízie s použitím zobrazovacích metód: tibia a fibula 12t20.7  Biopsia bez incízie, kosti, s použitím zobrazovacích metód, tibia a fibula  2)

12t20.8 Biopsia kostí bez incízie s použitím zobrazovacích metód: tarzálne, metatarzálne falangeálne kosti nohy 12t20.8
 Biopsia bez incízie, kosti, s použitím zobrazovacích metód, tarzálne, metatarzálne falangeálne kosti 

nohy
 2)

12t20.x Biopsia kostí bez incízie s použitím zobrazovacích metód: ostatné 12t20.x  Biopsia bez incízie, kosti, s použitím zobrazovacích metód, ostatné  2)

12t21.0 Perkutánna biopsia kĺbu a burzy s použitím zobrazovacích metód: temporomandibulárny kĺb 12t21.0 Perkutánna biopsia kĺbu a burzy, s použitím zobrazovacích metód, temporomandibulárny kĺb  2)

12t21.1 Perkutánna biopsia kĺbu a burzy s použitím zobrazovacích metód: kĺby ramenného pletenca 12t21.1 Perkutánna biopsia kĺbu a burzy, s použitím zobrazovacích metód, kĺby ramenného pletenca  2)

12t21.2 Perkutánna biopsia kĺbu a burzy s použitím zobrazovacích metód: lakťový kĺb 12t21.2 Perkutánna biopsia kĺbu a burzy, s použitím zobrazovacích metód, lakťový kĺb  2)

12t21.3 Perkutánna biopsia kĺbu a burzy s použitím zobrazovacích metód: kĺby ruky 12t21.3 Perkutánna biopsia kĺbu a burzy, s použitím zobrazovacích metód, kĺby ruky  2)

12t21.4 Perkutánna biopsia kĺbu a burzy s použitím zobrazovacích metód: kĺby hrudníka 12t21.4 Perkutánna biopsia kĺbu a burzy, s použitím zobrazovacích metód, kĺby hrudníka  2)

12t21.5 Perkutánna biopsia kĺbu a burzy s použitím zobrazovacích metód: kĺby chrbtice 12t21.5 Perkutánna biopsia kĺbu a burzy, s použitím zobrazovacích metód, kĺby  chrbtice  2)

12t21.6 Perkutánna biopsia kĺbu a burzy s použitím zobrazovacích metód: bedrový kĺb 12t21.6 Perkutánna biopsia kĺbu a burzy, s použitím zobrazovacích metód, bedrový kĺb  2)

12t21.7 Perkutánna biopsia kĺbu a burzy s použitím zobrazovacích metód: kolenný kĺb 12t21.7 Perkutánna biopsia kĺbu a burzy, s použitím zobrazovacích metód, kolenný kĺb  2)

12t21.8 Perkutánna biopsia kĺbu a burzy s použitím zobrazovacích metód: členkový kĺb 12t21.8 Perkutánna biopsia kĺbu a burzy, s použitím zobrazovacích metód, členok  2)

12t21.9 Perkutánna biopsia kĺbu a burzy s použitím zobrazovacích metód: ostatné kĺby nohy 12t21.9 Perkutánna biopsia kĺbu a burzy, s použitím zobrazovacích metód, ostatné kĺby nohy  2)

12t21.a Perkutánna biopsia kĺbu a burzy s použitím zobrazovacích metód: kĺby prstov 12t21.11 Perkutánna biopsia kĺbu a burzy, s použitím zobrazovacích metód, kĺby prstov 1) 2)

12t21.b Perkutánna biopsia kĺbu a burzy s použitím zobrazovacích metód: burza 12t21.10 Perkutánna biopsia kĺbu a burzy, s použitím zobrazovacích metód, burza 1) 2)

12t21.x Perkutánna biopsia kĺbu a burzy s použitím zobrazovacích metód: ostatné 12t21.x Perkutánna biopsia kĺbu a burzy, s použitím zobrazovacích metód, ostatné  2)

12t23.0 Perkutánna biopsia svalov a mäkkých tkanív s použitím zobrazovacích metód: oblasť krku 12t23.0 Perkutánna biopsia svalov a mäkkých tkanív, s použitím zobrazovacích metód, oblasť krku  2)

12t23.1 Perkutánna biopsia svalov a mäkkých tkanív s použitím zobrazovacích metód: oblasť pleca 12t23.1 Perkutánna biopsia svalov a mäkkých tkanív, s použitím zobrazovacích metód, oblasť pleca  2)

12t23.2 Perkutánna biopsia svalov a mäkkých tkanív s použitím zobrazovacích metód: oblasť ramena a lakťa 12t23.2 Perkutánna biopsia svalov a mäkkých tkanív, s použitím zobrazovacích metód, oblasť ramena a lakťa  2)

12t23.3 Perkutánna biopsia svalov a mäkkých tkanív s použitím zobrazovacích metód: oblasť ruky a predlaktia 12t23.3 Perkutánna biopsia svalov a mäkkých tkanív, s použitím zobrazovacích metód, oblasť ruky a predlaktia  2)

12t23.4 Perkutánna biopsia svalov a mäkkých tkanív s použitím zobrazovacích metód: oblasť trupu 12t23.4 Perkutánna biopsia svalov a mäkkých tkanív, s použitím zobrazovacích metód, oblasť trupu  2)

12t23.5 Perkutánna biopsia svalov a mäkkých tkanív s použitím zobrazovacích metód: oblasť stehna 12t23.5 Perkutánna biopsia svalov a mäkkých tkanív, s použitím zobrazovacích metód, oblasť stehna  2)

12t23.6 Perkutánna biopsia svalov a mäkkých tkanív s použitím zobrazovacích metód: oblasť predkolenia 12t23.6 Perkutánna biopsia svalov a mäkkých tkanív, s použitím zobrazovacích metód, oblasť predkolenia  2)

12t23.7 Perkutánna biopsia svalov a mäkkých tkanív s použitím zobrazovacích metód: oblasť nohy 12t23.7 Perkutánna biopsia svalov a mäkkých tkanív, s použitím zobrazovacích metód, oblasť nohy  2)

12t23.x Perkutánna biopsia svalov a mäkkých tkanív s použitím zobrazovacích metód: ostatné 12t23.x Perkutánna biopsia svalov a mäkkých tkanív, s použitím zobrazovacích metód, ostatné  2)

12v00.0 Biopsia bez incízie, koža a podkožie: oblasť krku 12v00.0 Biopsia  bez incízie, koža a podkožie, oblasť krku  2)

12v00.1 Biopsia bez incízie, koža a podkožie: oblasť pleca 12v00.1 Biopsia  bez incízie, koža a podkožie, oblasť pleca  2)

12v00.2 Biopsia bez incízie, koža a podkožie: oblasť ramena a lakťa 12v00.2 Biopsia  bez incízie, koža a podkožie, oblasť ramena a lakťa  2)

12v00.3 Biopsia bez incízie, koža a podkožie: oblasť ruky a predlaktia 12v00.3 Biopsia  bez incízie, koža a podkožie, oblasť ruky a predlaktia  2)

12v00.4 Biopsia bez incízie, koža a podkožie: oblasť trupu 12v00.4 Biopsia  bez incízie, koža a podkožie, oblasť trupu  2)

12v00.5 Biopsia bez incízie, koža a podkožie: oblasť stehna 12v00.5 Biopsia  bez incízie, koža a podkožie, oblasť stehna  2)

12v00.6 Biopsia bez incízie, koža a podkožie: oblasť predkolenia 12v00.6 Biopsia  bez incízie, koža a podkožie, oblasť predkolenia  2)

12v00.7 Biopsia bez incízie, koža a podkožie: oblasť nohy 12v00.7 Biopsia  bez incízie, koža a podkožie, oblasť nohy  2)

12v00.8 Biopsia bez incízie, koža tváre 12v00 Biopsia bez incízie, koža tváre 1) 2)



12v00.x Biopsia bez incízie, koža a podkožie: ostatné 12v00.x Biopsia  bez incízie, koža a podkožie, ostatné  2)

12x10 Perkutánna (ihlová) biopsia iných orgánov a tkanív: myokard 12k10.0 Perkutánna (ihlová) biopsia iných orgánov a tkanív, myokard 1) 2)

12x11 Perkutánna (ihlová) biopsia iných orgánov a tkanív: perikard 12k10.1 Perkutánna (ihlová) biopsia iných orgánov a tkanív, perikard 1) 2)

12x12 Perkutánna (ihlová) biopsia iných orgánov a tkanív: mediastinum 12j13 Perkutánna (ihlová) biopsia iných orgánov a tkanív, mediastinum 1) 2)

12x13.0 Perkutánna (ihlová) biopsia iných orgánov a tkanív: prsník, aspirácia tenkou ihlou 12u10.0 Perkutánna (ihlová) biopsia iných orgánov a tkanív, prsník, aspirácia tenkou ihlou 1) 2)

12x13.1
Perkutánna (ihlová) biopsia iných orgánov a tkanív: prsník, core biopsia bez klip-označením miesta 

biopsie
12u10.1

Perkutánna (ihlová) biopsia iných orgánov a tkanív, prsník, core biopsia bez klip-označením miesta 

biopsie
1) 2)

12x13.2
Perkutánna (ihlová) biopsia iných orgánov a tkanív: prsník, core biopsia s klip-označením miesta 

biopsie
12u10.2

Perkutánna (ihlová) biopsia iných orgánov a tkanív, prsník, core biopsia s klip-označením miesta 

biopsie
1) 2)

12x14 Perkutánna (ihlová) biopsia iných orgánov a tkanív: hrudná stena 12x10.0 Perkutánna (ihlová) biopsia iných orgánov a tkanív, hrudná stena 1) 2)

12x15 Perkutánna (ihlová) biopsia iných orgánov a tkanív: brušná stena 12x10.1 Perkutánna (ihlová) biopsia iných orgánov a tkanív, brušná stena 1) 2)

12x16 Perkutánna (ihlová) biopsia iných orgánov a tkanív: peritoneum 12x10.2 Perkutánna (ihlová) biopsia iných orgánov a tkanív, peritoneum 1) 2)

12x17 Perkutánna (ihlová) biopsia iných orgánov a tkanív: peritoneum panvy 12x10.3 Perkutánna (ihlová) biopsia iných orgánov a tkanív, peritoneum panvy 1) 2)

12x18 Perkutánna (ihlová) biopsia iných orgánov a tkanív: retroperitoneum 12x10.4 Perkutánna (ihlová) biopsia iných orgánov a tkanív, retroperitoneum 1) 2)

12x19 Perkutánna (ihlová) biopsia iných orgánov a tkanív: lymfokéla 12m14 Perkutánna (ihlová) biopsia iných orgánov a tkanív, lymfokéla 1) 2)

12x1a Perkutánna (ihlová) biopsia iných orgánov a tkanív: perivesikálne tkanivá 12o11 Perkutánna (ihlová) biopsia iných orgánov a tkanív, perivesikálne tkanivá 1) 2)

12x1b Perkutánna (ihlová) biopsia iných orgánov a tkanív: urokéla 12o14 Perkutánna (ihlová) biopsia iných orgánov a tkanív, urokéla 1) 2)

12x1c Perkutánna (ihlová) biopsia iných orgánov a tkanív: periprostatické tkanivá 12p12 Perkutánna (ihlová) biopsia iných orgánov a tkanív, periprostatické tkanivá 1) 2)

12x1x Perkutánna (ihlová) biopsia iných orgánov a tkanív: nezatriedené inde 12x1x Perkutánna (ihlová) biopsia iných orgánov a tkanív, nezatriedené inde  2)

12x20 Perkutánna biopsia iných orgánov a tkanív s použitím zobrazovacích metód: myokard 12k20.0 Perkutánna biopsia iných orgánov a tkanív, s použitím zobrazovacích metód, myokard 1) 2)

12x21 Perkutánna biopsia iných orgánov a tkanív s použitím zobrazovacích metód: perikard 12k20.1 Perkutánna biopsia iných orgánov a tkanív, s použitím zobrazovacích metód, perikard 1) 2)

12x22 Perkutánna biopsia iných orgánov a tkanív s použitím zobrazovacích metód: mediastinum 12j20 Perkutánna biopsia iných orgánov a tkanív, s použitím zobrazovacích metód, mediastinum 1) 2)

12x23.0
Perkutánna biopsia iných orgánov a tkanív s použitím zobrazovacích metód: prsník, aspirácia tenkou 

ihlou
12u20.0

Perkutánna biopsia iných orgánov a tkanív, s použitím zobrazovacích metód, prsník, aspirácia tenkou 

ihlou
1) 2)

12x23.1
Perkutánna biopsia iných orgánov a tkanív s použitím zobrazovacích metód: prsník, cut-core biopsia: 

bez klipmi značeného miesta biopsie
12u20.1

Perkutánna biopsia iných orgánov a tkanív, s použitím zobrazovacích metód, prsník, cut-core biopsia; 

bez klipmi značeného miesta biopsie
1) 2)

12x23.2
Perkutánna biopsia iných orgánov a tkanív s použitím zobrazovacích metód: prsník, cut-core biopsia: s 

klipmi značeného miesta biopsie
12u20.2

Perkutánna biopsia iných orgánov a tkanív, s použitím zobrazovacích metód, prsník, cut-core biopsia; s 

klipmi značeného miesta biopsie
1) 2)

12x24 Perkutánna biopsia iných orgánov a tkanív s použitím zobrazovacích metód: hrudná stena 12x20.0 Perkutánna biopsia iných orgánov a tkanív, s použitím zobrazovacích metód, hrudná stena 1) 2)

12x25 Perkutánna biopsia iných orgánov a tkanív s použitím zobrazovacích metód: brušná stena 12x20.1 Perkutánna biopsia iných orgánov a tkanív, s použitím zobrazovacích metód, brušná stena 1) 2)

12x26 Perkutánna biopsia iných orgánov a tkanív s použitím zobrazovacích metód: peritoneum 12x20.2 Perkutánna biopsia iných orgánov a tkanív, s použitím zobrazovacích metód, peritoneum 1) 2)

12x27 Perkutánna biopsia iných orgánov a tkanív s použitím zobrazovacích metód: peritoneum panvy 12x20.3 Perkutánna biopsia iných orgánov a tkanív, s použitím zobrazovacích metód, peritoneum panvy 1) 2)

12x28 Perkutánna biopsia iných orgánov a tkanív s použitím zobrazovacích metód: retroperitoneum 12x20.4 Perkutánna biopsia iných orgánov a tkanív, s použitím zobrazovacích metód, retroperitoneum 1) 2)

12x29 Perkutánna biopsia iných orgánov a tkanív s použitím zobrazovacích metód: lymfokéla 12m24 Perkutánna biopsia iných orgánov a tkanív, s použitím zobrazovacích metód, lymfokéla 1) 2)

12x2x Perkutánna biopsia iných orgánov a tkanív s použitím zobrazovacích metód: nezatriedené inde 12x2x Perkutánna biopsia iných orgánov a tkanív, s použitím zobrazovacích metód, nezatriedené inde  2)

12x60 Transvenózna alebo transarteriálna biopsia: endokard 12k60 Transvenózna alebo transarteriálna biopsia, endokard 1) 2)

12x61 Transvenózna alebo transarteriálna biopsia: endomyokard 12k61 Transvenózna alebo transarteriálna biopsia, endomyokard 1) 2)

12x62 Transvenózna alebo transarteriálna biopsia: myokard 12k62 Transvenózna alebo transarteriálna biopsia, myokard 1) 2)

12x63 Transvenózna alebo transarteriálna biopsia: pečeň 12n60 Transvenózna alebo transarteriálna biopsia, pečeň 1) 2)

12x6x Transvenózna alebo transarteriálna biopsia: ostatné 12x6x Transvenózna alebo transarteriálna biopsia, ostatné  2)

13a10.0 Biopsia intrakraniálneho tkaniva s incíziou a trepanáciou lebkových kostí: mozog 13a10.0 Biopsia intrakraniálneho tkaniva s incíziou a trepanáciou lebkových kostí, mozog  2)

13a10.1 Biopsia intrakraniálneho tkaniva s incíziou a trepanáciou lebkových kostí: bazálne gangliá 13a10.1 Biopsia intrakraniálneho tkaniva s incíziou a trepanáciou lebkových kostí, bazálne gangliá  2)

13a10.2 Biopsia intrakraniálneho tkaniva s incíziou a trepanáciou lebkových kostí: mozgový kmeň 13a10.2 Biopsia intrakraniálneho tkaniva s incíziou a trepanáciou lebkových kostí, mozgový kmeň  2)

13a10.3 Biopsia intrakraniálneho tkaniva s incíziou a trepanáciou lebkových kostí: mozoček 13a10.3 Biopsia intrakraniálneho tkaniva s incíziou a trepanáciou lebkových kostí, mozoček  2)

13a10.4
Biopsia intrakraniálneho tkaniva s incíziou a trepanáciou lebkových kostí: hlavové nervy a gangliá, 

intrakraniálne časti
13a10.4

Biopsia intrakraniálneho tkaniva s incíziou a trepanáciou lebkových kostí, hlavové nervy a gangliá, 

intrakraniálne časti
 2)

13a10.5 Biopsia intrakraniálneho tkaniva s incíziou a trepanáciou lebkových kostí: intrakraniálne cievy 13a10.5 Biopsia intrakraniálneho tkaniva s incíziou a trepanáciou lebkových kostí, intrakraniálne cievy  2)

13a10.6 Biopsia intrakraniálneho tkaniva s incíziou a trepanáciou lebkových kostí: mozgové obaly 13a10.6 Biopsia intrakraniálneho tkaniva s incíziou a trepanáciou lebkových kostí, mozgové obaly  2)

13a10.7 Biopsia intrakraniálneho tkaniva s incíziou a trepanáciou lebkových kostí: kalva 13a10.7 Biopsia intrakraniálneho tkaniva s incíziou a trepanáciou lebkových kostí, kalva  2)



13a10.8 Biopsia intrakraniálneho tkaniva s incíziou a trepanáciou lebkových kostí: lebková báza 13a10.8 Biopsia intrakraniálneho tkaniva s incíziou a trepanáciou lebkových kostí, lebková báza  2)

13a10.9 Biopsia intrakraniálneho tkaniva s incíziou a trepanáciou lebkových kostí: tvárová časť lebky 13a10.9 Biopsia intrakraniálneho tkaniva s incíziou a trepanáciou lebkových kostí, tvárová časť lebky  2)

13a10.x Biopsia intrakraniálneho tkaniva s incíziou a trepanáciou lebkových kostí: ostatné 13a10.x Biopsia intrakraniálneho tkaniva s incíziou a trepanáciou lebkových kostí, ostatné  2)

13a11.0 Stereotaktická biopsia intrakraniálneho tkaniva: mozog 13a11.0 Stereotaktická biopsia intrakraniálneho tkaniva, mozog  2)

13a11.1 Stereotaktická biopsia intrakraniálneho tkaniva: bazálne gangliá 13a11.1 Stereotaktická biopsia intrakraniálneho tkaniva, bazálne gangliá  2)

13a11.2 Stereotaktická biopsia intrakraniálneho tkaniva: mozgový kmeň 13a11.2 Stereotaktická biopsia intrakraniálneho tkaniva, mozgový kmeň  2)

13a11.3 Stereotaktická biopsia intrakraniálneho tkaniva: mozoček 13a11.3 Stereotaktická biopsia intrakraniálneho tkaniva, mozoček  2)

13a11.4 Stereotaktická biopsia intrakraniálneho tkaniva: hlavové nervy a gangliá, intrakraniálne časti 13a11.4 Stereotaktická biopsia intrakraniálneho tkaniva, hlavové nervy a gangliá, intrakraniálne časti  2)

13a11.5 Stereotaktická biopsia intrakraniálneho tkaniva: inkrakraniálne cievy 13a11.5 Stereotaktická biopsia intrakraniálneho tkaniva, inkrakraniálne cievy  2)

13a11.6 Stereotaktická biopsia intrakraniálneho tkaniva: mozgové obaly 13a11.6 Stereotaktická biopsia intrakraniálneho tkaniva, mozgové obaly  2)

13a11.x Stereotaktická biopsia intrakraniálneho tkaniva: ostatné 13a11.x Stereotaktická biopsia intrakraniálneho tkaniva, ostatné  2)

13a20.0 Biopsia s incíziou, intraspinálne tkanivo: miecha 13a20.0 Biopsia s incíziou, intraspinálne tkanivo, miecha  2)

13a20.1 Biopsia s incíziou, intraspinálne tkanivo: miechové nervy, intraspinálne časti 13a20.1 Biopsia s incíziou, intraspinálne tkanivo, miechové nervy, intraspinálne časti  2)

13a20.2 Biopsia s incíziou, intraspinálne tkanivo: obaly miechy 13a20.2 Biopsia s incíziou, intraspinálne tkanivo, obaly miechy  2)

13a20.3 Biopsia s incíziou, intraspinálne tkanivo: diagnostické "otvorenie" miechového kanála 13a20.3 Biopsia s incíziou, intraspinálne tkanivo, diasnostické "otvorenie" miechového kanála  2)

13a20.x Biopsia s incíziou, intraspinálne tkanivo: ostatné 13a20.x Biopsia s incíziou, intraspinálne tkanivo, ostatné  2)

13a30.0 Biopsia s incíziou, periférne nervy: hlavové nervy: extrakraniálne časti 13a30.0 Biopsia s incíziou, periférne  nervy, hlavové nervy, extrakraniálne časti  2)

13a30.1 Biopsia s incíziou, periférne nervy: plexus brachialis 13a30.1 Biopsia s incíziou, periférne  nervy, plexus brachialis  2)

13a30.2 Biopsia s incíziou, periférne nervy: nervy ramena 13a30.2 Biopsia s incíziou, periférne  nervy, nervy ramena  2)

13a30.3 Biopsia s incíziou, periférne nervy: nervy predlaktia 13a30.3 Biopsia s incíziou, periférne  nervy, nervy predlaktia  2)

13a30.4 Biopsia s incíziou, periférne nervy: nervy ruky 13a30.4 Biopsia s incíziou, periférne  nervy, nervy ruky  2)

13a30.5 Biopsia s incíziou, periférne nervy: nervy trupu 13a30.5 Biopsia s incíziou, periférne  nervy, nervy trupu  2)

13a30.6 Biopsia s incíziou, periférne nervy: plexus lumbosacralis 13a30.6 Biopsia s incíziou, periférne  nervy, plexus lumbosacralis  2)

13a30.7 Biopsia s incíziou, periférne nervy: nervy panvy a panvového dna 13a30.7 Biopsia s incíziou, periférne  nervy, nervy panvy a panvového dna  2)

13a30.8 Biopsia s incíziou, periférne nervy: nervy dolnej končatiny 13a30.8 Biopsia s incíziou, periférne  nervy, nervy dolnej končatiny  2)

13a30.9 Biopsia s incíziou, periférne nervy: nervy nohy 13a30.9 Biopsia s incíziou, periférne  nervy, nervy nohy  2)

13a30.x Biopsia s incíziou, periférne nervy: ostatné 13a30.x Biopsia s incíziou, periférne  nervy, ostatné  2)

13b00 Biopsia s incíziou, štítna žľaza 13b00 Biopsia s incíziou, štítna žľaza  2)

13b01 Biopsia s incíziou, prištítne telieska 13b01 Biopsia s incíziou, prištítne telieska  

13b02 Biopsia s incíziou, nadobličky 13b02 Biopsia s incíziou, nadobličky  

13b10.0 Biopsia s incíziou, hypofýza transseptálne/transsfenoidálne 13b10.0 Biopsia s inciziou, hypofýza trasseptálne/transsfenoidálne  2)

13b10.1 Biopsia s incíziou, corpus pineale transseptálne/transsfenoidálne 13b10.1 Biopsia s inciziou, corpus pineale trasseptálne/transsfenoidálne  2)

13b20.0 Stereotaktická biopsia hypofýzy 13b20.0 Stereotaktická biopsia hypofýzy  2)

13b20.1 Stereotaktická biopsia corpus pineale 13b20.1 Stereotaktická biopsia corpus pineale  

13c00 Biopsia s incíziou, očné viečko 13c00 Biopsia s incíziou, očné viečko  

13c01 Biopsia s incíziou, slzných žliaz a slzných kanálikov 13c01 Biopsia s incíziou slzných žliaz a slzných kanálikov  2)

13c10 Biopsia s incíziou, ostatné časti oka: slzné vývody 13c10 Biopsia s incíziou, ostatné časti oka, slzné vývody  2)

13c11 Biopsia s incíziou, ostatné časti oka: dúhovka 13c02 Biopsia s incíziou, ostatné časti oka, dúhovka 1) 2)

13c12 Biopsia s incíziou, ostatné časti oka: corpus ciliare 13c03 Biopsia s incíziou, ostatné časti oka, corpus ciliare 1) 2)

13c13 Biopsia s incíziou, ostatné časti oka: skléra 13c04 Biopsia s incíziou, ostatné časti oka, skléra 1) 2)

13c14 Biopsia s incíziou, ostatné časti oka: šošovka 13c05 Biopsia s incíziou, ostatné časti oka, šošovka 1) 2)

13c15 Biopsia s incíziou, ostatné časti oka: sietnica 13c06 Biopsia s incíziou, ostatné časti oka, sietnica 1) 2)

13c16 Biopsia s incíziou, ostatné časti oka: chorioidea 13c07 Biopsia s incíziou, ostatné časti oka, chorioidea 1) 2)

13c17 Biopsia s incíziou, ostatné časti oka: okohybné svaly 13c08 Biopsia s incíziou, ostatné časti oka, okohybné svaly 1) 2)

13c18 Biopsia s incíziou, ostatné časti oka: orbita 13c09 Biopsia s incíziou, ostatné časti oka, orbita 1) 2)

13c1x Biopsia s incíziou, ostatné časti oka: ostatné 13c1x Biopsia s incíziou, ostatné časti oka, ostatné  2)

13d20 Biopsia s incíziou, vonkajšie ucho a zvukovod 13d00 Biopsia s incíziou, vonkajšie ucho a zvukovod 1) 

13d21 Biopsia s incíziou, ostatné časti ucha: stredné ucho 13d01 Biopsia s incíziou, ostatné časti ucha, stredné ucho 1) 2)

13d22 Biopsia s incíziou, ostatné časti ucha: vnútorné ucho 13d02 Biopsia s incíziou, ostatné časti ucha, vnútorné ucho 1) 2)



13d2x Biopsia s incíziou, ostatné časti ucha: ostatné 13d0x Biopsia s incíziou, ostatné časti ucha, ostatné 1) 2)

13d30 Biopsia s incíziou, nosová dutina 13f00 Biopsia s incíziou, nosová dutina 1) 2)

13d31 Biopsia s incíziou, prínosové dutiny 13f01 Biopsia s incíziou, prínosové dutiny 1) 

13d3x Biopsia s incíziou, ostatné časti nosa 13f0x Biopsia s incíziou, ostatné časti nosa 1) 

13d40 Biopsia s incíziou, slinná žľaza a vývody slinnej žľazy 13g00 Biopsia s incíziou, slinná žľaza a vývody slinnej žľazy 1) 

13d41 Biopsia s incíziou, ostatné štruktúry úst a dutiny ústnej: alveola 13g01 Biopsia s incíziou, ostatné štruktúry úst a dutiny ústnej, alveola 1) 2)

13d42 Biopsia s incíziou, ostatné štruktúry úst a dutiny ústnej: spodina ústna 13g02 Biopsia s incíziou, ostatné štruktúry úst a dutiny ústnej, spodina ústna 1) 2)

13d4x Biopsia s incíziou, ostatné štruktúry úst a dutiny ústnej: ostatné 13g0x Biopsia s incíziou, ostatné štruktúry úst a dutiny ústnej, ostatné 1) 2)

13h10.0 Biopsia hrtana s incíziou: supraglottis 13h10.0 Biopsia s incíziou, larynx, supraglottis  2)

13h10.1 Biopsia hrtana s incíziou: glottis 13h10.1 Biopsia s incíziou, larynx, glottis  2)

13h10.2 Biopsia hrtana s incíziou: subglottis 13h10.2 Biopsia s incíziou, larynx, subglottis  2)

13h10.x Biopsia hrtana s incíziou: ostatné 13h10.x Biopsia s incíziou, larynx, ostatné  2)

13h20.0 Biopsia hltana s incíziou, orofarynx: uvula 13h20.0 Biopsia s incíziou, orofarynx, uvula  2)

13h20.1 Biopsia hltana s incíziou, orofarynx: tonzily 13h20.1 Biopsia s incíziou, orofarynx, tonzily  2)

13h20.x Biopsia hltana s incíziou, orofarynx: ostatné 13h20.x Biopsia s incíziou, orofarynx, ostatné  2)

13h21 Biopsia hltana s incíziou, hypofarynx 13h21 Biopsia s incíziou, hypofarynx  2)

13h22 Biopsia hltana s incíziou, nazofarynx 13h22 Biopsia s incíziou, nazofarynx  2)

13j00 Biopsia s incíziou, bránica 13j00 Biopsia s incíziou, bránica  

13j01 Biopsia s incíziou, mediastinum 13j01 Biopsia s incíziou, mediastinum  

13j02 Biopsia s incíziou, bronchus 13j02 Biopsia s incíziou, bronchus  

13j03 Biopsia s incíziou, pľúca 13j03 Biopsia s incíziou, pľúca  

13j04 Biopsia s incíziou, pleura 13j04 Biopsia s incíziou, pleura  

13j0x Biopsia s incíziou, ostatné intratorakálne orgány a tkanivá 13j0x Biopsia s incíziou, ostatné intratorakálne orgány a tkanivá  

13k00 Biopsia s incíziou, srdce 13k00 Biopsia s incíziou, srdce  2)

13k01 Biopsia s incíziou, perikard 13k01 Biopsia s incíziou, perikard  

13k02.0 Biopsia s incíziou, cievy: hlava a krk, extrakraniálne 13k02.0 Biopsia s incíziou, cievy, hlava a krk, extrakraniálne  2)

13k02.1 Biopsia s incíziou, cievy: plece, rameno a ruka 13k02.1 Biopsia s incíziou, cievy, plece, rameno a ruka  2)

13k02.2 Biopsia s incíziou, cievy: hrudník 13k02.2 Biopsia s incíziou, cievy, hrudník  2)

13k02.3 Biopsia s incíziou, cievy: brucho 13k02.3 Biopsia s incíziou, cievy, brucho  2)

13k02.4 Biopsia s incíziou, cievy: viscerálne 13k02.4 Biopsia s incíziou, cievy, viscerálne  2)

13k02.5 Biopsia s incíziou, cievy: stehno 13k02.5 Biopsia s incíziou, cievy, stehno  2)

13k02.6 Biopsia s incíziou, cievy: predkolenie a noha 13k02.6 Biopsia s incíziou, cievy, predkolenie a noha  2)

13k02.7 Biopsia s incíziou, cievy: ostatné 13k02.7 Biopsia s incíziou, cievy, ostatné  2)

13k02.8 Biopsia s incíziou, ostatné orgány: hrudná stena 13k02.8 Biopsia s incíziou,  ostatné orgány,  hrudná stena  2)

13k02.9 Biopsia s incíziou, ostatné orgány: brušná stena 13k02.9 Biopsia s incíziou,  ostatné orgány,  brušná stena  2)

13k02.x Biopsia s incíziou, ostatné orgány: ostatné 13k02.x Biopsia s incíziou,  ostatné orgány, iné  2)

13m00 Biopsia s incíziou, thymus 13m00 Biopsia s incíziou, thymus  

13m01 Biopsia s incíziou, ostatné intraabdominálne orgány: slezina 13m01 Biopsia s incíziou, ostatné intraabdominálne orgány, slezina  2)

13m10.0 Biopsia s incíziou, lymfatické uzliny: cervikálne 13m10.0 Biopsia s incíziou, lymfatické uzliny, cervikálne  2)

13m10.1 Biopsia s incíziou, lymfatické uzliny: supraklavikulárne 13m10.1 Biopsia s incíziou, lymfatické uzliny, supraklavikulárne  2)

13m10.2 Biopsia s incíziou, lymfatické uzliny: axilárne 13m10.2 Biopsia s incíziou, lymfatické uzliny, axilárne  2)

13m10.3 Biopsia s incíziou, lymfatické uzliny: mediastinálne 13m10.3 Biopsia s incíziou, lymfatické uzliny, mediastinálne  2)

13m10.4 Biopsia s incíziou, lymfatické uzliny: paraaortálne 13m10.4 Biopsia s incíziou, lymfatické uzliny, paraaortálne  2)

13m10.5 Biopsia s incíziou, lymfatické uzliny: iliakálne 13m10.5 Biopsia s incíziou, lymfatické uzliny, iliakálne  2)

13m10.6 Biopsia s incíziou, lymfatické uzliny: inguinálne 13m10.6 Biopsia s incíziou, lymfatické uzliny, inguinálne  2)

13m10.7 Biopsia s incíziou, lymfatické uzliny: panva 13m10.7 Biopsia s incíziou, lymfatické uzliny, panva  2)

13m10.x Biopsia s incíziou, lymfatické uzliny: ostatné 13m10.x Biopsia s incíziou, lymfatické uzliny, ostatné  2)

13n00.0 Biopsia s incíziou, pečeň: s excíziou 13n00.0 Biopsia s incíziou, pečeň, s excíziou  2)

13n00.1 Biopsia s incíziou, pečeň: ihlová biopsia 13n00.1 Biopsia s incíziou, pečeň, ihlová biopsia  2)

13n00.x Biopsia s incíziou, pečeň: ostatné 13n00.x Biopsia s incíziou, pečeň, ostatné  2)



13n01.0 Biopsia s incíziou, žlčník 13n01 Biopsia s incíziou, žlčník 1) 2)

13n01.1 Biopsia s incíziou, žlčové cesty 13n02 Biopsia s incíziou, žlčové cesty 1) 

13n01.2 Biopsia s incíziou, Oddiho zvierač a papilla duodeni major 13n03 Biopsia s incíziou, Oddiho zvierač a papilla duodeni major 1) 

13n01.3 Biopsia s incíziou, pankreas 13n04 Biopsia s incíziou, pankreas 1) 

13n05 Biopsia s incíziou, žalúdok 13n05 Biopsia s incíziou, žalúdok  

13n06.0 Biopsia s incíziou, tenké črevo: duodenum 13n06.0 Biopsia s incíziou, tenké črevo, duodenum  2)

13n06.1 Biopsia s incíziou, tenké črevo: ileum 13n06.1 Biopsia s incíziou, tenké črevo, ileum  2)

13n06.2 Biopsia s incíziou, tenké črevo: jejunum 13n06.2 Biopsia s incíziou, tenké črevo, jejunum  2)

13n07.0 Biopsia s incíziou, hrubé črevo: colon ascendens 13n07.0 Biopsia s incíziou, hrubé črevo, colon ascendens  2)

13n07.1 Biopsia s incíziou, hrubé črevo: colon transversum 13n07.1 Biopsia s incíziou, hrubé črevo, colon transversum  2)

13n07.2 Biopsia s incíziou, hrubé črevo: colon descendens 13n07.2 Biopsia s incíziou, hrubé črevo, colon descendens  2)

13n07.3 Biopsia s incíziou, hrubé črevo: colon sigmoideum 13n07.3 Biopsia s incíziou, hrubé črevo, colon sigmoideum  2)

13n08.0 Biopsia s incíziou, rektum 13n08.0 Biopsia s incíziou, rektum  

13n08.1 Biopsia s incíziou, perirektálne tkanivo 13n08.1 Biopsia s incíziou, perirektálne tkanivo  

13n09.0 Biopsia s incíziou, ostatné orgány tráviaceho systému: pažerák 13n09.0 Biopsia  s incíziou, ostatné orgány tráviaceho systému, pažerák  2)

13n09.1 Biopsia s incíziou, ostatné orgány tráviaceho systému: črevo , bližšie neurčená časť 13n09.1 Biopsia  s incíziou, ostatné orgány tráviaceho systému, črevo , bližšie neurčená časť  2)

13n09.2 Biopsia s incíziou, ostatné orgány tráviaceho systému: mezenterium 13n09.2 Biopsia  s incíziou, ostatné orgány tráviaceho systému, mezenterium  2)

13n09.3 Biopsia s incíziou, ostatné orgány tráviaceho systému: omentum 13n09.3 Biopsia  s incíziou, ostatné orgány tráviaceho systému, omentum  2)

13n09.4 Biopsia s incíziou, ostatné orgány tráviaceho systému: peritoenum 13n09.4 Biopsia  s incíziou, ostatné orgány tráviaceho systému, peritoenum  2)

13n09.5 Biopsia s incíziou, ostatné orgány tráviaceho systému: retroperitoneálne tkanivo 13n09.5 Biopsia  s incíziou, ostatné orgány tráviaceho systému, retroperitoneálne tkanivo  2)

13n09.x Biopsia s incíziou, ostatné orgány tráviaceho systému: ostatné 13n09.x Biopsia  s incíziou, ostatné orgány tráviaceho systému, ostatné  2)

13n0x Biopsia s incíziou, ostatné intraabdominálne orgány: ostatné 13n0x Biopsia s incíziou, ostatné intraabdominálne orgány, ostatné  2)

13o00.0 Biopsia s incíziou, oblička 13o00.0 Biopsia s incíziou, oblička  2)

13o00.1 Biopsia s incíziou, perirenálne tkanivo 13o00.1 Biopsia s incíziou, perirenálne tkanivo  

13o00.2 Biopsia s incíziou, močová rúra 13o01.0 Biopsia s incíziou, močová rúra 1) 2)

13o00.3 Biopsia s incíziou, periuretálne tkanivo 13o01.1 Biopsia s incíziou, periuretálne tkanivo 1) 

13o00.4 Biopsia s incíziou: močovod 13o02.0 Biopsia s incíziou, ostatné močové orgány, močovod 1) 2)

13o00.5 Biopsia s incíziou: periureterálne tkanivo 13o02.1 Biopsia s incíziou, ostatné močové orgány, periureterálne tkanivo 1) 2)

13o00.6 Biopsia s incíziou: močový mechúr 13o03.0 Biopsia s incíziou, ostatné močové orgány, močový mechúr 1) 2)

13o00.7 Biopsia s incíziou: perivezikálne tkanivo 13o03.1 Biopsia s incíziou, ostatné močové orgány, perivezikálne tkanivo 1) 2)

13o00.x Biopsia s incíziou: ostatné orgány močovopohlavného systému 13o0x Biopsia s incíziou, ostatné močové orgány, ostatné 1) 2)

13p00.0 Biopsia s incíziou, prostata 13p00.0 Biopsia s incíziou, prostata  2)

13p00.1 Biopsia s incíziou, periprostatické tkanivo 13p00.1 Biopsia s incíziou, periprostatické tkanivo  

13p01.0 Biopsia s incíziou, glans penis 13p01.0 Biopsia s incíziou, glans penis  

13p01.1 Biopsia s incíziou, telo penisu 13p01.1 Biopsia s incíziou, telo penisu  

13p02.0 Biopsia s incíziou, semenníky 13p02.0 Biopsia s incíziou, semenníky  

13p02.1 Biopsia s incíziou, mužské pohlavné orgány: epididymis 13p02.1 Biopsia s incíziou, mužské pohlavné orgány, epididymis  2)

13p02.2 Biopsia s incíziou, mužské pohlavné orgány: ductus deferens 13p02.2 Biopsia s incíziou, mužské pohlavné orgány, ductus deferens  2)

13p02.3 Biopsia s incíziou, mužské pohlavné orgány: vesiculae seminalis 13p02.3 Biopsia s incíziou, mužské pohlavné orgány, vesiculae seminalis  2)

13p02.4 Biopsia s incíziou, mužské pohlavné orgány: funiculus spermaticus 13p02.4 Biopsia s incíziou, mužské pohlavné orgány, funiculus spermaticus  2)

13p03 Biopsia s incíziou, mužské perineum 13p03 Biopsia s incíziou, mužské perineum  

13q00.0 Biopsia s incíziou, ženské pohlavné orgány: vaječníky 13q00.0 Biopsia s incíziou, ženské pohlavné orgány vaječníky  2)

13q00.1 Biopsia s incíziou, ženské pohlavné orgány: tuba uterina 13q00.1 Biopsia s incíziou, ženské pohlavné orgány tuba uterina  2)

13q01.0 Biopsia s incíziou, ženské pohlavné orgány: závesný aparát maternice 13q01.0 Biopsia s incíziou, ženské pohlavné orgány závesný aparát maternice  2)

13q01.1 Biopsia s incíziou, ženské pohlavné orgány: telo maternice 13q01.1 Biopsia s incíziou, ženské pohlavné orgány  telo maternice  2)

13q01.2 Biopsia s incíziou, ženské pohlavné orgány: krčok maternice 13q01.2 Biopsia s incíziou, ženské pohlavné orgány  krčok maternice  2)

13q02 Biopsia s incíziou, ženské pohlavné orgány: pošva 13q02 Biopsia s incíziou, ženské pohlavné orgány pošva  2)

13q03 Biopsia s incíziou, ženské pohlavné orgány: vulva 13q03 Biopsia s incíziou, ženské pohlavné orgány vulva  2)

13q04 Biopsia s incíziou, ženské pohlavné orgány: ženské perineum 13q04 Biopsia s incíziou, ženské pohlavné orgány ženské perineum  2)

13q05 Biopsia s incíziou, ženské pohlavné orgány: vaginálna biopsia Douglasovho priestoru 13q05 Biopsia s incíziou, ženské pohlavné orgány, vaginálna biopsia Douglasovho priestoru  2)



13q0x Biopsia s incíziou, ženské pohlavné orgány: ostatné 13q0x Biopsia s incíziou, ženské pohlavné orgány, ostatné  2)

13t10.0 Biopsia s incíziou, svaly a mäkké tkanivá: oblasť krku 13t10.0 Biopsia s incíziou, svaly a mäkké tkanivá, oblasť krku  2)

13t10.1 Biopsia s incíziou, svaly a mäkké tkanivá: oblasť pleca 13t10.1 Biopsia s incíziou, svaly a mäkké tkanivá, oblasť pleca  2)

13t10.2 Biopsia s incíziou, svaly a mäkké tkanivá: oblasť ramena a lakťa 13t10.2 Biopsia s incíziou, svaly a mäkké tkanivá, oblasť ramena a lakťa  2)

13t10.3 Biopsia s incíziou, svaly a mäkké tkanivá: oblasť predlaktia a ruky 13t10.3 Biopsia s incíziou, svaly a mäkké tkanivá, oblasť predlaktia a ruky  2)

13t10.4 Biopsia s incíziou, svaly a mäkké tkanivá: oblasť trupu 13t10.4 Biopsia s incíziou, svaly a mäkké tkanivá, oblasť trupu  2)

13t10.5 Biopsia s incíziou, svaly a mäkké tkanivá: oblasť stehna 13t10.5 Biopsia s incíziou, svaly a mäkké tkanivá, oblasť stehna  2)

13t10.6 Biopsia s incíziou, svaly a mäkké tkanivá: oblasť predkolenia 13t10.6 Biopsia s incíziou, svaly a mäkké tkanivá, oblasť predkolenia  2)

13t10.7 Biopsia s incíziou, svaly a mäkké tkanivá: oblasť nohy 13t10.7 Biopsia s incíziou, svaly a mäkké tkanivá, oblasť nohy  2)

13t10.x Biopsia s incíziou, svaly a mäkké tkanivá: ostatné 13t10.x Biopsia s incíziou, svaly a mäkké tkanivá, ostatné  2)

13t20.0 Biopsia s incíziou, kosti: lopatka, kľúčna kosť, rebrá, hrudná kosť 13t20.0 Biopsia s incíziou, kosti, lopatka, kľúčna kosť, rebrá, hrudná kosť  2)

13t20.1 Biopsia s incíziou, kosti: humerus 13t20.1 Biopsia s incíziou, kosti, humerus  2)

13t20.2 Biopsia s incíziou, kosti: radius a ulna 13t20.2 Biopsia s incíziou, kosti, radius a ulna  2)

13t20.3 Biopsia s incíziou, kosti: karpálne, metakarpálne falangeálne kosti ruky 13t20.3 Biopsia s incíziou, kosti, karpálne, metakarpálne falangeálne kosti ruky  2)

13t20.4 Biopsia s incíziou, kosti: chrbtica 13t20.4 Biopsia s incíziou, kosti, chrbtica  2)

13t20.5 Biopsia s incíziou, kosti: panva 13t20.5 Biopsia s incíziou, kosti, panva  2)

13t20.6 Biopsia s incíziou, kosti: femur a patella 13t20.6 Biopsia s incíziou, kosti, femur a patella  2)

13t20.7 Biopsia s incíziou, kosti: tibia a fibula 13t20.7 Biopsia s incíziou, kosti, tibia a fibula  2)

13t20.8 Biopsia s incíziou, kosti: tarsálne, metatarsálne falangeálne kosti nohy 13t20.8 Biopsia s incíziou, kosti, tarsálne, metatarsálne falangeálne kosti nohy  2)

13t30.0 Biopsia s incíziou, kĺby a burzy: temporomandibulárny kĺb 13t30.0 Biopsia s incíziou, kĺby a burzy, temporomandibulárny kĺb  2)

13t30.1 Biopsia s incíziou, kĺby a burzy: kĺby ramenného pletenca 13t30.1 Biopsia s incíziou, kĺby a burzy, klby ramenného pletenca  2)

13t30.2 Biopsia s incíziou, kĺby a burzy: lakťový kĺb 13t30.2 Biopsia s incíziou, kĺby a burzy, lakťový kĺb  2)

13t30.3 Biopsia s incíziou, kĺby a burzy: kĺby ruky 13t30.3 Biopsia s incíziou, kĺby a burzy, kĺby ruky  2)

13t30.4 Biopsia s incíziou, kĺby a burzy: kĺby hrudníka 13t30.4 Biopsia s incíziou, kĺby a burzy, kĺby hrudníka  2)

13t30.5 Biopsia s incíziou, kĺby a burzy: kĺby chrbtice 13t30.5 Biopsia s incíziou, kĺby a burzy, kĺby chrbtice  2)

13t30.6 Biopsia s incíziou, kĺby a burzy: bedrový kĺb 13t30.6 Biopsia s incíziou, kĺby a burzy, bedrový kĺb  2)

13t30.7 Biopsia s incíziou, kĺby a burzy: kolenný kĺb 13t30.7 Biopsia s incíziou, kĺby a burzy, kolenný kĺb  2)

13t30.8 Biopsia s incíziou, kĺby a burzy: členok 13t30.8 Biopsia s incíziou, kĺby a burzy, členok  2)

13t30.9 Biopsia s incíziou, kĺby a burzy: ostatné kĺby nohy 13t30.9 Biopsia s incíziou, kĺby a burzy, ostatné kĺby nohy  2)

13t30.a Biopsia s incíziou, kĺby a burzy: kĺby prstov 13t30.11 Biopsia s incíziou, kĺby a burzy, kĺby prstov 1) 2)

13t30.b Biopsia s incíziou, kĺby a burzy: iné burzy 13t30.10 Biopsia s incíziou, kĺby a burzy, iné burzy 1) 2)

13t30.c Biopsia s incíziou, kĺby a burzy: ostatné kĺby ruky 13t30.12 Biopsia s incíziou, kĺby a burzy, ostatné kĺby ruky 1) 2)

13t30.x Biopsia s incíziou, kĺby a burzy: iné 13t30.x Biopsia s incíziou, kĺby a burzy, iné  2)

13x01 Biopsia s incíziou, ostatné orgány krku 13x01 Biopsia s incíziou, ostatné orgány krku  

14a30.0 Diagnostická endoskopia, peroperačná, centrálny nervový systém: intrakraniálny priestor 14a30.0 Endoskopia diagnostická; peroperačná; centrálny nervový systém: intrakraniálny priestor  2)

14a30.1 Diagnostická endoskopia, peroperačná, centrálny nervový systém: intraspinálny priestor 14a30.1 Endoskopia diagnostická; peroperačná; centrálny nervový systém: intraspinálny priestor  2)

14a30.x Diagnostická endoskopia, peroperačná, centrálny nervový systém: ostatné 14a30.x Endoskopia diagnostická; peroperačná; centrálny nervový systém: ostatné  2)

14c00 Diagnostická endoskopia: slzné cesty 14c00 Endoskopia diagnostická: slzné cesty  2)

14d10 Rinoskopia diagnostická 14f00 Rinoskopia diagnostická 1) 

14d11 Diagnostická endoskopia: peroperačná, prínosové dutiny 14f30 Endoskopia diagnostická; peroperačná;  ostatné: prínosové dutiny 1) 2)

14d12 Diagnostická endoskopia: slinné žľazy (sialoskopia): príušná a podčeľustná žľaza 14g00 Endoskopia diagnostická: slinné žľazy (sialoskopia): príušná a podčeľustná žľaza 1) 2)

14h10.0 Diagnostická laryngoskopia: priama 14h10.0 Laryngoskopia diagnostická: priama  2)

14h10.1 Diagnostická laryngoskopia: nepriama 14h10.1 Laryngoskopia diagnostická: nepriama  2)

14h10.2 Diagnostická laryngoskopia: mikrolaryngoskopia 14h10.2 Laryngoskopia diagnostická: mikrolaryngoskopia  2)

14h10.x Diagnostická laryngoskopia: ostatné 14h10.x Laryngoskopia diagnostická: ostatné  2)

14h20.0 Diagnostická faryngoskopia: priama 14h20.0 Faryngoskopia diagnostická: priama  2)

14h20.1 Diagnostická faryngoskopia: nepriama 14h20.1 Faryngoskopia diagnostická: nepriama  2)

14h20.x Diagnostická faryngoskopia: ostatné 14h20.x Faryngoskopia diagnostická: ostatné  2)

14h21.0 Vyšetrenie prehĺtacieho aktu: flexibilná endoskopia 14h21.0 Vyšetrenie prehĺtacieho aktu: flexibilná endoskopia  

14h21.1 Vyšetrenie prehĺtacieho aktu: videofluoroskopicky 14h21.1 Vyšetrenie prehĺtacieho aktu: videofluoroskopicky  



14j01.0 Diagnostická tracheobronchoskopia, flexibilná bez biopsie tkaniva 14j01.0 Tracheobronchoskopia, diagnostická; flexibilná  bez biopsie tkaniva  2)

14j01.1 Diagnostická tracheobronchoskopia, flexibilná s bronchoalveolárnou lavážou 14j01.1 Tracheobronchoskopia, diagnostická; flexibilná s bronchoalveolárnou lavážou  2)

14j01.2 Diagnostická tracheobronchoskopia, flexibilná s alveoloskopiou 14j01.2 Tracheobronchoskopia, diagnostická; flexibilná s alveoloskopiou  2)

14j01.x Diagnostická tracheobronchoskopia, flexibilná: ostatné 14j01.x Tracheobronchoskopia, diagnostická; flexibilná:  ostatné  2)

14j02 Diagnostická tracheobronchoskopia, rigídna 14j02 Tracheobronchoskopia, diagnostická: rigídna  2)

14j03 Diagnostická tracheobronchoskopia, autofluorescenčná 14j03 Tracheobronchoskopia, diagnostická: autofluorescenčná  2)

14j0x Diagnostická tracheobronchoskopia, ostatné 14j0x Tracheobronchoskopia, diagnostická: ostatné  2)

14j30.0 Diagnostická endoskopia, peroperačná, incíziou: bronchoskopia 14j30.0 Endoskopia diagnostická; peroperačná; incíziou: bronchoskopia  2)

14j30.1 Diagnostická endoskopia, peroperačná, incíziou: tracheoskopia 14j30.1 Endoskopia diagnostická; peroperačná; incíziou: tracheoskopia  2)

14j30.2 Diagnostická endoskopia, peroperačná, incíziou: torakoskopia 14j30.2 Endoskopia diagnostická; peroperačná; incíziou: torakoskopia  2)

14j30.3 Diagnostická endoskopia, peroperačná, incíziou: mediastinoskopia 14j30.3 Endoskopia diagnostická; peroperačná; incíziou: mediastinoskopia  2)

14n11.01 Rigídna ezofagoskopia 14n10.0 Ezofagoskopia diagnostická: rigídna 1) 2)

14n11.02 Flexibilná ezofagoskopia 14n10.1 Ezofagoskopia diagnostická: flexibilná 1) 2)

14n11.0x Ezofagoskopia: iná 14n10.x Ezofagoskopia diagnostická: ostatné 1) 2)

14n11.1 Ezofagogastroskopia 14n11 Ezofagogastroskopia diagnostická 1) 2)

14n11.2 Ezofagogastroduodenoskopia 14n12 Ezofagogastroduodenoskopia diagnostická 1) 2)

14n11.3 Jejunoskopia 14n13 Jejunoskopia diagnostická 1) 2)

14n11.40 Intestinoskopia (endoskopia hlbokého jejuna a ilea) "push" technikou 14n14.0 Enteroskopia diagnostická: push technika 1) 2)

14n11.41 Intestinoskopia (endoskopia hlbokého jejuna a ilea) "push-pull-back" technikou 14n14.1 Enteroskopia diagnostická: push-pull-back technika 1) 2)

14n11.4x Intestinoskopia (endoskopia hlbokého jejuna a ilea): ostatné 14n14.x Enteroskopia diagnostická: ostatné 1) 2)

14n12.1 Endoskopia hornej časti GIT, stómický prístup: ezofagoskopia 14n15.10 Endoskopia hornej časti GIT; stómický prístup: ezofagoskopia 1) 2)

14n12.2 Endoskopia hornej časti GIT, stómický prístup: ezofagogastroduodenoskopia 14n15.11 Endoskopia hornej časti GIT; stómický prístup: ezofagogastroduodenoskopia 1) 2)

14n12.3 Endoskopia hornej časti GIT, stómický prístup: gastroskopia 14n15.12 Endoskopia hornej časti GIT; stómický prístup: gastroskopia 1) 2)

14n12.4 Endoskopia hornej časti GIT, stómický prístup: duodenoskopia 14n15.13 Endoskopia hornej časti GIT; stómický prístup: duodenoskopia 1) 2)

14n12.5 Endoskopia hornej časti GIT, stómický prístup: jejunoskopia 14n15.14 Endoskopia hornej časti GIT; stómický prístup: jejunoskopia 1) 2)

14n12.x Endoskopia hornej časti GIT, stómický prístup: ostatné 14n15.1x Endoskopia hornej časti GIT; stómický prístup: ostatné 1) 2)

14n13.1 Kapsulová endoskopia tenkého čreva 14n14.2 Enteroskopia diagnostická: kapsulová endoskopia 1) 2)

14n13.2 Endoskopia hornej časti GIT, chromoendoskopia 14n15.2 Endoskopia hornej časti GIT; chromoendoskopia 1) 2)

14n14.4 Retrográdna cholangiografia (ERC) 14n16 Cholangiografia (ERC); endoskopická retrográdna; diagnostická 1) 2)

14n14.5 Retrográdna pankreatografia (ERP) 14n17 Pankreatografia (ERP); endoskopická retrográdna; diagnostická 1) 2)

14n14.6 Retrográdna cholangiopankreatografia (ERCP) 14n18 Cholangiopankreatografia (ERCP); endoskopická retrográdna; diagnostická 1) 2)

14n15.0 Priama diagnostická endoskopia žlčových ciest: bez modulárnej cholangioskopie 14n19.00 Endoskopia diagnostická priama; žlčové cesty: bez modulárnej cholangioskopie 1) 2)

14n15.1 Priama diagnostická endoskopia žlčových ciest: s modulárnou cholangioskopiou 14n19.01 Endoskopia diagnostická priama; žlčové cesty: s modulárnou cholangioskopiou 1) 2)

14n20.00 Priama diagnostická endoskopia, ductus pancreaticus: bez modulárnej cholangioskopie 14n20.00 Endoskopia diagnostická priama; ductus pancreaticus: bez modulárnej cholangioskopie  2)

14n20.01 Priama diagnostická endoskopia, ductus pancreaticus: s modulárnou cholangioskopiou 14n20.01 Endoskopia diagnostická priama; ductus pancreaticus: s modulárnou cholangioskopiou  2)

14n20.a
Retrográdna endoskopická diagnostika, po chirurgických výkonoch na žalúdku, dvanástniku a 

pankrease
14n20.a

Retrográdna endoskopická diagnostika: po chirurgických výkonoch na žalúdku, dvanástniku a 

pankrease
 2)

14n21.00 Parciálna kolonoskopia 14n21.00 Endoskopia dolnej časti GIT; diagnostická kolonoskopia: čiastočná  2)

14n21.01 Totálna kolonoskopia bez ileoskopie 14n21.01 Endoskopia dolnej časti GIT; diagnostická kolonoskopia: totálna bez ileoskopie  2)

14n21.02 Totálna kolonoskopia s ileoskopiou 14n21.02 Endoskopia dolnej časti GIT; diagnostická kolonoskopia: totálna s ileoskopiou  2)

14n21.03 Sigmoideoskopia (okrem stómického prístupu) 14n21.03 Endoskopia dolnej časti GIT; diagnostická sigmoideoskopia  2)

14n21.04 Chromoendoskopia hrubého čreva 14n21.4 Endoskopia dolnej časti GIT: chromoendoskopia 1) 2)

14n21.05 Kapsulová kolonoskopia 14n21.5 Kolonoskopia: kapsulová endoskopia 1) 2)

14n21.0x Kolonoskopia: ostatné 14n21.0x Endoskopia dolnej časti GIT; diagnostická kolonoskopia: ostatné  2)

14n21.10 Diagnostická endoskopia dolnej časti GIT, stómický prístup: ileoskopia 14n21.10 Endoskopia dolnej časti GIT; diagnostická;  stómický prístup: ileoskopia  2)

14n21.11 Diagnostická endoskopia dolnej časti GIT, stómický prístup: kolonoskopia 14n21.11 Endoskopia dolnej časti GIT; diagnostická;  stómický prístup: kolonoskopia  2)

14n21.12 Diagnostická endoskopia dolnej časti GIT, stómický prístup: sigmoideoskopia 14n21.12 Endoskopia dolnej časti GIT; diagnostická;  stómický prístup: sigmoideoskopia  2)

14n21.13 Diagnostická endoskopia dolnej časti GIT, stómický prístup: proktoskopia 14n21.13 Endoskopia dolnej časti GIT; diagnostická;  stómický prístup: proktoskopia  2)

14n21.14 Diagnostická endoskopia dolnej časti GIT, stómický prístup: rektoskopia 14n21.14 Endoskopia dolnej časti GIT; diagnostická;  stómický prístup: rektoskopia  2)

14n21.1x Diagnostická endoskopia dolnej časti GIT, stómický prístup: ostatné 14n21.1x Endoskopia dolnej časti GIT; diagnostická;  stómický prístup: ostatné  2)



14n21.20 Proktoskopia 14n21.2 Endoskopia dolnej časti GIT; diagnostická proktoskopia 1) 2)

14n21.21 Flexibilná rektoskopia 14n21.30 Endoskopia dolnej časti GIT; diagnostická rektoskopia: flexibilná 1) 2)

14n21.22 Rigídna rektoskopia 14n21.31 Endoskopia dolnej časti GIT; diagnostická rektoskopia: rigídna 1) 2)

14n21.2x Diagnostická endoskopia konečníka (rektoskopia): ostatné 14n21.3x Endoskopia dolnej časti GIT; diagnostická rektoskopia: ostatné 1) 2)

14n30 Diagnostická laparoskopia 14n30 Laparoskopia diagnostická  2)

14n31.0 Diagnostická endoskopia GIT incíziou alebo peroperačne: žalúdok 14n31.0 Endoskopia diagnostická; peroperačná; incíziou: žalúdok  2)

14n31.1 Diagnostická endoskopia GIT incíziou alebo peroperačne: tenké črevo 14n31.1 Endoskopia diagnostická; peroperačná; incíziou: tenké črevo  2)

14n31.2 Diagnostická endoskopia GIT incíziou alebo peroperačne: hrubé črevo 14n31.2 Endoskopia diagnostická; peroperačná; incíziou: hrubé črevo  2)

14n32.30 Diagnostická endoskopia incíziou alebo peroperačne: žlčové cesty, perkutánne 14n32.30 Endoskopia diagnostická; peroperačná; incíziou: žlčové cesty: perkutánne  2)

14n32.31 Diagnostická endoskopia incíziou alebo peroperačne: žlčové cesty, perkutánny transhepatický prístup 14n32.31 Endoskopia diagnostická; peroperačná; incíziou: žlčové cesty: perkutánny transhepatický prístup  2)

14n32.32 Diagnostická endoskopia incíziou alebo peroperačne: žlčové cesty, žlčník, ductus cysticus 14n32.32 Endoskopia diagnostická; peroperačná; incíziou: žlčové cesty, žlčník, ductus cysticus  2)

14n32.x Diagnostická endoskopia tráviacej sústavy incíziou alebo peroperačne: ostatné 14n32.x Endoskopia diagnostická; peroperačná; incíziou: GIT: ostatné  2)

14o01 Diagnostická ureteroskopia 14o01 Uretroskopia diagnostická  2)

14o02 Diagnostická uretrocystoskopia 14o02 Uretrocystoskopia diagnostická  2)

14o03.0 Diagnostická uretrocystoskopia, po augmentácii močového mechúra: bez umelého zvierača 14o03.0 Uretrocystoskopia diagnostická; po augmentácii močového mechúra:  bez umelého zvierača  2)

14o03.1 Diagnostická uretrocystoskopia, po augmentácii močového mechúra: s umelým zvieračom 14o03.1 Uretrocystoskopia diagnostická; po augmentácii močového mechúra:  s umelým zvieračom  2)

14o04 Diagnostická ureterorenoskopia 14o04 Ureterorenoskopia diagnostická  2)

14o10.0 Endoskopia močovopohlavného systému po operácii pre deriváciu moču: črevná derivácia 14o10.0 Endoskopia močovopohlavného systému; po operácii pre deriváciu moču: črevná derivácia  2)

14o10.1 Endoskopia močovopohlavného systému po operácii pre deriváciu moču: neovezika 14o10.1 Endoskopia močovopohlavného systému; po operácii pre deriváciu moču: neovezika  2)

14o10.2 Endoskopia močovopohlavného systému po operácii pre deriváciu moču: konduit 14o10.2 Endoskopia močovopohlavného systému; po operácii pre deriváciu moču: konduit  2)

14o10.x Endoskopia močovopohlavného systému po operácii pre deriváciu moču: ostatné 14o10.x Endoskopia močovopohlavného systému; po operácii pre deriváciu moču: ostatné  2)

14o11.0 Diagnostická endoskopia močovopohlavného systému, stómický prístup: uretroskopia 14o11.0 Endoskopia močovopohlavného systému; diagnostická; stómický prístup: uretroskopia   2)

14o11.1 Diagnostická endoskopia močovopohlavného systému, stómický prístup: uretrocystoskopia 14o11.1 Endoskopia močovopohlavného systému; diagnostická; stómický prístup: uretrocystoskopia  2)

14o11.2 Diagnostická endoskopia močovopohlavného systému, stómický prístup: ureterorenoskopia 14o11.2 Endoskopia močovopohlavného systému; diagnostická; stómický prístup: ureterorenoskopia  2)

14o11.x Diagnostická endoskopia močovopohlavného systému, stómický prístup: ostatné 14o11.x Endoskopia močovopohlavného systému; diagnostická; stómický prístup: ostatné  2)

14o30.0 Diagnostická endoskopia močových ciest s incíziou alebo peroperačná: pyeloskopia 14o30.0 Endoskopia diagnostická; peroperačná; incíziou: pyeloskopia  2)

14o30.1 Diagnostická endoskopia močových ciest s incíziou alebo peroperačná: ureterorenoskopia 14o30.1 Endoskopia diagnostická; peroperačná; incíziou: ureterorenoskopia  2)

14o30.2 Diagnostická endoskopia močových ciest s incíziou alebo peroperačná: cystoskopia 14o30.2 Endoskopia diagnostická; peroperačná; incíziou: cystoskopia  2)

14o30.x Diagnostická endoskopia močových ciest s incíziou alebo peroperačne: ostatné 14o30.x Endoskopia diagnostická; peroperačná; incíziou: močovopohlavný systém: ostatné  2)

14q01 Diagnostická vulvoskopia 14q01 Vulvoskopia diagnostická  2)

14q02 Diagnostická vaginoskopia 14q02 Vaginoskopia diagnostická  2)

14q04 Diagnostická hysteroskopia 14q04 Hysteroskopia diagnostická  2)

14q05 Diagnostická hysterosalpinogoskopia 14q05 Hysterosalpinogoskopia diagnostická  2)

14q06 Diagnostická endoskopia: Douglasov priestor (kuldoskopia) 14q30 Endoskopia diagnostická; Douglasov priestor (kuldoskopia) 1) 2)

14q07 Diagnostická embryo-fetoskopia 14r00 Embryo-fetoskopia diagnostická 1) 2)

14q08 Diagnostická endoskopia, peroperačná: amnioskopia 14r30 Endoskopia diagnostická; peroperačná;  ostatné: amnioskopia 1) 2)

14q09 Diagnostická kolposkopia 14q03 Kolposkopia diagnostická 1) 2)

14t30.0 Diagnostická endoskopia, peroperačná, artroskopia: temporomandibulárny kĺb 14t30.0 Endoskopia diagnostická; peroperačná; artroskopia: temporomandibulárny kĺb  2)

14t30.1 Diagnostická endoskopia, peroperačná, artroskopia: ramenný kĺb 14t30.1 Endoskopia diagnostická; peroperačná; artroskopia: ramenný kĺb  2)

14t30.2 Diagnostická endoskopia, peroperačná, artroskopia: lakťový kĺb 14t30.2 Endoskopia diagnostická; peroperačná; artroskopia: lakťový kĺb  2)

14t30.3 Diagnostická endoskopia, peroperačná, artroskopia: zápästný kĺb 14t30.3 Endoskopia diagnostická; peroperačná; artroskopia: zápästný kĺb  2)

14t30.4 Diagnostická endoskopia, peroperačná, artroskopia: kĺby hrudníka 14t30.4 Endoskopia diagnostická; peroperačná; artroskopia: skĺbenia hrudníku  2)

14t30.5 Diagnostická endoskopia, peroperačná, artroskopia: kĺby chrbtice 14t30.5 Endoskopia diagnostická; peroperačná; artroskopia: skĺbenia chrbtice  2)

14t30.6 Diagnostická endoskopia, peroperačná, artroskopia: bedrový kĺb 14t30.6 Endoskopia diagnostická; peroperačná; artroskopia: bedrový kĺb  2)

14t30.7 Diagnostická endoskopia, peroperačná, artroskopia: kolenný kĺb 14t30.7 Endoskopia diagnostická; peroperačná; artroskopia: kolenný kĺb  2)

14t30.8 Diagnostická endoskopia, peroperačná, artroskopia: členkový kĺb 14t30.8 Endoskopia diagnostická; peroperačná; artroskopia: členkový kĺb  2)

14t30.9 Diagnostická endoskopia, peroperačná, artroskopia: ostatné kĺby nohy 14t30.9 Endoskopia diagnostická; peroperačná; artroskopia: ostatné kĺby nohy  2)



14t30.a Diagnostická endoskopia, peroperačná, artroskopia: kĺby prstov 14t30.10 Endoskopia diagnostická; peroperačná; artroskopia: kĺby prsta 1) 2)

14t30.c Diagnostická endoskopia, peroperačná, artroskopia: ostatné kĺby ruky 14t30.11 Endoskopia diagnostická; peroperačná; artroskopia: ostatné kĺby ruky 1) 2)

14t30.x Diagnostická endoskopia, peroperačná, artroskopia: ostatné 14t30.1x Endoskopia diagnostická; peroperačná; artroskopia: ostatné 1) 2)

14u00 Diagnostická endoskopia: mliečna žľaza 14u00 Endoskopia diagnostická: mliečna žľaza  2)

14x30 Diagnostická endoskopia, peroperačná, ostatné oblasti: ostatné 14x30 Endoskopia diagnostická; peroperačná;  ostatné: iné  2)

15a00 Diagnostická punkcia a aspirácia: intrakraniálny priestor 15a00 Punkcia a aspirácia; diagnostická: intrakraniálny priestor  2)

15c00 Diagnostická punkcia a aspirácia, oko: predná komora 15c00 Punkcia a aspirácia; diagnostická: oko: predná komora  2)

15c03 Diagnostická punkcia a aspirácia, oko: sklovec 15c01 Punkcia a aspirácia; diagnostická: oko: sklovec 1) 2)

15c05 Diagnostická punkcia a aspirácia, oko: očnica 15c02 Punkcia a aspirácia; diagnostická: oko: očnica 1) 2)

15c0x Diagnostická punkcia a aspirácia, oko: ostatné 15c0x Punkcia a aspirácia; diagnostická: oko: ostatné  2)

15j00 Diagnostická punkcia a aspirácia, tracheobronchiálny strom 15j00 Punkcia a aspirácia; diagnostická: tracheobronchiálny strom  2)

15k00 Diagnostická punkcia a aspirácia, perikard (perikardiocentéza) 15k00 Punkcia a aspirácia; diagnostická: perikard (perikardiocentéza)  2)

15n00 Diagnostická punkcia a aspirácia, pečeň 15n00 Punkcia a aspirácia; diagnostická, pečeň  2)

15o10.0 Diagnostická punkcia a aspirácia, močovopohlavný systém: parenchým obličky 15o10.0 Punkcia a aspirácia; diagnostická: močovopohlavný systém: parenchým obličky  2)

15o10.1 Diagnostická punkcia a aspirácia, močovopohlavný systém: obličková panvička 15o10.1 Punkcia a aspirácia; diagnostická: močovopohlavný systém: obličková panvička  2)

15o10.2 Diagnostická punkcia a aspirácia, močovopohlavný systém: močovod 15o10.2 Punkcia a aspirácia; diagnostická: močovopohlavný systém: močovod  2)

15o10.3 Diagnostická punkcia a aspirácia, močovopohlavný systém: močový mechúr 15o10.3 Punkcia a aspirácia; diagnostická: močovopohlavný systém: močový mechúr  2)

15o10.x Diagnostická punkcia a aspirácia, močovopohlavný systém: ostatné 15o10.x Punkcia a aspirácia; diagnostická: močovopohlavný systém: ostatné  2)

15p10.0 Diagnostická punkcia a aspirácia, mužské pohlavné orgány: semenník 15p10.0 Punkcia a aspirácia; diagnostická: mužské pohlavné orgány: semenník  2)

15p10.1 Diagnostická punkcia a aspirácia, mužské pohlavné orgány: nadsemenník 15p10.1 Punkcia a aspirácia; diagnostická: mužské pohlavné orgány: nadsemenník  2)

15p10.2 Diagnostická punkcia a aspirácia, mužské pohlavné orgány: hydrokéla 15p10.2 Punkcia a aspirácia; diagnostická: mužské pohlavné orgány: hydrokéla  2)

15p10.3 Diagnostická punkcia a aspirácia, mužské pohlavné orgány: spermatokéla 15p10.3 Punkcia a aspirácia; diagnostická: mužské pohlavné orgány: spermatokéla  2)

15p10.4 Diagnostická punkcia a aspirácia, mužské pohlavné orgány: prostata 15p10.4 Punkcia a aspirácia; diagnostická: mužské pohlavné orgány: prostata  2)

15p10.5 Diagnostická punkcia a aspirácia, mužské pohlavné orgány: semenné mechúriky 15p10.5 Punkcia a aspirácia; diagnostická: mužské pohlavné orgány: semenné mechúriky  2)

15p10.x Diagnostická punkcia a aspirácia, mužské pohlavné orgány: ostatné 15p10.x Punkcia a aspirácia; diagnostická: mužské pohlavné orgány: ostatné  2)

15t10.0 Diagnostická punkcia a aspirácia, perkutánna, kĺbový priestor a burzy: temporomandibulárny kĺb 15t10.0 Punkcia a aspirácia; perkutánna; diagnostická: kĺbový priestor a burzy: temporomandibulárny kĺb  2)

15t10.1 Diagnostická punkcia a aspirácia, perkutánna, kĺbový priestor a burzy: ramenný kĺb 15t10.1 Punkcia a aspirácia; perkutánna; diagnostická: kĺbový priestor a burzy: ramenný kĺb  2)

15t10.2 Diagnostická punkcia a aspirácia, perkutánna, kĺbový priestor a burzy: lakťový kĺb 15t10.2 Punkcia a aspirácia; perkutánna; diagnostická: kĺbový priestor a burzy: lakťový kĺb  2)

15t10.3 Diagnostická punkcia a aspirácia, perkutánna, kĺbový priestor a burzy: zápästný kĺb 15t10.3 Punkcia a aspirácia; perkutánna; diagnostická: kĺbový priestor a burzy: zápästný kĺb  2)

15t10.4 Diagnostická punkcia a aspirácia, perkutánna, kĺbový priestor a burzy: kĺby hrudníka 15t10.4 Punkcia a aspirácia; perkutánna; diagnostická: kĺbový priestor a burzy: skĺbenia hrudníku  2)

15t10.5 Diagnostická punkcia a aspirácia, perkutánna, kĺbový priestor a burzy: kĺby chrbtice 15t10.5 Punkcia a aspirácia; perkutánna; diagnostická: kĺbový priestor a burzy: skĺbenia chrbtice  2)

15t10.6 Diagnostická punkcia a aspirácia, perkutánna, kĺbový priestor a burzy: bedrový kĺb 15t10.6 Punkcia a aspirácia; perkutánna; diagnostická: kĺbový priestor a burzy:  bedrový kĺb  2)

15t10.7 Diagnostická punkcia a aspirácia, perkutánna, kĺbový priestor a burzy: kolenný kĺb 15t10.7 Punkcia a aspirácia; perkutánna; diagnostická: kĺbový priestor a burzy: kolenný kĺb  2)

15t10.8 Diagnostická punkcia a aspirácia, perkutánna, kĺbový priestor a burzy: členkový kĺb 15t10.8 Punkcia a aspirácia; perkutánna; diagnostická: kĺbový priestor a burzy: členkový kĺb  2)

15t10.x Diagnostická punkcia a aspirácia, perkutánna, kĺbový priestor a burzy: ostatné kĺby nohy 15t10.x Punkcia a aspirácia; perkutánna; diagnostická: kĺbový priestor a burzy: ostatné kĺby nohy  2)

15t11.0 Diagnostická punkcia a aspirácia, perkutánna, kĺbový priestor a burzy: burza 15t11.0 Punkcia a aspirácia; perkutánna; diagnostická: kĺbový priestor a burzy: burza  2)

15t11.x Diagnostická punkcia a aspirácia, perkutánna, kĺbový priestor a burzy: ostatné 15t11.x Punkcia a aspirácia; perkutánna; diagnostická: kĺbový priestor a burzy: ostatné  2)

15x01 Diagnostická punkcia a aspirácia: pohrudnicová dutina 15x01 Punkcia a aspirácia; diagnostická: pohrudnicová dutina  2)

15x02 Diagnostická punkcia a aspirácia, perkutánna: cystické útvary (cysta) 15x02 Punkcia a aspirácia; perkutánna; diagnostická: cystické útvary (cysta)  2)

15x03 Diagnostická punkcia a aspirácia, perkutánna: vaječník 15q00 Punkcia a aspirácia; perkutánna; diagnostická: vaječník 1) 2)

15x04 Diagnostická punkcia a aspirácia: amniocentéza 15r00 Punkcia a aspirácia; diagnostická: amniocentéza 1) 2)

15x05 Diagnostická punkcia a aspirácia, perkutánna: štítna žľaza 15b00 Punkcia a aspirácia; perkutánna; diagnostická: štítna žľaza 1) 2)

15x0x Diagnostická punkcia a aspirácia, perkutánna: ostatné 15x00 Punkcia a aspirácia; perkutánna; diagnostická: ostatné 1) 2)

15x10.0 Diagnostická punkcia a aspirácia, perkutánna, dutina brušná: paracentéza a laváž 15x10.0 Punkcia a aspirácia; perkutánna; diagnostická: dutina brušná: paracentéza a laváž  2)

15x10.1 Diagnostická punkcia a aspirácia, perkutánna, dutina brušná: Douglasov priestor 15x10.1 Punkcia a aspirácia; perkutánna; diagnostická: dutina brušná: Douglasov priestor  2)

15x10.2 Diagnostická punkcia a aspirácia, perkutánna, dutina brušná: ascitu 15x10.2 Punkcia a aspirácia; perkutánna; diagnostická: dutina brušná: ascitu  2)

15x10.x Diagnostická punkcia a aspirácia, perkutánna, dutina brušná: ostatné 15x10.x Punkcia a aspirácia; perkutánna; diagnostická: dutina brušná: ostatné  2)

16001 Záťaž testovanou látkou na stanovenie metabolickej poruchy 16001 Záťaž testovanou  látkou na stanovenie metabolickej poruchy  2)

16002 Multidimenzionálny geriatrický skríning a "minimal assesment" test 16002 Multidimenzionálny geriatrický skríning a "minimal assesment" test  



16003 Štandardizovaný geriatrický basis assessment (GBA) 16003 Štandardizovaný geriatrický basis assessment (GBA)  

16004 Multidimenzionálny skríning a "minimal assessment" test, paliatívna starostlivosť 16004 Multidimenzionálny skríning a "minimal assensment" test, paliatívna starostlivosť  2)

16005 Štandardizovaný "basis assessment ", paliatívna starostlivosť (PBA) 16005 Štandardizovaný  "basis assessment ", paliatívna starostlivosť (PBA)  2)

16006 Neuro-kardio-respiračná polysomnografia 16006 Neuro-kardio-respiračná  polysomnografia  2)

16007 Neuro-kardio-respiračná polygrafia 16007 Neuro-kardio-respiračná polygrafia  

16008
Test mnohopočetnej spánkovej latencie (MSLT – Multiple Sleep Latency Test) / Test udržania bdelosti 

(MWT – Maintenance Wakefull Test)
16008 Multiple sleep latency test (MSLT)/ Wachbleibetest (MWT)  2)

16009.0 Komplexné endokrinologické funkčné testy, bez použitia invazívneho katetrizačného vyšetrenia 16009.0 Komplexné endokrinnologické funkčné testy, bez použitia invazívneho katetrizačného vyšetrenia  2)

16009.1 Komplexné endokrinologické funkčné testy, s použitím invazívneho katetrizačného vyšetrenia 16009.1 Komplexné endokrinnologické funkčné testy, s použitím invazívneho katetrizačného vyšetrenia  2)

16010.0 Inštrumentálna 3D-analýza chôdze: vyhodnotenie kinematicky 16010.0 Inštrumentálna 3D-analýza chôdze; vyhodnotenie kinematicky  2)

16010.1 Inštrumentálna 3D-analýza chôdze: vyhodnotenie kineticky 16010.1 Inštrumentálna 3D-analýza chôdze; vyhodnotenie kineticky  2)

16010.2 Inštrumentálna 3D-analýza chôdze s elektromyografiou 16010.2 Inštrumentálna 3D-analýza chôdze, s elektromyografiou  2)

16010.3 Inštrumentálna 3D-analýza chôdze: ostatné 16010.3 Inštrumentálna 3D-analýza chôdze, ostatné  2)

16100.0 Infektologicko-mikrobiologický monitoring pri imunosupresii 16100.0 Infektologicko-mikrobiologický monitoring pri imunosupresii  

16100.1 Infektologicko-mikrobiologický monitoring: kvantitatívne stanovenie vírusovej nukleovej kyseliny 16100.1 Infektologicko-mikrobiologický monitoring: kvantitatívne stanovenie vírusovej nukleovej kyseliny  

16100.2
Infektologicko-mikrobiologický monitoring: stanovenie vírusovej záťaže na posúdenie priebehu 

ochorenia
16100.2

Infektologicko-mikrobiologický monitoring: stanovenie vírusovej záťaže na posúdenie priebehu 

ochorenia
 

16100.3
Infektologicko-mikrobiologický monitoring: genotypové alebo fenotypové stanovenie vírusovej 

rezistencie pri antiretrovírusovej liečbe
16100.3

Infektologicko-mikrobiologický monitoring: genotypové alebo fenotypové stanovenie vírusovej 

rezistencie pri antiretrovírusovej liečbe
 

16101 Komplexná diagnostika u hematologických a onkologických ochorení u detí a dospievajúcich 16101 Komplexná diagnostika u hematologických a onkologických ochorení u detí a dospievajúcich  

16102.0 Komplexná diagnostika leukémie: bez HLA typizácie 16102.0 Komplexná diagnostika leukémie; bez HLA typizácie  2)

16102.1 Komplexná diagnostika leukémie: s HLA typizáciou 16102.1 Komplexná diagnostika leukémie; s HLA typizáciou  2)

16103.0 Komplexná neuropediatrická diagnostika (MRI+EEG+lumbálna punkcia), bez ďalších opatrení 16103.0 Komplexná neuropediatrická  diagnostika (MRI+EEG+lumbálna punkcia), bez ďalších opatrení  2)

16103.1
Komplexná neuropediatrická diagnostika, vrátane neurometabolickej/infektologickej/autoimunitnej 

laboratórnej diagnostiky
16103.1

Komplexná neuropediatrická  diagnostika, vrátane neurometabolickej/infektologickej/autoimunitnej 

laboratórnej diagnostiky
 2)

16103.2 Komplexná neuropediatrická diagnostika, vrátane rozšírenej genetickej diagnostiky 16103.2 Komplexná neuropediatrická  diagnostika, vrátane rozšírenej genetickej diagnostiky  2)

16104.0 Komplexná diagnostika pri podozrení na ochorenie pľúc u detí a mládeže, bez ďalších opatrení 16104.0 Komplexná diagnostika pri podozrení na ochorenie pľúc  u detí a mládeže, bez ďalších opatrení  2)

16104.1
Komplexná diagnostika pri podozrení na ochorenie pľúc u detí a mládeže, vrátane biopsie pľúc s 

imunohistochemiou a elektrónovou mikroskopiou
16104.1

Komplexná diagnostika pri podozrení na ochorenie pľúc  u detí a mládeže, vrátane biopsie pľúc s 

imunohistochemiou a elektronovou mikroskopiou
 2)

16104.2
Komplexná diagnostika pri podozrení na ochorenie pľúc u detí a mládeže, vrátane CT vyšetrenia s 

vysokým rozlíšením, alebo špirálovým CT vyšetrením
16104.2

Komplexná diagnostika pri podozrení na ochorenie pľúc  u detí a mládeže, vrátane CT vyšetrenia s 

vysokým rozlíšením, alebo špirálovým CT vyšetrením
 2)

16104.3

Komplexná diagnostika pri podozrení na ochorenie pľúc u detí a mládeže, vrátenie biopsie pľúc s 

imunohistochémiou alebo elektrónovou mikroskopiou a CT vyšetrením s vysokým rozlíšením, alebo 

špirálovým CT vyšetrením

16104.3

Komplexná diagnostika pri podozrení na ochorenie pľúc  u detí a mládeže, vrátenie biopsie pľúc s 

imunohistochémiou alebo elektrónovou mikroskopiou a CT vyšetrením s vysokým rozlíšením, alebo 

špirálovým CT vyšetrením

 2)

16105.0 Základná diagnostika pri nejasnej symptomatológii u novorodenca alebo dojčaťa, bez ďalších opatrení 16105.0 Základná diagnostika pri nejasnej symptomatológii u novorodenca , alebo dojčaťa, bez ďalších opatrení  2)

16105.1
Základná diagnostika pri nejasnej symptomatológii u novorodenca alebo dojčaťa, vrátane rozšírenej 

genetickej diagnostiky
16105.1

Základná diagnostika pri nejasnej symptomatológii u novorodenca , alebo dojčaťa, vrátane rozšírenej 

genetickej diagnostiky
 2)

16106.0
Molekulárny monitoring zbytkovej nádorovej choroby (minimal residual diseases (MRD): molekulárno-

genetická identifikácia a stanovenie markerov
16106.0

Molekulárny monitoring  zbytkovej nádorovej choroby (minimal residual diseases (MRD); molekulárno-

genetická identifikácia a stanovenie markerov  
 2)

16106.1
Molekulárny monitoring zbytkovej nádorovej choroby (minimal residual diseases (MRD): pacient-

špecifická molekulárno-genetická kvantifikácia
16106.1

Molekulárny monitoring  zbytkovej nádorovej choroby (minimal residual diseases (MRD); pacient-

špecifická molekulárno-genetická kvantifikácia
 2)

16107.0
Uskutočnenie analýzy génovej mutácie a génovej expresie pri solídnych malígnych nádoroch, analýza 1 

až 2 genetických alterácií
16107.0

Uskutočnenie  analýzy génovej mutácie a génovej  expresie pri solídnych malígnych nádoroch, analýza 

1 až 2 genetických alterácií
 2)

16107.1
Uskutočnenie analýzy génovej mutácie a génovej expresie pri solídnych malígnych nádoroch, analýza 

viac ako 3 genetických alterácií
16107.1

Uskutočnenie  analýzy génovej mutácie a génovej  expresie pri solídnych malígnych nádoroch, analýza 

viac ako 3 genetických alterácií
 2)

16108 Automatický výpočet s imunocytochemickou detekciou cirkulujúcich nádorových buniek 16108 Automatický výpočet s imunocytochemickou detekciou cirkulujúcich nádorových buniek  

16109.0 Použitie bronchopulmonálneho elektromagnetického navigačného systému 16109.0 Použitie bronchopulmonálneho elektromagnetického navigačného systému  

16109.1 Použitie fluorescenčne podporovaných diagnostických postupov 16109.1 Použitie fluorescenčne podporovaných diagnostických postupov  

16109.2 Použitie flexibilného ureterorenoskopu v diagnostike 16109.2 Použitie flexibilného ureterorenoskopu v diagnostike  



16110.0 Vyhodnotenie stability a zaťaženia axiálneho skeletu 16110.0 Vyhodnotenie stability a zaťaženia axiálneho skeletu  

16110.1 Vyhodnotenie motoriky 16110.1 Vyhodnotenie motoriky  

16110.2 Indikácia a špecifikácia ortopedicko-protetickej pomôcky 16110.2  Indikácia a špecifikácia ortopedicko-protetickej pomôcky  2)

16110.3 Testovanie pri kardiovaskulárnych ochoreniach 16110.3 Testovanie pri kardiovaskulárnych ochoreniach  

16110.4 Ergodiagnostika-testovanie 16110.4 Ergodiagnostika-testovanie  

16110.5 Testovanie pri poruchách periférneho motoneurónu 16110.5 Testovanie pri poruchách periférneho motoneurónu  

16110.6 Testovanie pri poruchách centrálneho motoneurónu 16110.6 Testovanie pri poruchách centrálneho motoneurónu  

16110.7 Testovanie neuropsychického vývinu 16110.7 Testovanie neuropsychického vývinu  

16110.8 Testovanie a kvantifikácia nervovo-svalového postihnutia 16110.8 Testovanie a kvantifikácia nervovo-svalového postihnutia  

16110.9 Test mentálnych funkcií 16110.9 Test mentálnych funkcií  

16110.a Testovanie kognitívnych funkcií 16110.a Testovanie kognitívnych funkcií  

16110.b Testovanie a vyhodnotenie motorického vývoja 16110.b Testovanie a vyhodnotenie mororického vývoja  2)

16110.c Testovanie psychomotorického vývoja 16110.c Testovanie psychomotorického vývoja  

16110.d Testovanie úchopovej schopnosti 16110.d Testovanie úchopovej schopnosti  

16110.e Testovanie pohybového aparátu pri reumatických ochoreniach 16110.e Testovanie pohybového aparátu pri reumatických ochoreniach  

16110.f Testovanie samostatnosti a hroziacej straty samostatnosti 16110.f Testovanie samostatnosti a hroziacej straty samostatnosti  

16110.g Testy na meranie funkčnej nezávislosti (FIM) a posudzovanie funkčnosti (FAM) 16110.g Testy na meranie funkčnej nezávislosti (FIM) a posudzovanie funkčnosti (FAM)  

16110.h Testovanie kvality života 16110.h Testovanie kvality života  

16110.i Testovanie po amputácii končatín 16110.i Testovanie po amputácii končatín  

16110.j Nortonova škála 16110.j Nortonova škála  

16110.k Modifikovaná škála na posudzovanie dekubitov (Pressure Sore Status Tool) 16110.k Modifikovaná škála na posudzovanie dekubitov (Pressure Sore Status Tool)  

16110.l Testovanie arteriálneho systému 16110.l Testovanie arteriálneho systému  

16110.m Testovanie venózneho systému 16110.m Testovanie venózneho systému  

16110.n Vyšetrenie mozočkových funkcií 16110.n Vyšetrenie mozočkových funkcií  

16110.o Testy vestibulárneho aparátu (pomalé navodenie polôh: Dix-Hollpike skúška) 16110.o Testy vestibulárneho aparátu (pomalé navodenie polôh: Dix-Hollpike skúška)  

16110.q Goniometrické vyšetrenie 16110.q Goniometrické vyšetrenie  

16110.r Vyšetrenie skrátených a oslabených svalov 16110.r Vyšetrenie skrátených a oslabených svaloV  

16110.s Vyšetrenie zreťazenia funkčných porúch 16110.s Vyšetrenie zreťazenia funkčných porúch  

16110.t Vyšetrenie pohybových stereotypov 16110.t Vyšetrenie pohybových stereotypov  

16110.u Test chôdze, 6-minútový, podľa Guyatt 16100 Test chôdze, 6-minútový, podľa Guyatt 1) 

16110.v1 Neinvazívna funkčná diagnostika tepnového systému - meranie a výpočet palcovo brachiálneho indexu
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

16110.v2 Neinvazívna funkčná diagnostika tepnového systému - Treadmill test
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

16110.v3
Neinvazívna funkčná diagnostika tepnového systému - meranie transkutánneho parciálneho tlaku 

kyslíka

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

16115 Stimulačné testy na diagnostiku deficitu rastového hormónu (inzulínový test, glukagónový test)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

16200 Multidisciplinárna algeziologická diagnostika 16200 Multidisciplinárna algeziologická diagnostika  

16201
Rozšírená prístrojmi monitorovaná intervenčná diagnostika bolesti so štandardizovanou kontrolou 

výkonu
16201

Rozšírená prístrojmi monitorovaná intervenčná diagnotika bolesti so štandardizovanou kontrolou 

výkonu
 2)

16202 Neurofyziologické prístrojové testovanie za účelom diagnostiky bolesti 16202 Neurofyziologické  prístrojové testovanie za účelom diagnostiky bolesti  2)

16300.0
Komplexné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient bez registrácie na čakacej 

listine: transplantácia obličky
16300.0

Kompexné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient bez registrácie na čakacej 

listine, transplantácia obličky
 2)

16300.1
Komplexné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient bez registrácie na čakacej 

listine: transplantácia srdca
16300.1

Kompexné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient bez registrácie na čakacej 

listine, transplantácia srdca
 2)

16300.2
Komplexné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient bez registrácie na čakacej 

listine: transplantácia pľúc
16300.2

Kompexné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient bez registrácie na čakacej 

listine, transplantácia pľúc
 2)

16300.3
Komplexné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient bez registrácie na čakacej 

listine: transplantácia srdca a pľúc
16300.3

Kompexné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient bez registrácie na čakacej 

listine, transplantácia srdca a pľúc
 2)

16300.4
Komplexné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient bez registrácie na čakacej 

listine: transplantácia pečene
16300.4

Kompexné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient bez registrácie na čakacej 

listine, transplantácia pečene
 2)



16300.5
Komplexné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient bez registrácie na čakacej 

listine: transplantácia pankreasu
16300.5

Kompexné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient bez registrácie na čakacej 

listine, transpalntácia pankreasu
 2)

16300.6
Komplexné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient bez registrácie na čakacej 

listine: transplantácia čreva
16300.6

Kompexné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient bez registrácie na čakacej 

listine, transplantácia čreva
 2)

16301.0
Čiastočné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient bez registrácie na čakacej 

listine: transplantácia obličky
16301.0

Čiastočné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient bez registrácie na čakacej 

listine, transplantácia obličky 
 2)

16301.1
Čiastočné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient bez registrácie na čakacej 

listine: transplantácia srdca
16301.1

Čiastočné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient bez registrácie na čakacej 

listine, transplantácia srdca
 2)

16301.2
Čiastočné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient bez registrácie na čakacej 

listine: transplantácia pľúc
16301.2

Čiastočné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient bez registrácie na čakacej 

listine, transplantácia pľúc
 2)

16301.3
Čiastočné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient bez registrácie na čakacej 

listine: transplantácia srdca a pľúc
16301.3

Čiastočné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient bez registrácie na čakacej 

listine, transplantácia srdca a pľúc
 2)

16301.4
Čiastočné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient bez registrácie na čakacej 

listine: transplantácia pečene
16301.4

Čiastočné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient bez registrácie na čakacej 

listine, transplantácia pečene
 2)

16301.5
Čiastočné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient bez registrácie na čakacej 

listine: transplantácia pankreasu
16301.5

Čiastočné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient bez registrácie na čakacej 

listine, transpalntácia pankreasu
 2)

16301.6
Čiastočné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient bez registrácie na čakacej 

listine: transplantácia čreva
16301.6

Čiastočné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient bez registrácie na čakacej 

listine, transplantácia čreva
 2)

16310.0
Komplexné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient s registráciou na čakacej 

listine: transplantácia obličky
16310.0

Kompexné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient s registráciou na čakacej 

listine, transplantácia obličky
 2)

16310.1
Komplexné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient s registráciou na čakacej 

listine: transplantácia srdca
16310.1

Kompexné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient s registráciou na čakacej 

listine, transplantácia srdca
 2)

16310.2
Komplexné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient s registráciou na čakacej 

listine: transplantácia pľúc
16310.2

Kompexné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient s registráciou na čakacej 

listine, transplantácia pľúc
 2)

16310.3
Komplexné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient s registráciou na čakacej 

listine: transplantácia srdca a pľúc
16310.3

Kompexné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient s registráciou na čakacej 

listine, transplantácia srdca a pľúc
 2)

16310.4
Komplexné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient s registráciou na čakacej 

listine: transplantácia pečene
16310.4

Kompexné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient s registráciou na čakacej 

listine, transplantácia pečene
 2)

16310.5
Komplexné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient s registráciou na čakacej 

listine: transplantácia pankreasu
16310.5

Kompexné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient s registráciou na čakacej 

listine, transpalntácia pankreasu
 2)

16310.6
Komplexné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient s registráciou na čakacej 

listine: transplantácia čreva
16310.6

Kompexné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient s registráciou na čakacej 

listine, transplantácia čreva
 2)

16311.0
Čiastočné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient s registráciou na čakacej 

listine: transplantácia obličky
16311.0

Čiastočné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient s registráciou na čakacej 

listine, transplantácia obličky 
 2)

16311.1
Čiastočné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient s registráciou na čakacej 

listine: transplantácia srdca
16311.1

Čiastočné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient s registráciou na čakacej 

listine, transplantácia srdca
 2)

16311.2
Čiastočné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient s registráciou na čakacej 

listine: transplantácia pľúc
16311.2

Čiastočné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient s registráciou na čakacej 

listine, transplantácia pľúc
 2)

16311.3
Čiastočné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient s registráciou na čakacej 

listine: transplantácia srdca a pľúc
16311.3

Čiastočné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient s registráciou na čakacej 

listine, transplantácia srdca a pľúc
 2)

16311.4
Čiastočné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient s registráciou na čakacej 

listine: transplantácia pečene
16311.4

Čiastočné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient s registráciou na čakacej 

listine, transplantácia pečene
 2)

16311.5
Čiastočné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient s registráciou na čakacej 

listine: transplantácia pankreasu
16311.5

Čiastočné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient s registráciou na čakacej 

listine, transpalntácia pankreasu
 2)

16311.6
Čiastočné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient s registráciou na čakacej 

listine: transplantácia čreva
16311.6

Čiastočné vyšetrenie a rozhodnutie o indikácii na transplantáciu, pacient s registráciou na čakacej 

listine, transplantácia čreva
 2)

16312.0 Opakované vyšetrenie a rozhodnutie o vyradení pacienta z čakacej listiny: transplantácia obličky 16400.0 Opakované vyšetrenie a rozhodnutie o vyradení pacienta  z čakacej  listiny, transplantácia obličky 1) 2)

16312.1 Opakované vyšetrenie a rozhodnutie o vyradení pacienta z čakacej listiny: transplantácia srdca 16400.1 Opakované vyšetrenie a rozhodnutie o vyradení pacienta  z čakacej  listiny, transplantácia srdca 1) 2)

16312.2 Opakované vyšetrenie a rozhodnutie o vyradení pacienta z čakacej listiny: transplantácia pľúc 16400.2 Opakované vyšetrenie a rozhodnutie o vyradení pacienta  z čakacej  listiny, transplantácia pľúc 1) 2)

16312.3 Opakované vyšetrenie a rozhodnutie o vyradení pacienta z čakacej listiny: transplantácia srdca a pľúc 16400.3 Opakované vyšetrenie a rozhodnutie o vyradení pacienta  z čakacej  listiny, transplantácia srdca a pľúc 1) 2)

16312.4 Opakované vyšetrenie a rozhodnutie o vyradení pacienta z čakacej listiny: transplantácia pečene 16400.4 Opakované vyšetrenie a rozhodnutie o vyradení pacienta  z čakacej  listiny,  transplantácia pečene 1) 2)

16312.5 Opakované vyšetrenie a rozhodnutie o vyradení pacienta z čakacej listiny: transplantácia pankreasu 16400.5 Opakované vyšetrenie a rozhodnutie o vyradení pacienta  z čakacej  listiny, transplantácia pankreasu 1) 2)



16312.6 Opakované vyšetrenie a rozhodnutie o vyradení pacienta z čakacej listiny: transplantácia čreva 16400.6 Opakované vyšetrenie a rozhodnutie o vyradení pacienta  z čakacej  listiny, transplantácia čreva 1) 2)

1631x Vyšetrenie k transplantácii orgánov a tkanív, s registráciou na čakacej listine: ostatné 16400.x Opakované vyšetrenie a rozhodnutie o vyradení pacienta  z čakacej  listiny, ostatné transplantácia 1) 2)

19901 Klinické vyšetrenie v celkovej anestézii 19901 Klinické vyšetrenie v celkovej anestézii  

1a100.0
Neurologické vyšetrenie na potvrdenie mozgovej smrti u prípadného darcu orgánov: bez potvrdenia 

mozgovej smrti
1a100.0

Neurologické vyšetrenie na potvrdenie mozgovej smrti,  potenciálny darca orgánov, bez potvrdenia  

mozgovej smrti
 2)

1a100.1
Neurologické vyšetrenie na potvrdenie mozgovej smrti u prípadného darcu orgánov: s potvrdením 

mozgovej smrti
1a100.1

Neurologické vyšetrenie na potvrdenie mozgovej smrti,  potenciálny darca orgánov, s potvrdením 

mozgovej smrti
 2)

1a100.2 Neurologické vyšetrenie na potvrdenie mozgovej smrti u ostatných pacientov 1a100.2 Neurologické vyšetrenie na potvrdenie mozgovej smrti, ostatné  2)

1a200.0 Invazívna funkčná diagnostika nervového systému, s elektródovou stimuláciou: mozog 1a200.0 Invazívna  funkčná diagnostika nervového systému, s elektródovou stimuláciou, mozog  2)

1a200.1 Invazívna funkčná diagnostika nervového systému, s elektródovou stimuláciou: miecha 1a200.1 Invazívna  funkčná diagnostika nervového systému, s elektródovou stimuláciou, miecha  2)

1a200.2 Invazívna funkčná diagnostika nervového systému, s farmakologickým testovaním 1a200.2 Invazívna  funkčná diagnostika nervového systému,  s farmakologickým testovaním  2)

1a200.x Invazívna funkčná diagnostika nervového systému, ostatné 1a200.x Invazívna  funkčná diagnostika nervového systému, ostatné  2)

1a300.0 Vyšetrenie likvorového systému, meranie tlaku: mozog 1a300.0 Vyšetrenie  likvorového systému, meranie tlaku: mozog  2)

1a300.1 Vyšetrenie likvorového systému, meranie tlaku: likvorové cesty, lumbálne 1a300.1 Vyšetrenie  likvorového systému, meranie tlaku: likvorové cesty, lumbálne  2)

1a300.2 Vyšetrenie likvorového systému, lumbálna punkcia, odber likvoru 1a300.2 Vyšetrenie  likvorového systému, lumbálna punkcia, odber likvoru  2)

1a300.3 Vyšetrenie likvorového systému, subokcipitálna punkcia, odber likvoru 1a300.3 Vyšetrenie  likvorového systému, subokcipitálna punkcia, odber likvoru  2)

1a300.4 Vyšetrenie likvorového systému, punkcia fontanely, odber likvoru 1a300.4 Vyšetrenie  likvorového systému, punkcia fontanely, odber likvoru  2)

1a300.5 Vyšetrenie likvorového systému, odber likvoru pri zavedenom katétri 1a300.5 Vyšetrenie  likvorového systému, odber likvoru  pri zavedenom  katétri  2)

1a300.6 Vyšetrenie likvorového systému, infúzny test 1a300.6 Vyšetrenie  likvorového systému, infúzny test  2)

1a300.7 Vyšetrenie likvorového systému, farmakologický test 1a300.7 Vyšetrenie  likvorového systému, farmakologický test  2)

1a300.x Vyšetrenie likvorového systému, ostatné 1a300.x Vyšetrenie  likvorového systému, ostatné  2)

1a400 Elektromyografia (EMG) 1a400 Elektromyografia (EMG)  

1a401 Elektroneurografické vyšetrenie 1a401 Elektroneurografické vyšetrenie  

1a402.0 Elektroencefalografia (EEG) (systém 10/20), rutinné vyšetrenie 1a402.0 Elektroencefalografia (EEG) (systém 10/20), rutínne vyšetrenie  2)

1a402.1 Elektroencefalografia (EEG) (systém 10/20), počas spánku 1a402.1 Elektroencefalografia (EEG) (systém 10/20), počas spánku  

1a402.2 Elektroencefalografia (EEG) (systém 10/20), video test 1a402.2 Elektroencefalografia (EEG) (systém 10/20), video test  

1a402.3 Elektroencefalografia (EEG) (systém 10/20), mobilný kazetový systém 1a402.3 Elektroencefalografia (EEG) (systém 10/20), mobilný kazetový systém  

1a402.x Elektroencefalografia (EEG) (systém 10/20), ostatné 1a402.x Elektroencefalografia (EEG) (systém 10/20), ostatné  

1a403.0 Registrované evokované potenciály, akustické (AEP) 1a403.0 Registrované evokované potenciály, akustické (AEP)  

1a403.1 Registrované evokované potenciály, včasné akustické 1a403.1 Registrované evokované potenciály, včasné akustické  

1a403.2 Registrované evokované potenciály, somatosenzorické 1a403.2 Registrované evokované potenciály, somatosenzorické  

1a403.3 Registrované evokované potenciály, včasné somatosenzorické 1a403.3 Registrované evokované potenciály, včasné somatosenzorické  

1a403.4 Registrované evokované potenciály, motorické 1a403.4 Registrované evokované potenciály, motorické  

1a403.5 Registrované evokované potenciály, neskoré akustické 1a403.5 Registrované evokované potenciály, neskoré akustické  

1a403.6 Registrované evokované potenciály, vizuálne 1a403.6 Registrované evokované potenciály, vizuálne  

1a403.7 Registrované evokované potenciály, kognitívne 1a403.7 Registrované evokované potenciály, kognitívne  

1a403.8 Registrované evokované potenciály, otoakustické emisie 1a403.8 Registrované evokované potenciály, otoakustické emisie  

1a403.x Registrované evokované potenciály, ostatné 1a403.x Registrované evokované potenciály, ostatné  

1a404 Komplexná diagnostika pri spina bifida 1a404 Komplexná diagnostika pri spina bifida  

1a405.0
Neurofyziologické vyšetrenie pri poruchách pohybu, vyšetrenie farmakosenzitivity s kvantitatívnym 

testovaním
1a405.0

Neurofyziologické vyšetrenie pri poruchách pohybu, vyšetrenie farmakosenzitivity s kvantitatívnym 

testovaním
 

1a405.1 Neurofyziologické vyšetrenie pri poruchách pohybu, posúdenie operačného riešenia poruchy pohybu 1a405.1 Neurofyziologické vyšetrenie pri poruchách pohybu, posúdenie operačného riešenia poruchy pohybu  

1a500.0 Magnetická encefalografia (MEG), lokalizácia epileptického fokusu 1a500.0 Magnetická encefalografia (MEG), lokalizácia epileptického fokusu  

1a500.1 Magnetická encefalografia (MEG), lokalizácia funkčnosti oblasti mozgu 1a500.1 Magnetická encefalografia (MEG), lokalizácia funkčnosti oblasti mozgu  

1a500.x Magnetická encefalografia (MEG), ostatné 1a500.x Magnetická encefalografia (MEG), ostatné  

1a510.0 Diagnostika pri epilepsii, predoperačná video EEG intenzívna diagnostika: neinvazívna 1a510.0 Diagnostika pri epilepsii, predoperačná video EEG intenzívna diagnostika: neinvazívna  2)

1a510.1 Diagnostika pri epilepsii, predoperačná video EEG intenzívna diagnostika: invazívna 1a510.1 Diagnostika pri epilepsii, predoperačná video EEG intenzívna diagnostika: invazívna  2)

1a510.2 Diagnostika pri epilepsii, peroperačná: invazívna 1a510.2 Diagnostika pri epilepsii, invazívna, perioperačná  2)

1a510.3 Komplexná diagnostika epilepsie, pri komplikovanej epilepsii 1a510.3 Diagnostika epilepsie, komplexná  pri komplikovanej epilepsii  2)



1c100 Meranie vnútroočného tlaku, denné a nočné viac ako 24 hodín 1c100 Meranie vnútroočného tlaku, denné a nočné viac ako 24 hodín  

1c101 Elektrofyziologické vyšetrenie oka (VEP, ERG, EOG, EMG, ENG) 1c400 Elektrofyziologické vyšetrenie oka (VEP, ERG, EOG, EMG, ENG) 1) 

1d100.0 Audiometria, tónová: prahová 1d100.0 Audiometria; tónová; prahová  2)

1d100.1 Audiometria, tónová: voľné zvukové pole 1d100.1 Audiometria; tónová; voľné zvukové pole  2)

1d100.2 Audiometria, prahová: vysokofrekvenčná 1d100.2 Audiometria; prahová; vysokofrekvenčná  2)

1d100.3 Audiometria, rečová: so slúchadlami pre vzdušné vedenie 1d100.3 Audiometria; rečová; so slúchadlami pre vzdušné vedenie  2)

1d100.4 Audiometria, so zrakovým posilnením (VRA) 1d100.4 Audiometria; so zrakovým posilnením (VRA)  2)

1f000 Rhinomanometria 1f000 Rhinomanometria  

1f001 Olfaktometria a gustometria 1f001 Olfaktometria a gustometria  

1h200.0 Foniatrické vyšetrenie: analýza hlasu počítačovou technikou 1h200.0 Foniatrické vyšetrenie; analýza hlasu počítačovou technikou  2)

1h200.1 Foniatrické vyšetrenie: kvalita, fonačný čas, poloha hlasu 1h200.1 Foniatrické vyšetrenie; kvalita, fonačný čas, poloha hlasu  2)

1h200.2 Foniatrické vyšetrenie: meranie frekvenčného hlasového rozsahu 1h200.2 Foniatrické vyšetrenie; meranie frekvenčného hlasového rozsahu  2)

1h200.3 Foniatrické vyšetrenie: videolaryngostroboskopia 1h200.3 Foniatrické vyšetrenie; videolaryngostroboskopia  2)

1h200.4 Foniatrické vyšetrenie: videokymografia 1h200.4 Foniatrické vyšetrenie; videokymografia  2)

1j100 Špecifické provokačné alergologické testy 1j100 Špecifické provokačné alergologické testy  

1j200 Celotelová pletyzmografia 1j200 Celotelová pletyzmografia  

1j201 Stanovenie CO-difúznej kapacity 1j201 Stanovenie CO-difúznej kapacity  

1j202 Spirometria 1j202 Spirometria  

1j203 Spiroergometria 1j203 Spiroergometria  

1j204 Meranie funkčnej reziduálnej kapacity pľúc (FRC) héliovou dilučnou metódou 1j204 Meranie funkčnej reziduálnej kapacity pľúc (FRC) héliovou dilučnou metódou  

1j205 Vysokorýchlostná natívna mikroskopia v respirológii 1j205 Vysokorýchlostná natívna mikroskopia v respirológii  

1j206 Vyšetrenie expirovaného oxidu dusnatého (NO) 1j206 Vyšetrenie expirovaného oxidu dusnatého (NO)  

1j207 Funkčné vyšetrenie bránice 16110.p Funkčné vyšetrenie bránice 1) 

1j208 Meranie bronchiálnej reaktivity 1j101 Meranie bronchiálnej reaktivity 1) 

1k110.0 Elektrofyziologické vyšetrenie srdca pomocou katétra: pri poruche sínusového uzla 1k110.0 Elektrofyziologické vyšetrenie srdca, pomocou katétra, pri poruche  sínusového uzla  2)

1k110.1 Elektrofyziologické vyšetrenie srdca pomocou katétra: pri poruche A-V vedenia 1k110.1 Elektrofyziologické vyšetrenie srdca, pomocou katétra, pri poruche  A-V vedenia  2)

1k110.2 Elektrofyziologické vyšetrenie srdca pomocou katétra: pri inter- a intraatriálnej poruche vedenia 1k110.2 Elektrofyziologické vyšetrenie srdca, pomocou katétra, pri  inter- a intraatriálnej poruche vedenia  2)

1k110.3 Elektrofyziologické vyšetrenie srdca pomocou katétra: pri intraventrikulárnej poruche vedenia 1k110.3 Elektrofyziologické vyšetrenie srdca, pomocou katétra, pri intraventrikulárnej poruche vedenia  2)

1k110.4 Elektrofyziologické vyšetrenie srdca pomocou katétra: pri tachykardii s úzkym QRS komplexom 1k110.4 Elektrofyziologické vyšetrenie srdca, pomocou katétra, pri tachykardii s úzkym QRS komplexom  2)

1k110.5 Elektrofyziologické vyšetrenie srdca pomocou katétra: pri WPW syndróme 1k110.5 Elektrofyziologické vyšetrenie srdca, pomocou katétra, pri WPW syndróme  2)

1k110.6 Elektrofyziologické vyšetrenie srdca pomocou katétra: pri tachykardii so širokým QRS komplexom 1k110.6 Elektrofyziologické vyšetrenie srdca, pomocou katétra, pri tachykardii so širokým QRS komplexom  2)

1k110.7
Elektrofyziologické vyšetrenie srdca pomocou katétra: pri prechodnej komorovej tachykardii a 

ventrikulárnych extrasystolách
1k110.7

Elektrofyziologické vyšetrenie srdca, pomocou katétra,  pri prechodnej komorovej tachykardii a 

ventrikulárnych extrasystolách
 2)

1k110.8 Elektrofyziologické vyšetrenie srdca pomocou katétra: pri synkopách neznámej genézy 1k110.8 Elektrofyziologické vyšetrenie srdca, pomocou katétra, pri synkopách neznámej genézy  2)

1k110.9 Elektrofyziologické vyšetrenie srdca pomocou katétra: pri stavoch po zástave srdca 1k110.9 Elektrofyziologické vyšetrenie srdca, pomocou katétra, pri stavoch po zástave srdca  2)

1k110.x Elektrofyziologické vyšetrenie srdca, pomocou katétra: ostatné
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

1k120.0 Elektrofyziologické vyšetrenie srdca bez katétra: pri implantovanom kardiostimulátore 1k120.0 Elektrofyziologické vyšetrenie srdca, bez katétra, pri implantovanom  kardiostimulátore  2)

1k120.1 Elektrofyziologické vyšetrenie srdca bez katétra: pri implantovanom kardioverteri/defibrilátore (ICD) 1k120.1 Elektrofyziologické vyšetrenie srdca, bez katétra,pri implantovanom kardioverteri/defibrilátore (ICD)  2)

1k120.3
Elektrofyziologické vyšetrenie srdca bez katétra: farmakologický provokačný test za účelom potvrdenia 

arytmií
1k120.3

Elektrofyziologické vyšetrenie srdca, bez katétra, farmakologický provokčný test za  účelom potvrdenia 

arytmií
 2)

1k120.x Elektrofyziologické vyšetrenie srdca bez katétra: ostatné 1k120.x Elektrofyziologické vyšetrenie srdca, bez katétra, ostatné  2)

1k130.0 Mapovanie elektrického poľa srdca, elektroanatomické: pravá predsieň 1k130.0 Mapovanie elektrického poľa srdca; elektroanatomické: pravá predsieň  2)

1k130.1 Mapovanie elektrického poľa srdca, elektroanatomické: ľavá predsieň 1k130.1 Mapovanie elektrického poľa srdca; elektroanatomické: ľavá predsieň  2)

1k130.2 Mapovanie elektrického poľa srdca, elektroanatomické: spoločná predsieň 1k130.2 Mapovanie elektrického poľa srdca: elektroanatomické: spoločná predsieň  2)

1k130.3 Mapovanie elektrického poľa srdca, elektroanatomické: pravá komora 1k130.3 Mapovanie elektrického poľa srdca; elektroanatomické: pravá komora  2)

1k130.4 Mapovanie elektrického poľa srdca, elektroanatomické: ľavá komora 1k130.4 Mapovanie elektrického poľa srdca: elektroanatomické: ľavá komora  2)



1k130.5 Mapovanie elektrického poľa srdca, elektroanatomické: funkčne/morfologicky univentrikulárne srdce 1k130.5 Mapovanie elektrického poľa srdca: elektroanatomické: funkčne/ morfologicky univentriklárne srdce  2)

1k130.6 Mapovanie arytmií pred katétrovou abláciou: epikardiálne 1k130.6 Mapovanie arytmií pred katétrovou abláciou: epikardiálne  2)

1k130.x Mapovanie elektrického poľa srdca, elektroanatomické: ostatné 1k130.x Mapovanie elektrického poľa srdca; elektroanatomické: ostatné  2)

1k211.0 Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca, pravostranná katetrizácia, oxymetria 1k210.0 Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca,   katetrizácia pravého srdca, oxymetria 1) 2)

1k211.1 Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca, pravostranná katetrizácia, meranie tlaku
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

1k211.2 Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca, pravostranná katetrizácia, meranie tlaku a oxymetria
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

1k211.3 Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca, pravostranná katetrizácia, meranie tlaku a angiografia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

1k211.4
Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca, pravostranná katetrizácia, meranie tlaku, oxymetria a 

angiografia

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

1k211.5
Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca, pravostranná katetrizácia, meranie tlaku s meraním 

objemu prietoku
1k210.1

Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca,   katetrizácia pravého srdca, meranie tlaku s meraním 

objemu prietoku 
1) 2)

1k211.6
Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca, pravostranná katetrizácia, meranie pulmonálnej rezervy 

prietoku
1k210.2

Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca,   katetrizácia pravého srdca, meranie pulmonálnej rezervy 

prietoku
1) 2)

1k211.7
Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca, pravostranná katetrizácia, meranie objemu tekutiny v 

pľúcach
1k210.3

Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca,   katetrizácia pravého srdca, meranie objemu tekutiny v 

pľúcach
1) 2)

1k211.8
Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca, pravostranná katetrizácia, vyšetrenie minútového výdaja a 

hemodynamických parametrov

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

1k211.9
Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca, pravostranná katetrizácia, intrakardiálna echokardiografia 

(ICE)

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

1k211.x Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca, pravostranná katetrizácia: ostatné 1k210.x
Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca,   katetrizácia pravého srdca, ostatné (ICE, vyšetrenie 

hemodynamiky)
1) 2)

1k212.0 Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca, ľavostranná transseptálna katetrizácia, meranie tlaku 1k220.0 Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca,  transseptálna katetrizácia ľavého srdca, meranie tlaku 1) 2)

1k212.1 Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca, ľavostranná transseptálna katetrizácia, oxymetria 1k220.1 Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca,  transseptálna katetrizácia ľavého srdca, oxymetria 1) 2)

1k212.2
Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca, ľavostranná transseptálna katetrizácia, meranie tlaku s 

meraním objemu shuntu
1k220.2

Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca,  transseptálna katetrizácia ľavého srdca, meranie tlaku s 

meraním objemu shuntu
1) 2)

1k212.3
Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca, ľavostranná transseptálna katetrizácia, sondáž 

predsieňového septa
1k220.3

Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca,  transseptálna katetrizácia ľavého srdca, sondáž 

predsieňového septa
1) 2)

1k212.4
Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca, ľavostranná transseptálna katetrizácia, sondáž 

komorového septa
1k220.4

Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca,  transseptálna katetrizácia ľavého srdca, sondáž 

komorového septa
1) 2)

1k212.x Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca, ľavostranná transseptálna katetrizácia, ostatné 1k220.x Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca,  transseptálna katetrizácia ľavého srdca, ostatné 1) 2)

1k213.0 Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca, ľavostranná transarteriálna katetrizácia, meranie tlaku
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

1k213.1
Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca, ľavostranná transarteriálna katetrizácia, meranie tlaku 

a oxymetria

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

1k213.2
Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca, ľavostranná transarteriálna katetrizácia, meranie tlaku a 

angiografia

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

1k213.3
Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca, ľavostranná transarteriálna katetrizácia, meranie tlaku, 

oxymetria a angiografia

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

1k213.4
Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca, ľavostranná transarteriálna katetrizácia, koronarografia bez 

ďalších meraní
1k230.0

Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca,  transarteriálna katetrizácia ľavého srdca, koronarografia 

bez ďalších meraní
1) 2)

1k213.5
Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca, ľavostranná transarteriálna katetrizácia, koronarografia a 

meranie tlakov v ľavých oddieloch srdca
1k230.1

Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca,  transarteriálna katetrizácia ľavého srdca, koronarografia s 

meraním tlakov
1) 2)

1k213.6
Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca, ľavostranná transarteriálna katetrizácia, koronarografia s 

meraním tlakov a ventrikulografia eventuálne aortografia
1k230.2

Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca,  transarteriálna katetrizácia ľavého srdca, koronarografia, 

meranie tlaku a ventrikulografia v ľavej komore
1) 2)

1k213.8
Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca, ľavostranná transarteriálna katetrizácia, koronarografia, 

meranie tlaku v aorte a v oblúku aorty
1k230.4

Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca,  transarteriálna katetrizácia ľavého srdca, koronarografia, 

meranie tlaku v aorte a v oblúku aorty
1) 2)

1k213.9
Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca, ľavostranná transarteriálna katetrizácia, angiografia aorto-

koronárnych bajpasov
1k230.5

Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca,  transarteriálna katetrizácia ľavého srdca, koronarografia 

po bajpasovej operácii
1) 2)

1k213.a
Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca, ľavostranná transarteriálna katetrizácia, koronarografia s 

vyšetrením frakčnej prietokovej rezervy (FFR,iFR)

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

1k213.b
Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca, ľavostranná transarteriálna katetrizácia, koronarografia s 

využitím intrakoronárneho ultrazvuku (IVUS)

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



1k213.c
Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca, ľavostranná transarteriálna katetrizácia, koronarografia s 

využitím optickej koherenčnej tomografie (OTC)

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

1k213.d
Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca, ľavostranná transarteriálna katetrizácia, koronarografia s 

využitím technológie NIRS-IVUS

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

1k213.f
Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca, ľavostranná transarteriálna katetrizácia, ventrikulografia s 

meraním tlaku v ľavej komore a v oblúku aorty
1k230.6

Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca,  transarteriálna katetrizácia ľavého srdca, ventrikulografia s 

meraním tlaku v ľavej komore a v oblúku aorty
1) 2)

1k213.x Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca, ľavostranná transarteriálna katetrizácia, ostatné 1k230.x
Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca,  transarteriálna katetrizácia ľavého srdca, ostatné (FFR, 

IVUS,OTC)
1) 2)

1k214.0
Diagnostické katetrizačné vyšetrenie pravého a ľavého srdca, s meraním tlaku a oxymetrie, s výpočtom 

skratu a pľúcnej cievnej rezistencie po inhalácii NO

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

1k214.1
Diagnostické katetrizačné vyšetrenie pravého a ľavého srdca, s meraním tlaku a oxymetrie, s výpočtom 

skratu a pľúcnej cievnej rezistencie po inhalácii 100% kyslíka

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

1k214.2
Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca, katetrizácia pravého a ľavého srdca, s meraním tlaku 

a oxymetrie, s výpočtom skratu a pľúcnej cievnej rezistencie za bazálnych podmienok

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

1k214.x Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca, katetrizácia pravého a ľavého srdca: ostatné
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

1k240.0 Angiokardiografia ako samostatné vyšetrenie, pľúcna angiografia 1k240.0 Angiokardiografia ako samostatné vyšetrenie, pľúcna angiografia  

1k240.1 Angiokardiografia ako samostatné vyšetrenie, aortografia 1k240.1 Angiokardiografia ako samostatné vyšetrenie, aortografia  

1k240.2 Angiokardiografia ako samostatné vyšetrenie, ventrikulografia: pravá komora 1k240.2 Angiokardiografia ako samostatné vyšetrenie, ventrikulografia, pravá komora  2)

1k240.3 Angiokardiografia ako samostatné vyšetrenie, ventrikulografia: ľavá komora 1k240.3 Angiokardiografia ako samostatné vyšetrenie, ventrikulografia, ľavá komora  2)

1k240.4 Angiokardiografia ako samostatné vyšetrenie, ventrikulografia: pravá a ľavá komora 1k240.4 Angiokardiografia ako samostatné vyšetrenie, ventrikulografia, pravá a ľavá komora  2)

1k240.x Angiokardiografia ako samostatné vyšetrenie, ostatné 1k240.x Angiokardiografia ako samostatné vyšetrenie, ostatné  

1k241.0 Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca a ciev, stanovenie srdcového výdaja a ejekčnej frakcie 1k250.0 Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca a ciev, stanovenie srdcového výdaja a ejekčnej frakcie 1) 

1k241.30 Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca a ciev, sondáž ductus arteriosus Botalli 1k250.6 Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca a ciev, sondáž ductus arteriosus  Botalli 1) 2)

1k241.31 Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca a ciev, sondáž operačne vytvoreného shuntu 1k250.7 Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca a ciev, sondáž operačne vytvoreného shuntu 1) 

1k241.32 Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca a ciev, sondáž kolaterálnych ciev 1k250.8 Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca a ciev, sondáž kolaterálnych ciev 1) 

1k241.5 Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca a ciev, angioskopia 1k250.9 Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca a ciev, angioskopia 1) 

1k241.x Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca a ciev, ostatné 1k250.x Diagnostické katetrizačné vyšetrenie srdca a ciev, ostatné 1) 

1k242.01 Záťažové EKG, fyzický test 1k300.0 Záťažové EKG, fyzický test 1) 

1k242.02 Záťažové EKG, farmakologický test 1k300.1 Záťažové EKG, farmakologický test 1) 

1k242.1 Transezofageálne EKG a/alebo ezofageálna stimulácia 1k300.2 Transezofageálne EKG a/alebo ezofageálna stimulácia 1) 

1k242.2 Test na naklonenej rovine (HUT) 1k301 Test na naklonenej rovine (HUT) 1) 

1k242.30 Holterovské vyšetrenie, EKG 1k302.0 Holterovské vyšetrenie, EKG 1) 

1k242.31 Holterovské vyšetrenie, krvný tlak 1k302.1 Holterovské vyšetrenie, krvný tlak 1) 

1k242.32 Holterovské vyšetrenie, EKG a krvný tlak 1k302.2 Holterovské vyšetrenie, EKG a krvný tlak 1) 2)

1k242.4 Vysokorozlišovacie EKG s analýzou neskorých komorových potenciálov 
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

1n110 Funkčné testy tráviaceho systému, ezofagomanometria 1n110 Funkčné testy tráviaceho systému,  ezofagomanometria  2)

1n111 Funkčné testy tráviaceho systému, manometria žlčových a pankreatických vývodov 1n111 Funkčné testy tráviaceho systému,  manometria žlčových a pankreatických vývodov  2)

1n112 Funkčné testy tráviaceho systému, anorektálna manometria 1n112 Funkčné testy tráviaceho systému,  anorektálna manometria  2)

1n113 Funkčné testy tráviaceho systému, manometria tenkého čreva 1n113 Funkčné testy gastrointestostatnélneho systému, manometria tenkého čreva  2)

1n114 Funkčné testy tráviaceho systému, manometria hrubého čreva 1n114 Funkčné testy gastrointestostatnélneho systému, manometria hrubého čreva  2)

1n120.0 Funkčné testy tráviaceho systému, pH-metria pažeráku, jednoduchá 1n120.0 Funkčné testy tráviaceho systému,  pH-metria pažeráku,jednoduchá  2)

1n120.1 Funkčné testy tráviaceho systému, pH-metria pažeráku, dlhodobá 1n120.1 Funkčné testy tráviaceho systému,  pH-metria pažeráku,dlhodobá  2)

1n120.x Funkčné testy tráviaceho systému, pH-metria pažeráku, ostatné 1n120.x Funkčné testy tráviaceho systému,  pH-metria pažeráku,ostatné  2)

1n121.0 Funkčné testy tráviaceho systému, pH-metria žalúdka, jednoduchá 1n121.0 Funkčné testy tráviaceho systému,  pH-metria žalúdka, jednoduchá  2)

1n121.1 Funkčné testy tráviaceho systému, pH-metria žalúdka, dlhodobá 1n121.1 Funkčné testy tráviaceho systému,  pH-metria žalúdka, dlhodobá  2)

1n121.x Funkčné testy tráviaceho systému, pH-metria žalúdka, ostatné 1n121.x Funkčné testy tráviaceho systému,  pH-metria žalúdka, ostatné  2)

1n130.0 Funkčné testy tráviaceho systému, elektrogastrografia 1n130.0 Funkčné testy tráviaceho systému, elektrogastrografia  

1n130.1 Funkčné testy tráviaceho systému, 24 hodinová pH - impedancia 1n130.1 Funkčné testy tráviaceho systému, 24 hodinová pH - impedancia  

1n130.2 Funkčné testy tráviaceho systému, PEP test 1n130.2 Funkčné testy tráviaceho systému, PEP test  



1o100
Vyšetrenie močovopohlavného systému, urodynamické vyšetrenie so súčasným využitím 

elektrofyziologickej metódy
1o100

Vyšetrenie močovopohlavného systému, urodynamické vyšetrenie so súčasným využitím 

elektrofyziologickej metódy
 

1o101 Vyšetrenie močovopohlavného systému, urodynamické vyšetrenie, meranie tlaku v močovom mechúri 1o101 Vyšetrenie močovopohlavného systému, urodynamické vyšetrenie, meranie tlaku v močovom  mechúri  2)

1o102 Vyšetrenie močovopohlavného systému, urodynamické vyšetrenie, videourodynamické vyšetrenie 1o102 Vyšetrenie močovopohlavného systému, urodynamické vyšetrenie, videourodynamické vyšetrenie  

1o10x Vyšetrenie močovopohlavného systému, urodynamické vyšetrenie, ostatné 1o10x Vyšetrenie močovopohlavného systému, urodynamické vyšetrenie, ostatné  

1o200 Vyšetrenie močovopohlavného systému, profilové meranie tlaku močovej rúry 1o200 Vyšetrenie močovopohlavného systému, profilové meranie tlaku močovej rúry  

1o201 Vyšetrenie močovopohlavného systému, kalibrácia močovej rúry 1o201 Vyšetrenie močovopohlavného systému, kalibrácia močovej  rúry  2)

31100 Komplexná ultrazvuková diferenciálna diagnostika s kontrastnou látkou 31100 Komplexná ultrazvuková diferenciálna diagnostika s kontrastnou látkou  

31101 Komplexná ultrazvuková prenatálna diagnostika: suspektné malformácie plodu 31101 Komplexná ultrazvuková prenatálna diagnostika: suspektné malformácie plodu  

31102.0
Komplexná ultrazvuková diferenciálna diagnostika u novorodencov a dojčiat: 2 alebo 3 parenchýmové 

orgány

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31102.1
Komplexná ultrazvuková diferenciálna diagnostika u novorodencov a dojčiat: ≥ 4 parenchýmové 

orgány
31102

Komplexná ultrazvuková diferenciálna diagnostika u novorodencov a dojčiat: ≥ 4 parenchymóve 

orgány 
1) 2)

31102.2 Komplexná ultrazvuková diferenciálna diagnostika u batoliat: ≥ 2 parenchýmové orgány
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31103 Komplexná ultrazvuková diferenciálna diagnostika: tkanivový doppler a speckle tracking 31103 Komplexná ultrazvuková diferenciálna diagnostika: tkanivový doppler a speckle tracking  

31104.0 USG vyšetrenie očnej gule pomocou 3D
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31104.1 USG vyšetrenie orbity
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31104.2 USG vyšetrenie orbity (A a B scan)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31104.3 USG vyšetrenie orbity pomocou B-scanu
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31104.4 USG vyšetrenie orbity pomocou B- scanu s použitím farebného vyšetrenia podľa Dopplera
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31120.1 Echokardiografia: komplexné vyšetrenie srdca s využitím M-mode, PW, CW, CFM 31200 Echokardiografia, komplexné vyšetrenie srdca s využitím M-mode, PW, CW, CFM 1) 2)

31120.2 Echokardiografia: čiastočné vyšetrenie so špecifikovaným (užším) zameraním (handheld echokg) 31202 Echokardiografia, čiastočné vyšetrenie so špecifikovaným (užším) zameraním (handheld echokg) 1) 2)

31120.3
Echokardiografia: vyšetrenie deformačných parametrov (strain, strain rate) a/alebo vyšetrenie 

dysynchrónie s archiváciou záznamu
31209

Echokardiografia, vyšetrenie deformačných parametrov (strain, strain rate) a/alebo vyšetrenie 

dysynchrónie s archiváciou záznamu
1) 2)

31120.4 Echokardiografia: prenatálne vyšetrenie 31210 Echokardiografia, prenatálne vyšetrenie 1) 2)

31121 Echokardiografia: transezofageálne vyšetrenie (TEE) 31201 Echokardiografia, transezofageálne vyšetrenie (TEE) 1) 2)

31124.0 Echokardiografia transtorakálna s dynamickou, fyzickou záťažou 31205 Echokardiografia, fyzický záťažový test 1) 2)

31124.1 Echokardiografia transtorakálna s farmakologickou záťažou 31206 Echokardiografia, farmakologický záťažový test 1) 2)

31129.0
Echokardiografia: využitie nadštandardných modalít (tkanivový dopler, CMM-Vp, color M-mode) s 

archiváciou záznamu
31204

Echokardiografia, využitie nadštandardných modalít (tkanivový dopler, CMM-Vp, color M-mode) s 

archiváciou záznamu
1) 2)

31129.1 Echokardiografia: použitie kontrastnej látky pri TTE alebo TEE 31207 Echokardiografia, použitie kontrastnej látky pri TTE alebo TEE 1) 2)

31129.2 Echokardiografia: 3D/4D modalita pri TTE alebo TEE s archiváciou záznamu 31208 Echokardiografia, 3D/4D modalita pri TTE alebo TEE s archiváciou záznamu 1) 2)

31129.3 Echokardiografia: celková anestéza počas výkonu pri TTE alebo TEE (doplnkový kód)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31220.0 USG vyšetrenie novorodenca alebo dojčaťa: centrálny nervový systém
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31220.2 USG vyšetrenie novorodenca alebo dojčaťa: hrudné orgány
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31220.3 USG vyšetrenie novorodenca alebo dojčaťa: bedrové kĺby
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31220.4 USG vyšetrenie novorodenca alebo dojčaťa: brušné orgány
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31221.0 USG vyšetrenie skróta, semenníkov a nadsemenníkov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31221.1 USG vyšetrenie močového traktu a orgánov malej panvy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31221.2 USG vyšetrenie transuretrálnou sondou
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



31221.3 USG vyšetrenie obličiek a odvodných močových ciest
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31221.4 USG vyšetrenie postmikčného rezidua
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31221.5
Duplexné vyšetrenie ciev obličiek pomocou PW Dopplera a farebného mapovania toku [CFM] vo 

vyšetrovanej oblasti

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31221.7
Duplexné vyšetrenie ciev penisu pomocou PW Dopplera a farebného mapovania toku [CFM] vo 

vyšetrovanej oblasti

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31221.8 USG vyšetrenie transplantovanej obličky s použitím PW-Dopplera farbeného mapovania toku (CFM)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31223.01 Transkraniálne dopplerovské vyšetrenie mozgových a periorbitálnych artérií
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31223.02
Transkraniálne duplexné dopplerovské vyšetrenie mozgových a periorbitálnych artérií pomocou B-

módu, PW-Dopplera a farebného mapovania toku (CFM)

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31223.1 Duplexné vyšetrenie extrakraniálnych mozgových artérií
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31223.20 Základné USG vyšetrenie krčných artérií (B-mód, PW-Doppler, CFM)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31223.21 Základné USG vyšetrenie artérií dolnej končatiny (B-mód, PW-Doppler, CFM)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31223.22 Základné USG vyšetrenie artérií hornej končatiny (B-mód, PW-Doppler, CFM)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31223.23 Základné USG vyšetrenie brušnej aorty a iliackých artérií
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31223.24 Základné USG vyšetrenie hlbokého žilového systému a perforátorov dolných končatín
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31223.25 Základné USG vyšetrenie povrchového žilového systému dolných končatín
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31223.30 Duplexné vyšetrenie artérií končatín
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31223.31 Duplexné vyšetrenie vén končatín
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31223.4
Vyšetrenie ciev pomocou PW Dopplera a farebného mapovania toku [CFM] v oblasti vyšetrovaného 

svalu

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31223.5 USG vyšetrenie abdominálnej aorty a mezenterických artérií (B-mód, PW doppler a CFM)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31223.60 USG vyšetrenie prietoku krvi v artériách končatín pomocou CW-Dopplera s vyhodnotením (ABI)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31223.61 USG vyšetrenie prietoku krvi vo vénach končatín pomocou CW-Dopplera s vyhodnotením
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31223.7 Duplexné USG vyšetrenie mezenteriálnych artérií a truncus coeliacus
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31223.8 USG vyšetrenie v.cava inferior (B-mód, PW doppler a CFM)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31223.9 USG vyšetrenie v.portae a jej vetiev (B-mód, PW doppler a CFM)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31223.x1 Duplexné vyšetrenie mamárnokoronárnych bajpasov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31223.x2 Duplexné vyšetrenie cievnej endotelovej funkcie (s/bez použitia nitroglycerínu)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31223.x3 Duplexné vyšetrenie tuhosti steny artérie (ECHO tracking)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31223.x4 Duplexné vyšetrenie dialyzačných AV fistúl
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31224.10 USG vyšetrenie prínosových dutín a oblasti tváre
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31224.11 USG vyšetrenie krku
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



31224.12 USG štítnej žľazy a mäkkých častí krku
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31224.13 USG vyšetrenie slinných žliaz
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31224.2 USG vyšetrenie pleurálnych kolekcií
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31224.30 USG vyšetrenie dutiny brušnej
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31224.31
USG vyšetrenie orgánu dutiny brušnej s použitím funkcie farbenia a funkcie PW alebo CW Doppler 

(triplexné)

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31224.40
USG vyšetrenie pečene (CFM) s meraním prietokov Dopplerovskou USG metódou (PW) - farebný 

Doppler

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31224.41 USG vyšetrenie pečene s intravenózne aplikovaným kontrastom
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31224.42 USG vyšetrenie transplantovanej pečene s použitím PW-Dopplera farbeného mapovania toku (CFM)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31224.50 USG vyšetrenie pankreasu s farbením [CFM] a meraním prietokov Dopplerovskou metódou
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31224.51 USG vyšetrenie pankreasu s intravenózne aplikovaným kontrastom
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31224.60 USG vyšetrenie žlčníka a žlčových ciest s farbením [CFM] a meraním prietokov Dopplerovskou metódou
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31224.61 USG vyšetrenie žlčníka s podaním kontrastnej látky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31224.7 USG vyšetrenie tenkého čreva
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31224.8 USG vyšetrenie hrubého čreva
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31224.9 USG vyšetrenie appendix
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31226.0 Lokalizácia prsníkovej lézie zakreslením na kožný kryt: pod USG kontrolou
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31226.1 USG vyšetrenie prsníkov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31226.2 USG duplexné vyšetrenie prsníkov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31226.3 USG vyšetrenie axíl a regionálnych lymfatických uzlín
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31226.4 USG vyšetrenie kĺbov, svalov a mäkkých tkanív
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31226.5 USG vyšetrenie nervov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31226.6 USG elastografické vyšetrenie pečene, prsníkov, štítnej žľazy, prostaty, muskuloskeltálneho systému
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

31311 Transbronchiálna endosonografia 31j10 Endosonografia transbronchiálna 1) 2)

31312 Endosonografia cievneho systému 31k10 Endosonografia cievneho systému 1) 

31313.1 Endosonografia srdca, intravaskulárna koronagrafia 31k11.0 Endosonografia srdca: intravaskulárna koronagrafia 1) 2)

31313.2 Endosonografia srdca, meranie koronárnych prietokov 31k11.1 Endosonografia srdca: meranie koronárnych prietokov 1) 2)

31313.3 Endosonografia srdca, intrakardiálna echokardiografia 31k11.2 Endosonografia srdca: intrakardiálna echokardiografia 1) 2)

31313.x Endosonografia srdca, ostatné 31k11.x Endosonografia srdca: ostatné 1) 2)

31314.1 Endosonografia dutiny ústnej a hypofaryngu 31n10.0 Endosonografia dutiny ústnej a hypofaryngu 1) 2)

31314.2 Endosonografia pažeráku 31n10.1 Endosonografia pažeráku 1) 

31314.3 Endosonografia žalúdka 31n10.2 Endosonografia žalúdka 1) 

31314.4 Endosonografia dvanástnika 31n10.3 Endosonografia dvanástnika 1) 

31314.5 Endosonografia žlčových ciest 31n10.4 Endosonografia žlčových ciest 1) 

31314.6 Endosonografia podžalúdková žľaza 31n10.5 Endosonografia podžalúdková žľaza 1) 

31314.7 Endosonografia hrubé črevo 31n10.6 Endosonografia hrubé črevo  1) 2)



31314.8 Endosonografia konečník 31n10.7 Endosonografia konečník 1) 2)

31314.9 Endosonografia dutiny brušnej: laparoskopická sonografia 31x10.0 Endosonografia dutiny brušnej: laparoskopická sonografia 1) 

31314.a Endosonografia retroperitonea 31x10.1 Endosonografia retroperitonea 1) 

31316.1 Endosonografia močového mechúra a močovej rúry: transrektálne 31o10.0 Endosonografia močového mechúra a močovej rúry: transrektálne 1) 2)

31316.2 Endosonografia močového mechúra a močovej rúry: transuretrálne 31o10.1 Endosonografia močového mechúra a močovej rúry: transuretrálne 1) 

31317.1 Endosonografia mužských pohlavných orgánov: transrektálne 31p10.0 Endosonografia mužských pohlavných orgánov:  transrektálne 1) 2)

31317.2 Endosonografia mužských pohlavných orgánov: transuretrálne 31p10.1 Endosonografia mužských pohlavných orgánov: transuretrálne 1) 

3131a Endosonografia ženských pohlavných orgánov 31q10 Endosonografia ženských pohlavných orgánov 1) 

3131b Tkanivový Doppler [doppler tissue imaging]
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

3131x Endosonografie: ostatné 31x1x Endosonografie : ostatné 1) 2)

32101.0 Intraorálne RTG vyšetrenie podnebia a ústnej spodiny v záhryze
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

32101.1 Intraorálne RTG vyšetrenie časti mandibuly
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

32101.2 Intraorálne RTG vyšetrenie časti maxily
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

32101.3 Intraorálne RTG vyšetrenie zubov a ústnych tkanív
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

32101.4 RTG vyšetrenie v stomatológii extraorálne v záhryze
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

32101.5 RTG vyšetrenie ústnej spodiny
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

32101.6 RTG vyšetrenie ústnej spodiny OPG
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

32101.7 RTG vyšetrenie maxily OPG
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

32101.8 RTG vyšetrenie maxily v PA a bočnej projekcii
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

32101.9 RTG vyšetrenie maxily v PA projekcii
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

32101.a RTG vyšetrenie mandibuly v PA a bočnej projekcii
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

32101.b RTG slinných žliaz
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

32102.1 RTG vyšetrenie časti lebky v špeciálnych projekciách
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

32102.2 RTG vyšetrenie paranazálnych dutín a tvarovej časti lebky, v jednej projekcii
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

32102.3 RTG vyšetrenie krčných orgánov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

32103.0 RTG vyšetrenie cervikálnej chrbtice v dvoch rovinách
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

32103.1 RTG vyšetrenie torakálnej chrbtice v dvoch rovinách
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

32103.2 RTG vyšetrenie chrbtice, celková snímka chrbtice
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

32103.3 RTG vyšetrenie chrbtice, dynamické vyšetrenie niektorého úseku chrbtice
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

32103.4 RTG vyšetrenie lumbálnej chrbtice v dvoch rovinách
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

32104.0 RTG vyšetrenie hrudnej dutiny: natívne
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

32104.1 RTG vyšetrenie hrudných orgánov v dvoch rovinách
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

32104.2 RTG vyšetrenie hrudnej dutiny: PA alebo AP projekcia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



32105.0 RTG vyšetrenie brušnej dutiny: cielená snímka
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

32105.1 RTG vyšetrenie brušnej dutiny v dvoch prípadne viacerých rovinách
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

32105.2 RTG vyšetrenie brušnej dutiny: PA alebo AP projekcia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

32106.0 RTG štandardné natívne vyšetrenie panvy v AP alebo PA projekcii
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

32106.1 RTG vyšetrenie panvy najmenej v dvoch rovinách
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

32107 RTG vyšetrenie časti skeletu v jednej rovine
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

32108 RTG vyšetrenie končatín alebo ich časti najmenej v dvoch rovinách
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

32109 RTG vyšetrenie kosteného toraxu v jednej rovine
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

3210a RTG vyšetrenie ramenného pletenca najmenej v dvoch rovinách
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

3210b RTG vyšetrenie sakroiliakálnych kĺbov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

32201
RTG vyšetrenie systémov, ktoré vznikli prirodzene alebo následkom choroby, vyšetrenie dutín, fistúl 

(napríklad sialografia, kavernografia, vezikulografia, retrográdna urografia)

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

32202.0 Myelografia 32a00 Myelografia 1) 

32202.1 Diskografia 32a01 Diskografia 1) 

32203.10 Sialografia príušnej žľazy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

32203.11 Sialografia submandibulárnej žľazy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

32203.2 Faryngografia 32h00 Faryngografia 1) 

32203.3 Ezofagografia 32n01 Ezofagografia 1) 

32203.4 Bronchografia 32j00 Bronchografia 1) 

32203.5 Gastrografia 32n02 Gastrografia 1) 

32203.6 Enterografia 32n03 Enteroklýza 1) 2)

32203.7 Irigografia 32n04 Irigografia 1) 

32203.8 Vyšetrenie gastrointestinálnej pasáže: frakcionovane 32n05 Vyšetrenie gastrointestinálnej pasáže: frakcionovane 1) 

32203.91 Intravenózna cholangiografia 32n06.0 Cholangiografia: intravenózna 1) 2)

32203.92 Perkutánna transhepatická cholangiografia (PTC) 32n06.1 Cholangiografia: perkutánna transhepatická (PTC) 1) 2)

32204.10 Urografia: intravenózna 32o00.0 Urografia: intravenózna 1) 

32204.11 Urografia: retrográdna 32o00.1 Urografia: retrográdna 1) 2)

32204.12 Urografia: perkutánna 32o00.2 Urografia: perkutánna 1) 

32204.2 Uretrocystografia: mikčná 32o01 Uretrocystografia: mikčná 1) 

32204.3 Cystografia 32o02 Cystografia 1) 

32204.4 Uretrografia 32o03 Uretrografia 1) 

32205 Vazovezikulografia 32p00 Vazovezikulografia 1) 

32206.1 Hysterosalpingografia 32q00 Hysterosalpingografia 1) 

32206.2 Vaginografia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

32207 Artrografia 32t00 Artrografia 1) 

32208.1 Mamografia: 1 a viac projekcií 32u00.0 Mamografia: 1 a viac úrovní 1) 2)

32208.2 Mamografia: vybraná vzorka 32u00.1 Mamografia: vybraná vzorka 1) 

32208.3 Duktografia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

32209.1 Rádiografie: ostatné 32x0x Rádiografie: ostatné 1) 

32209.2 Fistulografia 32x00 Fistulografia 1) 

32209.3 Sínusografia 32x01 Sínusografia 1) 



32209.4 Galaktografia 32u01 Galaktografia 1) 

32301.1 Artériografia: intrakraniálne cievy 3l100 Artériografia intrakraniálnych ciev  1) 2)

32301.2 Artériografia: extrakraniálne cievy a cievy krku 3l101 Artériografia extrakraniálnych ciev a ciev krku 1) 2)

32302.1 Artériografia: oblúk aorty 3l102 Artériografia oblúka aorty 1) 2)

32302.2 Angiografia niektorej z tepien odstupujúcich z aorty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

32302.3 Angiografia aorty alebo artéria pulmonalis alebo vena cava inferior
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

32303 Artériografia: hrudníkové cievy 3l103 Artériografia hrudníkových ciev 1) 2)

32304 Artériografia: brušné cievy 3l104 Artériografia brušných ciev 1) 2)

32305 Artériografia: panvové cievy 3l105 Artériografia panvových ciev 1) 2)

32306.1 Artériografia: horná končatina 3l106 Artériografia hornej končatiny 1) 2)

32306.2 Artériografia: dolná končatina 3l107 Artériografia dolnej končatiny 1) 2)

32307 Artériografia: selektívna a superselektívna 3l108 Artériografia selektívna a superselektívna 1) 2)

32308 Artériografia: spinálna 3l109 Artériografia spinálna 1) 2)

32309 Okluzívny test mozgových artérií
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

3230x Artériografia: ostatné 3l10x Artériografia ostatné 1) 2)

32311 Vénografia intrakraniálnych ciev 3l200 Vénografia intrakraniálnych ciev  1) 2)

32312.1 Vénografia ciev krku a hrudníka: vena cava superior 3l210.0 Vénografia ciev krku a hrudníka: vena cava superior 1) 

32312.2 Vénografia ciev krku a hrudníka: pľúcne žily 3l210.1 Vénografia ciev krku a hrudníka: pľúcne žily 1) 

32312.3 Vénografia ciev krku a hrudníka: koronárne žily 3l210.2 Vénografia ciev krku a hrudníka: koronárne žily 1) 

32312.x Vénografia ciev krku a hrudníka: ostatné 3l210.x Vénografia ciev krku a hrudníka: ostatné 1) 

32313.1 Vénografia dutiny brušnej a panvy: vena cava inferior 3l211.0 Vénografia dutiny brušnej a panvy: vena cava inferior  1) 2)

32313.2 Vénografia dutiny brušnej a panvy: obličky 3l211.1 Vénografia dutiny brušnej a panvy: obličky 1) 

32313.3 Vénografia dutiny brušnej a panvy: slezina 3l211.2 Vénografia dutiny brušnej a panvy: slezina 1) 

32313.4 Vénografia dutiny brušnej a panvy: mezentérium 3l211.3 Vénografia dutiny brušnej a panvy: mezentérium 1) 2)

32313.5 Vénografia dutiny brušnej a panvy: v. Iliacae 3l211.4 Vénografia dutiny brušnej a panvy: vv. Iliacae 1) 2)

32313.6 Vénografia dutiny brušnej a panvy: vena portae 3l211.5 Vénografia dutiny brušnej a panvy: vena portae 1) 

32313.7
Vénografia a odber venóznej krvi z nadobličiek alebo obličiek alebo z dolných petróznych sinusov 

(Sampling)

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

32313.x Vénografia dutiny brušnej a panvy: ostatné 3l211.x Vénografia dutiny brušnej a panvy: ostatné 1) 

32319.1 Vyšetrenie rezistencie na ASA
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

32319.2 Vyšetrenie rezistencie na clopidogrel
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

3231a Vénografia končatiny 3l212 Vénografia končatiny 1) 

3231b Vénografia sinus cavernosus 3l214 Vénografia sinus cavernosus 1) 

3231x Vénografia: ostatné 3l21x Vénografia: ostatné 1) 

32321.1 Lymfografia 1 končatiny 3l300 Lymfografia končatiny 1) 2)

32321.2 Lymfografia 2 končatín 3l301 Lymfografia 2 končatín 1) 

32321.x Lymfografia: ostatné 3l30x Lymfografia: ostatné 1) 

32331 Angiografia ciev oka: sietnica, flouresceínová 3lc00 Angiografia ciev oka: sietnica, flouresceínová 1) 

32332 Angiografia ciev oka: cievovka, ICG 3lc01 Angiografia ciev oka: cievovka, ICG 1) 

32333 Angiografia ciev oka: spojovka a dúhovka, flouresceínová 3lc02 Angiografia ciev oka: spojovka a dúhovka, flouresceínová 1) 

3233x Angiografia ciev oka: ostatné 3lc0x Angiografia ciev oka: ostatné 1) 

33000.00 Natívne CT vyšetrenie: hlava 33000 Natívne CT vyšetrenie: hlava 1) 

33000.01 Natívne CT vyšetrenie: pontocerebellárne uhly, spánková kosť a báza lebečná
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

33000.02 Natívne CT vyšetrenie: prínosové dutiny a tvárová časť lebky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

33000.03 Natívne CT vyšetrenie: zuby a čeľuste
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



33000.1 Natívne CT vyšetrenie: krk 33001 Natívne CT vyšetrenie: krk 1) 

33000.20 Natívne CT vyšetrenie: krčná chrbtica
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

33000.21 Natívne CT vyšetrenie: chrbtica a miecha 33003 Natívne CT vyšetrenie: chrbtica a miecha 1) 

33000.22 Natívne CT vyšetrenie: hrudná chrbtica
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

33000.23 Natívne CT vyšetrenie: drieková chrbtica
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

33000.3 Natívne CT vyšetrenie: hrudník 33002 Natívne CT vyšetrenie: hrudník 1) 

33000.4 Natívne CT vyšetrenie: srdce 33004 Natívne CT vyšetrenie: srdce 1) 

33000.5 Natívne CT vyšetrenie: dutina brušná 33007 Natívne CT vyšetrenie: dutina brušná 1) 

33000.6 Natívne CT vyšetrenie: panva 33006 Natívne CT vyšetrenie: panva 1) 

33000.7 Natívne CT vyšetrenie: kostrovo-svalový systém 33005 Natívne CT vyšetrenie: kostrovo-svalový systém 1) 

33000.8 Natívne CT vyšetrenie: sakroiliakálne kĺby
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

33000.x Natívne CT vyšetrenie: ostatné 3300x Natívne CT vyšetrenie: ostatné 1) 

33010.1 Kontrastné CT vyšetrenie: hlava 33100 Kontrastné CT vyšetrenie: hlava 1) 

33010.2 Kontrastné CT vyšetrenie: krk 33101 Kontrastné CT vyšetrenie: krk 1) 

33010.3 Kontrastné CT vyšetrenie: chrbtica a miecha 33103 Kontrastné CT vyšetrenie: chrbtica a miecha 1) 

33010.40 Kontrastné CT vyšetrenie srdca: v pokoji 33104.0 Kontrastné CT vyšetrenie: srdce: v pokoji 1) 2)

33010.41 Kontrastné CT vyšetrenie srdca: fyzická záťaž 33104.1 Kontrastné CT vyšetrenie: srdce: fyzická záťaž 1) 2)

33010.42 Kontrastné CT vyšetrenie srdca: farmakologická záťaž 33104.2 Kontrastné CT vyšetrenie: srdce: farmakologická záťaž 1) 2)

33010.43 Kontrastné CT vyšetrenie srdca: koronárna angiografia 33104.3 Kontrastné CT vyšetrenie: srdce: koronárna angiografia 1) 2)

33010.4x Kontrastné CT vyšetrenie srdca: ostatné 33104.x Kontrastné CT vyšetrenie: srdce: ostatné 1) 2)

33010.50 Kontrastné CT vyšetrenie: hrudník 33102 Kontrastné CT vyšetrenie: hrudník 1) 

33010.51 Kontrastné CT vyšetrenie: dutina brušná 33105 Kontrastné CT vyšetrenie: dutina brušná 1) 

33010.52 Kontrastné CT vyšetrenie: panva 33106 Kontrastné CT vyšetrenie: panva 1) 

33010.53 Kontrastné CT vyšetrenie: hrudná a brušná dutina
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

33010.54 Kontrastné CT vyšetrenie: hrudná a brušná dutina a panva
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

33010.55 Kontrastné CT vyšetrenie: brušná dutina a panva
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

33010.56 CT multifázové vyšetrenie pečene
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

33010.60 Kontrastné CT vyšetrenie: enterografia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

33010.61 Kontrastné CT vyšetrenie: enteroklýza
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

33010.62 Kontrastné CT vyšetrenie: kolonografia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

33010.63 CT virtuálna kolonografia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

33010.7 Kontrastné CT vyšetrenie: kostrovo-svalový systém 33107 Kontrastné CT vyšetrenie: kostrovo-svalový systém 1) 

33010.8 Kontrastné CT vyšetrenie: artrografia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

33010.9 Kontrastné CT vyšetrenie: polytrauma
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

33010.x Kontrastné CT vyšetrenie: ostatné 3310x Kontrastné CT vyšetrenie: ostatné 1) 

33011.0 Kontrastné CT vyšetrenie: periférne cievy 33108 Kontrastné CT vyšetrenie: periférne cievy 1) 

33011.1 CT vyšetrenie aorty a plánovanie aortálneho stentgraftu
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

33011.2 CT fluoroskopia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



33011.3 CT urografia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

33011.4 CT pulmografia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

33011.5 CT splenoportografia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

33011.6 CT venografia mozgových splavov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

33011.7 CT perimyelografia (PMG)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

33011.8 CT myelografia 33201 Špecializované CT vyšetrenie: myelografia 1) 2)

33011.9 CT ventrikulografia 33200 Špecializované CT vyšetrenie: ventrikulografia 1) 2)

33011.a HRCT pľúc
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

33011.b CT kvantitatívna histogramová analýza pľúc
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

33011.c CT stereotaxia mozgu
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

33011.d CT vyšetrenie na kvantifikáciu množstva kalcia [calcium scoring]
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

33011.e Perfúzne CT vyšetrenie mozgu alebo iných parenchýmových orgánov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

33011.x Iné špecializované CT vyšetrenie 33202 Špecializované CT vyšetrenie: ostatné 1) 2)

33012.0 CT angiografia mozgového riečišťa (Oblúk aorty - Willisov okruh)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

33012.1 CT angiografia extrakraniálneho mozgového riečišťa
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

33012.2 CT angiografia hrudných ciev
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

33012.3 CT angiografia brušných ciev
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

33012.4 CT angiografia panvových a končatinových ciev
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

33012.5 CT angiografia iných úsekov cievneho riečišťa
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

33100.1 Elektrónová tomografia: mozog 33300 Elektrónová tomografia: mozog 1) 

33100.2 Elektrónová tomografia: srdce 33301 Elektrónová tomografia: srdce 1) 

33100.3 Elektrónová tomografia: periférne cievy 33302 Elektrónová tomografia: periférne cievy 1) 

33100.x Elektrónová tomografia: ostatné 3330x Elektrónová tomografia: ostatné 1) 

33101.1 Konfokálna laserová mikroskopia 34000 Konfokálna laserová mikroskopia 1) 

33101.x Optické laserové zobrazovacie metódy: ostatné 34001 Optické laserové zobrazovacie metódy: ostatné 1) 

33110.0 Optická koherentná tomografia: predný segment oka 341c0 Optická koherentná tomografia; predný segment oka 1) 2)

33110.1 Optická koherentná tomografia: terč zrakového nervu 341c1 Optická koherentná tomografia; terč zrakového nervu 1) 2)

33110.2 Optická koherentná tomografia: sietnica 341c2.0 Optická koherentná tomografia, sietnica 1) 2)

33110.3 Optická koherentná tomografia: gangliové vrstvy sietnice 341c2.1 Optická koherentná tomografia; gangliové vrstvy sietnice 1) 2)

33110.4 Optická koherentná tomografia: cievy sietnice 341c2.2 Optická koherentná tomografia; cievy sietnice 1) 2)

33110.5 Optická koherentná tomografia: cievovka 341c3 Optická koherentná tomografia; cievovka 1) 2)

33110.x Optická koherentná tomografia: ostatné 341x0 Optická koherentná tomografia: ostatné 1) 

33111.0 Cytometria prednej komory oka 34c00 Cytometria prednej komory oka 1) 

33111.1 Mikroperimetria oka 34c01 Mikroperimetria jedného oka 1) 2)

33111.2 Optická biometria oka 34c02 Optická biometria oka 1) 

33120.0 Kostná denzitometria, DXA denzitometria: celotelová, body composition 37000.0 Kostná denzitometria: DXA denzitometria; celotelová, body composition 1) 2)

33120.1 Kostná denzitometria, DXA denzitometria: bočná morfometria 37000.1 Kostná denzitometria: DXA denzitometria; bočná morfometria 1) 2)

33120.2 Kostná denzitometria, DXA denzitometria: pri osteosyntéze a TEP 37000.2 Kostná denzitometria: DXA denzitometria; pri osteosyntéze a TEP 1) 2)

33120.3 Kostná denzitometria, DXA denzitometria: TBS - kvalita kostnej štruktúry 37000.3 Kostná denzitometria: DXA denzitometria; TBS - kvalita kostnej štruktúry 1) 2)



33120.x Kostná denzitometria: ostatné 37000.x Kostná denzitometria: ostatné 1) 

33121 Elektrická impedančná spektroskopia kože 37001 Elektrická impedančná spektroskopia kože  1) 2)

34011 Natívne MRI vyšetrenie: hlava 36000 Natívne MRI vyšetrenie: hlava 1) 

34012 Natívne MRI vyšetrenie: krk 36001 Natívne MRI vyšetrenie: krk 1) 

34013 Natívne MRI vyšetrenie: hrudník 36009 Natívne MRI vyšetrenie: hrudník 1) 

34014.0 Natívne MRI vyšetrenie: krčná chrbtica
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

34014.1 Natívne MRI vyšetrenie: hrudná chrbtica
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

34014.2 Natívne MRI vyšetrenie: drieková chrbtica
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

34014.3 Natívne MRI vyšetrenie: chrbtica a miecha 36002 Natívne MRI vyšetrenie: chrbtica a miecha 1) 

34015.0 Natívne MRI vyšetrenie: srdce: v pokoji 36003.0 Natívne MRI vyšetrenie: srdce: v pokoji 1) 

34015.1 Natívne MRI vyšetrenie: srdce: fyzická záťaž 36003.1 Natívne MRI vyšetrenie: srdce: fyzická záťaž 1) 

34015.2 Natívne MRI vyšetrenie: srdce: farmakologická záťaž 36003.2 Natívne MRI vyšetrenie: srdce: farmakologická záťaž 1) 

34015.x Natívne MRI vyšetrenie: srdce: ostatné 36003.x Natívne MRI vyšetrenie: srdce: ostatné 1) 

34016 Natívne MRI vyšetrenie: dutina brušná 36004 Natívne MRI vyšetrenie: dutina brušná 1) 

34017 Natívne MRI vyšetrenie: panva 36005 Natívne MRI vyšetrenie: panva 1) 

34018 Natívne MRI vyšetrenie: kostrovo-svalový systém 36006 Natívne MRI vyšetrenie: kostrovo-svalový systém 1) 

34019 Natívne MRI vyšetrenie: prsník 36007 Natívne MRI vyšetrenie: prsník 1) 

3401a Natívne MRI vyšetrenie: periférne cievy 36008 Natívne MRI vyšetrenie: periférne cievy 1) 

3401b Natívne MRI vyšetrenie: plod 36010 Natívne MRI vyšetrenie: plod 1) 

3401x Natívne MRI vyšetrenie: ostatné 3601x Natívne MRI vyšetrenie: ostatné 1) 

34021 Kontrastné MRI vyšetrenie: hlava 36100 Kontrastné MRI vyšetrenie: hlava 1) 

34022 Kontrastné MRI vyšetrenie: krk 36101 Kontrastné MRI vyšetrenie: krk 1) 

34023 Kontrastné MRI vyšetrenie: hrudník 36102 Kontrastné MRI vyšetrenie: hrudník 1) 

34024.0 Kontrastné MRI vyšetrenie: krčná chrbtica
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

34024.1 Kontrastné MRI vyšetrenie: hrudná chrbtica
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

34024.2 Kontrastné MRI vyšetrenie: drieková chrbtica
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

34024.3 Kontrastné MRI vyšetrenie: chrbtica a miecha (okrem MRI-myelografie) 36103 Kontrastné MRI vyšetrenie: chrbtica a miecha 1) 2)

34025.0 Kontrastné MRI vyšetrenie srdca: v pokoji 36104.0 Kontrastné MRI vyšetrenie: srdce: v pokoji 1) 2)

34025.1 Kontrastné MRI vyšetrenie srdca: fyzická záťaž 36104.1 Kontrastné MRI vyšetrenie: srdce: fyzická záťaž 1) 2)

34025.2 Kontrastné MRI vyšetrenie srdca: farmakologická záťaž 36104.2 Kontrastné MRI vyšetrenie: srdce: farmakologická záťaž 1) 2)

34025.x Kontrastné MRI vyšetrenie srdca: ostatné 36104.x Kontrastné MRI vyšetrenie: srdce: ostatné 1) 2)

34026 Kontrastné MRI vyšetrenie: dutina brušná 36105 Kontrastné MRI vyšetrenie: dutina brušná 1) 

34027 Kontrastné MRI vyšetrenie: kostrovo-svalový systém 36106 Kontrastné MRI vyšetrenie: kostrovo-svalový systém 1) 

34028 Kontrastné MRI vyšetrenie: prsník 36107 Kontrastné MRI vyšetrenie: prsník 1) 

34029 Kontrastné MRI vyšetrenie: periférne cievy 36108 Kontrastné MRI vyšetrenie: periférne cievy 1) 

3402a Kontrastné MRI vyšetrenie: panva 36109 Kontrastné MRI vyšetrenie: panva 1) 

3402b Kontrastné MRI vyšetrenie: plod 36110 Kontrastné MRI vyšetrenie: plod 1) 

3402x Kontrastné MRI vyšetrenie: ostatné 3611x Kontrastné MRI vyšetrenie: ostatné 1) 

34031 MRI - ventrikulografia 36200 Funkčné MRI vyšetrenie: ventrikulografia 1) 2)

34032 MRI - myelografia 36201 Funkčné MRI vyšetrenie: myelografia 1) 2)

34033 MRI - sialografia 36202 Funkčné MRI vyšetrenie: sialografia 1) 2)

34034 MRI - cholangiopankreatikografia (MRCP) 36203 Funkčné MRI vyšetrenie: cholangiopankreatikografia (MRCP) 1) 2)

34035 MRI - artrografia 36204 Funkčné MRI vyšetrenie: artrografia 1) 2)

34036 Perfúzne MR vyšetrenie mozgu
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

3403x MRI vyšetrenia: ostatné 36205 Funkčné MRI vyšetrenie: ostatné 1) 2)



35110 Scintigrafia slinných žliaz 35110 Scintigrafia slinných žliaz  

35111.1 Scintigrafia motility pažeráku s 99mTc-LyoMAA 35111.1 Scintigrafia motility ezofágu s 99mTc-LyoMAA  2)

35111.2 Scintigrafia motility pažeráku s 99mTc-DTPA 35111.2 Scintigrafia motility ezofágu s 99mTc-DTPA  2)

35111.3 Scintigrafia motility pažeráku s rádiokoloidom 35111.3 Scintigrafia motility ezofágu s rádiokoloidom  2)

35111.x Scintigrafia motility pažeráku: ostatné 35111.x Scintigrafia motility pažeráku: iná  2)

35114.0 Scintigrafia evakuácie žalúdka 35114.0 Scintigrafia evakuácie žalúdka  

35114.1 Scintigrafia evakuácie žalúdka s doplnkovým snímaním 35114.1 Scintigrafia evakuácie žalúdka s doplnkovým snímaním  

35116 Scintigrafia duodenogastrického refluxu 35116 Scintigrafia duodenogastrického refluxu  

35117.0 Scintigrafia tráviaceho systému dynamická (bez ďalších doplnkových opatrení) 35117.0 Scintigrafia tráviaceho systému dynamická  2)

35117.1 Scintigrafia tráviaceho systému dynamická s doplnkovým snímaním 35117.1 Scintigrafia tráviaceho systému dynamická s doplnkovým snímaním  

35117.2 Scintigrafia tráviaceho systému dynamická s doplnkovým snímaním po 24 hodinách 35117.2 Scintigrafia tráviaceho systému dynamická s doplnkovým snímaním po 24 hodinách  

35117.3 Scintigrafia tráviaceho systému dynamická s doplnkovým SPECT záznamom 35117.3 Scintigrafia tráviaceho systému dynamická s doplnkovým SPECT záznamom  

35117.5 Scintigrafia tráviaceho systému dynamická s doplnkovým SPECT/CT záznamom 35117.5 Scintigrafia tráviaceho systému dynamická s doplnkovým SPECT/CT záznamom  

35119.0 Scintigrafia hemangiómu pečene 35119.0 Scintigrafia hemangiómu pečene  

35119.b Scintigrafia hemangiómu pečene metódou SPECT 35119.b Scintigrafia hemangiómu pečene metódou SPECT  

35119.c Scintigrafia hemangiómu pečene metódou SPECT/CT 35119.c Scintigrafia hemangiómu pečene metódou SPECT/CT  

3511a.0 Scintigrafia hepatobiliárna (bez ďalších doplnkových opatrení) 3511a.0 Scintigrafia hepatobiliárna  2)

3511a.1 Scintigrafia hepatobiliárna s doplnkovým snímaním 3511a.1 Scintigrafia hepatobiliárna s doplnkovým snímaním  

3511a.2 Scintigrafia hepatobiliárna s doplnkovým snímaním po 24 hodinách 3511a.2 Scintigrafia hepatobiliárna s doplnkovým snímaním po 24 hodinách  

3511b.0 Scintigrafia pečene a sleziny 3511b.0 Scintigrafia pečene a sleziny  

3511b.b Scintigrafia pečene a sleziny metódou SPECT 3511b.b Scintigrafia pečene a sleziny metódou SPECT  

3511b.c Scintigrafia pečene a sleziny metódou SPECT/CT 3511b.c Scintigrafia pečene a sleziny metódou SPECT/CT  

3511c.0 Selektívna scintigrafia sleziny 3511c.0 Selektívna scintigrafia sleziny  

3511c.b Selektívna scintigrafia sleziny metódou SPECT 3511c.b Selektívna scintigrafia sleziny metódou SPECT  

3511c.c Selektívna scintigrafia sleziny metódou SPECT/CT 3511c.c Selektívna scintigrafia sleziny metódou SPECT/CT  

3511d.0 Scintigrafia Meckelovho divertikula a ektopickej sliznice žalúdka (bez ďalších doplnkových opatrení) 3511d.0 Scintigrafia Meckelovho divertikula a ektopickej sliznice žalúdka  2)

3511d.3 Scintigrafia Meckelovho divertikula a ektopickej sliznice žalúdka s doplnkovým SPECT 3511d.3 Scintigrafia Meckelovho divertikula a ektopickej sliznice žalúdka s doplnkovým SPECT  

3511d.5 Scintigrafia Meckelovho divertikula a ektopickej sliznice žalúdka s doplnkovým SPECT/CT 3511d.5 Scintigrafia Meckelovho divertikula a ektopickej sliznice žalúdka s doplnkovým SPECT/CT  

3511e.0 Scintigrafia zdroja krvácania v tráviacom systéme (bez ďalších doplnkových opatrení) 3511e.0 Scintigrafia zdroja krvácania v tráviacom systéme  2)

3511e.2 Scintigrafia zdroja krvácania v tráviacom systéme s doplnkovým snímaním po 24 hodinách 3511e.2 Scintigrafia zdroja krvácania v tráviacom systéme s doplnkovým snímaním po 24 hodinách  

3511e.3 Scintigrafia zdroja krvácania v tráviacom systéme s doplnkovým SPECT 3511e.3 Scintigrafia zdroja krvácania v tráviacom systéme s doplnkovým SPECT  

3511e.5 Scintigrafia zdroja krvácania v tráviacom systéme s doplnkovým SPECT/CT 3511e.5 Scintigrafia zdroja krvácania v tráviacom systéme s doplnkovým SPECT/CT  

3511f Rádionuklidové vyšetrenie permeability tráviaceho systému 3511f Rádionuklidové vyšetrenie permeability tráviaceho systému  

3511g Rádionuklidové vyšetrenie resorpcie látok tráviacom systéme 3511g Rádionuklidové vyšetrenie resorpcie látok tráviacom systéme  

3511h
Planárna scintigrafia a SPECT/CT artériovej perfúzie pečene s 99mTc-MAA pred selektívnou internou 

rádioterapiou (SIRT) nádorov pečene s kvantifikáciou skratovaného objemu do pľúcneho riečiska
3511h

Planárna scintigrafia a SPECT/CT artériovej perfúzie pečene s 99mTc-MAA pred selektívnou internou 

rádioterapiou (SIRT) nádorov pečene s kvantifikáciou skratovaného objemu do pľúcneho riečiska
 

35120.0 Scintigrafia štítnej žľazy 99mTcO (bez ďalších doplnkových opatrení) 35120.0 Scintigrafia štítnej žľazy 99mTcO  2)

35120.3 Scintigrafia štítnej žľazy 99mTcO s doplnkovým SPECT 35120.3 Scintigrafia štítnej žľazy 99mTcO s doplnkovým SPECT  

35120.5 Scintigrafia štítnej žľazy 99mTcO s doplnkovým SPECT/CT 35120.5 Scintigrafia štítnej žľazy 99mTcO s doplnkovým SPECT/CT  

35121.0 Scintigrafia štítnej žľazy 99mTcO pinhole kolimátorom (bez ďalších doplnkových opatrení) 35121.0 Scintigrafia štítnej žľazy 99mTcO pinhole kolimátorom  2)

35121.3 Scintigrafia štítnej žľazy 99mTcO pinhole kolimátorom s doplnkovým SPECT 35121.3 Scintigrafia štítnej žľazy 99mTcO pinhole kolimátorom s doplnkovým SPECT  

35121.5 Scintigrafia štítnej žľazy 99mTcO pinhole kolimátorom s doplnkovým SPECT/CT 35121.5 Scintigrafia štítnej žľazy 99mTcO pinhole kolimátorom s doplnkovým SPECT/CT  

35122.0 Scintigrafia štítnej žľazy 131I (bez ďalších doplnkových opatrení) 35122.0 Scintigrafia štítnej žľazy 131I  2)

35122.3 Scintigrafia štítnej žľazy 131I s doplnkovým SPECT 35122.3 Scintigrafia štítnej žľazy 131I s doplnkovým SPECT  

35122.5 Scintigrafia štítnej žľazy 131I s doplnkovým SPECT/CT 35122.5 Scintigrafia štítnej žľazy 131I s doplnkovým SPECT/CT  

35123.0 Scintigrafia štítnej žľazy 131I pinhole kolimátorom (bez ďalších doplnkových opatrení) 35123.0 Scintigrafia štítnej žľazy 131I pinhole kolimátorom  2)

35123.3 Scintigrafia štítnej žľazy 131I pinhole kolimátorom s doplnkovým SPECT 35123.3 Scintigrafia štítnej žľazy 131I pinhole kolimátorom s doplnkovým SPECT  

35123.5 Scintigrafia štítnej žľazy 131I pinhole kolimátorom s doplnkovým SPECT/CT 35123.5 Scintigrafia štítnej žľazy 131I pinhole kolimátorom s doplnkovým SPECT/CT  

35124.0 Scintigrafia štítnej žľazy 123I (bez ďalších doplnkových opatrení) 35124.0 Scintigrafia štítnej žľazy 123I  2)



35124.3 Scintigrafia štítnej žľazy 123I s doplnkovým SPECT 35124.3 Scintigrafia štítnej žľazy 123I s doplnkovým SPECT  

35124.5 Scintigrafia štítnej žľazy 123I s doplnkovým SPECT/CT 35124.5 Scintigrafia štítnej žľazy 123I s doplnkovým SPECT/CT  

35125.0 Scintigrafia štítnej žľazy 123I pinhole kolimátorom (bez ďalších doplnkových opatrení) 35125.0 Scintigrafia štítnej žľazy 123I pinhole kolimátorom  2)

35125.3 Scintigrafia štítnej žľazy 123I pinhole kolimátorom s doplnkovým SPECT 35125.3 Scintigrafia štítnej žľazy 123I pinhole kolimátorom s doplnkovým SPECT  

35125.5 Scintigrafia štítnej žľazy 123I pinhole kolimátorom s doplnkovým SPECT/CT 35125.5 Scintigrafia štítnej žľazy 123I pinhole kolimátorom s doplnkovým SPECT/CT  

35126 Akumulačný test štítnej žľazy 35126 Akumulačný test štítnej žľazy  

35127 Akumulačný test štítnej žľazy na gamakamere 35127 Akumulačný test štítnej žľazy na gamakamere  

35128.0 Scintigrafia celotelová po diagnostickej dávke rádiojódu (bez ďalších doplnkových opatrení) 35128.0 Scintigrafia celotelová po diagnostickej dávke rádiojódu  2)

35128.1 Scintigrafia celotelová po diagnostickej dávke rádiojódu s doplnkovými statickými nahrávkami 35128.1 Scintigrafia celotelová po diagnostickej dávke rádiojódu s doplnkovými statickými nahrávkami  

35128.3 Scintigrafia celotelová po diagnostickej dávke rádiojódu s jedným SPECT záznamom 35128.3 Scintigrafia celotelová po diagnostickej dávke rádiojódu s jedným SPECT záznamom  

35128.4 Scintigrafia celotelová po diagnostickej dávke rádiojódu s viac ako jedným SPECT záznamom 35128.4 Scintigrafia celotelová po diagnostickej dávke rádiojódu s viac ako jedným SPECT záznamom  

35128.5 Scintigrafia celotelová po diagnostickej dávke rádiojódu s jedným SPECT/CT záznamom 35128.5 Scintigrafia celotelová po diagnostickej dávke rádiojódu s jedným SPECT/CT záznamom  

35128.6
Scintigrafia celotelová po diagnostickej dávke rádiojódu s viac ako jedným SPECT/CT (SPECT) 

záznamom
35128.6

Scintigrafia celotelová po diagnostickej dávke rádiojódu s viac ako jedným SPECT/CT (SPECT) 

záznamom
 

35129.0 Scintigrafia prištítnych teliesok dvojfázová planárne (bez ďalších doplnkových opatrení) 35129.0 Scintigrafia prištítnych teliesok dvojfázová planárne  2)

35129.3 Scintigrafia prištítnych teliesok dvojfázová s doplnkovým SPECT záznamom 35129.3 Scintigrafia prištítnych teliesok dvojfázová s doplnkovým SPECT záznamom  

35129.5 Scintigrafia prištítnych teliesok dvojfázová s doplnkovým SPEC T/CT záznamom 35129.5 Scintigrafia prištítnych teliesok dvojfázová s doplnkovým SPEC T/CT záznamom  

3512a.0 Scintigrafia prištítnych teliesok dvojfázová s pinhole kolimátorom (bez ďalších doplnkových opatrení) 3512a.0 Scintigrafia prištítnych teliesok dvojfázová s pinhole kolimátorom  2)

3512a.3 Scintigrafia prištítnych teliesok dvojfázová s pinhole kolimátorom s doplnkovým SPECT záznamom 3512a.3 Scintigrafia prištítnych teliesok dvojfázová s pinhole kolimátorom s doplnkovým SPECT záznamom  

3512a.5 Scintigrafia prištítnych teliesok dvojfázová s pinhole kolimátorom s doplnkovým SPECT/CT záznamom 3512a.5 Scintigrafia prištítnych teliesok dvojfázová s pinhole kolimátorom s doplnkovým SPECT/CT záznamom  

3512b.0 Scintigrafia prištítnych teliesok subtrakčná (bez ďalších doplnkových opatrení) 3512b.0 Scintigrafia prištítnych teliesok subtrakčná  2)

3512b.3 Scintigrafia prištítnych teliesok subtrakčná s doplnkovým SPECT záznamom 3512b.3 Scintigrafia prištítnych teliesok subtrakčná s doplnkovým SPECT záznamom  

3512b.5 Scintigrafia prištítnych teliesok subtrakčná s doplnkovým SPECT/CT záznamom 3512b.5 Scintigrafia prištítnych teliesok subtrakčná s doplnkovým SPECT/CT záznamom  

3512c.0 Scintigrafia prištítnych teliesok subtrakčná s pinhole kolimátorom (bez ďalších doplnkových opatrení) 3512c.0 Scintigrafia prištítnych teliesok subtrakčná s pinhole kolimátorom  2)

3512c.3 Scintigrafia prištítnych teliesok subtrakčná s pinhole kolimátorom s doplnkovým SPECT záznamom 3512c.3 Scintigrafia prištítnych teliesok subtrakčná s pinhole kolimátorom s doplnkovým SPECT záznamom  

3512c.5 Scintigrafia prištítnych teliesok subtrakčná s pinhole kolimátorom s doplnkovým SPECT/CT záznamom 3512c.5 Scintigrafia prištítnych teliesok subtrakčná s pinhole kolimátorom s doplnkovým SPECT/CT záznamom  

3512d Scintigrafia prištítnych teliesok dvojfázová a subtrakčná s doplnkovým SPECT/CT záznamom 3512d Scintigrafia prištítnych teliesok dvojfázová a subtrakčná s doplnkovým SPECT/CT záznamom  

3512x Iná scintigrafia štítnej žľazy a prištítnych teliesok 3512x Iná scintigrafia štítnej žľazy a prištítnych teliesok  

35130.0 Rádionuklidová renografia 35130.0 Rádionuklidová renografia  

35130.2 Rádionuklidová renografia s diuretickým testom 35130.2 Rádionuklidová renografia s diuretickým testom  

35130.6 Rádionuklidová renografia so stanovením močového rezidua 35130.6 Rádionuklidová renografia so stanovením močového rezidua  

35131.0 Dynamická scintigrafia obličiek 99mTc-DTPA (bez ďalších doplnkových opatrení) 35131.0 Dynamická scintigrafia obličiek 99mTc-DTPA  2)

35131.1 Dynamická scintigrafia obličiek 99mTc-DTPA s angiografickou fázou 35131.1 Dynamická scintigrafia obličiek 99mTc-DTPA s angiografickou fázou  

35131.2 Dynamická scintigrafia obličiek 99mTc-DTPA s diuretickým testom 35131.2 Dynamická scintigrafia obličiek 99mTc-DTPA s diuretickým testom  

35131.3 Dynamická scintigrafia obličiek 99mTc-DTPA s kaptoprilovým testom 35131.3 Dynamická scintigrafia obličiek 99mTc-DTPA s kaptoprilovým testom  

35131.4 Dynamická scintigrafia obličiek 99mTc-DTPA s nepriamou cystografiou 35131.4 Dynamická scintigrafia obličiek 99mTc-DTPA s nepriamou cystografiou  

35131.5 Dynamická scintigrafia obličiek 99mTc-DTPA s diuretickým testom a nepriamou cystografiou 35131.5 Dynamická scintigrafia obličiek 99mTc-DTPA s diuretickým testom a nepriamou cystografiou  

35131.6 Dynamická scintigrafia obličiek 99mTc-DTPA so stanovením močového rezidua 35131.6 Dynamická scintigrafia obličiek 99mTc-DTPA so stanovením močového rezidua  

35132.0 Dynamická scintigrafia transplantovanej obličky 99mTc-DTPA bez diuretického testu 35132.0 Dynamická scintigrafia transplantovanej obličky 99mTc-DTPA  2)

35132.2 Dynamická scintigrafia transplantovanej obličky 99mTc-DTPA s diuretickým testom 35132.2 Dynamická scintigrafia transplantovanej obličky 99mTc-DTPA s diuretickým testom  

35133.0 Dynamická scintigrafia obličiek 99mTc-MAG3 (bez ďalších doplnkových opatrení) 35133.0 Dynamická scintigrafia obličiek 99mTc-MAG3  2)

35133.1 Dynamická scintigrafia obličiek 99mTc-MAG3 s angiografickou fázou 35133.1 Dynamická scintigrafia obličiek 99mTc-MAG3s angiografickou fázou  2)

35133.2 Dynamická scintigrafia obličiek 99mTc-MAG3 s diuretickým testom 35133.2 Dynamická scintigrafia obličiek 99mTc-MAG3 s diuretickým testom  



35133.3 Dynamická scintigrafia obličiek 99mTc-MAG3 s kaptoprilovým testom 35133.3 Dynamická scintigrafia obličiek 99mTc-MAG3 s kaptoprilovým testom  

35133.4 Dynamická scintigrafia obličiek 99mTc-MAG3 s nepriamou cystografiou 35133.4 Dynamická scintigrafia obličiek 99mTc-MAG3 s nepriamou cystografiou  

35133.5 Dynamická scintigrafia obličiek 99mTc-MAG3 s diuretickým testom a nepriamou cystografiou 35133.5 Dynamická scintigrafia obličiek 99mTc-MAG3 s diuretickým testom a nepriamou cystografiou  

35133.6 Dynamická scintigrafia obličiek 99mTc-MAG3 so stanovením močového rezidua 35133.6 Dynamická scintigrafia obličiek 99mTc-MAG3 so stanovením močového rezidua  

35134.0 Dynamická scintigrafia transplantovanej obličky 99mTc-MAG3 35134.0 Dynamická scintigrafia transplantovanej obličky 99mTc-MAG3  

35134.2 Dynamická scintigrafia transplantovanej obličky 99mTc-MAG3 s diuretickým testom 35134.2 Dynamická scintigrafia transplantovanej obličky 99mTc-MAG3 s diuretickým testom  

35135.0 Statická scintigrafia obličiek (bez ďalších doplnkových opatrení) 35135.0 Statická scintigrafia obličiek  2)

35135.3 Statická scintigrafia obličiek s doplnkovým SPECT záznamom 35135.3 Statická scintigrafia obličiek s doplnkovým SPECT záznamom  

35135.5 Statická scintigrafia obličiek s doplnkovým SPECT/CT záznamom 35135.5 Statická scintigrafia obličiek s doplnkovým SPECT/CT záznamom  

35136 Rádionuklidová cystografia priama 35136 Rádionuklidová cystografia priama  

35137 Rádionuklidové vyšetrenie plazmatického klírensu odberovou metódou 35137 Rádionuklidové vyšetrenie plazmatického klírensu odberovou metódou  

35138
Rádionuklidové vyšetrenie plazmatického klírensu odberovou metódou (súčasť dynamickej scintigrafie 

obličiek)
35138

Rádionuklidové vyšetrenie plazmatického klírensu odberovou metódou (súčasť dynamickej scintigrafie 

obličiek)
 

35139 Scintigrafia semenníkov a skróta 35139 Scintigrafia semenníkov a skróta  

35140.0 Perfúzna scintigrafia pľúc (bez ďalších doplnkových opatrení) 35140.0 Perfúzna scintigrafia pľúc  2)

35140.3 Perfúzna scintigrafia pľúc s doplnkovým SPECT záznamom 35140.3 Perfúzna scintigrafia pľúc s doplnkovým SPECT  2)

35140.5 Perfúzna scintigrafia pľúc s doplnkovým SPECT/CT záznamom 35140.5 Perfúzna scintigrafia pľúc s doplnkovým SPECT/CT  2)

35141.0 Ventilačná scintigrafia pľúc (bez ďalších doplnkových opatrení) 35141.0 Ventilačná scintigrafia pľúc  2)

35141.3 Ventilačná scintigrafia pľúc s doplnkovým SPECT záznamom 35141.3 Ventilačná scintigrafia pľúc s doplnkovým SPECT  2)

35141.5 Ventilačná scintigrafia pľúc s doplnkovým SPECT/CT záznamom 35141.5 Ventilačná scintigrafia pľúc s doplnkovým SPECT/CT  2)

35142.0 Inhalačná scintigrafia pľúc (bez ďalších doplnkových opatrení) 35142.0 Inhalačná scintigrafia pľúc  2)

35142.3 Inhalačná scintigrafia pľúc s doplnkovým SPECT záznamom 35142.3 Inhalačná scintigrafia pľúc s doplnkovým SPECT  2)

35142.5 Inhalačná scintigrafia pľúc s doplnkovým SPECT/CT záznamom 35142.5 Inhalačná scintigrafia pľúc s doplnkovým SPECT/CT  2)

35144 Scintigrafia mukociliárneho transportu dynamická 35144 Scintigrafia mukociliárneho transportu dynamická  

35145
Kvantifikácia pravoľavého skratu s 99mTc-MAA (u pacientov so susp. hepatopulmonálnym syndrómom 

pred transplantáciou pečene)
35145

Kvantifikácia pravoľavého skratu s 99mTc-MAA (u pacientov so susp. hepatopulmonálnym syndrómom 

pred transplantáciou pečene)
 

35150.0 Scintigrafia kostnej drene vybranej časti skeletu 35150.0 Scintigrafia kostnej drene vybranej časti skeletu  

35150.b Scintigrafia kostnej drene vybranej časti skeletu metódou SPECT 35150.b Scintigrafia kostnej drene vybranej časti skeletu metódou SPECT  

35150.c Scintigrafia kostnej drene vybranej časti skeletu metódou SPECT/CT 35150.c Scintigrafia kostnej drene vybranej časti skeletu metódou SPECT/CT  

35151.0 Scintigrafia kostnej drene celotelová 35151.0 Scintigrafia kostnej drene celotelová  

35151.b Scintigrafia kostnej drene celotelová metódou SPECT 35151.b Scintigrafia kostnej drene celotelová metódou SPECT  

35151.c Scintigrafia kostnej drene celotelová metódou SPECT/CT 35151.c Scintigrafia kostnej drene celotelová metódou SPECT/CT  

35152 Rádionuklidové stanovenie objemu masy cirkulujúcich erytrocytov 35152 Rádionuklidové stanovenie objemu masy cirkulujúcich erytrocytov  

35153 Rádionuklidové hodnotenie erytrocytokinetiky 35153 Rádionuklidové hodnotenie erytrocytokinetiky  

35154 Rádionuklidové hodnotenie trombocytokinetiky 35154 Rádionuklidové hodnotenie trombocytokinetiky  

35155 Rádionuklidové hodnotenie ferokinetiky 35155 Rádionuklidové hodnotenie ferokinetiky  

35160.0 Lymfoscintigrafia (bez ďalších doplnkových opatrení) 35160.0 Lymfoscintigrafia  2)

35160.3 Lymfoscintigrafia s doplnkovým SPECT záznamom 35160.3 Lymfoscintigrafia s doplnkovým SPECT záznamom  

35160.5 Lymfoscintigrafia končatín s doplnkovým SPECT/CT záznamom 35160.5 Lymfoscintigrafia končatín s doplnkovým SPECT/CT záznamom  

35161.0 Lymfoscintigrafia sentinelovej lymfatickej uzliny (bez ďalších doplnkových opatrení) 35161.0 Lymfoscintigrafia sentinelovej lymfatickej uzliny  2)

35161.5 Lymfoscintigrafia sentinelovej lymfatickej uzliny s jedným doplnkovým SPECT/CT záznamom 35161.5 Lymfoscintigrafia sentinelovej lymfatickej uzliny s jedným doplnkovým SPECT/CT záznamom  

35161.6 Lymfoscintigrafia sentinelovej lymfatickej uzliny s dvoma doplnkovými SPECT/CT záznamami 35161.6 Lymfoscintigrafia sentinelovej lymfatickej uzliny s dvoma doplnkovými SPECT/CT záznamami  

35162.0 Lymfoscintigrafia sentinelovej lymfatickej uzliny s dynamickým záznamom 35162.0 Lymfoscintigrafia sentinelovej lymfatickej uzliny s dynamickým záznamom  

35162.5
Lymfoscintigrafia sentinelovej lymfatickej uzliny s dynamickým záznamom a s jedným doplnkovým 

SPECT/CT záznamom
35162.5

Lymfoscintigrafia sentinelovej lymfatickej uzliny s dynamickým záznamom a s jedným doplnkovým 

SPECT/CT záznamom
 

35162.6
Lymfoscintigrafia sentinelovej lymfatickej uzliny s dynamickým záznamom a s dvoma doplnkovými 

SPECT/CT záznamami
35162.6

Lymfoscintigrafia sentinelovej lymfatickej uzliny s dynamickým záznamom a s dvoma doplnkovými 

SPECT/CT záznamami
 

35163 Rádionuklidové vyšetrenie tkanivového klírensu 35163 Rádionuklidové vyšetrenie tkanivového klírensu  

35170.a Scintigrafia hematoencefalickej bariéry s 99mTc-pertechnetátom planárne 35170.a Scintigrafia hematoencefalickej bariéry s 99mTc-pertechnetátom planárne  



35170.b Scintigrafia hematoencefalickej bariéry s 99mTc-pertechnetátom metódou SPECT 35170.b Scintigrafia hematoencefalickej bariéry s 99mTc-pertechnetátom metódou SPECT  

35170.c Scintigrafia hematoencefalickej bariéry s 99mTc-pertechnetátom metódou SPECT/CT 35170.c Scintigrafia hematoencefalickej bariéry s 99mTc-pertechnetátom metódou SPECT/CT  

35171.a1 Scintigrafia hematoencefalickej bariéry s 99mTc-DTPA planárne 35171.a1 Scintigrafia hematoencefalickej bariéry s 99mTc-DTPA planárne  

35171.a3 Scintigrafia hematoencefalickej bariéry s 99mTc-DTPA v diagnostike mozgovej smrti planárne 35171.a3 Scintigrafia hematoencefalickej bariéry s 99mTc-DTPA v diagnostike mozgovej smrti planárne  

35171.b1 Scintigrafia hematoencefalickej bariéry s 99mTc-DTPA metódou SPECT 35171.b1 Scintigrafia hematoencefalickej bariéry s 99mTc-DTPA metódou SPECT  

35171.b3 Scintigrafia hematoencefalickej bariéry s 99mTc-DTPA v diagnostike mozgovej smrti metódou SPECT 35171.b3 Scintigrafia hematoencefalickej bariéry s 99mTc-DTPA v diagnostike mozgovej smrti metódou SPECT  

35171.c1 Scintigrafia hematoencefalickej bariéry s 99mTc-DTPA metódou SPECT/CT 35171.c1 Scintigrafia hematoencefalickej bariéry s 99mTc-DTPA metódou SPECT/CT  

35171.c3
Scintigrafia hematoencefalickej bariéry s 99mTc-DTPA v diagnostike mozgovej smrti metódou 

SPECT/CT
35171.c3

Scintigrafia hematoencefalickej bariéry s 99mTc-DTPA v diagnostike mozgovej smrti metódou 

SPECT/CT
 

35172.a1 Scintigrafia hematoencefalickej bariéry s 99mTc-GHA planárne 35172.a1 Scintigrafia hematoencefalickej bariéry s 99mTc-GHA planárne  

35172.b1 Scintigrafia hematoencefalickej bariéry s 99mTc-GHA metódou SPECT 35172.b1 Scintigrafia hematoencefalickej bariéry s 99mTc-GHA metódou SPECT  

35172.c1 Scintigrafia hematoencefalickej bariéry s 99mTc-GHA metódou SPECT/CT 35172.c1 Scintigrafia hematoencefalickej bariéry s 99mTc-GHA metódou SPECT/CT  

35173.b1 Scintigrafia regionálneho prietoku krvi mozgom 99mTc-HMPAO metódou SPECT 35173.b1 Scintigrafia regionálneho prietoku krvi mozgom 99mTc-HMPAO metódou SPECT  

35173.b2 Scintigrafia regionálneho prietoku krvi mozgom 99mTc-HMPAO po stimulácii metódou SPECT 35173.b2 Scintigrafia regionálneho prietoku krvi mozgom 99mTc-HMPAO po stimulácii metódou SPECT  

35173.b3
Scintigrafia regionálneho prietoku krvi mozgom 99mTc-HMPAO v diagnostike mozgovej smrti metódou 

SPECT
35173.b3

Scintigrafia regionálneho prietoku krvi mozgom 99mTc-HMPAO v diagnostike mozgovej smrti metódou 

SPECT
 

35173.c1 Scintigrafia regionálneho prietoku krvi mozgom 99mTc-HMPAO metódou SPECT/CT 35173.c1 Scintigrafia regionálneho prietoku krvi mozgom 99mTc-HMPAO metódou SPECT/CT  

35173.c2 Scintigrafia regionálneho prietoku krvi mozgom 99mTc-HMPAO po stimulácii metódou SPECT/CT 35173.c2 Scintigrafia regionálneho prietoku krvi mozgom 99mTc-HMPAO po stimulácii metódou SPECT/CT  

35173.c3
Scintigrafia regionálneho prietoku krvi mozgom 99mTc-HMPAO v diagnostike mozgovej smrti metódou 

SPECT/CT
35173.c3

Scintigrafia regionálneho prietoku krvi mozgom 99mTc-HMPAO v diagnostike mozgovej smrti metódou 

SPECT/CT
 

35174.b1 Scintigrafia regionálneho prietoku krvi mozgom 99mTc-ECD metódou SPECT 35174.b1 Scintigrafia regionálneho prietoku krvi mozgom 99mTc-ECD metódou SPECT  

35174.b2 Scintigrafia regionálneho prietoku krvi mozgom 99mTc-ECD po stimulácii metódou SPECT 35174.b2 Scintigrafia regionálneho prietoku krvi mozgom 99mTc-ECD po stimulácii metódou SPECT  

35174.b3
Scintigrafia regionálneho prietoku krvi mozgom 99mTc-ECD v diagnostike mozgovej smrti metódou 

SPECT
35174.b3

Scintigrafia regionálneho prietoku krvi mozgom 99mTc-ECD v diagnostike mozgovej smrti metódou 

SPECT
 

35174.c1 Scintigrafia regionálneho prietoku krvi mozgom 99mTc-ECD metódou SPECT/CT 35174.c1 Scintigrafia regionálneho prietoku krvi mozgom 99mTc-ECD metódou SPECT/CT  

35174.c2 Scintigrafia regionálneho prietoku krvi mozgom 99mTc-ECD po stimulácii metódou SPECT/CT 35174.c2 Scintigrafia regionálneho prietoku krvi mozgom 99mTc-ECD po stimulácii metódou SPECT/CT  

35174.c3
Scintigrafia regionálneho prietoku krvi mozgom 99mTc-ECD v diagnostike mozgovej smrti metódou 

SPECT/CT
35174.c3

Scintigrafia regionálneho prietoku krvi mozgom 99mTc-ECD v diagnostike mozgovej smrti metódou 

SPECT/CT
 

35175.b Scintigrafia špecifických receptorov mozgu s 123I-β-CIT metódou SPECT 35175.b Scintigrafia špecifických receptorov mozgu s 123I-β-CIT metódou SPECT  

35175.c Scintigrafia špecifických receptorov mozgu s 123I-β-CIT metódou SPECT/CT 35175.c Scintigrafia špecifických receptorov mozgu s 123I-β-CIT metódou SPECT/CT  

35176.b Scintigrafia špecifických receptorov mozgu s 123I-IBZM metódou SPECT 35176.b Scintigrafia špecifických receptorov mozgu s 123I-IBZM metódou SPECT  

35176.c Scintigrafia špecifických receptorov mozgu s 123I-IBZM metódou SPECT/CT 35176.c Scintigrafia špecifických receptorov mozgu s 123I-IBZM metódou SPECT/CT  

35177.0 Scintigrafia likvorových ciest 99mTc-DTPA (bez ďalších doplnkových opatrení) 35177.0 Scintigrafia likvorových ciest 99mTc-DTPA  2)

35177.3 Scintigrafia likvorových ciest 99mTc-DTPA s doplnkovým SPECT záznamom 35177.3 Scintigrafia likvorových ciest 99mTc-DTPA s doplnkovým SPECT záznamom  

35177.5 Scintigrafia likvorových ciest 99mTc-DTPA s doplnkovým SPECT/CT záznamom 35177.5 Scintigrafia likvorových ciest 99mTc-DTPA s doplnkovým SPECT/CT záznamom  

35178.0 Scintigrafia likvorových ciest 111In-DTPA (bez ďalších doplnkových opatrení) 35178.0 Scintigrafia likvorových ciest 111In-DTPA  2)

35178.3 Scintigrafia likvorových ciest 111In-DTPA s doplnkovým SPECT záznamom 35178.3 Scintigrafia likvorových ciest 111In-DTPA s doplnkovým SPECT záznamom  

35178.5 Scintigrafia likvorových ciest 111In-DTPA s doplnkovým SPECT/CT záznamom 35178.5 Scintigrafia likvorových ciest 111In-DTPA s doplnkovým SPECT/CT záznamom  

3517x.b Scintigrafia špecifických receptorov mozgu inými RF metódou SPECT 3517x.b Scintigrafia špecifických receptorov mozgu inými RF metódou SPECT  

3517x.c Scintigrafia špecifických receptorov mozgu inými RF metódou SPECT/CT 3517x.c Scintigrafia špecifických receptorov mozgu inými RF metódou SPECT/CT  

35180 Scintigrafia skeletu trojfázová - vybranej časti skeletu 35180 Scintigrafia skeletu trojfázová - vybranej časti skeletu  

35181.3 Scintigrafia skeletu celotelová s jedným doplnkovým SPECT záznamom 35181.3 Scintigrafia skeletu celotelová s jedným doplnkovým SPECT záznamom  

35181.4 Scintigrafia skeletu celotelová s viac ako jedným doplnkovým SPECT záznamom 35181.4 Scintigrafia skeletu celotelová s viac ako jedným doplnkovým SPECT záznamom  

35181.5 Scintigrafia skeletu celotelová s jedným doplnkovým SPECT/CT záznamom 35181.5 Scintigrafia skeletu celotelová s jedným doplnkovým SPECT/CT záznamom  

35181.6 Scintigrafia skeletu celotelová s viac ako jedným doplnkovým SPECT/CT (SPECT) záznamom 35181.6 Scintigrafia skeletu celotelová s viac ako jedným doplnkovým SPECT/CT (SPECT) záznamom  

35182.0 Scintigrafia skeletu celotelová s 1-4 doplnkovými statickými nahrávkami 35182.0 Scintigrafia skeletu celotelová s 1-4 doplnkovými statickými nahrávkami  

35183.0 Scintigrafia skeletu celotelová s viac ako 4 doplnkovými statickými nahrávkami 35183.0 Scintigrafia skeletu celotelová s viac ako 4 doplnkovými statickými nahrávkami  



35183.3
Scintigrafia skeletu celotelová s viac ako 4 doplnkovými statickými nahrávkami a s jedným doplnkovým 

SPECT záznamom
35183.3

Scintigrafia skeletu celotelová s viac ako 4 doplnkovými statickými nahrávkami a s jedným doplnkovým 

SPECT záznamom
 

35183.4
Scintigrafia skeletu celotelová s viac ako 4 doplnkovými statickými nahrávkami a s viac ako jedným 

doplnkovým SPECT záznamom
35183.4

Scintigrafia skeletu celotelová s viac ako 4 doplnkovými statickými nahrávkami a s viac ako jedným 

doplnkovým SPECT záznamom
 

35183.5
Scintigrafia skeletu celotelová s viac ako 4 doplnkovými statickými nahrávkami a s jedným doplnkovým 

SPECT/CT záznamom
35183.5

Scintigrafia skeletu celotelová s viac ako 4 doplnkovými statickými nahrávkami a s jedným doplnkovým 

SPECT/CT záznamom
 

35183.6
Scintigrafia skeletu celotelová s viac ako 4 doplnkovými statickými nahrávkami a s viac ako jedným 

doplnkovým SPECT/CT (SPECT) záznamom
35183.6

Scintigrafia skeletu celotelová s viac ako 4 doplnkovými statickými nahrávkami a s viac ako jedným 

doplnkovým SPECT/CT (SPECT) záznamom
 

35184.3
Scintigrafia skeletu celotelová s trojfázovou scintigrafiou vybranej časti skeletu s jedným doplnkovým 

SPECT záznamom
35184.3

Scintigrafia skeletu celotelová s trojfázovou scintigrafiou vybranej časti skeletu s jedným doplnkovým 

SPECT záznamom
 

35184.4
Scintigrafia skeletu celotelová s trojfázovou scintigrafiou vybranej časti skeletu s viac ako jedným 

doplnkovým SPECT záznamom
35184.4

Scintigrafia skeletu celotelová s trojfázovou scintigrafiou vybranej časti skeletu s viac ako jedným 

doplnkovým SPECT záznamom
 

35184.5
Scintigrafia skeletu celotelová s trojfázovou scintigrafiou vybranej časti skeletu s jedným doplnkovým 

SPECT/CT záznamom
35184.5

Scintigrafia skeletu celotelová s trojfázovou scintigrafiou vybranej časti skeletu s jedným doplnkovým 

SPECT/CT záznamom
 

35184.6
Scintigrafia skeletu celotelová s trojfázovou scintigrafiou vybranej časti skeletu s viac ako jedným 

doplnkovým SPECT/CT (SPECT) záznamom
35184.6

Scintigrafia skeletu celotelová s trojfázovou scintigrafiou vybranej časti skeletu s viac ako jedným 

doplnkovým SPECT/CT (SPECT) záznamom
 

35185.0
Scintigrafia skeletu celotelová s trojfázovou scintigrafiou vybranej časti skeletu s 1-4 doplnkovými 

statickými nahrávkami
35185.0

Scintigrafia skeletu celotelová s trojfázovou scintigrafiou vybranej časti skeletu s 1-4 doplnkovými 

statickými nahrávkami
 

35186.0
Scintigrafia skeletu celotelová s trojfázovou scintigrafiou vybranej časti skeletu s viac ako 4 

doplnkovými statickými nahrávkami
35186.0

Scintigrafia skeletu celotelová s trojfázovou scintigrafiou vybranej časti skeletu s viac ako 4 

doplnkovými statickými nahrávkami
 

35186.3
Scintigrafia skeletu celotelová s trojfázovou scintigrafiou vybranej časti skeletu s viac ako 4 

doplnkovými statickými nahrávkami a s jedným doplnkovým SPECT záznamom
35186.3

Scintigrafia skeletu celotelová s trojfázovou scintigrafiou vybranej časti skeletu s viac ako 4 

doplnkovými statickými nahrávkami a s jedným doplnkovým SPECT záznamom
 

35186.4
Scintigrafia skeletu celotelová s trojfázovou scintigrafiou vybranej časti skeletu s viac ako 4 

doplnkovými statickými nahrávkami a s viac ako jedným doplnkovým SPECT záznamom
35186.4

Scintigrafia skeletu celotelová s trojfázovou scintigrafiou vybranej časti skeletu s viac ako 4 

doplnkovými statickými nahrávkami a s viac ako jedným doplnkovým SPECT záznamom
 

35186.5
Scintigrafia skeletu celotelová s trojfázovou scintigrafiou vybranej časti skeletu s viac ako 4 

doplnkovými statickými nahrávkami a s jedným doplnkovým SPECT/CT záznamom
35186.5

Scintigrafia skeletu celotelová s trojfázovou scintigrafiou vybranej časti skeletu s viac ako 4 

doplnkovými statickými nahrávkami a s jedným doplnkovým SPECT/CT záznamom
 

35186.6
Scintigrafia skeletu celotelová s trojfázovou scintigrafiou vybranej časti skeletu s viac ako 4 

doplnkovými statickými nahrávkami a s viac ako jedným doplnkovým SPECT/CT (SPECT) záznamom
35186.6

Scintigrafia skeletu celotelová s trojfázovou scintigrafiou vybranej časti skeletu s viac ako 4 

doplnkovými statickými nahrávkami a s viac ako jedným doplnkovým SPECT/CT (SPECT) záznamom
 

35190 Scintigrafia mäkkých tkanív planárne (trojfázovo) 35190 Scintigrafia mäkkých tkanív planárne (trojfázovo)  

35191.3 Scintigrafia mäkkých tkanív s jedným doplnkovým SPECT záznamom 35191.3 Scintigrafia mäkkých tkanív s jedným doplnkovým SPECT záznamom  

35191.4 Scintigrafia mäkkých tkanív s viac ako jedným doplnkovým SPECT záznamom 35191.4 Scintigrafia mäkkých tkanív s viac ako jedným doplnkovým SPECT záznamom  

35191.5 Scintigrafia mäkkých tkanív s jedným doplnkovým SPECT/CT záznamom 35191.5 Scintigrafia mäkkých tkanív s jedným doplnkovým SPECT/CT záznamom  

35191.6 Scintigrafia mäkkých tkanív s viac ako jedným doplnkovým SPECT/CT (SPECT) záznamom 35191.6 Scintigrafia mäkkých tkanív s viac ako jedným doplnkovým SPECT/CT (SPECT) záznamom  

35192 Scintigrafia perfúzie svalov dolných končatín 35192 Scintigrafia perfúzie svalov dolných končatín  

35201.0 Scintigrafia zápalu 99mTc-HMPAO-autológnymi leukocytami (bez ďalších doplnkových opatrení) 35201.0 Scintigrafia zápalu 99mTc-HMPAO-autológnymi leukocytami  2)

35201.3 Scintigrafia zápalu 99mTc-HMPAO-autológnymi leukocytami s jedným doplnkovým SPECT záznamom 35201.3 Scintigrafia zápalu 99mTc-HMPAO-autológnymi leukocytami s jedným doplnkovým SPECT záznamom  

35201.4
Scintigrafia zápalu 99mTc-HMPAO-autológnymi leukocytami s viac ako jedným doplnkovým SPECT 

záznamom
35201.4

Scintigrafia zápalu 99mTc-HMPAO-autológnymi leukocytami s viac ako jedným doplnkovým SPECT 

záznamom
 

35201.5
Scintigrafia zápalu 99mTc-HMPAO-autológnymi leukocytami s jedným doplnkovým SPECT/CT 

záznamom
35201.5

Scintigrafia zápalu 99mTc-HMPAO-autológnymi leukocytami s jedným doplnkovým SPECT/CT 

záznamom
 

35201.6
Scintigrafia zápalu 99mTc-HMPAO-autológnymi leukocytami s viac ako jedným doplnkovým SPECT/CT 

(SPECT) záznamom
35201.6

Scintigrafia zápalu 99mTc-HMPAO-autológnymi leukocytami s viac ako jedným doplnkovým SPECT/CT 

(SPECT) záznamom
 

35203.0
Scintigrafia zápalu 99mTc-monoklonálnymi antigranulocytovými protilátkami (bez ďalších doplnkových 

opatrení)
35203.0 Scintigrafia zápalu 99mTc-monoklonálnymi antigranulocytovými protilátkami  2)

35203.3
Scintigrafia zápalu 99mTc-monoklonálnymi antigranulocytovými protilátkami s jedným doplnkovým 

SPECT záznamom
35203.3

Scintigrafia zápalu 99mTc-monoklonálnymi antigranulocytovými protilátkami s jedným doplnkovým 

SPECT záznamom
 

35203.4
Scintigrafia zápalu 99mTc-monoklonálnymi antigranulocytovými protilátkami s viac ako jedným 

doplnkovým SPECT záznamom
35203.4

Scintigrafia zápalu 99mTc-monoklonálnymi antigranulocytovými protilátkami s viac ako jedným 

doplnkovým SPECT záznamom
 

35203.5
Scintigrafia zápalu 99mTc-monoklonálnymi antigranulocytovými protilátkami s jedným doplnkovým 

SPECT/CT záznamom
35203.5

Scintigrafia zápalu 99mTc-monoklonálnymi antigranulocytovými protilátkami s jedným doplnkovým 

SPECT/CT záznamom
 

35203.6
Scintigrafia zápalu 99mTc-monoklonálnymi antigranulocytovými protilátkami s viac ako jedným 

doplnkovým SPECT/CT (SPECT) záznamom
35203.6

Scintigrafia zápalu 99mTc-monoklonálnymi antigranulocytovými protilátkami s viac ako jedným 

doplnkovým SPECT/CT (SPECT) záznamom
 

35204.3
Scintigrafia zápalu 99mTc-fragmentami monoklonálnych antigranulocytových protilátok s jedným 

doplnkovým SPECT záznamom
35204.3

Scintigrafia zápalu 99mTc-fragmentami monoklonálnych antigranulocytových protilátok s jedným 

doplnkovým SPECT záznamom
 



35204.4
Scintigrafia zápalu 99mTc-fragmentami monoklonálnych antigranulocytových protilátok s viac ako 

jedným doplnkovým SPECT záznamamom
35204.4

Scintigrafia zápalu 99mTc-fragmentami monoklonálnych antigranulocytových protilátok s viac ako 

jedným doplnkovým SPECT záznamamom
 

35204.5
Scintigrafia zápalu 99mTc-fragmentami monoklonálnych antigranulocytových protilátok s jedným 

doplnkovým SPECT/CT záznamom
35204.5

Scintigrafia zápalu 99mTc-fragmentami monoklonálnych antigranulocytových protilátok s jedným 

doplnkovým SPECT/CT záznamom
 

35204.6
Scintigrafia zápalu 99mTc-fragmentami monoklonálnych antigranulocytových protilátok s viac ako 

jedným doplnkovým SPECT/CT (SPECT) záznamom
35204.6

Scintigrafia zápalu 99mTc-fragmentami monoklonálnych antigranulocytových protilátok s viac ako 

jedným doplnkovým SPECT/CT (SPECT) záznamom
 

35204.x Scintigrafia zápalu 99mTc-fragmentami monoklonálnych antigranulocytových protilátok: ostatné 35204 Scintigrafia zápalu 99mTc-fragmentami monoklonálnych antigranulocytových protilátok 1) 2)

3520x Iná scintigrafia zápalu 3520x Iná scintigrafia zápalu  

35214.0 Scintigrafia nádorov 123I-MIBG - dvojdňový protokol, len planárne snímanie 35214.0 Scintigrafia nádorov 123I-MIBG - dvojdňový protokol, len planárne snímanie  

35215.0
Scintigrafia nádorov 123I-MIBG - dvojdňový protokol s použitím SPECT snímania (bez ďalších 

doplnkových opatrení)
35215.0 Scintigrafia nádorov 123I-MIBG - dvojdňový protokol s použitím SPECT snímania  2)

35215.3
Scintigrafia nádorov 123I-MIBG - dvojdňový protokol s použitím SPECT snímania s jedným prídavným 

SPECT záznamom
35215.3

Scintigrafia nádorov 123I-MIBG - dvojdňový protokol s použitím SPECT snímania s jedným prídavným 

SPECT záznamom
 

35215.4
Scintigrafia nádorov 123I-MIBG - dvojdňový protokol s použitím SPECT snímania s dvoma prídavnými 

SPECT záznamami
35215.4

Scintigrafia nádorov 123I-MIBG - dvojdňový protokol s použitím SPECT snímania s dvoma prídavnými 

SPECT záznamami
 

35216.0
Scintigrafia nádorov 123I-MIBG - dvojdňový protokol s použitím SPECT/CT snímania (bez ďalších 

doplnkových opatrení)
35216.0 Scintigrafia nádorov 123I-MIBG - dvojdňový protokol s použitím SPECT/CT snímania  2)

35216.5
Scintigrafia nádorov 123I-MIBG - dvojdňový protokol s použitím SPECT/CT snímania s jedným 

prídavným SPECT/CT (SPECT) záznamom
35216.5

Scintigrafia nádorov 123I-MIBG - dvojdňový protokol s použitím SPECT/CT snímania s jedným 

prídavným SPECT/CT (SPECT) záznamom
 

35216.6
Scintigrafia nádorov 123I-MIBG - dvojdňový protokol s použitím SPECTCT snímania s dvoma prídavnými 

SPECT/CT (SPECT) záznamami
35216.6

Scintigrafia nádorov 123I-MIBG - dvojdňový protokol s použitím SPECTCT snímania s dvoma prídavnými 

SPECT/CT (SPECT) záznamami
 

35217.0 Scintigrafia nádorov 123I-MIBG - trojdňový protokol, iba planárne snímanie 35217.0 Scintigrafia nádorov 123I-MIBG - trojdňový protokol, iba planárne snímanie  

35218.0
Scintigrafia nádorov 123I-MIBG - trojdňový protokol s použitím SPECT snímania (bez ďalších 

doplnkových opatrení)
35218.0 Scintigrafia nádorov 123I-MIBG - trojdňový protokol s použitím SPECT snímania  2)

35218.3
Scintigrafia nádorov 123I-MIBG - trojdňový protokol s použitím SPECT snímania s jedným prídavným 

SPECT záznamom
35218.3

Scintigrafia nádorov 123I-MIBG - trojdňový protokol s použitím SPECT snímania s jedným prídavným 

SPECT záznamom
 

35218.4
Scintigrafia nádorov 123I-MIBG - trojdňový protokol s použitím SPECT snímania s dvoma prídavnými 

SPECT záznamami
35218.4

Scintigrafia nádorov 123I-MIBG - trojdňový protokol s použitím SPECT snímania s dvoma prídavnými 

SPECT záznamami
 

35219.0 Scintigrafia nádorov 123I-MIBG - trojdňový protokol s použitím SPECT/CT snímania 35219.0 Scintigrafia nádorov 123I-MIBG - trojdňový protokol s použitím SPECT/CT snímania  

35219.5
Scintigrafia nádorov 123I-MIBG - trojdňový protokol s použitím SPECT/CT snímania s jedným 

prídavným SPECT/CT (SPECT) záznamom
35219.5

Scintigrafia nádorov 123I-MIBG - trojdňový protokol s použitím SPECT/CT snímania s jedným 

prídavným SPECT/CT (SPECT) záznamom
 

35219.6
Scintigrafia nádorov 123I-MIBG - trojdňový protokol s použitím SPECTCT snímania s dvoma prídavnými 

SPECT/CT (SPECT) záznamami
35219.6

Scintigrafia nádorov 123I-MIBG - trojdňový protokol s použitím SPECTCT snímania s dvoma prídavnými 

SPECT/CT (SPECT) záznamami
 

35220 Scintigrafia nádorov 99mTc-depreotid - jednodňový protokol, iba planárne snímanie 35220 Scintigrafia nádorov 99mTc-depreotid - jednodňový protokol, iba planárne snímanie  

35222.0
Scintigrafia nádorov 99mTc-depreotid - jednodňový protokol s použitím SPECT (bez ďalších 

doplnkových opatrení)
35222.0 Scintigrafia nádorov 99mTc-depreotid - jednodňový protokol s použitím SPECT  2)

35222.3
Scintigrafia nádorov 99mTc-depreotid - jednodňový protokol s použitím SPECT snímania s jedným 

prídavným SPECT záznamom
35222.3

Scintigrafia nádorov 99mTc-depreotid - jednodňový protokol s použitím SPECT snímania s jedným 

prídavným SPECT záznamom
 

35222.4
Scintigrafia nádorov 99mTc-depreotid - jednodňový protokol s použitím SPECT snímania s dvoma 

prídavnými SPECT záznamami
35222.4

Scintigrafia nádorov 99mTc-depreotid - jednodňový protokol s použitím SPECT snímania s dvoma 

prídavnými SPECT záznamami
 

35223.0
Scintigrafia nádorov 99mTc-depreotid - jednodňový protokol s použitím SPECT/CT (bez ďalších 

doplnkových opatrení)
35223.0 Scintigrafia nádorov 99mTc-depreotid - jednodňový protokol s použitím SPECT/CT  2)

35223.5
Scintigrafia nádorov 99mTc-depreotid - jednodňový protokol s použitím SPECT/CT snímania s jedným 

prídavným SPECT/CT (SPECT) záznamom
35223.5

Scintigrafia nádorov 99mTc-depreotid - jednodňový protokol s použitím SPECT/CT snímania s jedným 

prídavným SPECT/CT (SPECT) záznamom
 

35223.6
Scintigrafia nádorov 99mTc-depreotid - jednodňový protokol s použitím SPECT/CT snímania s dvoma 

prídavnými SPECT/CT (SPECT) záznamami
35223.6

Scintigrafia nádorov 99mTc-depreotid - jednodňový protokol s použitím SPECT/CT snímania s dvoma 

prídavnými SPECT/CT (SPECT) záznamami
 

35224 Scintigrafia nádorov 99mTc-depreotid - dvojdňový protokol, iba planárne snímanie 35224 Scintigrafia nádorov 99mTc-depreotid - dvojdňový protokol, iba planárne snímanie  

35225.0
Scintigrafia nádorov 99mTc-depreotid - dvojdňový protokol s použitím SPECT (bez ďalších doplnkových 

opatrení)
35225.0 Scintigrafia nádorov 99mTc-depreotid - dvojdňový protokol s použitím SPECT  2)

35225.3
Scintigrafia nádorov 99mTc-depreotid - dvojdňový protokol s použitím SPECT snímania s jedným 

prídavným SPECT záznamom
35225.3

Scintigrafia nádorov 99mTc-depreotid - dvojdňový protokol s použitím SPECT snímania s jedným 

prídavným SPECT záznamom
 

35225.4
Scintigrafia nádorov 99mTc-depreotid - dvojdňový protokol s použitím SPECT snímania s dvoma 

prídavnými SPECT záznamami
35225.4

Scintigrafia nádorov 99mTc-depreotid - dvojdňový protokol s použitím SPECT snímania s dvoma 

prídavnými SPECT záznamami
 

35226.0 Scintigrafia nádorov 99mTc-depreotid - dvojdňový protokol s použitím SPECT/CT 35226.0 Scintigrafia nádorov 99mTc-depreotid - dvojdňový protokol s použitím SPECT/CT  

35226.5
Scintigrafia nádorov 99mTc-depreotid - dvojdňový protokol s použitím SPECT/CT snímania s jedným 

prídavným SPECT/CT (SPECT) záznamom
35226.5

Scintigrafia nádorov 99mTc-depreotid - dvojdňový protokol s použitím SPECT/CT snímania s jedným 

prídavným SPECT/CT (SPECT) záznamom
 



35226.6
Scintigrafia nádorov 99mTc-depreotid - dvojdňový protokol s použitím SPECT/CT snímania s dvoma 

prídavnými SPECT/CT (SPECT) záznamami
35226.6

Scintigrafia nádorov 99mTc-depreotid - dvojdňový protokol s použitím SPECT/CT snímania s dvoma 

prídavnými SPECT/CT (SPECT) záznamami
 

35234 Scintigrafia nádorov 111In-pentetreotid - dvojdňový protokol, iba planárne snímanie 35234 Scintigrafia nádorov 111In-pentetreotid - dvojdňový protokol, iba planárne snímanie  

35235.0
Scintigrafia nádorov 111In-pentetreotid - dvojdňový protokol s použitím SPECT (bez ďalších 

doplnkových opatrení)
35235.0 Scintigrafia nádorov 111In-pentetreotid - dvojdňový protokol s použitím SPECT  2)

35235.3
Scintigrafia nádorov 111In-pentetreotid - dvojdňový protokol s použitím SPECT snímania s jedným 

prídavným SPECT záznamom
35235.3

Scintigrafia nádorov 111In-pentetreotid - dvojdňový protokol s použitím SPECT snímania s jedným 

prídavným SPECT záznamom
 

35235.4
Scintigrafia nádorov 111In-pentetreotid - dvojdňový protokol s použitím SPECT snímania s dvoma 

prídavnými SPECT záznamami
35235.4

Scintigrafia nádorov 111In-pentetreotid - dvojdňový protokol s použitím SPECT snímania s dvoma 

prídavnými SPECT záznamami
 

35236.0
Scintigrafia nádorov 111In-pentetreotid - dvojdňový protokol s použitím SPECT/CT (bez ďalších 

doplnkových opatrení)
35236.0 Scintigrafia nádorov 111In-pentetreotid - dvojdňový protokol s použitím SPECT/CT  2)

35236.5
Scintigrafia nádorov 111In-pentetreotid - dvojdňový protokol s použitím SPECT/CT snímania s jedným 

prídavným SPECT/CT (SPECT) záznamom
35236.5

Scintigrafia nádorov 111In-pentetreotid - dvojdňový protokol s použitím SPECT/CT snímania s jedným 

prídavným SPECT/CT (SPECT) záznamom
 

35236.6
Scintigrafia nádorov 111In-pentetreotid - dvojdňový protokol s použitím SPECT/CT snímania s dvoma 

prídavnými SPECT/CT (SPECT) záznamami
35236.6

Scintigrafia nádorov 111In-pentetreotid - dvojdňový protokol s použitím SPECT/CT snímania s dvoma 

prídavnými SPECT/CT (SPECT) záznamami
 

35237 Scintigrafia nádorov 111In-pentetreotid - trojdňový protokol, iba planárne snímanie 35237 Scintigrafia nádorov 111In-pentetreotid - trojdňový protokol, iba planárne snímanie  

35238.0
Scintigrafia nádorov 111In-pentetreotid - trojdňový protokol s použitím SPECT (bez ďalších 

doplnkových opatrení)
35238.0 Scintigrafia nádorov 111In-pentetreotid - trojdňový protokol s použitím SPECT  2)

35238.3
Scintigrafia nádorov 111In-pentetreotid - trojdňový protokol s použitím SPECT snímania s jedným 

prídavným SPECT záznamom
35238.3

Scintigrafia nádorov 111In-pentetreotid - trojdňový protokol s použitím SPECT snímania s jedným 

prídavným SPECT záznamom
 

35238.4
Scintigrafia nádorov 111In-pentetreotid - trojdňový protokol s použitím SPECT snímania s dvoma 

prídavnými SPECT záznamami
35238.4

Scintigrafia nádorov 111In-pentetreotid - trojdňový protokol s použitím SPECT snímania s dvoma 

prídavnými SPECT záznamami
 

35239.0
Scintigrafia nádorov 111In-pentetreotid - trojdňový protokol s použitím SPECT/CT (bez ďalších 

doplnkových opatrení)
35239.0 Scintigrafia nádorov 111In-pentetreotid - trojdňový protokol s použitím SPECT/CT  2)

35239.5
Scintigrafia nádorov 111In-pentetreotid - trojdňový protokol s použitím SPECT/CT snímania s jedným 

prídavným SPECT/CT (SPECT) záznamom
35239.5

Scintigrafia nádorov 111In-pentetreotid - trojdňový protokol s použitím SPECT/CT snímania s jedným 

prídavným SPECT/CT (SPECT) záznamom
 

35239.6
Scintigrafia nádorov 111In-pentetreotid - trojdňový protokol s použitím SPECT/CT snímania s dvoma 

prídavnými SPECT/CT (SPECT) záznamami
35239.6

Scintigrafia nádorov 111In-pentetreotid - trojdňový protokol s použitím SPECT/CT snímania s dvoma 

prídavnými SPECT/CT (SPECT) záznamami
 

35240 Scintigrafia nádorov 99mTc-MIBI planárne 35240 Scintigrafia nádorov 99mTc-MIBI planárne  

35241 Scintigrafia nádorov 99mTc-MIBI celotelová 35241 Scintigrafia nádorov 99mTc-MIBI celotelová  

35242.3 Scintigrafia nádorov 99mTc-MIBI s jedným doplnkovým SPECT záznamom 35242.3 Scintigrafia nádorov 99mTc-MIBI s jedným doplnkovým SPECT záznamom  

35242.4 Scintigrafia nádorov 99mTc-MIBI s viac ako jedným SPECT záznamom 35242.4 Scintigrafia nádorov 99mTc-MIBI s viac ako jedným SPECT záznamom  

35242.5 Scintigrafia nádorov 99mTc-MIBI s jedným doplnkovým SPECT/CT záznamom 35242.5 Scintigrafia nádorov 99mTc-MIBI s jedným doplnkovým SPECT/CT záznamom  

35242.6 Scintigrafia nádorov 99mTc-MIBI s viac ako jedným SPECT/CT (SPECT) záznamom 35242.6 Scintigrafia nádorov 99mTc-MIBI s viac ako jedným SPECT/CT (SPECT) záznamom  

35247.0 Mamoscintigrafia 99mTc-MIBI planárne 35247.0 Mamoscintigrafia 99mTc-MIBI planárne  

35247.3 Mamoscintigrafia 99mTc-MIBI planárne s doplnkovým SPECT/CT 35247.3 Mamoscintigrafia 99mTc-MIBI planárne s doplnkovým SPECT/CT  

35247.x Iná mamoscintigrafia 35247.x Iná mamoscintigrafia  

35250 Scintigrafia nádorov 201Tl-chloridom planárne 35250 Scintigrafia nádorov 201Tl-chloridom planárne  

35251 Scintigrafia nádorov 201Tl-chloridom celotelová 35251 Scintigrafia nádorov 201Tl-chloridom celotelová  

35252.3 Scintigrafia nádorov 201Tl-chloridom s jedným doplnkovým SPECT záznamom 35252.3 Scintigrafia nádorov 201Tl-chloridom s jedným doplnkovým SPECT záznamom  

35252.4 Scintigrafia nádorov 201Tl-chloridom s viac ako jedným doplnkovým SPECT záznamom 35252.4 Scintigrafia nádorov 201Tl-chloridom s viac ako jedným doplnkovým SPECT záznamom  

35252.5 Scintigrafia nádorov 201Tl-chloridom s jedným doplnkovým SPECT/CT záznamom 35252.5 Scintigrafia nádorov 201Tl-chloridom s jedným doplnkovým SPECT/CT záznamom  

35252.6 Scintigrafia nádorov 201Tl-chloridom s viac ako jedným doplnkovým SPECT/CT (SPECT) záznamom 35252.6 Scintigrafia nádorov 201Tl-chloridom s viac ako jedným doplnkovým SPECT/CT (SPECT) záznamom  

35260.0
Scintigrafia nádorov 131I po terapeutickej dávke rádiojódu planárne (bez ďalších doplnkových 

opatrení)
35260.0 Scintigrafia nádorov 131I po terapeutickej dávke rádiojódu planárne  2)

35260.3
Scintigrafia nádorov 131I po terapeutickej dávke rádiojódu planárne s jedným doplnkovým SPECT 

záznamom
35260.3

Scintigrafia nádorov 131I po terapeutickej dávke rádiojódu planárne s jedným doplnkovým SPECT 

záznamom
 

35260.4
Scintigrafia nádorov 131I po terapeutickej dávke rádiojódu planárne s viac ako jedným doplnkovým 

SPECT záznamom
35260.4

Scintigrafia nádorov 131I po terapeutickej dávke rádiojódu planárne s viac ako jedným doplnkovým 

SPECT záznamom
 

35260.5
Scintigrafia nádorov 131I po terapeutickej dávke rádiojódu planárne s jedným doplnkovým SPECT/CT 

záznamom
35260.5

Scintigrafia nádorov 131I po terapeutickej dávke rádiojódu planárne s jedným doplnkovým SPECT/CT 

záznamom
 

35260.6
Scintigrafia nádorov 131I po terapeutickej dávke rádiojódu planárne s viac ako jedným doplnkovým 

SPECT/CT (SPECT) záznamom
35260.6

Scintigrafia nádorov 131I po terapeutickej dávke rádiojódu planárne s viac ako jedným doplnkovým 

SPECT/CT (SPECT) záznamom
 

35261.0
Scintigrafia nádorov 131I po terapeutickej dávke rádiojódu celotelová (bez ďalších doplnkových 

opatrení)
35261.0 Scintigrafia nádorov 131I po terapeutickej dávke rádiojódu celotelová  2)



35261.3
Scintigrafia nádorov 131I po terapeutickej dávke rádiojódu celotelová s jedným doplnkovým SPECT 

záznamom
35261.3

Scintigrafia nádorov 131I po terapeutickej dávke rádiojódu celotelová s jedným doplnkovým SPECT 

záznamom
 

35261.4
Scintigrafia nádorov 131I po terapeutickej dávke rádiojódu celotelová s viac ako jedným doplnkovým 

SPECT záznamom
35261.4

Scintigrafia nádorov 131I po terapeutickej dávke rádiojódu celotelová s viac ako jedným doplnkovým 

SPECT záznamom
 

35261.5
Scintigrafia nádorov 131I po terapeutickej dávke rádiojódu celotelová s jedným doplnkovým SPECT/CT 

záznamom
35261.5

Scintigrafia nádorov 131I po terapeutickej dávke rádiojódu celotelová s jedným doplnkovým SPECT/CT 

záznamom
 

35261.6
Scintigrafia nádorov 131I po terapeutickej dávke rádiojódu celotelová s viac ako jedným doplnkovým 

SPECT/CT (SPECT) záznamom
35261.6

Scintigrafia nádorov 131I po terapeutickej dávke rádiojódu celotelová s viac ako jedným doplnkovým 

SPECT/CT (SPECT) záznamom
 

35270 Imunoscintigrafia nádorov 99mTc-antiCEA protilátkami planárne 35270 Imunoscintigrafia nádorov 99mTc-antiCEA protilátkami planárne  

35271 Imunoscintigrafia nádorov 99mTc-antiCEA protilátkami celotelová 35271 Imunoscintigrafia nádorov 99mTc-antiCEA protilátkami celotelová  

35272.3 Imunoscintigrafia nádorov 99mTc-antiCEA protilátkami s jedným doplnkovým SPECT záznamom 35272.3 Imunoscintigrafia nádorov 99mTc-antiCEA protilátkami s jedným doplnkovým SPECT záznamom  

35272.4
Imunoscintigrafia nádorov 99mTc-antiCEA protilátkami s viac ako jedným doplnkovým SPECT 

záznamom
35272.4

Imunoscintigrafia nádorov 99mTc-antiCEA protilátkami s viac ako jedným doplnkovým SPECT 

záznamom
 

35272.5 Imunoscintigrafia nádorov 99mTc-antiCEA protilátkami s jedným doplnkovým SPECT/CT záznamom 35272.5 Imunoscintigrafia nádorov 99mTc-antiCEA protilátkami s jedným doplnkovým SPECT/CT záznamom  

35272.6
Imunoscintigrafia nádorov 99mTc-antiCEA protilátkami s viac ako jedným doplnkovým SPECT/CT 

záznamom
35272.6

Imunoscintigrafia nádorov 99mTc-antiCEA protilátkami s viac ako jedným doplnkovým SPECT/CT 

záznamom
 

35273
Imunoscintigrafia nádorov 99mTc-antiCEA protilátkami s viac ako jedným doplnkovým SPECT/CT 

(SPECT) záznamom
35273

Imunoscintigrafia nádorov 99mTc-antiCEA protilátkami s viac ako jedným doplnkovým SPECT/CT 

(SPECT) záznamom
 

35290.a Scintigrafia kôry nadobličiek planárne 35290.a Scintigrafia kôry nadobličiek planárne  

35290.b Scintigrafia kôry nadobličiek s použitím SPECT 35290.b Scintigrafia kôry nadobličiek s použitím SPECT  

35290.c Scintigrafia kôry nadobličiek s použitím SPECT/CT 35290.c Scintigrafia kôry nadobličiek s použitím SPECT/CT  

35291 Scintigrafia nádorov 67Gáliom 35291 Scintigrafia nádorov 67Gáliom  

35301.0 Perfúzna scintigrafia myokardu - pokojová 35301.0 Perfúzna scintigrafia myokardu - pokojová  

35301.1 Perfúzna scintigrafia myokardu - pokojová s korekciou na absorbciu 35301.1 Perfúzna scintigrafia myokardu - pokojová s korekciou na absorbciu  

35301.2 Perfúzna scintigrafia myokardu - pokojová s doplňujúcou projekciou v prone pozícii 35301.2 Perfúzna scintigrafia myokardu - pokojová s doplňujúcou projekciou v prone pozícii  

35302.0 Perfúzna scintigrafia myokardu - pokojová hradlovaná 35302.0 Perfúzna scintigrafia myokardu - pokojová hradlovaná  

35302.1 Perfúzna scintigrafia myokardu - pokojová hradlovaná s korekciou na absorbciu 35302.1 Perfúzna scintigrafia myokardu - pokojová hradlovaná s korekciou na absorbciu  

35302.2 Perfúzna scintigrafia myokardu - pokojová hradlovaná s doplňujúcou projekciou v prone pozícii 35302.2 Perfúzna scintigrafia myokardu - pokojová hradlovaná s doplňujúcou projekciou v prone pozícii  

35303.0 Perfúzna scintigrafia myokardu - záťažová 35303.0 Perfúzna scintigrafia myokardu - záťažová  

35303.1 Perfúzna scintigrafia myokardu - záťažová s korekciou na absorbciu 35303.1 Perfúzna scintigrafia myokardu - záťažová s korekciou na absorbciu  

35303.2 Perfúzna scintigrafia myokardu - záťažová s doplňujúcou projekciou v prone pozícii 35303.2 Perfúzna scintigrafia myokardu - záťažová s doplňujúcou projekciou v prone pozícii  

35304.0 Perfúzna scintigrafia myokardu - záťažová hradlovaná 35304.0 Perfúzna scintigrafia myokardu - záťažová hradlovaná  

35304.1 Perfúzna scintigrafia myokardu - záťažová hradlovaná s korekciou na absorbciu 35304.1 Perfúzna scintigrafia myokardu - záťažová hradlovaná s korekciou na absorbciu  

35304.2 Perfúzna scintigrafia myokardu - záťažová hradlovaná s doplňujúcou projekciou v prone pozícii 35304.2 Perfúzna scintigrafia myokardu - záťažová hradlovaná s doplňujúcou projekciou v prone pozícii  

35305.0 Perfúzna scintigrafia myokardu - jednodňová 35305.0 Perfúzna scintigrafia myokardu - jednodňová  

35305.1 Perfúzna scintigrafia myokardu - jednodňová s korekciou na absorbciu 35305.1 Perfúzna scintigrafia myokardu - jednodňová s korekciou na absorbciu  

35305.2 Perfúzna scintigrafia myokardu - jednodňová s doplňujúcou projekciou v prone pozícii 35305.2 Perfúzna scintigrafia myokardu - jednodňová s doplňujúcou projekciou v prone pozícii  

35306.0 Perfúzna scintigrafia myokardu - jednodňová hradlovaná 35306.0 Perfúzna scintigrafia myokardu - jednodňová hradlovaná  

35306.1 Perfúzna scintigrafia myokardu - jednodňová hradlovaná s korekciou na absorbciu 35306.1 Perfúzna scintigrafia myokardu - jednodňová hradlovaná s korekciou na absorbciu  

35306.2 Perfúzna scintigrafia myokardu - jednodňová hradlovaná s doplňujúcou projekciou v prone pozícii 35306.2 Perfúzna scintigrafia myokardu - jednodňová hradlovaná s doplňujúcou projekciou v prone pozícii  

3530x Iná scintigrafia kardiovaskulárneho systému 3530x Iná scintigrafia kardiovaskularného systému  2)

35311.0 Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová pokojová 35311.0 Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová pokojová  

35311.1 Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová pokojová s korekciou na absorbciu 35311.1 Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová pokojová s korekciou na absorbciu  

35311.2 Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová pokojová s doplňujúcou projekciou v prone pozícii 35311.2 Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová pokojová s doplňujúcou projekciou v prone pozícii  

35311.3 Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová pokojová s redistribúciou 35311.3 Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová pokojová s redistribúciou  

35311.4 Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová pokojová s redistribúciou a korekciou na absorbciu 35311.4 Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová pokojová s redistribúciou a korekciou na absorbciu  

35311.5
Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová pokojová s redistribúciou a doplňujúcou projekciou v prone 

pozícii
35311.5

Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová pokojová s redistribúciou a doplňujúcou projekciou v prone 

pozícii
 



35312.0 Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová pokojová hradlovaná 35312.0 Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová pokojová hradlovaná  

35312.1 Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová pokojová hradlovaná s korekciou na absorbciu 35312.1 Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová pokojová hradlovaná s korekciou na absorbciu  

35312.2 Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová pokojová hradlovaná s doplňujúcou projekciou v prone pozícii 35312.2 Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová pokojová hradlovaná s doplňujúcou projekciou v prone pozícii  

35312.3 Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová pokojová hradlovaná s redistribúciou 35312.3 Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová pokojová hradlovaná s redistribúciou  

35312.4 Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová pokojová hradlovaná s redistribúciou a korekciou na absorbciu 35312.4 Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová pokojová hradlovaná s redistribúciou a korekciou na absorbciu  

35312.5
Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová pokojová hradlovaná s redistribúciou a doplňujúcou 

projekciou v prone pozícii
35312.5

Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová pokojová hradlovaná s redistribúciou a doplňujúcou 

projekciou v prone pozícii
 

35313.0 Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová záťažová 35313.0 Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová záťažová  

35313.1 Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová záťažová s korekciou na absorbciu 35313.1 Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová záťažová s korekciou na absorbciu  

35313.3 Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová záťažová s redistribúciou 35313.3 Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová záťažová s redistribúciou  

35313.4 Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová záťažová s redistribúciou a korekciou na absorbciu 35313.4 Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová záťažová s redistribúciou a korekciou na absorbciu  

35313.6 Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová záťažová s redistribúciou a reinjekciou 35313.6 Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová záťažová s redistribúciou a reinjekciou  

35313.7
Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová záťažová s redistribúciou a reinjekciou s korekciou na 

absorbciu
35313.7

Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová záťažová s redistribúciou a reinjekciou s korekciou na 

absorbciu
 

35313.8
Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová záťažová s redistribúciou, reinjekciou a doplňujúcou 

projekciou v prone pozícii
35313.8

Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová záťažová s redistribúciou, reinjekciou a doplňujúcou 

projekciou v prone pozícii
 

35314.0 Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová záťažová hradlovaná (bez ostatných opatrení) 35314.0 Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová záťažová hradlovaná  2)

35314.1 Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová záťažová hradlovaná s korekciou na absorbciu 35314.1 Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová záťažová hradlovaná s korekciou na absorbciu  

35314.3 Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová záťažová hradlovaná s redistribúciou 35314.3 Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová záťažová hradlovaná s redistribúciou  

35314.4 Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová záťažová hradlovaná s redistribúciou a korekciou na absorbciu 35314.4 Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová záťažová hradlovaná s redistribúciou a korekciou na absorbciu  

35314.5
Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová záťažová hradlovaná s redistribúciou a doplňujúcou projekciou 

v prone pozícii
35314.5

Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová záťažová hradlovaná s redistribúciou a doplňujúcou projekciou 

v prone pozícii
 

35314.6 Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová záťažová hradlovaná s redistribúciou a reinjekciou 35314.6 Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová záťažová hradlovaná s redistribúciou a reinjekciou  

35314.7
Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová záťažová hradlovaná s redistribúciou a reinjekciou s korekciou 

na absorbciu
35314.7

Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová záťažová hradlovaná s redistribúciou a reinjekciou s korekciou 

na absorbciu
 

35314.8
Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová záťažová hradlovaná s redistribúciou a reinjekciou s 

doplňujúcou projekciou v prone pozícii
35314.8

Perfúzna scintigrafia myokardu - táliová záťažová hradlovaná s redistribúciou a reinjekciou s 

doplňujúcou projekciou v prone pozícii
 

35315.0 Perfúzna scintigrafia myokardu - dual izotopový protokol hradlovaný 35315.0 Perfúzna scintigrafia myokardu - dual izotopový protokol hradlovaný  

35315.1 Perfúzna scintigrafia myokardu - dual izotopový protokol hradlovaný s korekciou na absorbciu 35315.1 Perfúzna scintigrafia myokardu - dual izotopový protokol hradlovaný s korekciou na absorbciu  

35315.2
Perfúzna scintigrafia myokardu - dual izotopový protokol hradlovaný s doplňujúcou projekciou v prone 

pozícii
35315.2

Perfúzna scintigrafia myokardu - dual izotopový protokol hradlovaný s doplňujúcou projekciou v prone 

pozícii
 

35323 Ventrikulografia rádionuklidová pokojová 35323 Ventrikulografia rádionuklidová pokojová  

35324 Ventrikulografia rádionuklidová záťažová 35324 Ventrikulografia rádionuklidová záťažová  

35325 Ventrikulografia rádionuklidová pokojová metódou SPECT 35325 Ventrikulografia rádionuklidová pokojová metódou SPECT  

35326.0 Mapovanie sympatika srdca pomocou 123I MIBG 35326.0 Mapovanie sympatika srdca pomocou 123I MIBG  

35326.3 Mapovanie sympatika srdca pomocou 123I MIBG s doplnkovým SPECT záznamom 35326.3 Mapovanie sympatika srdca pomocou 123I MIBG s doplnkovým SPECT  2)

35327 Angiografia rádionuklidová 35327 Angiografia rádionuklidová  

35328 Venografia/flebografia rádionuklidová 35328 Venografia / flebografia rádionuklidová  2)

35329 Scintigrafia trombov 35329 Scintigrafia trombov  

35500.1 PET/CT vyšetrenie mozgu s 18FDG v neuro-onkologickej diagnostike, dávka rádiofarmaka do 200 MBq 35500.1 PET/CT vyšetrenie mozgu s 18FDG v neuro-onkologickej diagnostike, dávka rádiofarmaka do 200 MBq  

35500.2
PET/CT vyšetrenie mozgu s 18FDG v neuro-onkologickej diagnostike, dávka rádiofarmaka 200 až 400 

MBq
35500.2

PET/CT vyšetrenie mozgu s 18FDG v neuro-onkologickej diagnostike, dávka rádiofarmaka 200 až 400 

MBq
 

35500.3 PET/CT vyšetrenie mozgu s 18FDG v neuro-onkologickej diagnostike, dávka rádiofarmaka nad 400 MBq 35500.3 PET/CT vyšetrenie mozgu s 18FDG v neuro-onkologickej diagnostike, dávka rádiofarmaka nad 400 MBq  

35501.1
PET/CT vyšetrenie mozgu s 18FDG v diagnostike farmakorezistentnej epilepsie, dávka rádiofarmaka do 

200 MBq
35501.1

PET/CT vyšetrenie mozgu s 18FDG v diagnostike farmakorezistentnej epilepsie, dávka rádiofarmaka do 

200 MBq
 

35501.2
PET/CT vyšetrenie mozgu s 18FDG v diagnostike farmakorezistentnej epilepsie, dávka rádiofarmaka 

200 až 400 MBq
35501.2

PET/CT vyšetrenie mozgu s 18FDG v diagnostike farmakorezistentnej epilepsie, dávka rádiofarmaka 

200 až 400 MBq
 



35501.3
PET/CT vyšetrenie mozgu s 18FDG v diagnostike farmakorezistentnej epilepsie, dávka rádiofarmaka 

nad 400 MBq
35501.3

PET/CT vyšetrenie mozgu s 18FDG v diagnostike farmakorezistentnej epilepsie, dávka rádiofarmaka 

nad 400 MBq
 

35502.1 PET/CT vyšetrenie mozgu s 18FDG v diagnostike demencií, dávka rádiofarmaka do 200 MBq 35502.1 PET/CT vyšetrenie mozgu s 18FDG v diagnostike demencií, dávka rádiofarmaka do 200 MBq  

35502.2 PET/CT vyšetrenie mozgu s 18FDG v diagnostike demencií, dávka rádiofarmaka 200 až 400 MBq 35502.2 PET/CT vyšetrenie mozgu s 18FDG v diagnostike demencií, dávka rádiofarmaka 200 až 400 MBq  

35502.3 PET/CT vyšetrenie mozgu s 18FDG v diagnostike demencií, dávka rádiofarmaka nad 400 MBq 35502.3 PET/CT vyšetrenie mozgu s 18FDG v diagnostike demencií, dávka rádiofarmaka nad 400 MBq  

35503.1
PET/CT vyšetrenie mozgu s 18FDG pred plánovaním rádioterapeutickej liečby, dávka rádiofarmaka do 

200 MBq
35503.1

PET/CT vyšetrenie mozgu s 18FDG pred plánovaním rádioterapeutickej liečby, dávka rádiofarmaka do 

200 MBq
 

35503.2
PET/CT vyšetrenie mozgu s 18FDG pred plánovaním rádioterapeutickej liečby, dávka rádiofarmaka 200 

až 400 MBq
35503.2

PET/CT vyšetrenie mozgu s 18FDG pred plánovaním rádioterapeutickej liečby, dávka rádiofarmaka 200 

až 400 MBq
 

35503.3
PET/CT vyšetrenie mozgu s 18FDG pred plánovaním rádioterapeutickej liečby, dávka rádiofarmaka nad 

400 MBq
35503.3

PET/CT vyšetrenie mozgu s 18FDG pred plánovaním rádioterapeutickej liečby, dávka rádiofarmaka nad 

400 MBq
 

35504.1 PET/CT vyšetrenie trupu s 18FDG s nízkodávkovým CT, dávka rádiofarmaka do 200 MBq 35504.1 PET/CT vyšetrenie trupu s 18FDG s nízkodávkovým CT, dávka rádiofarmaka do 200 MBq  

35504.2 PET/CT vyšetrenie trupu s 18FDG s nízkodávkovým CT, dávka rádiofarmaka 200 až 400 MBq 35504.2 PET/CT vyšetrenie trupu s 18FDG s nízkodávkovým CT, dávka rádiofarmaka 200 až 400 MBq  

35504.3 PET/CT vyšetrenie trupu s 18FDG s nízkodávkovým CT, dávka rádiofarmaka nad 400 MBq 35504.3 PET/CT vyšetrenie trupu s 18FDG s nízkodávkovým CT, dávka rádiofarmaka nad 400 MBq  

35505.1 PET/CT vyšetrenie trupu s 18FDG s diagnostickým CT, dávka rádiofarmaka do 200 MBq 35505.1 PET/CT vyšetrenie trupu s 18FDG s diagnostickým CT, dávka rádiofarmaka do 200 MBq  

35505.2 PET/CT vyšetrenie trupu s 18FDG s diagnostickým CT, dávka rádiofarmaka 200 až 400 MBq 35505.2 PET/CT vyšetrenie trupu s 18FDG s diagnostickým CT, dávka rádiofarmaka 200 až 400 MBq  

35505.3 PET/CT vyšetrenie trupu s 18FDG s diagnostickým CT, dávka rádiofarmaka nad 400 MBq 35505.3 PET/CT vyšetrenie trupu s 18FDG s diagnostickým CT, dávka rádiofarmaka nad 400 MBq  

35506.1
PET/CT vyšetrenie trupu s 18FDG pred plánovaním rádioterapeutickej liečby, dávka rádiofarmaka do 

200 MBq
35506.1

PET/CT vyšetrenie trupu s 18FDG pred plánovaním rádioterapeutickej liečby, dávka rádiofarmaka do 

200 MBq
 

35506.2
PET/CT vyšetrenie trupu s 18FDG pred plánovaním rádioterapeutickej liečby, dávka rádiofarmaka 200 

až 400 MBq
35506.2

PET/CT vyšetrenie trupu s 18FDG pred plánovaním rádioterapeutickej liečby, dávka rádiofarmaka 200 

až 400 MBq
 

35506.3
PET/CT vyšetrenie trupu s 18FDG pred plánovaním rádioterapeutickej liečby, dávka rádiofarmaka nad 

400 MBq
35506.3

PET/CT vyšetrenie trupu s 18FDG pred plánovaním rádioterapeutickej liečby, dávka rádiofarmaka nad 

400 MBq
 

35507.1 PET/CT vyšetrenie celotelové s 18FDG s nízkodávkovým CT, dávka rádiofarmaka do 200 MBq 35507.1 PET/CT vyšetrenie celotelové s 18FDG s nízkodávkovým CT, dávka rádiofarmaka do 200 MBq  

35507.2 PET/CT vyšetrenie celotelové s 18FDG s nízkodávkovým CT, dávka rádiofarmaka 200 až 400 MBq 35507.2 PET/CT vyšetrenie celotelové s 18FDG s nízkodávkovým CT, dávka rádiofarmaka 200 až 400 MBq  

35507.3 PET/CT vyšetrenie celotelové s 18FDG s nízkodávkovým CT, dávka rádiofarmaka nad 400 MBq 35507.3 PET/CT vyšetrenie celotelové s 18FDG s nízkodávkovým CT, dávka rádiofarmaka nad 400 MBq  

35508.1 PET/CT vyšetrenie celotelové s 18FDG s diagnostickým CT, dávka rádiofarmaka do 200 MBq 35508.1 PET/CT vyšetrenie celotelové s 18FDG s diagnostickým CT, dávka rádiofarmaka do 200 MBq  

35508.2 PET/CT vyšetrenie celotelové s 18FDG s diagnostickým CT, dávka rádiofarmaka 200 až 400 MBq 35508.2 PET/CT vyšetrenie celotelové s 18FDG s diagnostickým CT, dávka rádiofarmaka 200 až 400 MBq  

35508.3 PET/CT vyšetrenie celotelové s 18FDG s diagnostickým CT, dávka rádiofarmaka nad 400 MBq 35508.3 PET/CT vyšetrenie celotelové s 18FDG s diagnostickým CT, dávka rádiofarmaka nad 400 MBq  

35509.1 PET/CT vyšetrenie myokardu s 18FDG v kardiologickej diagnostike, dávka rádiofarmaka do 200 MBq 35509.1 PET/CT vyšetrenie myokardu s 18FDG v kardiologickej diagnostike, dávka rádiofarmaka do 200 MBq  

35509.2
PET/CT vyšetrenie myokardu s 18FDG v kardiologickej diagnostike, dávka rádiofarmaka 200 až 400 

MBq
35509.2

PET/CT vyšetrenie myokardu s 18FDG v kardiologickej diagnostike, dávka rádiofarmaka 200 až 400 

MBq
 

35509.3 PET/CT vyšetrenie myokardu s 18FDG v kardiologickej diagnostike, dávka rádiofarmaka nad 400 MBq 35509.3 PET/CT vyšetrenie myokardu s 18FDG v kardiologickej diagnostike, dávka rádiofarmaka nad 400 MBq  

35510.1
PET/CT vyšetrenie mozgu s 11C-metionínom v neuro-onkologickej diagnostike, dávka rádiofarmaka do 

200 MBq
35510.1

PET/CT vyšetrenie mozgu s 11C-metionínom v neuro-onkologickej diagnostike, dávka rádiofarmaka do 

200 MBq
 

35510.2
PET/CT vyšetrenie mozgu s 11C-metionínom v neuro-onkologickej diagnostike, dávka rádiofarmaka 200 

až 400 MBq
35510.2

PET/CT vyšetrenie mozgu s 11C-metionínom v neuro-onkologickej diagnostike, dávka rádiofarmaka 200 

až 400 MBq
 

35510.3
PET/CT vyšetrenie mozgu s 11C-metionínom v neuro-onkologickej diagnostike, dávka rádiofarmaka 

nad 400 MBq
35510.3

PET/CT vyšetrenie mozgu s 11C-metionínom v neuro-onkologickej diagnostike, dávka rádiofarmaka 

nad 400 MBq
 

35511.1
PET/CT vyšetrenie mozgu s 11C-metionínom pred plánovaním rádioterapeutickej liečby, dávka 

rádiofarmaka do 200 MBq
35511.1

PET/CT vyšetrenie mozgu s 11C-metionínom pred plánovaním rádioterapeutickej liečby, dávka 

rádiofarmaka do 200 MBq
 

35511.2
PET/CT vyšetrenie mozgu s 11C-metionínom pred plánovaním rádioterapeutickej liečby, dávka 

rádiofarmaka 200 až 400 MBq
35511.2

PET/CT vyšetrenie mozgu s 11C-metionínom pred plánovaním rádioterapeutickej liečby, dávka 

rádiofarmaka 200 až 400 MBq
 

35511.3
PET/CT vyšetrenie mozgu s 11C-metionínom pred plánovaním rádioterapeutickej liečby, dávka 

rádiofarmaka nad 400 MBq
35511.3

PET/CT vyšetrenie mozgu s 11C-metionínom pred plánovaním rádioterapeutickej liečby, dávka 

rádiofarmaka nad 400 MBq
 

35512.1 PET/CT vyšetrenie s 11C-metionínom v diagnostike hyperparatyreózy, dávka rádiofarmaka do 200 MBq 35512.1 PET/CT vyšetrenie s 11C-metionínom v diagnostike hyperparatyreózy, dávka rádiofarmaka do 200 MBq  

35512.2
PET/CT vyšetrenie s 11C-metionínom v diagnostike hyperparatyreózy, dávka rádiofarmaka 200 až 400 

MBq
35512.2

PET/CT vyšetrenie s 11C-metionínom v diagnostike hyperparatyreózy, dávka rádiofarmaka 200 až 400 

MBq
 



35512.3
PET/CT vyšetrenie s 11C-metionínom v diagnostike hyperparatyreózy, dávka rádiofarmaka nad 400 

MBq
35512.3

PET/CT vyšetrenie s 11C-metionínom v diagnostike hyperparatyreózy, dávka rádiofarmaka nad 400 

MBq
 

35520.1 PET/CT vyšetrenie trupu s 18F-cholínom s nízkodávkovým CT, dávka rádiofarmaka do 200 MBq 35520.1 PET/CT vyšetrenie trupu s 18F-cholínom s nízkodávkovým CT, dávka rádiofarmaka do 200 MBq  

35520.2 PET/CT vyšetrenie trupu s 18F-cholínom s nízkodávkovým CT, dávka rádiofarmaka 200 až 400 MBq 35520.2 PET/CT vyšetrenie trupu s 18F-cholínom s nízkodávkovým CT, dávka rádiofarmaka 200 až 400 MBq  

35520.3 PET/CT vyšetrenie trupu s 18F-cholínom s nízkodávkovým CT, dávka rádiofarmaka nad 400 MBq 35520.3 PET/CT vyšetrenie trupu s 18F-cholínom s nízkodávkovým CT, dávka rádiofarmaka nad 400 MBq  

35521.1 PET/CT vyšetrenie trupu s 18F-cholínom s diagnostickým CT, dávka rádiofarmaka do 200 MBq 35521.1 PET/CT vyšetrenie trupu s 18F-cholínom s diagnostickým CT, dávka rádiofarmaka do 200 MBq  

35521.2 PET/CT vyšetrenie trupu s 18F-cholínom s diagnostickým CT, dávka rádiofarmaka 200 až 400 MBq 35521.2 PET/CT vyšetrenie trupu s 18F-cholínom s diagnostickým CT, dávka rádiofarmaka 200 až 400 MBq  

35521.3 PET/CT vyšetrenie trupu s 18F-cholínom s diagnostickým CT, dávka rádiofarmaka nad 400 MBq 35521.3 PET/CT vyšetrenie trupu s 18F-cholínom s diagnostickým CT, dávka rádiofarmaka nad 400 MBq  

35522.1
PET/CT vyšetrenie trupu s 18F-cholínom pred plánovaním rádioterapeutickej liečby, dávka 

rádiofarmaka do 200 MBq
35522.1

PET/CT vyšetrenie trupu s 18F-cholínom pred plánovaním rádioterapeutickej liečby, dávka 

rádiofarmaka do 200 MBq
 

35522.2
PET/CT vyšetrenie trupu s 18F-cholínom pred plánovaním rádioterapeutickej liečby, dávka 

rádiofarmaka 200 až 400 MBq
35522.2

PET/CT vyšetrenie trupu s 18F-cholínom pred plánovaním rádioterapeutickej liečby, dávka 

rádiofarmaka 200 až 400 MBq
 

35522.3
PET/CT vyšetrenie trupu s 18F-cholínom pred plánovaním rádioterapeutickej liečby, dávka 

rádiofarmaka nad 400 MBq
35522.3

PET/CT vyšetrenie trupu s 18F-cholínom pred plánovaním rádioterapeutickej liečby, dávka 

rádiofarmaka nad 400 MBq
 

35530.1 PET/CT vyšetrenie trupu s 11C-cholínom s nízkodávkovým CT, dávka rádiofarmaka do 200 MBq 35530.1 PET/CT vyšetrenie trupu s 11C-cholínom s nízkodávkovým CT, dávka rádiofarmaka do 200 MBq  

35530.2 PET/CT vyšetrenie trupu s 11C-cholínom s nízkodávkovým CT, dávka rádiofarmaka 200 až 400 MBq 35530.2 PET/CT vyšetrenie trupu s 11C-cholínom s nízkodávkovým CT, dávka rádiofarmaka 200 až 400 MBq  

35530.3 PET/CT vyšetrenie trupu s 11C-cholínom s nízkodávkovým CT, dávka rádiofarmaka nad 400 MBq 35530.3 PET/CT vyšetrenie trupu s 11C-cholínom s nízkodávkovým CT, dávka rádiofarmaka nad 400 MBq  

35531.1 PET/CT vyšetrenie trupu s 11C-cholínom s diagnostickým CT, dávka rádiofarmaka do 200 MBq 35531.1 PET/CT vyšetrenie trupu s 11C-cholínom s diagnostickým CT, dávka rádiofarmaka do 200 MBq  

35531.2 PET/CT vyšetrenie trupu s 11C-cholínom s diagnostickým CT, dávka rádiofarmaka 200 až 400 MBq 35531.2 PET/CT vyšetrenie trupu s 11C-cholínom s diagnostickým CT, dávka rádiofarmaka 200 až 400 MBq  

35531.3 PET/CT vyšetrenie trupu s 11C-cholínom s diagnostickým CT, dávka rádiofarmaka nad 400 MBq 35531.3 PET/CT vyšetrenie trupu s 11C-cholínom s diagnostickým CT, dávka rádiofarmaka nad 400 MBq  

35532.1
PET/CT vyšetrenie trupu s 11C-cholínom pred plánovaním rádioterapeutickej liečby, dávka 

rádiofarmaka do 200 MBq
35532.1

PET/CT vyšetrenie trupu s 11C-cholínom pred plánovaním rádioterapeutickej liečby, dávka 

rádiofarmaka do 200 MBq
 

35532.2
PET/CT vyšetrenie trupu s 11C-cholínom pred plánovaním rádioterapeutickej liečby, dávka 

rádiofarmaka 200 až 400 MBq
35532.2

PET/CT vyšetrenie trupu s 11C-cholínom pred plánovaním rádioterapeutickej liečby, dávka 

rádiofarmaka 200 až 400 MBq
 

35532.3
PET/CT vyšetrenie trupu s 11C-cholínom pred plánovaním rádioterapeutickej liečby, dávka 

rádiofarmaka nad 400 MBq
35532.3

PET/CT vyšetrenie trupu s 11C-cholínom pred plánovaním rádioterapeutickej liečby, dávka 

rádiofarmaka nad 400 MBq
 

35540.1
PET/CT vyšetrenie mozgu s 18F-DOPA v neuro-onkologickej diagnostike, dávka rádiofarmaka do 200 

MBq
35540.1

PET/CT vyšetrenie mozgu s 18F-DOPA v neuro-onkologickej diagnostike, dávka rádiofarmaka do 200 

MBq
 

35540.2
PET/CT vyšetrenie mozgu s 18F-DOPA v neuro-onkologickej diagnostike, dávka rádiofarmaka 200 až 

400 MBq
35540.2

PET/CT vyšetrenie mozgu s 18F-DOPA v neuro-onkologickej diagnostike, dávka rádiofarmaka 200 až 

400 MBq
 

35540.3
PET/CT vyšetrenie mozgu s 18F-DOPA v neuro-onkologickej diagnostike, dávka rádiofarmaka nad 400 

MBq
35540.3

PET/CT vyšetrenie mozgu s 18F-DOPA v neuro-onkologickej diagnostike, dávka rádiofarmaka nad 400 

MBq
 

35541.1 PET/CT vyšetrenie mozgu s 18F-DOPA v neurologickej diagnostike, dávka rádiofarmaka do 200 MBq 35541.1 PET/CT vyšetrenie mozgu s 18F-DOPA v neurologickej diagnostike, dávka rádiofarmaka do 200 MBq  

35541.2 PET/CT vyšetrenie mozgu s 18F-DOPA v neurologickej diagnostike, dávka rádiofarmaka 200 až 400 MBq 35541.2 PET/CT vyšetrenie mozgu s 18F-DOPA v neurologickej diagnostike, dávka rádiofarmaka 200 až 400 MBq  

35541.3 PET/CT vyšetrenie mozgu s 18F-DOPA v neurologickej diagnostike, dávka rádiofarmaka nad 400 MBq 35541.3 PET/CT vyšetrenie mozgu s 18F-DOPA v neurologickej diagnostike, dávka rádiofarmaka nad 400 MBq  

35542.1 PET/CT vyšetrenie trupu s 18F-DOPA s nízkodávkovým CT, dávka rádiofarmaka do 200 MBq 35542.1 PET/CT vyšetrenie trupu s 18F-DOPA s nízkodávkovým CT, dávka rádiofarmaka do 200 MBq  

35542.2 PET/CT vyšetrenie trupu s 18F-DOPA s nízkodávkovým CT, dávka rádiofarmaka 200 až 400 MBq 35542.2 PET/CT vyšetrenie trupu s 18F-DOPA s nízkodávkovým CT, dávka rádiofarmaka 200 až 400 MBq  

35542.3 PET/CT vyšetrenie trupu s 18F-DOPA s nízkodávkovým CT, dávka rádiofarmaka nad 400 MBq 35542.3 PET/CT vyšetrenie trupu s 18F-DOPA s nízkodávkovým CT, dávka rádiofarmaka nad 400 MBq  

35543.1 PET/CT vyšetrenie trupu s 18F-DOPA s diagnostickým CT, dávka rádiofarmaka do 200 MBq 35543.1 PET/CT vyšetrenie trupu s 18F-DOPA s diagnostickým CT, dávka rádiofarmaka do 200 MBq  

35543.2 PET/CT vyšetrenie trupu s 18F-DOPA s diagnostickým CT, dávka rádiofarmaka 200 až 400 MBq 35543.2 PET/CT vyšetrenie trupu s 18F-DOPA s diagnostickým CT, dávka rádiofarmaka 200 až 400 MBq  

35543.3 PET/CT vyšetrenie trupu s 18F-DOPA s diagnostickým CT, dávka rádiofarmaka nad 400 MBq 35543.3 PET/CT vyšetrenie trupu s 18F-DOPA s diagnostickým CT, dávka rádiofarmaka nad 400 MBq  



35550.1 PET/CT vyšetrenie skeletu s 18F-NaF s nízkodávkovým CT, dávka rádiofarmaka do 200 MBq 35550.1 PET/CT vyšetrenie skeletu s 18F-NaF s nízkodávkovým CT, dávka rádiofarmaka do 200 MBq  

35550.2 PET/CT vyšetrenie skeletu s 18F-NaF s nízkodávkovým CT, dávka rádiofarmaka 200 až 400 MBq 35550.2 PET/CT vyšetrenie skeletu s 18F-NaF s nízkodávkovým CT, dávka rádiofarmaka 200 až 400 MBq  

35550.3 PET/CT vyšetrenie skeletu s 18F-NaF s nízkodávkovým CT, dávka rádiofarmaka nad 400 MBq 35550.3 PET/CT vyšetrenie skeletu s 18F-NaF s nízkodávkovým CT, dávka rádiofarmaka nad 400 MBq  

35560.1 PET/CT vyšetrenie mozgu s 18F-florbetapirom v diagnostike demencií, dávka rádiofarmaka do 200 MBq 35560.1 PET/CT vyšetrenie mozgu s 18F-florbetapirom v diagnostike demencií, dávka rádiofarmaka do 200 MBq  

35560.2
PET/CT vyšetrenie mozgu s 18F-florbetapirom v diagnostike demencií, dávka rádiofarmaka 200 až 400 

MBq
35560.2

PET/CT vyšetrenie mozgu s 18F-florbetapirom v diagnostike demencií, dávka rádiofarmaka 200 až 400 

MBq
 

35560.3
PET/CT vyšetrenie mozgu s 18F-florbetapirom v diagnostike demencií, dávka rádiofarmaka nad 400 

MBq
35560.3

PET/CT vyšetrenie mozgu s 18F-florbetapirom v diagnostike demencií, dávka rádiofarmaka nad 400 

MBq
 

35570.1
PET/CT vyšetrenie mozgu s 18F-flutemetamolom v diagnostike demencií, dávka rádiofarmaka do 200 

MBq
35570.1

PET/CT vyšetrenie mozgu s 18F-flutemetamolom v diagnostike demencií, dávka rádiofarmaka do 200 

MBq
 

35570.2
PET/CT vyšetrenie mozgu s 18F-flutemetamolom v diagnostike demencií, dávka rádiofarmaka 200 až 

400 MBq
35570.2

PET/CT vyšetrenie mozgu s 18F-flutemetamolom v diagnostike demencií, dávka rádiofarmaka 200 až 

400 MBq
 

35570.3
PET/CT vyšetrenie mozgu s 18F-flutemetamolom v diagnostike demencií, dávka rádiofarmaka nad 400 

MBq
35570.3

PET/CT vyšetrenie mozgu s 18F-flutemetamolom v diagnostike demencií, dávka rádiofarmaka nad 400 

MBq
 

35580.01 PET/CT vyšetrenie trupu s 68Ga-edotreotid s nízkodávkovým CT, aktivita rádiofarmaka do 200 MBq
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

35580.04 PET/CT vyšetrenie trupu s 68Ga-edotreotid s nízkodávkovým CT, aktivita rádiofarmaka nad 200 MBq
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

35580.11 PET/CT vyšetrenie trupu s 68Ga-edotreotid s diagnostickým CT, aktivita rádiofarmaka do 200 MBq
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

35580.14 PET/CT vyšetrenie trupu s 68Ga-edotreotid s diagnostickým CT, aktivita rádiofarmaka nad 200 MBq
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

35581.01
PET/CT vyšetrenie celotelové s 68Ga-edotreotid s nízkodávkovým CT, aktivita rádiofarmaka do 200 

MBq

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

35581.04
PET/CT vyšetrenie celotelové s 68Ga-edotreotid s nízkodávkovým CT, aktivita rádiofarmaka nad 200 

MBq

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

35581.11 PET/CT vyšetrenie celotelové s 68Ga-edotreotid s diagnostickým CT, aktivita rádiofarmaka do 200 MBq
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

35581.14
PET/CT vyšetrenie celotelové s 68Ga-edotreotid s diagnostickým CT, aktivita rádiofarmaka nad 200 

MBq

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

35582.01 PET/CT vyšetrenie mozgu s 68Ga-edotreotid s nízkodávkovým CT, aktivita rádiofarmaka do 200 MBq
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

35582.04 PET/CT vyšetrenie mozgu s 68Ga-edotreotid s nízkodávkovým CT, aktivita rádiofarmaka nad 200 MBq
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

35582.11 PET/CT vyšetrenie mozgu s 68Ga-edotreotid s diagnostickým CT, aktivita rádiofarmaka do 200 MBq
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

35582.14 PET/CT vyšetrenie mozgu s 68Ga-edotreotid s diagnostickým CT, aktivita rádiofarmaka nad 200 MBq
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

35583.01 PET/CT vyšetrenie trupu s 68Ga-peptid s nízkodávkovým CT, aktivita rádiofarmaka do 200 MBq
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

35583.04 PET/CT vyšetrenie trupu s 68Ga-peptid s nízkodávkovým CT, aktivita rádiofarmaka nad 200 MBq
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

35583.11 PET/CT vyšetrenie trupu s 68Ga-peptid s diagnostickým CT, aktivita rádiofarmaka do 200 MBq
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

35583.14 PET/CT vyšetrenie trupu s 68Ga-peptid s diagnostickým CT, aktivita rádiofarmaka nad 200 MBq
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

35584.01 PET/CT vyšetrenie trupu s 68Ga-PSMA s nízkodávkovým CT, aktivita rádiofarmaka do 150 MB.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

35584.04 PET/CT vyšetrenie trupu s 68Ga-PSMA s nízkodávkovým CT, aktivita rádiofarmaka nad 150 MBq.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

35584.11 PET/CT vyšetrenie trupu s 68Ga-PSMA s diagnostickým CT, aktivita rádiofarmaka do 150 MBq.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

35584.14 PET/CT vyšetrenie trupu s 68Ga-PSMA s diagnostickým CT, aktivita rádiofarmaka nad 150 MBq.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

35590.1 PET/CT vyšetrenie mozgu s iným rádiofarmakom, dávka rádiofarmaka do 200 MBq 35590.1 PET/CT vyšetrenie mozgu s iným rádiofarmakom, dávka rádiofarmaka do 200 MBq  

35590.2 PET/CT vyšetrenie mozgu s iným rádiofarmakom, dávka rádiofarmaka 200 až 400 MBq 35590.2 PET/CT vyšetrenie mozgu s iným rádiofarmakom, dávka rádiofarmaka 200 až 400 MBq  



35590.3 PET/CT vyšetrenie mozgu s iným rádiofarmakom, dávka rádiofarmaka nad 400 MBq 35590.3 PET/CT vyšetrenie mozgu s iným rádiofarmakom, dávka rádiofarmaka nad 400 MBq  

35591.1 PET/CT vyšetrenie trupu s iným rádiofarmakom, dávka rádiofarmaka do 200 MBq 35591.1 PET/CT vyšetrenie trupu s iným rádiofarmakom, dávka rádiofarmaka do 200 MBq  

35591.2 PET/CT vyšetrenie trupu s iným rádiofarmakom, dávka rádiofarmaka 200 až 400 MBq 35591.2 PET/CT vyšetrenie trupu s iným rádiofarmakom, dávka rádiofarmaka 200 až 400 MBq  

35591.3 PET/CT vyšetrenie trupu s iným rádiofarmakom, dávka rádiofarmaka nad 400 MBq 35591.3 PET/CT vyšetrenie trupu s iným rádiofarmakom, dávka rádiofarmaka nad 400 MBq  

35592.1 PET/CT vyšetrenie celotelové s iným rádiofarmakom, dávka rádiofarmaka do 200 MBq 35592.1 PET/CT vyšetrenie celotelové s iným rádiofarmakom, dávka rádiofarmaka do 200 MBq  

35592.2 PET/CT vyšetrenie celotelové s iným rádiofarmakom, dávka rádiofarmaka 200 až 400 MBq 35592.2 PET/CT vyšetrenie celotelové s iným rádiofarmakom, dávka rádiofarmaka 200 až 400 MBq  

35592.3 PET/CT vyšetrenie celotelové s iným rádiofarmakom, dávka rádiofarmaka nad 400 MBq 35592.3 PET/CT vyšetrenie celotelové s iným rádiofarmakom, dávka rádiofarmaka nad 400 MBq  

35901 Stanovenie efektívneho polčasu rádioaktívneho jódu 35901 Stanovenie efektívneho polčasu rádioaktívneho jódu  

35902 Multimodalitná softwarová fúzia SPECT a PET vyšetrenia s inou zobrazovacou modalitou 35919 Multimodalitná softwarová fuzia SPECT a PET vyšetrenia s inou zobrazovacou modalitou 1) 2)

35903.0 NM vyšetrenie za sťažených podmienok: v celkovej v anestézii 35920.0 NM vyšetrenie za sťažených podmienok: v celkovej v anestézii 1) 

35903.1 NM vyšetrenie za sťažených podmienok: imobilný pacient 35920.1 NM vyšetrenie za sťažených podmienok: imobilný pacient 1) 

35903.2 NM vyšetrenie za sťažených podmienok: statímové vyšetrenie 35920.2 NM vyšetrenie za sťažených podmienok: statímové vyšetrenie 1) 

35946 Rádionuklidová lokalizácia okultných lézii 8m905 Ráionuklidová lokalizácia okultných lézii 1) 2)

35948 Peroperačná alebo externá detekcia tkaniva 35951 Peroperačná alebo externá detekcia tkaniva 1) 

39000.0 Počítačová analýza obrazu s 3D hodnotením 39000.0 Počítačová analýza obrazu s 3D hodnotením  

39000.1 Počítačová analýza obrazu s 4D hodnotením 39000.1 Počítačová analýza obrazu s 4D hodnotením  

39001 Peroperačné použitie zobrazovacích metód (skiaskopia, skiagrafia) 39001 Peroperačné použitie zobrazovacích metód  2)

39002 Kvantitatívne stanovenie funkčných parametrov (objem, prietok) 39002 Kvantitatívne stanovenie funkčných parametrov (objem, prietok)  

39003 Virtuálna 3D rekonštrukcia obrazu 39003 Virtuálna 3D rekonštrukcia obrazu  

39004 Dozimetria pre plánovanie liečby 39004 Dozimetria pre plánovanie liečby  

39005 Použitie konvertora 3D obrazu 39005 Použitie konvertora 3D obrazu  

5a110 Resekcia tumoru clivus Blumenbachi 5a110 Resekcia tumoru clivus Blumenbachi  

5a111 Resekcia tumoru klenby lebky 5a111 Resekcia tumoru klenby lebky  

5a112.2 Resekcia intrakraniálneho meningeómu: z konvexity mozgu 5a112.2 Resekcia intrakraniálneho meningeómu: z konvexity mozgu  

5a112.d Resekcia intrakraniálneho meningeómu: parasigitálny meningeóm 5a112.d Resekcia intrakraniálneho meningeómu: parasigitálny meningeóm  

5a112.e Resekcia intrakraniálneho meningeómu: spodiny lebečnej 5a112.e Resekcia intrakraniálneho meningeómu: spodiny lebečnej  

5a112.f Resekcia intrakraniálneho meningeómu: krídla 5a112.f Resekcia intrakraniálneho meningeómu: krídla  

5a112.g Resekcia intrakraniálneho meningeómu: meningeóm mozgovej komory 5a112.g Resekcia intrakraniálneho meningeómu: meningeóm mozgovej komory  

5a112.h Resekcia intrakraniálneho meningeómu: meningeóm rastúci extraintrakraniálne 5a112.h Resekcia intrakraniálneho meningeómu: meningeóm rastúci extraintrakraniálne  

5a113.j
Resekcia intrakraniálneho neuroepiteliálneho tumoru (gliom) z mozgovej hemisféry: mikrochirurgicky s 

neuronavigáciou
5a113.j

Resekcia intrakraniálneho neuroepiteliálneho tumoru (gliom) z mozgovej hemisféry: mikrochirurgicky s 

neuronavigáciou
 

5a113.k
Resekcia intrakraniálneho neuroepiteliálneho tumoru [gliom] z mozgovej hemisféry: mikrochirurgicky 

bez neuronavigácie
5a113.k

Resekcia intrakraniálneho neuroepiteliálneho tumoru [gliom] z mozgovej hemisféry: mikrochirurgicky 

bez neuronavigácie
 

5a113.m
Resekcia intrakraniálneho neuroepiteliálneho tumoru [gliom] z mozgovej hemisféry: 

neuroendoskopicky s neuronavigáciou
5a113.m

Resekcia intrakraniálneho neuroepiteliálneho tumoru [gliom] z mozgovej hemisféry: 

neuroendoskopicky s neuronavigáciou
 

5a113.n
Resekcia intrakraniálneho neuroepiteliálneho tumoru [gliom] z mozgovej hemisféry: 

neuroendoskopicky bez neuronavigácie
5a113.n

Resekcia intrakraniálneho neuroepiteliálneho tumoru [gliom] z mozgovej hemisféry: 

neuroendoskopicky bez neuronavigácie
 

5a114.j
Resekcia intrakraniálneho neuroepiteliálneho tumoru [gliom] z mozočka: mikrochirurgicky s 

neuronavigáciou
5a114.j

Resekcia intrakraniálneho neuroepiteliálneho tumoru [gliom] z mozočka: mikrochirurgicky s 

neuronavigáciou
 

5a114.k
Resekcia intrakraniálneho neuroepiteliálneho tumoru [gliom] z mozočka: mikrochirurgicky bez 

neuronavigácie
5a114.k

Resekcia intrakraniálneho neuroepiteliálneho tumoru [gliom] z mozočka: mikrochirurgicky bez 

neuronavigácie
 

5a114.m
Resekcia intrakraniálneho neuroepiteliálneho tumoru [gliom] z mozočka: neuroendoskopicky s 

neuronavigáciou
5a114.m

Resekcia intrakraniálneho neuroepiteliálneho tumoru [gliom] z mozočka: neuroendoskopicky s 

neuronavigáciou
 

5a114.n
Resekcia intrakraniálneho neuroepiteliálneho tumoru [gliom] z mozočka: neuroendoskopicky bez 

neuronavigácie
5a114.n

Resekcia intrakraniálneho neuroepiteliálneho tumoru [gliom] z mozočka: neuroendoskopicky bez 

neuronavigácie
 

5a115.j
Resekcia intrakraniálneho neuroepiteliálneho tumoru z elokventnej oblasti: mikrochirurgicky s 

neuronavigáciou
5a115.j

Resekcia intrakraniálneho neuroepiteliálneho tumoru z elokventnej oblasti: mikrochirurgicky s 

neuronavigáciou
 

5a115.k
Resekcia intrakraniálneho neuroepiteliálneho tumoru z elokventnej oblasti: mikrochirurgicky bez 

neuronavigácie
5a115.k

Resekcia intrakraniálneho neuroepiteliálneho tumoru z elokventnej oblasti: mikrochirurgicky bez 

neuronavigácie
 

5a115.m
Resekcia intrakraniálneho neuroepiteliálneho tumoru z elokventnej oblasti: neuroendoskopicky s 

neuronavigáciou
5a115.m

Resekcia intrakraniálneho neuroepiteliálneho tumoru z elokventnej oblasti: neuroendoskopicky s 

neuronavigáciou
 

5a115.n
Resekcia intrakraniálneho neuroepiteliálneho tumoru z elokventnej oblasti: neuroendoskopicky bez 

neuronavigácie
5a115.n

Resekcia intrakraniálneho neuroepiteliálneho tumoru z elokventnej oblasti: neuroendoskopicky bez 

neuronavigácie
 



5a116.j
Resekcia intrakraniálneho neuroepiteliálneho tumoru bočných komôr a IV. mozgovej komory: 

mikrochirurgicky s neuronavigáciou
5a116.j

Resekcia intrakraniálneho neuroepiteliálneho tumoru bočných komôr a IV. mozgovej komory: 

mikrochirurgicky s neuronavigáciou
 

5a116.k
Resekcia intrakraniálneho neuroepiteliálneho tumoru bočných komôr a IV. mozgovej komory: 

mikrochirurgicky bez neuronavigácie
5a116.k

Resekcia intrakraniálneho neuroepiteliálneho tumoru bočných komôr a IV. mozgovej komory: 

mikrochirurgicky bez neuronavigácie
 

5a116.m
Resekcia intrakraniálneho neuroepiteliálneho tumoru bočných komôr a IV. mozgovej komory: 

neuroendoskopicky s neuronavigáciou
5a116.m

Resekcia intrakraniálneho neuroepiteliálneho tumoru bočných komôr a IV. mozgovej komory: 

neuroendoskopicky s neuronavigáciou
 

5a116.n
Resekcia intrakraniálneho neuroepiteliálneho tumoru bočných komôr a IV. mozgovej komory: 

neuroendoskopicky bez neuronavigácie
5a116.n

Resekcia intrakraniálneho neuroepiteliálneho tumoru bočných komôr a IV. mozgovej komory: 

neuroendoskopicky bez neuronavigácie
 

5a117.j Resekcia tumoru z hlbokých štruktúr mozgu: mikrochirurgicky s neuronavigáciou 5a117.j Resekcia tumoru z hlbokých štruktúr mozgu: mikrochirurgicky s neuronavigáciou  

5a117.k Resekcia tumoru z hlbokých štruktúr mozgu: mikrochirurgicky bez neuronavigácie 5a117.k Resekcia tumoru z hlbokých štruktúr mozgu: mikrochirurgicky bez neuronavigácie  

5a117.m Resekcia tumoru z hlbokých štruktúr mozgu: neuroendoskopicky s neuronavigáciou 5a117.m Resekcia tumoru z hlbokých štruktúr mozgu: neuroendoskopicky s neuronavigáciou  

5a117.n Resekcia tumoru z hlbokých štruktúr mozgu: neuroendoskopicky bez neuronavigácie 5a117.n Resekcia tumoru z hlbokých štruktúr mozgu: neuroendoskopicky bez neuronavigácie  

5a118.j Resekcia intrakraniálnej metastázy: mikrochirurgicky s neuronavigáciou 5a118.j Resekcia intrakraniálnej metastázy: mikrochirurgicky s neuronavigáciou  

5a118.k Resekcia intrakraniálnej metastázy: mikrochirurgicky bez neuronavigácie 5a118.k Resekcia intrakraniálnej metastázy: mikrochirurgicky bez neuronavigácie  

5a118.m Resekcia intrakraniálnej metastázy: neuroendoskopicky s neuronavigáciou 5a118.m Resekcia intrakraniálnej metastázy: neuroendoskopicky s neuronavigáciou  

5a118.n Resekcia intrakraniálnej metastázy: neuroendoskopicky bez neuronavigácie 5a118.n Resekcia intrakraniálnej metastázy: neuroendoskopicky bez neuronavigácie  

5a119 Resekcia tumorov lebkovej spodiny 5a119 Resekcia tumorov lebkovej spodiny  

5a11a.0 Resekcia kontúzneho ložiska mozgu s kraniotómiou: s ICP monitoringom 5a11a.0 Resekcia kontúzneho ložiska mozgu s kraniotómiou: s ICP monitoringom  

5a11a.1 Resekcia kontúzneho ložiska mozgu s kraniotómiou: bez ICP monitoringu 5a11a.1 Resekcia kontúzneho ložiska mozgu s kraniotómiou: bez ICP monitoringu  

5a11b.0 Resekcia kontúzneho ložiska mozgu s kraniektómiou: s ICP monitoringom 5a11b.0 Resekcia kontúzneho ložiska mozgu s kraniektómiou: s ICP monitoringom  

5a11b.1 Resekcia kontúzneho ložiska mozgu s kraniektómiou: bez ICP monitoringu 5a11b.1 Resekcia kontúzneho ložiska mozgu s kraniektómiou: bez ICP monitoringu  

5a11c.3 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne cez labyrint: n. III 5a11c.3 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne cez labyrint: n. III  

5a11c.4 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne cez labyrint: n. IV 5a11c.4 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne cez labyrint: n. IV  

5a11c.5 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne cez labyrint: n. V 5a11c.5 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne cez labyrint: n. V  

5a11c.6 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne cez labyrint: n. VI 5a11c.6 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne cez labyrint: n. VI  

5a11c.7 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne cez labyrint: n. VII 5a11c.7 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne cez labyrint: n. VII  

5a11c.8 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne cez labyrint: n. VIII 5a11c.8 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne cez labyrint: n. VIII  

5a11c.9 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne cez labyrint: n. IX 5a11c.9 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne cez labyrint: n. IX  

5a11c.a Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne cez labyrint: n. X 5a11c.a Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne cez labyrint: n. X  

5a11c.b Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne cez labyrint: n. XI 5a11c.b Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne cez labyrint: n. XI  

5a11c.c Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne cez labyrint: n. XII 5a11c.c Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne cez labyrint: n. XII  

5a11d.3 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne retrosigmoidálne: n. III 5a11d.3 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne retrosigmoidálne: n. III  

5a11d.4 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne retrosigmoidálne: n. IV 5a11d.4 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne retrosigmoidálne: n. IV  

5a11d.5 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne retrosigmoidálne: n. V 5a11d.5 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne retrosigmoidálne: n. V  

5a11d.6 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne retrosigmoidálne: n. VI 5a11d.6 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne retrosigmoidálne: n. VI  

5a11d.7 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne retrosigmoidálne: n. VII 5a11d.7 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne retrosigmoidálne: n. VII  

5a11d.8 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne retrosigmoidálne: n. VIII 5a11d.8 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne retrosigmoidálne: n. VIII  

5a11d.9 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne retrosigmoidálne: n. IX 5a11d.9 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne retrosigmoidálne: n. IX  

5a11d.a Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne retrosigmoidálne: n. X 5a11d.a Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne retrosigmoidálne: n. X  

5a11d.b Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne retrosigmoidálne: n. XI 5a11d.b Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne retrosigmoidálne: n. XI  

5a11d.c Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne retrosigmoidálne: n. XII 5a11d.c Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne retrosigmoidálne: n. XII  

5a11e.3 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne kombinovane: n. III 5a11e.3 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne kombinovane: n. III  

5a11e.4 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne kombinovane: n. IV 5a11e.4 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne kombinovane: n. IV  

5a11e.5 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne kombinovane: n. V 5a11e.5 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne kombinovane: n. V  

5a11e.6 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne kombinovane: n. VI 5a11e.6 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne kombinovane: n. VI  

5a11e.7 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne kombinovane: n. VII 5a11e.7 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne kombinovane: n. VII  

5a11e.8 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne kombinovane: n. VIII 5a11e.8 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne kombinovane: n. VIII  

5a11e.9 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne kombinovane: n. IX 5a11e.9 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne kombinovane: n. IX  

5a11e.a Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne kombinovane: n. X 5a11e.a Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne kombinovane: n. X  

5a11e.b Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne kombinovane: n. XI 5a11e.b Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne kombinovane: n. XI  

5a11e.c Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne kombinovane: n. XII 5a11e.c Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne kombinovane: n. XII  



5a11f.3 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne strednou jamou: n. III 5a11f.3 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne strednou jamou: n. III  

5a11f.4 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne strednou jamou: n. IV 5a11f.4 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne strednou jamou: n. IV  

5a11f.5 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne strednou jamou: n. V 5a11f.5 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne strednou jamou: n. V  

5a11f.6 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne strednou jamou: n. VI 5a11f.6 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne strednou jamou: n. VI  

5a11f.7 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne strednou jamou: n. VII 5a11f.7 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne strednou jamou: n. VII  

5a11f.8 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne strednou jamou: n. VIII 5a11f.8 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne strednou jamou: n. VIII  

5a11f.9 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne strednou jamou: n. IX 5a11f.9 Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne strednou jamou: n. IX  

5a11f.a Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne strednou jamou: n. X 5a11f.a Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne strednou jamou: n. X  

5a11f.b Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne strednou jamou: n. XI 5a11f.b Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne strednou jamou: n. XI  

5a11f.c Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne strednou jamou: n. XII 5a11f.c Resekcia schwanómu hlavového nervu intrakraniálne strednou jamou: n. XII  

5a120.0 Evakuácia subdurálneho akútneho hematómu s kraniotómiou: s ICP monitoringom 5a120.0 Evakuácia subdurálneho hematómu akútneho s kraniotómiou: s ICP monitoringom  2)

5a120.1 Evakuácia subdurálneho akútneho hematómu s kraniotómiou: bez ICP monitoringu 5a120.1 Evakuácia subdurálneho hematómu akútneho s kraniotómiou: bez ICP monitoringu  2)

5a121.0 Evakuácia subdurálneho akútneho hematómu s kraniektómiou: s ICP monitoringom 5a121.0 Evakuácia subdurálneho hematómu akútneho s kraniektómiou: s ICP monitoringom  2)

5a121.1 Evakuácia subdurálneho akútneho hematómu s kraniektómiou: bez ICP monitoringu 5a121.1 Evakuácia subdurálneho hematómu akútneho s kraniektómiou: bez ICP monitoringu  2)

5a122.0 Evakuácia subdurálneho subakútneho hematómu s kraniotómiou: s ICP monitoringom 5a122.0 Evakuácia subdurálneho hematómu subakútneho s kraniotómiou: s ICP monitoringom  2)

5a122.1 Evakuácia subdurálneho subakútneho hematómu s kraniotómiou: bez ICP monitoringu 5a122.1 Evakuácia subdurálneho hematómu subakútneho s kraniotómiou: bez ICP monitoringu  2)

5a123.0 Evakuácia subdurálneho subakútneho hematómu s kraniektómiou: s ICP monitoringom 5a123.0 Evakuácia subdurálneho hematómu subakútneho s kraniektómiou: s ICP monitoringom  2)

5a123.1 Evakuácia subdurálneho subakútneho hematómu s kraniektómiou: bez ICP monitoringu 5a123.1 Evakuácia subdurálneho hematómu subakútneho s kraniektómiou: bez ICP monitoringu  2)

5a124.0 Evakuácia subdurálneho chronického hematómu s kraniotómiou: s ICP monitoringom 5a124.0 Evakuácia subdurálneho hematómu chronického s kraniotómiou: s ICP monitoringom  2)

5a124.1 Evakuácia subdurálneho chronického hematómu s kraniotómiou: bez ICP monitoringu 5a124.1 Evakuácia subdurálneho hematómu chronického s kraniotómiou: bez ICP monitoringu  2)

5a125.0 Evakuácia subdurálneho chronického hematómu s kraniektómiou: s ICP monitoringom 5a125.0 Evakuácia subdurálneho hematómu chronického s kraniektómiou: s ICP monitoringom  2)

5a125.1 Evakuácia subdurálneho chronického hematómu s kraniektómiou: bez ICP monitoringu 5a125.1 Evakuácia subdurálneho hematómu chronického s kraniektómiou: bez ICP monitoringu  2)

5a126.2 Evakuácia epidurálneho hematómu s kraniotómiou: bez revízie intradurálneho priestoru 5a126.2 Evakuácia epidurálneho hematómu s kraniotómiou: bez revízie intradurálneho priestoru  

5a126.3 Evakuácia epidurálneho hematómu s kraniotómiou: s revíziou intradurálneho priestoru 5a126.3 Evakuácia epidurálneho hematómu s kraniotómiou: s revíziou intradurálneho priestoru  

5a127.2 Evakuácia epidurálneho hematómu s kraniektómiou: bez revízie intradurálneho priestoru 5a127.2 Evakuácia epidurálneho hematómu s kraniektómiou: bez revízie intradurálneho priestoru  

5a127.3 Evakuácia epidurálneho hematómu s kraniektómiou: s revíziou intradurálneho priestoru 5a127.3 Evakuácia epidurálneho hematómu s kraniektómiou: s revíziou intradurálneho priestoru  

5a128.4 Evakuácia intracerebrálneho poúrazového hematómu: bez hemocefalu supratentoriálne 5a128.4 Evakuácia intracerebrálneho hematómu poúrazového: bez hemocefalu supratentoriálne  2)

5a128.5 Evakuácia intracerebrálneho poúrazového hematómu: s hemocefalom supratentoriálne 5a128.5 Evakuácia intracerebrálneho hematómu poúrazového: s hemocefalom supratentoriálne  2)

5a128.6 Evakuácia intracerebrálneho poúrazového hematómu: bez hemocefalu infratentoriálne 5a128.6 Evakuácia intracerebrálneho hematómu poúrazového: bez hemocefalu infratentoriálne  2)

5a128.7 Evakuácia intracerebrálneho poúrazového hematómu: s hemocefalom infratentoriálne 5a128.7 Evakuácia intracerebrálneho hematómu poúrazového: s hemocefalom infratentoriálne  2)

5a129.0 Evakuácia subdurálneho akútneho hematómu návrtom: s ICP monitoringom 5a129.0 Evakuácia subdurálneho hematómu akútneho návrtom: s ICP monitoringom  2)

5a129.1 Evakuácia subdurálneho akútneho hematómu návrtom: bez ICP monitoringu 5a129.1 Evakuácia subdurálneho hematómu akútneho návrtom: bez ICP monitoringu  2)

5a12a.0 Evakuácia subdurálneho subakútneho hematómu návrtom: s ICP monitoringom 5a12a.0 Evakuácia subdurálneho hematómu subakútneho návrtom: s ICP monitoringom  2)

5a12a.1 Evakuácia subdurálneho subakútneho hematómu návrtom: bez ICP monitoringu 5a12a.1 Evakuácia subdurálneho hematómu subakútneho návrtom: bez ICP monitoringu  2)

5a12b.0 Evakuácia subdurálneho chronického hematómu návrtom: s ICP monitoringom 5a12b.0 Evakuácia subdurálneho hematómu chronického návrtom: s ICP monitoringom  2)

5a12b.1 Evakuácia subdurálneho chronického hematómu návrtom: bez ICP monitoringu 5a12b.1 Evakuácia subdurálneho hematómu chronického návrtom: bez ICP monitoringu  2)

5a12c.8 Evakuácia subdurálneho hematómu: bez drenáže 5a12c.8 Evakuácia subdurálneho hematómu: bez drenáže  

5a12c.9 Evakuácia subdurálneho hematómu: s drenážou 5a12c.9 Evakuácia subdurálneho hematómu: s drenážou  

5a12d.4 Evakuácia intracerebrálneho spontánneho hematómu: bez hemocefalu supratentoriálne 5a12d.4 Evakuácia intracerebrálneho hematómu spontánneho: bez hemocefalu supratentoriálne  2)

5a12d.5 Evakuácia intracerebrálneho spontánneho hematómu: s hemocefalom supratentoriálne 5a12d.5 Evakuácia intracerebrálneho hematómu spontánneho: s hemocefalom supratentoriálne  2)

5a12d.6 Evakuácia intracerebrálneho spontánneho hematómu: bez hemocefalu infratentoriálne 5a12d.6 Evakuácia intracerebrálneho hematómu spontánneho: bez hemocefalu infratentoriálne  2)

5a12d.7 Evakuácia intracerebrálneho spontánneho hematómu: s hemocefalom infratentoriálne 5a12d.7 Evakuácia intracerebrálneho hematómu spontánneho: s hemocefalom infratentoriálne  2)

5a130 Dekompresia hlavových nervov v mastoidálnom a tympanickom úseku n.VII 5a130 Dekompresia hlavových nervov v mastoidálnom a tympanickom úseku n.VII  

5a131 Dekompresia hlavových nervov labyrintového úseku n. VII 5a131 Dekompresia hlavových nervov labyrintového úseku n. VII  

5a132.7 Mikrovaskulárna dekompresia hlavových nervov v zadnej jame lebečnej: n.VII 5a132.7 Mikrovaskulárna dekompresia hlavových nervov v zadnej jame lebečnej: n.VII  

5a132.8 Mikrovaskulárna dekompresia hlavových nervov v zadnej jame lebečnej: n.VIII 5a132.8 Mikrovaskulárna dekompresia hlavových nervov v zadnej jame lebečnej: n.VIII  

5a132.9 Mikrovaskulárna dekompresia hlavových nervov v zadnej jame lebečnej: n.IX 5a132.9 Mikrovaskulárna dekompresia hlavových nervov v zadnej jame lebečnej: n.IX  

5a190.0 Extirpácia tumoru kalvy: v čelovej oblasti 5a190.0 Extirpácia tumoru kalvy: v čelovej oblasti  

5a190.1 Extirpácia tumoru kalvy: v okcipitoparietálnej oblasti 5a190.1 Extirpácia tumoru kalvy: v okcipitoparietálnej oblasti  

5a190.2 Extirpácia tumoru kalvy: v subokcipitálnej oblasti 5a190.2 Extirpácia tumoru kalvy: v subokcipitálnej oblasti  



5a190.3 Extirpácia tumoru kalvy: v oblasti orbity 5a190.3 Extirpácia tumoru kalvy: v oblasti orbity  

5a190.4 Extirpácia tumoru kalvy: v pterionálnej oblasti 5a190.4 Extirpácia tumoru kalvy: v pterionálnej oblasti  

5a191 Subfrontálna kraniotómia s resekciou tumoru rinobázy 5a191 Subfrontálna kraniotómia s resekciou tumoru rinobázy  

5a192 Extirpácia iného tumoru zadnej jamy retrosigmoidným prístupom 5a192 Extirpácia iného tumoru zadnej jamy retrosigmoidným prístupom  

5a193 Extirpácia tumoru infratemporálnej oblasti 5a193 Extirpácia tumoru infratemporálnej oblasti  

5a194.e Operácia encefalokély: spodiny lebečnej 5a194.e Operácia encefalokély: spodiny lebečnej  

5a194.f Operácia encefalokély: inej časti ako spodiny 5a194.f Operácia encefalokély: inej časti ako spodiny  

5a195 Dekompresívna kraniektómia bez uloženia kosti 5a195 Dekompresívna kraniektómia bez uloženia kosti  

5a196 Drenáž subdurálnej tekutiny 5a196 Drenáž subdurálnej tekutiny  

5a197 Externá komorová drenáž 5a197 Externá komorová drenáž  

5a198.1 Trepanopunkcia mozgovej cysty alebo abscesu supratentoriálne: jedno ložisko 5a198.1 Trepanopunkcia mozgovej cysty alebo abscesu supratentoriálne: jedno ložisko  

5a198.9 Trepanopunkcia mozgovej cysty alebo abscesu supratentoriálne: viac ložísk 5a198.9 Trepanopunkcia mozgovej cysty alebo abscesu supratentoriálne: viac ložísk  

5a199.1 Trepanopunkcia mozgovej cysty alebo abscesu infratentoriálne: jedno ložisko 5a199.1 Trepanopunkcia mozgovej cysty alebo abscesu infratentoriálne: jedno ložisko  

5a199.9 Trepanopunkcia mozgovej cysty alebo abscesu infratentoriálne: viac ložísk 5a199.9 Trepanopunkcia mozgovej cysty alebo abscesu infratentoriálne: viac ložísk  

5a19a.7 Rekonštrukčné operácie hlavových nervov intrakraniálne, sutúra: n.VII 5a19a.7 Rekonštrukčné operácie hlavových nervov intrakraniálne, sutúra: n.VII  

5a19a.b Rekonštrukčné operácie hlavových nervov intrakraniálne, sutúra: n. XI 5a19a.b Rekonštrukčné operácie hlavových nervov intrakraniálne, sutúra: n. XI  

5a19a.c Rekonštrukčné operácie hlavových nervov intrakraniálne, sutúra: n. XII 5a19a.c Rekonštrukčné operácie hlavových nervov intrakraniálne, sutúra: n. XII  

5a19b.7 Rekonštrukčné operácie hlavových nervov intrakraniálne, štep: n. VII 5a19b.7 Rekonštrukčné operácie hlavových nervov intrakraniálne, štep: n. VII  

5a19b.b Rekonštrukčné operácie hlavových nervov intrakraniálne, štep: n. XI 5a19b.b Rekonštrukčné operácie hlavových nervov intrakraniálne, štep: n. XI  

5a19b.c Rekonštrukčné operácie hlavových nervov intrakraniálne, štep: n. XII 5a19b.c Rekonštrukčné operácie hlavových nervov intrakraniálne, štep: n. XII  

5a19c.81 Extirpácia neurinómu cez labyrint: n. VIII 5a19c.8 Extirpácia neurinómu cez labyrint: n. VIII 1) 

5a19c.82 Extirpácia neurinómu retrosigmoidálne: n. VIII 5a19d.8 Extirpácia neurinómu retrosigmoidálne: n. VIII 1) 

5a19e Disekcia n.VIII cez strednú jamu 5a19e Disekcia n.VIII cez strednú jamu  

5a19f.8 Extirpácia neurinómu strednou jamou: n. VIII 5a19f.8 Extirpácia neurinómu strednou jamou: n. VIII  

5a19g Disekcia vestibulokochleárneho nervu s labyrintektómiou 5a19g Disekcia vestibulokochleárneho nervu s labyrintektómiou  

5a19h Perkutánny výkon na Gasserskom gangliu alebo koreňoch n. V 5a19h Perkutánny výkon na Gasserskom gangliu alebo koreňoch n. V  

5a19k.0 Kraniektómia pri kraniostenóze: sagitálny šev 5a19k.0 Kraniektómia pri kraniostenóze: sagitálny šev  

5a19k.1 Kraniektómia pri kraniostenóze: koronárny šev 5a19k.1 Kraniektómia pri kraniostenóze: koronárny šev  

5a19k.2 Kraniektómia pri kraniostenóze: metopický šev 5a19k.2 Kraniektómia pri kraniostenóze: metopický šev  

5a19k.3 Kraniektómia pri kraniostenóze: kombinácia viacerých švov 5a19k.3 Kraniektómia pri kraniostenóze: kombinácia viacerých švov  

5a19m.4 Rekraniotómia: pre hematóm 5a19m.4 Rekraniotómia: pre hematóm  

5a19m.5 Rekraniotómia: pre infekciu 5a19m.5 Rekraniotómia: pre infekciu  

5a19m.6 Rekraniotómia: pre hygróm 5a19m.6 Rekraniotómia: pre hygróm  

5a19n.7 Neuroendoskopická extrakcia cudzieho telesa z mozgovej komory: ako súčasti ventilu 5a19n.7 Neuroendoskopická extrakcia cudzieho telesa z mozgovej komory: ako súčasti ventilu  

5a19n.8 Neuroendoskopická extrakcia cudzieho telesa z mozgovej komory: iné cudzie telesá 5a19n.8 Neuroendoskopická extrakcia cudzieho telesa z mozgovej komory: iné cudzie telesá  

5a19o.1 Operácia mozgovej cysty, extirpácia: mikroskopicky 5a19o.1 Operácia mozgovej cysty, extirpácia: mikroskopicky  

5a19o.3 Operácia mozgovej cysty, extirpácia: endoskopicky 5a19o.3 Operácia mozgovej cysty, extirpácia: endoskopicky  

5a19p.1 Operácia mozgovej cysty, fenestrácia: mikroskopicky 5a19p.1 Operácia mozgovej cysty, fenestrácia: mikroskopicky  

5a19p.3 Operácia mozgovej cysty, fenestrácia: endoskopicky 5a19p.3 Operácia mozgovej cysty, fenestrácia: endoskopicky  

5a19r.1 Operácia mozgovej cysty, intrakraniálna drenáž: mikroskopicky 5a19r.1 Operácia mozgovej cysty, intrakraniálna drenáž: mikroskopicky  

5a19r.3 Operácia mozgovej cysty, intrakraniálna drenáž: endoskopicky 5a19r.3 Operácia mozgovej cysty, intrakraniálna drenáž: endoskopicky  

5a19s Operácie mozgu pri epilepsii 5a19s Operácie mozgu pri epilepsii  

5a19t Stereotaktická implantácia rádioaktívneho izotopu 5a19t Stereotaktická implantácia rádioaktívneho izotopu  

5a200 Ventrikulárna punkcia s meraním intraventrikulárneho tlaku 5a200 Ventrikulárna punkcia s meraním intraventrikulárneho tlaku  

5a202 Extra - intrakraniálna tepenná anastomóza 5a202 Extra - intrakraniálna tepenná anastomóza  

5a203 Implantácia antisyfonu 5a203 Implantácia antisyfonu  

5a204.0
Operácia likvorovej drenáže mozgovomiechového moku: ventrikuloperitoneálna drenáž 

programovateľný shunt, bez protisifonovej jednotky
5a204.0

Operácia likvorovej drenáže mozgovomiechového moku: ventrikuloperitoneálna drenáž 

programovateľný shunt, bez protisifonovej jednotky
 

5a204.1
Operácia likvorovej drenáže mozgovomiechového moku: ventrikuloperitoneálna drenáž 

programovateľný shunt, s protisifonovou jednotkou
5a204.1

Operácia likvorovej drenáže mozgovomiechového moku: ventrikuloperitoneálna drenáž 

programovateľný shunt, s protisifonovou jednotkou
 



5a204.2
Operácia likvorovej drenáže mozgovomiechového moku: ventrikuloperitoneálna drenáž 

neprogramovateľný shunt, bez protisifonovej jednotky
5a204.2

Operácia likvorovej drenáže mozgovomiechového moku: ventrikuloperitoneálna drenáž 

neprogramovateľný shunt, bez protisifonovej jednotky
 

5a204.3
Operácia likvorovej drenáže mozgovomiechového moku: ventrikuloperitoneálna drenáž 

neprogramovateľný shunt, s protisifonovou jednotkou
5a204.3

Operácia likvorovej drenáže mozgovomiechového moku: ventrikuloperitoneálna drenáž 

neprogramovateľný shunt, s protisifonovou jednotkou
 

5a204.4
Operácia likvorovej drenáže mozgovomiechového moku: ventrikuloatriálna drenáž programovateľný 

shunt, bez protisifonovej jednotky
5a204.4

Operácia likvorovej drenáže mozgovomiechového moku: ventrikuloatriálna drenáž programovateľný 

shunt, bez protisifonovej jednotky
 

5a204.5
Operácia likvorovej drenáže mozgovomiechového moku: ventrikuloatriálna drenáž programovateľný 

shunt, s protisifonovou jednotkou
5a204.5

Operácia likvorovej drenáže mozgovomiechového moku: ventrikuloatriálna drenáž programovateľný 

shunt, s protisifonovou jednotkou
 

5a204.6
Operácia likvorovej drenáže mozgovomiechového moku: ventrikuloatriálna drenáž neprogramovateľný 

shunt, bez protisifonovej jednotky
5a204.6

Operácia likvorovej drenáže mozgovomiechového moku: ventrikuloatriálna drenáž neprogramovateľný 

shunt, bez protisifonovej jednotky
 

5a204.7
Operácia likvorovej drenáže mozgovomiechového moku: ventrikuloatriálna drenáž neprogramovateľný 

shunt, s protisifonovou jednotkou
5a204.7

Operácia likvorovej drenáže mozgovomiechového moku: ventrikuloatriálna drenáž neprogramovateľný 

shunt, s protisifonovou jednotkou
 

5a205.0 Zavedenie shuntu: V-P shunt 5a205.0 Zavedenie shuntu: V-P shunt  

5a205.1 Zavedenie shuntu: V-A shunt 5a205.1 Zavedenie shuntu: V-A shunt  

5a206 Zavedenie dočasného intraluminálneho shuntu 5a206 Zavedenie dočasného intraluminálneho shuntu  

5a207 Stereotaktická implantácia hlbokých mozgových elektród a generátora elektrických impulzov 5a207 Stereotaktická implantácia hlbokých mozgových elektród a generátora elektrických impulzov  

5a208 Implantácia kmeňová 5a208 Implantácia kmeňová  

5a209.0
Implantácia neurostimulačného zariadenia (pripojenie vonkajšieho testovacieho prístroja) pri 

kortikálnej mozgovej stimulácii: pri liečbe chronicky nestíšiteľných bolestí
5a209.0

Implantácia neurostimulačného zariadenia (pripojenie vonkajšieho testovacieho prístroja) pri 

kortikálnej mozgovej stimulácii: pri liečbe chronicky nestíšiteľných bolestí
 

5a209.1
Implantácia neurostimulačného zariadenia (systému) pri kortikálnej mozgovej stimulácii: definitívna 

implantácia stimulačného systému do podkožia
5a209.1

Implantácia neurostimulačného zariadenia (systému) pri kortikálnej mozgovej stimulácii: definitívna 

implantácia stimulačného systému do podkožia
 

5a20a Endoskopická ventrikulostómia III 5a20a Endoskopická ventrikulostómia III  

5a20b.0 Implantácia ventrikulárnej komôrky: frontálne 5a20b.0 Implantácia ventrikulárnej komôrky: frontálne  

5a20b.1 Implantácia ventrikulárnej komôrky: okcipitálne 5a20b.1 Implantácia ventrikulárnej komôrky: okcipitálne  

5a20b.2 Implantácia ventrikulárnej komôrky: temporálne 5a20b.2 Implantácia ventrikulárnej komôrky: temporálne  

5a20b.3 Implantácia ventrikulárnej komôrky: zavedenie Ommayovho rezervoáru 5a20b.3 Implantácia ventrikulárnej komôrky: zavedenie Ommayovho rezervoáru  

5a20c Revízna operácia laterálnej bázy lebky pre likvoreu 5a20c Revízna operácia laterálnej bázy lebky pre likvoreu  

5a20d Ventrikulo - cisternoanastomóza podľa Torkildsena 5a20d Ventrikulo - cisternoanastomóza podľa Torkildsena  

5a20e.0 Extirpácia kavernóznej malformácie mozgu: supratentoriálne, s neuronavigáciou, primárna operácia 5a20e.0 Extirpácia kavernóznej malformácie mozgu: supratentoriálne, s neuronavigáciou, primárna operácia  

5a20e.1 Extirpácia kavernóznej malformácie mozgu: supratentoriálne, bez neuronavigácie, primárna operácia 5a20e.1 Extirpácia kavernóznej malformácie mozgu: supratentoriálne, bez neuronavigácie, primárna operácia  

5a20e.2 Extirpácia kavernóznej malformácie mozgu: infratentoriálne, s neuronavigáciou, primárna operácia 5a20e.2 Extirpácia kavernóznej malformácie mozgu: infratentoriálne, s neuronavigáciou, primárna operácia  

5a20e.3 Extirpácia kavernóznej malformácie mozgu: infratentoriálne, bez neuronavigácie, primárna operácia 5a20e.3 Extirpácia kavernóznej malformácie mozgu: infratentoriálne, bez neuronavigácie, primárna operácia  

5a20e.4
Extirpácia kavernóznej malformácie mozgu: v oblasti mozgového kmeňa, s neuronavigáciou, primárna 

operácia
5a20e.4

Extirpácia kavernóznej malformácie mozgu: v oblasti mozgového kmeňa, s neuronavigáciou, primárna 

operácia
 

5a20e.5
Extirpácia kavernóznej malformácie mozgu: v oblasti mozgového kmeňa, bez neuronavigácie, primárna 

operácia
5a20e.5

Extirpácia kavernóznej malformácie mozgu: v oblasti mozgového kmeňa, bez neuronavigácie, primárna 

operácia
 

5a20e.6 Extirpácia kavernóznej malformácie mozgu: supratentoriálne, s neuronavigáciou, recidíva 5a20e.6 Extirpácia kavernóznej malformácie mozgu: supratentoriálne, s neuronavigáciou, recidíva  

5a20e.7 Extirpácia kavernóznej malformácie mozgu: supratentoriálne, bez neuronavigácie, recidíva 5a20e.7 Extirpácia kavernóznej malformácie mozgu: supratentoriálne, bez neuronavigácie, recidíva  

5a20e.8 Extirpácia kavernóznej malformácie mozgu: infratentoriálne, s neuronavigáciou, recidíva 5a20e.8 Extirpácia kavernóznej malformácie mozgu: infratentoriálne, s neuronavigáciou, recidíva  

5a20e.9 Extirpácia kavernóznej malformácie mozgu: infratentoriálne, bez neuronavigácie, recidíva 5a20e.9 Extirpácia kavernóznej malformácie mozgu: infratentoriálne, bez neuronavigácie, recidíva  

5a20e.a Extirpácia kavernóznej malformácie mozgu: v oblasti mozgového kmeňa, s neuronavigáciou, recidíva 5a20e.a Extirpácia kavernóznej malformácie mozgu: v oblasti mozgového kmeňa, s neuronavigáciou, recidíva  

5a20e.b Extirpácia kavernóznej malformácie mozgu: v oblasti mozgového kmeňa, bez neuronavigácie, recidíva 5a20e.b Extirpácia kavernóznej malformácie mozgu: v oblasti mozgového kmeňa, bez neuronavigácie, recidíva  

5a20f.0 Ošetrenie aneuryzmy mozgovej tepny: s krvácaním, jeden klip 5a20f.0 Ošetrenie aneuryzmy mozgovej tepny: s krvácaním jeden klip  2)

5a20f.1 Ošetrenie aneuryzmy mozgovej tepny: s krvácaním, viac klipov 5a20f.1 Ošetrenie aneuryzmy mozgovej tepny: s krvácaním viac klipov  2)

5a20f.2 Ošetrenie aneuryzmy mozgovej tepny: bez krvácania, jeden klip 5a20f.2 Ošetrenie aneuryzmy mozgovej tepny: bez krvácania jeden klip  2)

5a20f.3 Ošetrenie aneuryzmy mozgovej tepny: bez krvácania, viac klipov 5a20f.3 Ošetrenie aneuryzmy mozgovej tepny: bez krvácania viac klipov  2)

5a20g.4 Resekcia arteriovenóznej malformácie mozgu: s krvácaním s použitím klipov 5a20g.4 Resekcia arteriovenóznej malformácie mozgu: s krvácaním s použitím klipov  

5a20g.5 Resekcia arteriovenóznej malformácie mozgu: s krvácaním bez použitia klipov 5a20g.5 Resekcia arteriovenóznej malformácie mozgu: s krvácaním bez použitia klipov  



5a20g.6 Resekcia arteriovenóznej malformácie mozgu: bez krvácania bez použitia klipov 5a20g.6 Resekcia arteriovenóznej malformácie mozgu: bez krvácania bez použitia klipov  

5a20g.7 Resekcia arteriovenóznej malformácie mozgu: bez krvácania s použitím klipov 5a20g.7 Resekcia arteriovenóznej malformácie mozgu: bez krvácania s použitím klipov  

5a20h.0
Dekompresívna operácia v oblasti kraniocervikálneho prechodu: Arnold Chiari malformácii s 

duroplastikou
5a20h.0

Dekompresívna operácia v oblasti kraniocervikálneho prechodu: Arnold Chiari malformácii s 

duroplastikou
 

5a20h.1
Dekompresívna operácia v oblasti kraniocervikálneho prechodu: Arnold Chiari malformácii s 

duroplastikou a použitím implantátu
5a20h.1

Dekompresívna operácia v oblasti kraniocervikálneho prechodu: Arnold Chiari malformácii s 

duroplastikou a použitím implantátu
 

5a20h.2
Dekompresívna operácia v oblasti kraniocervikálneho prechodu: iná ako Arnold Chiari malformácia s 

duroplastikou
5a20h.2

Dekompresívna operácia v oblasti kraniocervikálneho prechodu: iná ako Arnold Chiari malformácia s 

duroplastikou
 

5a20h.3
Dekompresívna operácia v oblasti kraniocervikálneho prechodu: iná ako Arnold Chiari malformácia s 

duroplastikou s použitím implantátu
5a20h.3

Dekompresívna operácia v oblasti kraniocervikálneho prechodu: iná ako Arnold Chiari malformácia s 

duroplastikou s použitím implantátu
 

5a20j.0 Intrakraniálna rekonštrukčná operácia bez použitia biologického lepidla: s použitím alotransplantátu 5a20j.0 Intrakraniálna rekonštrukčná operácia bez použitia biologického lepidla: s použitím alotransplantátu  

5a20j.1
Intrakraniálna rekonštrukčná operácia bez použitia biologického lepidla: s použitím autológneho 

transplantátu
5a20j.1

Intrakraniálna rekonštrukčná operácia bez použitia biologického lepidla: s použitím autológneho 

transplantátu
 

5a20j.2
Intrakraniálna rekonštrukčná operácia bez použitia biologického lepidla: s použitím umelého 

implantátu
5a20j.2

Intrakraniálna rekonštrukčná operácia bez použitia biologického lepidla: s použitím umelého 

implantátu
 

5a20k.0 Intrakraniálna rekonštrukčná operácia s použitím biologického lepidla: s použitím alotransplantátu 5a20k.0 Intrakraniálna rekonštrukčná operácia s použitím biologického lepidla: s použitím alotransplantátu  

5a20k.1
Intrakraniálna rekonštrukčná operácia s použitím biologického lepidla: s použitím autológneho 

transplantátu
5a20k.1

Intrakraniálna rekonštrukčná operácia s použitím biologického lepidla: s použitím autológneho 

transplantátu
 

5a20k.2 Intrakraniálna rekonštrukčná operácia s použitím biologického lepidla: s použitím umelého implantátu 5a20k.2 Intrakraniálna rekonštrukčná operácia s použitím biologického lepidla: s použitím umelého implantátu  

5a20m.0 Uzáver tvrdej pleny mozgu bez použitia biologického lepidla: s použitím alotransplantátu 5a20m.0 Uzáver tvrdej pleny mozgu bez použitia biologického lepidla: s použitím alotransplantátu  

5a20m.1 Uzáver tvrdej pleny mozgu bez použitia biologického lepidla: s použitím aulógneho transplantátu 5a20m.1 Uzáver tvrdej pleny mozgu bez použitia biologického lepidla: s použitím aulógneho transplantátu  

5a20m.2 Uzáver tvrdej pleny mozgu bez použitia biologického lepidla: s použitím umelého implantátu 5a20m.2 Uzáver tvrdej pleny mozgu bez použitia biologického lepidla: s použitím umelého implantátu  

5a20n.0 Uzáver tvrdej pleny mozgu s použitím biologického lepidla: s použitím alotransplantátu 5a20n.0 Uzáver tvrdej pleny mozgu s použitím biologického lepidla: s použitím alotransplantátu  

5a20n.1 Uzáver tvrdej pleny mozgu s použitím biologického lepidla: s použitím autológneho transplantátu 5a20n.1 Uzáver tvrdej pleny mozgu s použitím biologického lepidla: s použitím autológneho transplantátu  

5a20n.2 Uzáver tvrdej pleny mozgu s použitím biologického lepidla: s použitím umelého implantátu 5a20n.2 Uzáver tvrdej pleny mozgu s použitím biologického lepidla: s použitím umelého implantátu  

5a20o Chirurgické ošetrenie dury 5a20o Chirurgické ošetrenie dury  

5a20p Intrakraniálna endarterektómia artéria vertebralis alebo arteria carotis alebo ich hlavných vetiev 5a20p Intrakraniálna endarterektómia artéria vertebralis alebo arteria carotis alebo ich hlavných vetiev  

5a20r Extrakcia externej drenáže 5a20r Extrakcia externej drenáže  

5a20s Extrakcia ventrikulárnej komôrky 5a20s Extrakcia ventrikulárnej komôrky  

5a20t Výmena cerebrálneho katétra 5a20t Výmena cerebrálneho katétra  

5a20u Výmena jednocestného likvorového ventilu 5a20u Výmena jednocestného likvorového ventilu  

5a20v Extrakcia likvorového shuntu 5a20v Extrakcia likvorového shuntu  

5a210.0
Dekompresívna kraniektómia, odstránenie časti klenby lebečnej k dosiahnutiu dostatočnej 

dekompresie mozgového tkaniva s uložením kosti: do kostnej banky
5a210.0

Dekompresívna kraniektómia, odstránenie časti klenby lebečnej k dosiahnutiu dostatočnej 

dekompresie mozgového tkaniva s uložením kosti: do kostnej banky
 

5a210.1
Dekompresívna kraniektómia, odstránenie časti klenby lebečnej k dosiahnutiu dostatočnej 

dekompresie mozgového tkaniva s uložením kosti: do brucha
5a210.1

Dekompresívna kraniektómia, odstránenie časti klenby lebečnej k dosiahnutiu dostatočnej 

dekompresie mozgového tkaniva s uložením kosti: do brucha
 

5a211.2 Elevácia impresívnej jednoduchej zlomeniny lebky s návrtom: oblasť kalvy bez použitia kranioplastiky 5a211.2 Elevácia impresívnej jednoduchej zlomeniny lebky s návrtom: oblasť kalvy bez použitia kranioplastiky  

5a211.3 Elevácia impresívnej jednoduchej zlomeniny lebky s návrtom: oblasť kalvy s použitím kranioplastiky 5a211.3 Elevácia impresívnej jednoduchej zlomeniny lebky s návrtom: oblasť kalvy s použitím kranioplastiky  

5a211.4
Elevácia impresívnej jednoduchej zlomeniny lebky s návrtom: oblasť spodiny bez použitia 

kranioplastiky
5a211.4

Elevácia impresívnej jednoduchej zlomeniny lebky s návrtom: oblasť spodiny bez použitia 

kranioplastiky
 

5a211.5 Elevácia impresívnej jednoduchej zlomeniny lebky s návrtom: oblasť spodiny s použitím kranioplastiky 5a211.5 Elevácia impresívnej jednoduchej zlomeniny lebky s návrtom: oblasť spodiny s použitím kranioplastiky  

5a211.6
Elevácia impresívnej jednoduchej zlomeniny lebky s návrtom: oblasť zadnej jamy bez použitia 

kranioplastiky
5a211.6

Elevácia impresívnej jednoduchej zlomeniny lebky s návrtom: oblasť zadnej jamy bez použitia 

kranioplastiky
 

5a211.7
Elevácia impresívnej jednoduchej zlomeniny lebky s návrtom: oblasť zadnej jamy s použitim 

kranioplastiky
5a211.7

Elevácia impresívnej jednoduchej zlomeniny lebky s návrtom: oblasť zadnej jamy s použitim 

kranioplastiky
 

5a212.2 Elevácia impresívnej komplikovanej zlomeniny lebky: v oblasti kalvy bez použitia kranioplastiky 5a212.2 Elevácia impresívnej komplikovanej zlomeniny lebky: v oblasti kalvy bez použitia kranioplastiky  



5a212.3 Elevácia impresívnej komplikovanej zlomeniny lebky: v oblasti kalvy s použitím kranioplastiky 5a212.3 Elevácia impresívnej komplikovanej zlomeniny lebky: v oblasti kalvy s použitím kranioplastiky  

5a212.4 Elevácia impresívnej komplikovanej zlomeniny lebky: v oblasti spodiny bez použitia kranioplastiky 5a212.4 Elevácia impresívnej komplikovanej zlomeniny lebky: v oblasti spodiny bez použitia kranioplastiky  

5a212.5 Elevácia impresívnej komplikovanej zlomeniny lebky: v oblasti spodiny s použitím kranioplastiky 5a212.5 Elevácia impresívnej komplikovanej zlomeniny lebky: v oblasti spodiny s použitím kranioplastiky  

5a212.6 Elevácia impresívnej komplikovanej zlomeniny lebky: v oblasti zadnej jamy bez použitia kranioplastiky 5a212.6 Elevácia impresívnej komplikovanej zlomeniny lebky: v oblasti zadnej jamy bez použitia kranioplastiky  

5a212.7 Elevácia impresívnej komplikovanej zlomeniny lebky: v oblasti zadnej jamy s použitím kranioplastiky 5a212.7 Elevácia impresívnej komplikovanej zlomeniny lebky: v oblasti zadnej jamy s použitím kranioplastiky  

5a213 Kraniektómia a rekonštrukcia lebky pri zložitých diskrániach 5a213 Kraniektómia a rekonštrukcia lebky pri zložitých diskrániach  

5a214.10
Kranioplastika: rekonštrukcia tvárového skeletu bez účasti lebky (od 3 regiónov) s pomocou počítačom 

predpripraveného implantátu [CAD-implantát]
5a214.d

Kranioplastika: rekonštrukcia tvárového skeletu bez účasti lebky (od 3 regiónov) s pomocou počítačom 

predpripraveného implantátu [CAD-implantát]
1) 

5a214.11

Kranioplastika: rekonštrukcia mozgovej časti lebky s účasťou orbity, temporálnych oblastí alebo 

frontálnych sínusov (do 2 regiónov) s pomocou počítačom predpripraveného implantátu [CAD-

implantát]

5a214.e

Kranioplastika: rekonštrukcia mozgovej časti lebky s účasťou orbity, temporálnych oblastí alebo 

frontálnych sínusov (do 2 regiónov) s pomocou počítačom predpripraveného implantátu [CAD-

implantát]

1) 

5a214.12
Kranioplastika: rekonštrukcia mozgovej časti lebky s účasťou viacerých oblastí tvárového skeletu (od 3 

regiónov) s pomocou počítačom predpripraveného implantátu [CAD-implantát]
5a214.f

Kranioplastika: rekonštrukcia mozgovej časti lebky s účasťou viacerých oblastí tvárového skeletu (od 3 

regiónov) s pomocou počítačom predpripraveného implantátu [CAD-implantát]
1) 

5a214.20
Kranioplastika: rekonštrukcia lebky bez účasti tvárového skeletu s aloplastickým materiálom: 

jednoduchý implantát

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a214.21
Kranioplastika: rekonštrukcia lebky bez účasti tvárového skeletu s aloplastickým materiálom: s 

pomocou počítačom predpripraveného implantátu [CAD-implantát], jednoduchý defekt
5a214.g

Kranioplastika: rekonštrukcia lebky bez účasti tvárového skeletu, s aloplastickým materiálom: s 

pomocou počítačom predpripraveného implantátu [CAD-implantát], jednoduchý defekt
1) 2)

5a214.22
Kranioplastika: rekonštrukcia lebky bez účasti tvárového skeletu s aloplastickým materiálom: s 

pomocou počítačom predpripraveného implantátu [CAD-implantát], veľký alebo komplexný defekt
5a214.h

Kranioplastika: rekonštrukcia lebky bez účasti tvárového skeletu, s aloplastickým materiálom: s 

pomocou počítačom predpripraveného implantátu [CAD-implantát], veľký alebo komplexný defekt
1) 2)

5a214.8 Kranioplastika: vlastnou kosťou 5a214.8 Kranioplastika: vlastnou kosťou  

5a214.9 Kranioplastika: kostným cementom 5a214.9 Kranioplastika: kostným cementom  

5a214.a Kranioplastika: biokeramikou 5a214.a Kranioplastika: biokeramikou  

5a214.b Kranioplastika: titanovou sieťkou 5a214.b Kranioplastika: titanovou sieťkou  

5a214.c Kranioplastika: iné materiály 5a214.c Kranioplastika: iné materialy  2)

5a215.2 Kraniotómia a elevácia impresívnej zlomeniny lebky: v oblasti kalvy bez použitia kranioplastiky 5a215.2 Kraniotómia a elevácia impresívnej zlomeniny lebky: v oblasti kalvy bez použitia kranioplastiky  

5a215.3 Kraniotómia a elevácia impresívnej zlomeniny lebky: v oblasti kalvy s použitím kranioplastiky 5a215.3 Kraniotómia a elevácia impresívnej zlomeniny lebky: v oblasti kalvy s použitím kranioplastiky  

5a215.4 Kraniotómia a elevácia impresívnej zlomeniny lebky: v oblasti spodiny bez použitia kranioplastiky 5a215.4 Kraniotómia a elevácia impresívnej zlomeniny lebky: v oblasti spodiny bez použitia kranioplastiky  

5a215.5 Kraniotómia a elevácia impresívnej zlomeniny lebky: v oblasti spodiny s použitím kranioplastiky 5a215.5 Kraniotómia a elevácia impresívnej zlomeniny lebky: v oblasti spodiny s použitím kranioplastiky  

5a215.6 Kraniotómia a elevácia impresívnej zlomeniny lebky: v oblati zadnej jamy bez použitia kranioplastiky 5a215.6 Kraniotómia a elevácia impresívnej zlomeniny lebky: v oblati zadnej jamy bez použitia kranioplastiky  

5a215.7 Kraniotómia a elevácia impresívnej zlomeniny lebky: v oblati zadnej jamy s použitím kranioplastiky 5a215.7 Kraniotómia a elevácia impresívnej zlomeniny lebky: v oblati zadnej jamy s použitím kranioplastiky  

5a215.8a
Funkčné operácie lebky, mozgu a mozgových blán: implantácia alebo výmena liekovej pumpy pre 

intraventrikulárnu infúziu: plne implantovateľná lieková pumpa s konštantným prietokom
5a215.8a

Funkčné operácie lebky, mozgu a mozgových blán: implantácia alebo výmena liekovej pumpy pre 

intraventrikulárnu infúziu: plne implantovateľná lieková pumpa s konštantným prietokom
 

5a215.8b

Funkčné operácie lebky, mozgu a mozgových blán: implantácia alebo výmena liekovej pumpy pre 

intraventrikulárnu infúziu: plne implantovateľná lieková pumpa s programovateľným variabilným 

denným profilom

5a215.8b

Funkčné operácie lebky, mozgu a mozgových blán: implantácia alebo výmena liekovej pumpy pre 

intraventrikulárnu infúziu: plne implantovateľná lieková pumpa s programovateľným variabilným 

denným profilom

 

5a215.8x
Funkčné operácie lebky, mozgu a mozgových blán: implantácia alebo výmena liekovej pumpy pre 

intraventrikulárnu infúziu: iná

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a215.90

Funkčné operácie lebky, mozgu a mozgových blán: implantácia neurostimulátora pre mozgovú 

stimuláciu s implantáciou alebo výmenou neurostimulačnej elektródy: jednokanálový plne 

implantovateľný systém bez dobíjania

5a215.8c

Funkčné operácie lebky, mozgu a mozgových blán: implantácia neurostimulátora pre mozgovú 

stimuláciu s implantáciou alebo výmenou neurostimulačnej elektródy: jednokanálový systém, plne 

implantovateľný, bez možnosti dobíjania

1) 2)

5a215.91

Funkčné operácie lebky, mozgu a mozgových blán: implantácia neurostimulátora pre mozgovú 

stimuláciu s implantáciou alebo výmenou neurostimulačnej elektródy: viackanálový plne 

implantovateľný systém bez dobíjania

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



5a215.92

Funkčné operácie lebky, mozgu a mozgových blán: implantácia neurostimulátora pre mozgovú 

stimuláciu s implantáciou alebo výmenou neurostimulačnej elektródy: viackanálový plne 

implantovateľný systém, dobíjateľný

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a215.a0

Funkčné operácie lebky, mozgu a mozgových blán: výmena neurostimulátora pre mozgovú stimuláciu s 

implantáciou alebo výmenou neurostimulačnej elektródy: jednokanálový plne implantovateľný systém 

bez dobíjania

5a215.8d

Funkčné operácie lebky, mozgu a mozgových blán: výmena neurostimulátora pre stimuláciu mozgu bez 

výmeny neurostimulačnej elektródy: jednokanálový systém, plne implantovateľný, bez možnosti 

dobíjania

1) 2)

5a215.a1

Funkčné operácie lebky, mozgu a mozgových blán: výmena neurostimulátora pre mozgovú stimuláciu s 

implantáciou alebo výmenou neurostimulačnej elektródy: viackanálový plne implantovateľný systém 

bez dobíjania

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a215.a2

Funkčné operácie lebky, mozgu a mozgových blán: výmena neurostimulátora pre mozgovú stimuláciu s 

implantáciou alebo výmenou neurostimulačnej elektródy: viackanálový plne implantovateľný systém, 

dobíjateľný

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a215.b Iné operácie lebky, mozgu a mozgových blán: implantácia alebo výmena neuroprotézy 5a215.9 Iné operácie lebky, mozgu a mozgových blán: implantácia alebo výmena neuroprotézy 1) 

5a300 Perkutánna chordotómia a traktotómia 5a300 Perkutánna chordotómia a traktotómia  

5a301 Trigeminová miechová traktotómia 5a301 Trigeminová miechová traktotómia  

5a302 Iné protibolestivé operačné výkony na mieche 5a302 Iné protibolestivé operačné výkony na mieche  

5a304.0 Extirpácia lézií a tumorov: intramedulárny tumor miechy 5a304.0 Extirpácia lézií a tumorov: intramedulárny tumor miechy  

5a304.1 Extirpácia lézií a tumorov: extradurálny tumor 5a304.1 Extirpácia lézií a tumorov: extradurálny tumor  

5a304.2 Extirpácia lézií a tumorov: subdurálne lézie a tumory 5a304.2 Extirpácia lézií a tumorov: subdurálne lézie a tumory  

5a304.3 Extirpácia lézií a tumorov: epidurálne lézie a tumory 5a304.3 Extirpácia lézií a tumorov: epidurálne lézie a tumory  

5a307 Dekompresia intramedulárneho tumoru miechy 5a307 Dekompresia intramedulárneho tumoru miechy  

5a308 Evakuácia spontánneho hematómu miechového kanála 5a308 Evakuácia spontánneho hematómu miechového kanála  

5a309 Evakuácia epidurálneho hematómu miechového kanála 5a309 Evakuácia epidurálneho hematómu miechového kanála  

5a30a Predná alebo zadná rizotómia miechových koreňov alebo drez miechovej lézie pre bolesť 5a30a Predná alebo zadná rizotómia miechových koreňov alebo drez miechovej lézie pre bolesť  

5a30b Dorzálna rizotómia pre neurogénny močový mechúr 5a30b Dorzálna rizotómia pre neurogénny močový mechúr  

5a30c Deliberácia miechy a miechových nervov 5a30c Deliberácia miechy a miechových nervov  

5a30d Deliberácia miechy a miechových nervov endoskopicky 5a30d Deliberácia miechy a miechových nervov endoskopicky  

5a30e.4 Deliberácia pripútanej miechy: extirpáciou lipómu z miešneho kónusu 5a30e.4 Deliberácia pripútanej miechy: extirpáciou lipómu z miešneho kónusu  

5a30e.5 Deliberácia pripútanej miechy: uvoľnením jazvy jazvovitého tkaniva 5a30e.5 Deliberácia pripútanej miechy: uvoľnením jazvy jazvovitého tkaniva  

5a30e.6 Deliberácia pripútanej miechy: znesením kostného výrastku 5a30e.6 Deliberácia pripútanej miechy: znesením kostného výrastku  

5a30e.7 Deliberácia pripútanej miechy: discíziou filum terminale 5a30e.7 Deliberácia pripútanej miechy: discíziou filum terminale  

5a30f Implantácia liekovej pumpy na intratekálnu aplikáciu liečiva do miechového kanála 5a30f Implantácia liekovej pumpy na intratekálnu aplikáciu liečiva do miechového kanála  

5a30g Excízia A-V malformácie miechy 5a30g Excízia A-V malformácie miechy  

5a30h Mikrochirurgická extirpácia cievnej malformácie miechy 5a30h Mikrochirurgická extirpácia cievnej malformácie miechy  

5a30j Použitie stabilizačného osteosyntetického materiálu po plastike defektu neurálnej rúry 5a30j Použitie stabilizačného osteosyntetického materiálu po plastike defektu neurálnej rúry  

5a30k Syringomyélia s terminálnou ventrikulostómiou 5a30k Syringomyélia s terminálnou ventrikulostómiou  

5a30m Operácia meningokély, meningomyelokély, lipomeningokély 5a30m Operácia meningokély, meningomyelokély, lipomeningokély  

5a30n Uvoľnenie filum terminale 5a30n Uvoľnenie filum terminale  

5a30o.9 Plastika otvoreného defektu: proximálnej neurálnej rúry 5a30o.9 Plastika otvoreného defektu: proximálnej neurálnej rúry  

5a30o.b Plastika otvoreného defektu: distálnej neurálnej rúry 5a30o.b Plastika otvoreného defektu: distálnej neurálnej rúry  

5a30p.8 Plastika krytého defektu: proximálnej neurálnej rúry 5a30p.8 Plastika krytého defektu: proximálnej neurálnej rúry  

5a30p.a Plastika krytého defektu: distálnej neurálnej rúry 5a30p.a Plastika krytého defektu: distálnej neurálnej rúry  

5a30r Implantácia expanderu pred plastikou rozsiahleho defektu 5a30r Implantácia expanderu pred plastikou rozsiahleho defektu  

5a310.00
Implantácia alebo výmena intratekálneho a/alebo epidurálneho katétra: dočasný katéter za účelom 

diagnostiky
5a310.0

Implantácia alebo výmena intratekálneho a/alebo epidurálneho katétra: dočasný katéter za účelom 

diagnostiky 
1) 2)

5a310.01
Implantácia alebo výmena intratekálneho a/alebo epidurálneho katétra: permanentný katéter za 

účelom kontinuálneho podávania liekov
5a310.1

Implantácia alebo výmena intratekálneho a/alebo epidurálneho katétra: permanentný katéter za 

účelom kontinuálneho podávania liekov
1) 

5a310.10
Implantácia liekovej pumpy na intratekálne a/alebo epidurálne podávanie liekov: lieková pumpa s 

konštantným prietokom
5a312.00

Implantácia liekovej pumpy na intratekálne a/alebo epidurálne podávanie liekov: lieková pumpa s 

konštantným prietokom
1) 

5a310.11
Implantácia liekovej pumpy na intratekálne a/alebo epidurálne podávanie liekov: programovateľná 

lieková pumpa
5a312.01

Implantácia liekovej pumpy na intratekálne a/alebo epidurálne podávanie liekov: programovateľná 

lieková pumpa 
1) 2)

5a310.1x Implantácia liekovej pumpy na intratekálne a/alebo epidurálne podávanie liekov: ostatné 5a312.0x Implantácia liekovej pumpy na intratekálne a/alebo epidurálne podávanie liekov: ostatné 1) 

5a310.2 Vytvorenie podkožného rezervoára 5a311 Vytvorenie podkožného rezervoára 1) 



5a310.3 Revízia implantovaného intratekálneho a/alebo epidurálneho katétra 5a312.10 Revízia implantovaného intratekálneho a/alebo epidurálneho katétra 1) 

5a310.4 Revízia implantovanej liekovej pumpy na intratekálne a/alebo epidurálne podávanie liekov 5a312.12 Revízia implantovanej liekovej pumpy na intratekálne a/alebo epidurálne podávanie liekov 1) 

5a310.5 Revízia implantovaného podkožného rezervoára 5a312.11 Revízia implantovaného podkožného rezervoára 1) 

5a310.6 Odstránenie implantovaného intratekálneho a/alebo epidurálneho katétra 5a312.20 Odstránenie implantovaného intratekálneho a/alebo epidurálneho katétra 1) 

5a310.7 Odstránenie implantovanej liekovej pumpy na intratekálne a epidurálne podávanie liekov 5a312.22 Odstránenie implantovanej liekovej pumpy na intratekálne a epidurálne podávanie liekov 1) 

5a310.8 Odstránenie implantovaného podkožného rezervoára 5a312.21 Odstránenie implantovaného podkožného rezervoára 1) 

5a310.x Ostatné výkony na spinálnom liquorovom systéme
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a311.00 Implantácia dočasnej stimulačnej epidurálnej elektródy za účelom testovania: 1 elektróda 5a313.00 Implantácia dočasnej stimulačnej epidurálnej elektródy za účelom testovania: 1 elektróda 1) 

5a311.01 Implantácia dočasnej stimulačnej epidurálnej elektródy za účelom testovania: viaceré elektródy 5a313.01 Implantácia dočasnej stimulačnej epidurálnej elektródy za účelom testovania: viaceré elektródy 1) 

5a311.02 Implantácia alebo výmena epidurálnej elektródy na trvalú stimuláciu miechy: 1 perkutánna elektróda 5a313.02 Implantácia alebo výmena epidurálnej elektródy na trvalú stimuláciu miechy;  1 perkutánna elektróda 1) 2)

5a311.03
Implantácia alebo výmena epidurálnej elektródy na trvalú stimuláciu miechy: viaceré perkutánne 

elektródy
5a313.03

Implantácia alebo výmena epidurálnej elektródy na trvalú stimuláciu miechy; viaceré perkutánne 

elektródy
1) 2)

5a311.04 Implantácia alebo výmena epidurálnej elektródy na trvalú stimuláciu miechy: 1 chirurgická elektróda 5a313.04 Implantácia alebo výmena epidurálnej elektródy na trvalú stimuláciu miechy;  1 chirurgická elektróda 1) 2)

5a311.05
Implantácia alebo výmena epidurálnej elektródy na trvalú stimuláciu miechy: viaceré chirurgické 

elektródy
5a313.05

Implantácia alebo výmena epidurálnej elektródy na trvalú stimuláciu miechy; viaceré chirurgické 

elektródy
1) 2)

5a311.06
Implantácia multifunkčnej elektródy do epidurálneho alebo subarachnoideálneho priestoru: 

perkutánne: pulzné rádiofrekvenčné ošetrenie
5a313.06

Implantácia multifunkčnej elektródy do epidurálneho alebo subarachnoideálneho priestoru: 

perkutánne: pulzné rádiofrekvenčné ošetrenie
1) 

5a311.1 Implantácia alebo výmena subarachnoideálnej elektródy na stimuláciu predných koreňov miechy 5a313.1 Implantácia alebo výmena subarachnoideálnej elektródy na stimuláciu predných koreňov miechy 1) 

5a311.20 Odstránenie spinálnych elektród: stimulačná epidurálna: 1 perkutánna elektróda 5a313.20 Odstránenie spinálnych elektród: stimulačná epidurálna; 1  perkutánna elektróda 1) 2)

5a311.21 Odstránenie spinálnych elektród: stimulačná epidurálna: viaceré perkutánne elektródy 5a313.21 Odstránenie spinálnych elektród: stimulačná epidurálna; viaceré perkutánne elektródy 1) 2)

5a311.22 Odstránenie spinálnych elektród: stimulačná epidurálna: 1 chirurgická elektróda 5a313.22 Odstránenie spinálnych elektród: stimulačná epidurálna; 1 chirurgická elektróda 1) 2)

5a311.23 Odstránenie spinálnych elektród: stimulačná epidurálna: viaceré chirurgické elektródy 5a313.23 Odstránenie spinálnych elektród: stimulačná epidurálna; viaceré chirurgické elektródy 1) 2)

5a311.24 Odstránenie spinálnych elektród: stimulačná subarachnoideálna: 1 elektróda 5a313.24 Odstránenie spinálnych elektród: stimulačná subarachnoideálna; 1 elektróda 1) 2)

5a311.25 Odstránenie spinálnych elektród: stimulačná subarachnoideálna: viaceré elektródy 5a313.25 Odstránenie spinálnych elektród: stimulačná subarachnoideálna; viaceré elektródy 1) 2)

5a311.31 Revízia spinálnych elektród: stimulačná epidurálna: 1 perkutánna elektróda 5a313.31 Revízia spinálnych elektród: stimulačná epidurálna; 1  perkutánna elektróda 1) 2)

5a311.32 Revízia spinálnych elektród: stimulačná epidurálna: viaceré perkutánne elektródy 5a313.32 Revízia spinálnych elektród: stimulačná epidurálna; viaceré perkutánne elektródy 1) 2)

5a311.33 Revízia spinálnych elektród: stimulačná epidurálna: 1 chirurgická elektróda 5a313.33 Revízia spinálnych elektród: stimulačná epidurálna; 1 chirurgická elektróda 1) 2)

5a311.34 Revízia spinálnych elektród: stimulačná epidurálna: viaceré chirurgické elektródy 5a313.34 Revízia spinálnych elektród: stimulačná epidurálna; viaceré chirurgické elektródy 1) 2)

5a311.35 Revízia spinálnych elektród: stimulačná subarachnoideálna: 1 elektróda 5a313.35 Revízia spinálnych elektród: stimulačná subarachnoideálna; 1 elektróda 1) 2)

5a311.36 Revízia spinálnych elektród: stimulačná subarachnoideálna: viaceré elektródy 5a313.36 Revízia spinálnych elektród: stimulačná subarachnoideálna; viaceré elektródy 1) 2)

5a311.40
Implantácia alebo výmena neurostimulátora pre epidurálnu stimuláciu miechy s implantáciou alebo 

výmenou neurostimulačných elektród: jednokanálový plne implantovateľný systém bez dobíjania
5a313.50

Implantácia alebo výmena neurostimulátora; epidurálna stimulácia miechy s implantáciou alebo 

výmenou neurostimulačných elektród: jednoelektródový implantabilný systém, nedobíjací
1) 2)

5a311.41
Implantácia alebo výmena neurostimulátora pre epidurálnu stimuláciu miechy s implantáciou alebo 

výmenou neurostimulačných elektród: viackanálový plne implantovateľný systém bez dobíjania
5a313.51

Implantácia alebo výmena neurostimulátora; epidurálna stimulácia miechy s implantáciou alebo 

výmenou neurostimulačných elektród: viacelektródový implantabilný systém, nedobíjací
1) 2)

5a311.42
Implantácia alebo výmena neurostimulátora pre epidurálnu stimuláciu miechy s implantáciou alebo 

výmenou neurostimulačných elektród: viackanálový plne implantovateľný systém, dobíjateľný
5a313.52

Implantácia alebo výmena neurostimulátora; epidurálna stimulácia miechy s implantáciou alebo 

výmenou neurostimulačných elektród: viacelektródový implantabilný systém, dobíjací
1) 2)

5a311.50
Výmena neurostimulátora pre epidurálnu stimuláciu miechy bez potreby výmeny neurostimulačných 

elektród: jednokanálový plne implantovateľný systém bez dobíjania
5a313.60

Výmena neurostimulátora; epidurálna stimulácia miechy bez potreby výmeny neurostimulačných 

elektród: jednoelektródový implantabilný systém, nedobíjací
1) 2)

5a311.51
Výmena neurostimulátora pre epidurálnu stimuláciu miechy bez potreby výmeny neurostimulačných 

elektród: viackanálový plne implantovateľný systém bez dobíjania
5a313.61

Výmena neurostimulátora; epidurálna stimulácia miechy bez potreby výmeny neurostimulačných 

elektród: viacelektródový implantabilný systém, nedobíjací
1) 2)

5a311.52
Výmena neurostimulátora pre epidurálnu stimuláciu miechy bez potreby výmeny neurostimulačných 

elektród: viackanálový plne implantovateľný systém, dobíjateľný
5a313.62

Výmena neurostimulátora; epidurálna stimulácia miechy bez potreby výmeny neurostimulačných 

elektród: viacelektródový implantabilný systém, dobíjací
1) 2)

5a311.6
Implantácia alebo výmena neurostimulátora: stimulácia predných koreňov miechy s implantáciou 

alebo výmenou subarachnoideálnej elektródy
5a313.7

Implantácia alebo výmena neurostimulátora; stimulácia predných koreňov miechy s implantáciou 

alebo výmenou subarachnoideálnej elektródy
1) 2)

5a311.7
Výmena neurostimulátora: stimulácia predných koreňov miechy bez výmeny subarachnoideálnej 

elektródy
5a313.8

Výmena neurostimulátora; stimulácia predných koreňov miechy bez výmeny subarachnoideálnej 

elektródy
1) 2)

5a311.8
Revízia implantovaného neurostimulátora: epidurálna stimulácia miechy a stimulácia predných 

koreňov miechy
5a313.30

Revízia implantovaného neurostimulátora; epidurálna stimulácia miechy a stimulácia predných 

koreňov miechy
1) 2)



5a311.9
Odstránenie implantovaného neurostimulátora: epidurálna stimulácia miechy a stimulácia predných 

koreňov miechy
5a313.4

Odstránenie implantovaného neurostimulátora; epidurálna stimulácia miechy a stimulácia predných 

koreňov miechy
1) 2)

5a311.x Iné operácie na mieche a miechových štruktúrach
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a400 Denervácia periférneho nervu 5a400 Denervácia periférneho nervu  

5a401 Excízia lézie periférneho nervu: pri rekonštrukcii 5a401 Excízia lézie periférneho nervu: pri rekonštrukcii  

5a402.b Rekonštrukčné operácie hlavových nervov extrakraniálne, štep: n. XI 5a402.b Rekonštrukčné operácie hlavových nervov extrakraniálne, štep: n. XI  

5a402.c Rekonštrukčné operácie hlavových nervov extrakraniálne, štep: n. XII 5a402.c Rekonštrukčné operácie hlavových nervov extrakraniálne, štep: n. XII  

5a403 Rekonštrukcia n.VII štepom v extrakraniálnom úseku 5a403 Rekonštrukcia n.VII štepom v extrakraniálnom úseku  

5a404 Primárna mikrosutúra nervového plexu 5a404 Primárna mikrosutúra nervového plexu  

5a405.b Rekonštrukčné operácie hlavových nervov extrakraniálne, sutúra: n. XI 5a405.b Rekonštrukčné operácie hlavových nervov extrakraniálne, sutúra: n. XI  

5a405.c Rekonštrukčné operácie hlavových nervov extrakraniálne, sutúra: n. XII 5a405.c Rekonštrukčné operácie hlavových nervov extrakraniálne, sutúra: n. XII  

5a406.7 Preťatie pri hemispazme: n. VII 5a406.7 Preťatie pri hemispazme: n. VII  

5a406.b Preťatie pri hemispazme: n. XI 5a406.b Preťatie pri hemispazme: n. XI  

5a407.4 Sympatektómia: laparoskopicky 5a407.4 Sympatektómia: laparoskopicky  

5a407.5 Sympatektómia: videoskopicky 5a407.5 Sympatektómia: videoskopicky  

5a408.1 Torakálna sympatektómia: torakotomicky 5a408.1 Torakálna sympatektómia: torakotomicky  

5a408.2 Torakálna sympatektómia: torakoskopicky 5a408.2 Torakálna sympatektómia: torakoskopicky  

5a408.3 Torakálna sympatektómia: perkutánna pod kontrolou C-ramena 5a408.3 Torakálna sympatektómia: perkutánna pod kontrolou C-ramena  

5a409.0 Lumbálna sympatektómia: otvorene chirurgicky 5a409.0 Lumbálna sympatektómia: otvorene chirurgicky  

5a409.3 Lumbálna sympatektómia: perkutánna pod kontrolou C-ramena 5a409.3 Lumbálna sympatektómia: perkutánna pod kontrolou C-ramena  

5a40a.7 Anastomóza hlavových nervov, sutúra: n. VII 5a40a.7 Anastomóza hlavových nervov, sutúra: n. VII  

5a40a.b Anastomóza hlavových nervov, sutúra: n. XI 5a40a.b Anastomóza hlavových nervov, sutúra: n. XI  

5a40a.c Anastomóza hlavových nervov, sutúra: n. XII 5a40a.c Anastomóza hlavových nervov, sutúra: n. XII  

5a40b.7 Anastomóza hlavových nervov, štep: n. VII 5a40b.7 Anastomóza hlavových nervov, štep: n. VII  

5a40b.b Anastomóza hlavových nervov, štep: n. XI 5a40b.b Anastomóza hlavových nervov, štep: n. XI  

5a40b.c Anastomóza hlavových nervov, štep: n. XII 5a40b.c Anastomóza hlavových nervov, štep: n. XII  

5a40c.3 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne cez labyrint: n. III 5a40c.3 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne cez labyrint: n. III  

5a40c.4 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne cez labyrint: n. IV 5a40c.4 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne cez labyrint: n. IV  

5a40c.5 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne cez labyrint: n. V 5a40c.5 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne cez labyrint: n. V  

5a40c.6 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne cez labyrint: n. VI 5a40c.6 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne cez labyrint: n. VI  

5a40c.7 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne cez labyrint: n. VII 5a40c.7 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne cez labyrint: n. VII  

5a40c.9 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne cez labyrint: n. IX 5a40c.9 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne cez labyrint: n. IX  

5a40c.a Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne cez labyrint: n. X 5a40c.a Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne cez labyrint: n. X  

5a40c.b Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne cez labyrint: n. XI 5a40c.b Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne cez labyrint: n. XI  

5a40c.c Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne cez labyrint: n. XII 5a40c.c Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne cez labyrint: n. XII  

5a40d.3 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne retrosigmoidálne: n. III 5a40d.3 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne retrosigmoidálne: n. III  

5a40d.4 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne retrosigmoidálne: n. IV 5a40d.4 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne retrosigmoidálne: n. IV  

5a40d.5 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne retrosigmoidálne: n. V 5a40d.5 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne retrosigmoidálne: n. V  

5a40d.6 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne retrosigmoidálne: n. VI 5a40d.6 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne retrosigmoidálne: n. VI  

5a40d.7 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne retrosigmoidálne: n. VII 5a40d.7 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne retrosigmoidálne: n. VII  

5a40d.9 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne retrosigmoidálne: n. IX 5a40d.9 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne retrosigmoidálne: n. IX  

5a40d.a Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne retrosigmoidálne: n. X 5a40d.a Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne retrosigmoidálne: n. X  

5a40d.b Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne retrosigmoidálne: n. XI 5a40d.b Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne retrosigmoidálne: n. XI  

5a40d.c Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne retrosigmoidálne: n. XII 5a40d.c Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne retrosigmoidálne: n. XII  

5a40e.3 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne kombinovane: n. III 5a40e.3 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne kombinovane: n. III  

5a40e.4 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne kombinovane: n. IV 5a40e.4 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne kombinovane: n. IV  

5a40e.5 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne kombinovane: n. V 5a40e.5 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne kombinovane: n. V  

5a40e.6 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne kombinovane: n. VI 5a40e.6 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne kombinovane: n. VI  

5a40e.7 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne kombinovane: n. VII 5a40e.7 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne kombinovane: n. VII  

5a40e.9 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne kombinovane: n. IX 5a40e.9 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne kombinovane: n. IX  



5a40e.a Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne kombinovane: n. X 5a40e.a Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne kombinovane: n. X  

5a40e.b Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne kombinovane: n. XI 5a40e.b Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne kombinovane: n. XI  

5a40e.c Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne kombinovane: n. XII 5a40e.c Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne kombinovane: n. XII  

5a40f.3 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne strednou jamou: n. III 5a40f.3 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne strednou jamou: n. III  

5a40f.4 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne strednou jamou: n. IV 5a40f.4 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne strednou jamou: n. IV  

5a40f.5 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne strednou jamou: n. V 5a40f.5 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne strednou jamou: n. V  

5a40f.6 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne strednou jamou: n. VI 5a40f.6 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne strednou jamou: n. VI  

5a40f.7 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne strednou jamou: n. VII 5a40f.7 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne strednou jamou: n. VII  

5a40f.9 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne strednou jamou: n. IX 5a40f.9 Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne strednou jamou: n. IX  

5a40f.a Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne strednou jamou: n. X 5a40f.a Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne strednou jamou: n. X  

5a40f.b Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne strednou jamou: n. XI 5a40f.b Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne strednou jamou: n. XI  

5a40f.c Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne strednou jamou: n. XII 5a40f.c Resekcia schwanómu hlavového nervu extrakraniálne strednou jamou: n. XII  

5a40g Neurolýza nervov a nervových ganglií: transkutánna 5a40g Neurolýza nervov a nervových ganglií: transkutánna  

5a500 Implantácia elektronického stimulátora nervus vagus pri liečbe epilepsie 5a500 Implantácia elektronického stimulátora nervus vagus pri liečbe epilepsie  

5a501 Rekonštrukčné operácie n.VII v oblasti tváre pri paréze n.VII cross face technikou 5a501 Rekonštrukčné operácie n.VII v oblasti tváre pri paréze n.VII cross face technikou  

5a502 Rekonštrukčné operácie n.VII v oblasťi tváre pri paréze n. VII dynamický záves 5a502 Rekonštrukčné operácie n.VII v oblasťi tváre pri paréze n. VII dynamický záves  

5a503 Rekonštrukčné operácie n.VII v oblasti tváre pri paréze n. VII statický záves 5a503 Rekonštrukčné operácie n.VII v oblasti tváre pri paréze n. VII statický záves  

5a504 Rekonštrukčné operácie n.VII v oblasti tváre pri paréze n. VII transpozíciou svalu 5a504 Rekonštrukčné operácie n.VII v oblasti tváre pri paréze n. VII transpozíciou svalu  

5a505 Rekonštrukcia n. VII štepom v spánkovej kosti, bližšie k mozgovému kmeňu 5a505 Rekonštrukcia n. VII štepom v spánkovej kosti, bližšie k mozgovému kmeňu  

5a506 Transplantácia nervu s facio - faciálnou anastomózou 5a506 Transplantácia nervu s facio - faciálnou anastomózou  

5a507.0 Resekcia tumoru veľkých a stredných nervov: bez následnej rekonštrukcie nervu 5a507.0 Resekcia tumoru veľkých a stredných nervov: bez následnej rekonštrukcie nervu  

5a507.1 Resekcia tumoru veľkých a stredných nervov: s následnou rekonštrukciou nervu 5a507.1 Resekcia tumoru veľkých a stredných nervov: s následnou rekonštrukciou nervu  

5a508 Implantácia neurostimulačných zariadení pri dysfunkcii dolných močových ciest 5a508 Implantácia neurostimulačných zariadení pri dysfunkcii dolných močových ciest  

5a50a Rekonštrukčné operácie hlavových nervov extrakraniálne, štep, n. VII 5a50a Rekonštrukčné operácie hlavových nervov extrakraniálne, štep, n. VII  

5a50b Rekonštrukčné operácie hlavových nervov extrakraniálne, sutúra, n. VII 5a50b Rekonštrukčné operácie hlavových nervov extrakraniálne, sutúra, n. VII  

5a50c.2 Mikrochirurgická sutúra periférneho nervu priama s použitím autotransplantátu: s použitím lepidla 5a50c.2 Mikrochirurgická sutúra periférneho nervu priama s použitím autotransplantátu: s použitím lepidla  

5a50c.3 Mikrochirurgická sutúra periférneho nervu priama s použitím autotransplantátu: bez použita lepidla 5a50c.3 Mikrochirurgická sutúra periférneho nervu priama s použitím autotransplantátu: bez použita lepidla  

5a50e.4 Rekonštrukcia nervového plexu: s použitím nervového štepu jednostranne 5a50e.4 Rekonštrukcia nervového plexu: s použitím nervového štepu jednostranne  

5a50e.5 Rekonštrukcia nervového plexu: bez použitia nervového štepu jednostranne 5a50e.5 Rekonštrukcia nervového plexu: bez použitia nervového štepu jednostranne  

5a50f Mikrochirurgická sutúra periférneho nervu priama bez použitia autotransplantátu 5a50f Mikrochirurgická sutúra periférneho nervu priama bez použitia autotransplantátu  

5a50g Dekompresia, deliberácia a uvoľnenie zrastov periférneho nervu 5a50g Dekompresia, deliberácia a uvoľnenie zrastov periférneho nervu  

5a50h.61 Operácia periférneho nervu na hornej končatine: úžinový syndróm: syndróm Guyonovho tunela 5a50h.61 Operácia periférneho nervu: horná končatina úžinový syndróm: syndróm Guyonovho tunela  2)

5a50h.62 Operácia periférneho nervu na hornej končatine: úžinový syndróm: syndróm karpálneho tunela 5a50h.62 Operácia periférneho nervu: horná končatina úžinový syndróm: syndróm karpálneho tunela  2)

5a50h.63
Operácia periférneho nervu na hornej končatine: úžinový syndróm: syndróm kubitálneho tunela s 

dekompresiou nervu
5a50h.63

Operácia periférneho nervu: horná končatina úžinový syndróm: syndróm kubitálneho tunela s 

dekompresiou nervu
 2)

5a50h.64
Operácia periférneho nervu na hornej končatine: úžinový syndróm: syndróm kubitálneho tunela s 

transpozíciou nervu
5a50h.64

Operácia periférneho nervu: horná končatina úžinový syndróm: syndróm kubitálneho tunela s 

transpozíciou nervu
 2)

5a50h.6x Operácia periférneho nervu na hornej končatine: úžinový syndróm: iný 5a50h.6x Operácia periférneho nervu: horná končatina úžinový syndróm: iný  2)

5a50h.7 Operácia periférneho nervu na hornej končatine: potraumatické stavy 5a50h.7 Operácia periférneho nervu: horná končatina potraumatické stavy  2)

5a50h.8 Operácia periférneho nervu na hornej končatine: pozápalové stavy 5a50h.8 Operácia periférneho nervu: horná končatina pozápalové stavy  2)

5a50h.9 Operácia periférneho nervu na dolnej končatine: úžinový syndróm 5a50h.9 Operácia periférneho nervu: dolná končatina úžinový syndróm  2)

5a50h.a Operácia periférneho nervu na dolnej končatine: potraumatické stavy 5a50h.a Operácia periférneho nervu: dolná končatina potraumatické stavy  2)

5a50h.b Operácia periférneho nervu na dolnej končatine: pozápalové stavy 5a50h.b Operácia periférneho nervu: dolná končatina pozápalové stavy  2)

5a50j Pronátorový syndróm 5a50j Pronátorový syndróm  

5a50k Dekompresia nervového plexu 5a50k Dekompresia nervového plexu  

5a50l Explorácia intradurálnej časti brachiálneho plexu zadným prístupom 5a50l Explorácia intradurálnej časti brachiálneho plexu zadným prístupom  

5a50m Explorácia extradurálnej časti brachiálneho plexu 5a50m Explorácia extradurálnej časti brachiálneho plexu  

5a50n Skalenotómia alebo dekompresia brachiálneho plexu pre syndróm hornej hrudnej apertúry 5a50n Skalenotómia alebo dekompresia brachiálneho plexu pre syndróm hornej hrudnej apertúry  



5a50o Dekompresia periférneho nervu transkutánna 5a50o Dekompresia periférneho nervu transkutánna  

5a50p Transpozícia periférneho nervu 5a50p Transpozícia periférneho nervu  

5a50r Endoskopická dekompresia kanála n. II 5a50r Endoskopická dekompresia kanála n. II  

5a50t.00

Iné operácie nervov a ganglií: implantácia alebo výmena neurostimulátora pre stimuláciu periférneho 

nervového systému s implantáciou alebo výmenou neurostimulačnej elektródy: jednokanálový plne 

implantovateľný systém bez dobíjania

5a50t.0

Iné operácie nervov a ganglií: implantácia alebo výmena neurostimulátora pre stimuláciu periférneho 

nervového systému s implantáciou alebo výmenou neurostimulačnej elektródy: jednokanálový systém, 

plne implantovateľný, bez možnosti dobíjania

1) 2)

5a50t.01

Iné operácie nervov a ganglií: implantácia alebo výmena neurostimulátora pre stimuláciu periférneho 

nervového systému s implantáciou alebo výmenou neurostimulačnej elektródy: viackanálový systém, 

plne implantovateľný, bez možnosti dobíjania

5a50t.1

Iné operácie nervov a ganglií: implantácia alebo výmena neurostimulátora pre stimuláciu periférneho 

nervového systému s implantáciou alebo výmenou neurostimulačnej elektródy: viackanálový systém, 

plne implantovateľný, bez možnosti dobíjania

1) 

5a50t.02

Iné operácie nervov a ganglií: implantácia alebo výmena neurostimulátora pre stimuláciu periférneho 

nervového systému s implantáciou alebo výmenou neurostimulačnej elektródy: viackanálový plne 

implantovateľný systém, dobíjateľný

5a50t.2

Iné operácie nervov a ganglií: implantácia alebo výmena neurostimulátora pre stimuláciu periférneho 

nervového  systému s implantáciou alebo výmenou neurostimulačnej elektródy: viackanálový systém, 

plne implantovateľný, dobíjateľný

1) 2)

5a50t.03

Iné operácie nervov a ganglií: implantácia alebo výmena neurostimulátora pre stimuláciu periférneho 

nervového systému s implantáciou alebo výmenou neurostimulačnej elektródy: vágový 

nervovostimulačný systém (okrem vágového nervovostimulačného systému srdca)

5a50t.3

Iné operácie nervov a ganglií: implantácia alebo výmena neurostimulátora pre stimuláciu periférneho 

nervového systému s implantáciou alebo výmenou neurostimulačnej elektródy: vágový 

nervovostimulačný systém

1) 2)

5a50t.04

Iné operácie nervov a ganglií: implantácia alebo výmena neurostimulátora pre stimuláciu periférneho 

nervového systému s implantáciou alebo výmenou neurostimulačnej elektródy: vágový 

nervovostimulačný systém srdca, bez umiestnenia snímača v pravej komore

5a50t.4

Iné operácie nervov a ganglií: implantácia alebo výmena neurostimulátora pre stimuláciu periférneho 

nervového  systému s implantáciou alebo výmenou neurostimulačnej elektródy: vágový 

nervovostimulačný systém srdca, bez umiestnenia snímača v pravej komore

1) 2)

5a50t.05

Iné operácie nervov a ganglií: implantácia alebo výmena neurostimulátora pre stimuláciu periférneho 

nervového systému s implantáciou alebo výmenou neurostimulačnej elektródy: vágový 

nervovostimulačný systém srdca, s umiestnením snímača v pravej komore

5a50t.5

Iné operácie nervov a ganglií: implantácia alebo výmena neurostimulátora pre stimuláciu periférneho 

nervového  systému s implantáciou alebo výmenou neurostimulačnej elektródy: vágový 

nervovostimulačný systém srdca, s  umiestnením snímača v pravej komore

1) 2)

5a50t.06

Iné operácie nervov a ganglií: implantácia alebo výmena neurostimulátora pre stimuláciu periférneho 

nervového systému s implantáciou alebo výmenou neurostimulačnej elektródy: systém aktivácie 

baroreceptora

5a50t.6

Iné operácie nervov a ganglií: implantácia alebo výmena neurostimulátora pre stimuláciu periférneho 

nervového  systému s implantáciou alebo výmenou neurostimulačnej elektródy: systém aktivácie 

baroreceptora

1) 2)

5a50t.10
Iné operácie nervov a ganglií: výmena neurostimulátora pre stimuláciu periférneho nervového systému 

bez výmeny neurostimulačnej elektródy: jednokanálový plne implantovateľný systém bez dobíjania
5a50t.7

Iné operácie nervov a ganglií: výmena neurostimulátora pre stimuláciu periférneho nervového systému 

bez  výmeny neurostimulačnej elektródy: jednokanálový systém, plne implantovateľný, bez možnosti 

dobíjania

1) 2)

5a50t.11

Iné operácie nervov a ganglií: výmena neurostimulátora pre stimuláciu periférneho nervového systému 

bez výmeny neurostimulačnej elektródy: viackanálový systém, plne implantovateľný, bez možnosti 

dobíjania

5a50t.8

Iné operácie nervov a ganglií: výmena neurostimulátora pre stimuláciu periférneho nervového systému 

bez  výmeny neurostimulačnej elektródy: viackanálový systém, plne implantovateľný, bez možnosti 

dobíjania

1) 2)

5a50t.12
Iné operácie nervov a ganglií: výmena neurostimulátora pre stimuláciu periférneho nervového systému 

bez výmeny neurostimulačnej elektródy: viackanálový plne implantovateľný systém, dobíjateľný
5a50t.9

Iné operácie nervov a ganglií: výmena neurostimulátora pre stimuláciu periférneho nervového systému 

bez  výmeny neurostimulačnej elektródy: viackanálový systém, plne implantovateľný, dobíjateľný
1) 2)

5a50t.13
Iné operácie nervov a ganglií: výmena neurostimulátora pre stimuláciu periférneho nervového systému 

bez výmeny neurostimulačnej elektródy: vágový nervovostimulačný systém
5a50t.a

Iné operácie nervov a ganglií: výmena neurostimulátora pre stimuláciu periférneho nervového systému 

bez  výmeny neurostimulačnej elektródy: vágový nervovostimulačný systém
1) 2)

5a50t.14

Iné operácie nervov a ganglií: výmena neurostimulátora pre stimuláciu periférneho nervového systému 

bez výmeny neurostimulačnej elektródy: vágový nervovostimulačný systém srdca, bez výmeny snímača 

v pravej komore

5a50t.b

Iné operácie nervov a ganglií: výmena neurostimulátora pre stimuláciu periférneho nervového systému 

bez  výmeny neurostimulačnej elektródy: vágový nervovostimulačný systém srdca, bez výmeny 

snímača v pravej komore

1) 2)

5a50t.15

Iné operácie nervov a ganglií: výmena neurostimulátora pre stimuláciu periférneho nervového systému 

bez výmeny neurostimulačnej elektródy: vágový nervovostimulačný systém srdca, s výmenou snímača 

v pravej komore

5a50t.c

Iné operácie nervov a ganglií: výmena neurostimulátora pre stimuláciu periférneho nervového systému 

bez  výmeny neurostimulačnej elektródy: vágový nervovostimulačný systém srdca, s výmenou snímača 

v pravej komore

1) 2)

5a50t.16
Iné operácie nervov a ganglií: výmena neurostimulátora pre stimuláciu periférneho nervového systému 

bez výmeny neurostimulačnej elektródy: systém aktivácie baroreceptora
5a50t.d

Iné operácie nervov a ganglií: výmena neurostimulátora pre stimuláciu periférneho nervového systému 

bez  výmeny neurostimulačnej elektródy: systém aktivácie baroreceptora
1) 2)

5a50t.e Iné operácie nervov a ganglií: implantácia periférnej neuroprotézy 5a50s Iné operácie nervov a ganglií: implantácia periférnej neuroprotézy 1) 

5a901.a Kraniocervikálny prechod, transorálne
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a901.b Kraniocervikálny prechod, dorzálne
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a901.c Kraniocervikálny prechod, laterálne
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a902.01 Krčná chrbtica, dorzálne: 1 segment
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a902.02 Krčná chrbtica, dorzálne: 2 segmenty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



5a902.03 Krčná chrbtica, dorzálne: viac ako 2 segmenty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a902.11 Laminotómia krčnej chrbtice: 1 segment
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a902.12 Laminotómia krčnej chrbtice: 2 segmenty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a902.13 Laminotómia krčnej chrbtice: viac ako 2 segmenty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a902.21 Hemilaminektómia krčnej chrbtice: 1 segment
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a902.22 Hemilaminektómia krčnej chrbtice: 2 segmenty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a902.23 Hemilaminektómia krčnej chrbtice: viac ako 2 segmenty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a902.31 Laminektómia krčnej chrbtice: 1 segment
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a902.32 Laminektómia krčnej chrbtice: 2 segmenty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a902.33 Laminektómia krčnej chrbtice: viac ako 2 segmenty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a902.x Iný prístup ku krčnej chrbtici
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a903.01 Hrudná chrbtica, dorzálne: 1 segment
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a903.02 Hrudná chrbtica, dorzálne: 2 segmenty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a903.03 Hrudná chrbtica, dorzálne: viac ako 2 segmenty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a903.11 Laminotómia hrudnej chrbtice: 1 segment
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a903.12 Laminotómia hrudnej chrbtice: 2 segmenty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a903.13 Laminotómia hrudnej chrbtice: viac ako 2 segmenty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a903.21 Hemilaminektómia hrudnej chrbtice: 1 segment
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a903.22 Hemilaminektómia hrudnej chrbtice: 2 segmenty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a903.23 Hemilaminektómia hrudnej chrbtice: viac ako 2 segmenty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a903.31 Laminektómia hrudnej chrbtice: 1 segment
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a903.32 Laminektómia hrudnej chrbtice: 2 segmenty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a903.33 Laminektómia hrudnej chrbtice: viac ako 2 segmenty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a903.x Iný prístup k hrudnej chrbtici
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a904.01 Bedrová chrbtica, dorzálne: 1 segment
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a904.02 Bedrová chrbtica, dorzálne: 2 segmenty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a904.03 Bedrová chrbtica, dorzálne: viac ako 2 segmenty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a904.11 Laminotómia bedrovej chrbtice: 1 segment
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a904.12 Laminotómia bedrovej chrbtice: 2 segmenty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



5a904.13 Laminotómia bedrovej chrbtice: viac ako 2 segmenty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a904.21 Hemilaminektómia bedrovej chrbtice: 1 segment
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a904.22 Hemilaminektómia bedrovej chrbtice: 2 segmenty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a904.23 Hemilaminektómia bedrovej chrbtice: viac ako 2 segmenty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a904.31 Laminektómia bedrovej chrbtice: 1 segment
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a904.32 Laminektómia bedrovej chrbtice: 2 segmenty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a904.33 Laminektómia bedrovej chrbtice: viac ako 2 segmenty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a904.41 Flavektómia bedrovej chrbtice: 1 segment
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a904.42 Flavektómia bedrovej chrbtice: 2 segmenty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a904.43 Flavektómia bedrovej chrbtice: viac ako 2 segmenty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a904.51 Bedrová chrbtica, transperitoneálne
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a904.52 Bedrová chrbtica, dorzolaterálne
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a904.53 Bedrová chrbtica, retroperitoneálne
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a904.61 Os sacrum a Os coccygis, dorzálne
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a904.62 Os sacrum a Os coccygis, ventrálne
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a904.7 Kombinácia pararektal-retroperitoneálne
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a904.8 Kombinácia torako-retroperitoneálne-retroperitoneálne
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a904.9 Transapikáklny prístup podľa Judet
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5a904.x Iný prístup k bedrovej chrbtici
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5b110 Incízia v oblasti štítnej žľazy bez ďalších výkonov 5b110 Incízia v oblasti štítnej žľazy bez ďalších výkonov  

5b111 Drenáž v oblasti štítnej žľazy 5b111 Drenáž v oblasti štítnej žľazy  

5b112 Revízia, prieskum v oblasti štítnej žľazy 5b112 Revízia, prieskum v oblasti štítnej žľazy  

5b113 Revízia operačnej rany v oblasti štítnej žľazy 5b113 Revízia operačnej rany v oblasti štítnej žľazy  

5b11x Iná incízia v oblasti štítnej žľazy 5b11x Iná incízia v oblasti štítnej žľazy  

5b120.0 Hemityreoidektómia bez odstránenia prištítnych teliesok: štandardná 5b120.0 Hemityreoidektómia bez odstránenia prištítnych teliesok: štandardná  

5b120.1 Hemityreoidektómia bez odstránenia prištítnych teliesok: miniinvazívna videoasistovaná 5b120.1 Hemityreoidektómia bez odstránenia prištítnych teliesok: miniinvazívna videoasistovaná  

5b120.2 Hemityreoidektómia bez odstránenia prištítnych teliesok: miniinvazívna radioasistovaná 5b120.2 Hemityreoidektómia bez odstránenia prištítnych teliesok: miniinvazívna radioasistovaná  

5b120.3 Hemityreoidektómia bez odstránenia prištítnych teliesok: miniinvazívna video a radioasistovaná 5b120.3 Hemityreoidektómia bez odstránenia prištítnych teliesok: miniinvazívna video a radioasistovaná  

5b120.4 Hemityreoidektómia bez odstránenia prištítnych teliesok: endoskopicky asistovaná 5b120.4 Hemityreoidektómia bez odstránenia prištítnych teliesok: endoskopicky asistovaná  

5b120.5 Hemityreoidektómia bez odstránenia prištítnych teliesok: endoskopicky radioasistovaná 5b120.5 Hemityreoidektómia bez odstránenia prištítnych teliesok: endoskopicky radioasistovaná  

5b120.6 Hemityreoidektómia bez odstránenia prištítnych teliesok: s použitím elektroneurostimulátora 5b120.6 Hemityreoidektómia bez odstránenia prištítnych teliesok: s použitím elektroneurostimulátora  

5b120.x Hemityreoidektómia bez odstránenia prištítnych teliesok: ostatné 5b120.x Hemityreoidektómia bez odstránenia prištítnych teliesok: iný spôsob  2)

5b121.0
Hemityreodektómia bez odstránenia prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a 

krčnou disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: štandardná
5b121.0

Hemityreodektómia bez odstránenia prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a 

krčnou disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: štandardná
 



5b121.1
Hemityreodektómia bez odstránenia prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a 

krčnou disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: miniinvazívna videoasistovaná
5b121.1

Hemityreodektómia bez odstránenia prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a 

krčnou disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: miniinvazívna videoasistovaná
 

5b121.2
Hemityreodektómia bez odstránenia prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a 

krčnou disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: miniinvazívna radioasistovaná
5b121.2

Hemityreodektómia bez odstránenia prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a 

krčnou disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: miniinvazívna radioasistovaná
 

5b121.3
Hemityreodektómia bez odstránenia prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a 

krčnou disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: miniinvazívna video a radioasistovaná
5b121.3

Hemityreodektómia bez odstránenia prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a 

krčnou disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: miniinvazívna video a radioasistovaná
 

5b121.4
Hemityreodektómia bez odstránenia prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a 

krčnou disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: endoskopicky asistovaná
5b121.4

Hemityreodektómia bez odstránenia prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a 

krčnou disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: endoskopicky asistovaná
 

5b121.5
Hemityreodektómia bez odstránenia prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a 

krčnou disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: endoskopicky radioasistovaná
5b121.5

Hemityreodektómia bez odstránenia prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a 

krčnou disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: endoskopicky radioasistovaná
 

5b121.6
Hemityreodektómia bez odstránenia prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a 

krčnou disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: s použitím elektroneurostimulátora
5b121.6

Hemityreodektómia bez odstránenia prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a 

krčnou disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: s použitím elektroneurostimulátora
 

5b121.x
Hemityreodektómia bez odstránenia prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a 

krčnou disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: iný spôsob
5b121.x

Hemityreodektómia bez odstránenia prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a 

krčnou disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: iný spôsob
 

5b122.0 Hemityreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok: štandardná 5b122.0 Hemityreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok: štandardná  

5b122.1 Hemityreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok: miniinvazívna videoasistovaná 5b122.1 Hemityreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok: miniinvazívna videoasistovaná  

5b122.2 Hemityreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok: miniinvazívna radioasistovaná 5b122.2 Hemityreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok: miniinvazívna radioasistovaná  

5b122.3 Hemityreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok: miniinvazívna video a radioasistovaná 5b122.3 Hemityreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok: miniinvazívna video a radioasistovaná  

5b122.4 Hemityreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok: endoskopicky asistovaná 5b122.4 Hemityreodektómia s odstránením prištítnych teliesok: endoskopicky asistovaná  2)

5b122.5 Hemityreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok: endoskopicky radioasistovaná 5b122.5 Hemityreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok: endoskopicky radioasistovaná  

5b122.6 Hemityreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok: s použitím elektroneurostimulátora 5b122.6 Hemityreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok: s použitím elektroneurostimulátora  

5b122.x Hemityreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok: ostatné 5b122.x Hemityreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok: iný spôsob  2)

5b123.0
Hemityreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a 

krčnou disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: štandardná
5b123.0

Hemityreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a 

krčnou disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: štandardná
 

5b123.1
Hemityreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a 

krčnou disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: miniinvazívna videoasistovaná
5b123.1

Hemityreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a 

krčnou disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: miniinvazívna videoasistovaná
 

5b123.2
Hemityreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a 

krčnou disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: miniinvazívna radioasistovaná
5b123.2

Hemityreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a 

krčnou disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: miniinvazívna radioasistovaná
 

5b123.3
Hemityreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a 

krčnou disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: miniinvazívna video a radioasistovaná
5b123.3

Hemityreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a 

krčnou disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: miniinvazívna video a radioasistovaná
 

5b123.4
Hemityreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a 

krčnou disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: endoskopicky asistovaná
5b123.4

Hemityreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a 

krčnou disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: endoskopicky asistovaná
 

5b123.5
Hemityreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a 

krčnou disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: endoskopicky radioasistovaná
5b123.5

Hemityreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a 

krčnou disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: endoskopicky radioasistovaná
 

5b123.6
Hemityreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a 

krčnou disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: s použitím elektroneurostimulátora
5b123.6

Hemityreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a 

krčnou disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: s použitím elektroneurostimulátora
 

5b123.x
Hemityreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a 

krčnou disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: iný spôsob
5b123.x

Hemityreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a 

krčnou disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: iný spôsob
 

5b12x.0 Iná hemityreoidektómia: štandardná 5b12x.0 Iná hemityreoidektómia: štandardná  

5b12x.1 Iná hemityreoidektómia: miniinvazívna videoasistovaná 5b12x.1 Iná hemityreoidektómia: miniinvazívna videoasistovaná  

5b12x.2 Iná hemityreoidektómia: miniinvazívna radioasistovaná 5b12x.2 Iná hemityreoidektómia: miniinvazívna radioasistovaná  



5b12x.3 Iná hemityreoidektómia: miniinvazívna video a radioasistovaná 5b12x.3 Iná hemityreoidektómia: miniinvazívna video a radioasistovaná  

5b12x.4 Iná hemityreoidektómia: endoskopicky asistovaná 5b12x.4 Iná hemityreoidektómia: endoskopicky asistovaná  

5b12x.5 Iná hemityreoidektómia: endoskopicky radioasistovaná 5b12x.5 Iná hemityreoidektómia: endoskopicky radioasistovaná  

5b12x.6 Iná hemityreoidektómia: s použitím elektroneurostimulátora 5b12x.6 Iná hemityreoidektómia: s použitím elektroneurostimulátora  

5b12x.x Iná hemityreoidektómia: ostatné 5b12x.x Iná hemityreoidektómia: iný spôsob  2)

5b130.0 Excízia patologického tkaniva na štítnej žľaze: štandardná 5b130.0 Excízia patologického tkaniva na štítnej žľaze: štandardná  

5b130.1 Excízia patologického tkaniva na štítnej žľaze: miniinvazívna videoasistovaná 5b130.1 Excízia patologického tkaniva na štítnej žľaze: miniinvazívna videoasistovaná  

5b130.2 Excízia patologického tkaniva na štítnej žľaze: miniinvazívna radioasistovaná 5b130.2 Excízia patologického tkaniva na štítnej žľaze: miniinvazívna radioasistovaná  

5b130.3 Excízia patologického tkaniva na štítnej žľaze: miniinvazívna video a radioasistovaná 5b130.3 Excízia patologického tkaniva na štítnej žľaze: miniinvazívna video a radioasistovaná  

5b130.4 Excízia patologického tkaniva na štítnej žľaze: endoskopicky asistovaná 5b130.4 Excízia patologického tkaniva na štítnej žľaze: endoskopicky asistovaná  

5b130.5 Excízia patologického tkaniva na štítnej žľaze: endoskopicky radioasistovaná 5b130.5 Excízia patologického tkaniva na štítnej žľaze: endoskopicky radioasistovaná  

5b130.6 Excízia patologického tkaniva na štítnej žľaze: s použitím elektroneurostimulátora 5b130.6 Excízia patologického tkaniva na štítnej žľaze: s použitím elektroneurostimulátora  

5b130.x Excízia patologického tkaniva na štítnej žľaze: ostatné 5b130.x Excízia patologického tkaniva na štítnej žľaze: iný spôsob  2)

5b131.0 Excízia uzla na štítnej žľaze: štandardná 5b131.0 Excízia uzla na štítnej žľaze: štandardná  

5b131.1 Excízia uzla na štítnej žľaze: miniinvazívna videoasistovaná 5b131.1 Excízia uzla na štítnej žľaze: miniinvazívna videoasistovaná  

5b131.2 Excízia uzla na štítnej žľaze: miniinvazívna radioasistovaná 5b131.2 Excízia uzla na štítnej žľaze: miniinvazívna radioasistovaná  

5b131.3 Excízia uzla na štítnej žľaze: miniinvazívna video a radioasistovaná 5b131.3 Excízia uzla na štítnej žľaze: miniinvazívna video a radioasistovaná  

5b131.4 Excízia uzla na štítnej žľaze: endoskopicky asistovaná 5b131.4 Excízia uzla na štítnej žľaze: endoskopicky asistovaná  

5b131.5 Excízia uzla na štítnej žľaze: endoskopicky radioasistovaná 5b131.5 Excízia uzla na štítnej žľaze: endoskopicky radioasistovaná  

5b131.6 Excízia uzla na štítnej žľaze: s použitím elektroneurostimulátora 5b131.6 Excízia uzla na štítnej žľaze: s použitím elektroneurostimulátora  

5b131.x Excízia uzla na štítnej žľaze: ostatné 5b131.x Excízia uzla na štítnej žľaze: iný spôsob  2)

5b132.0 Subtotálna resekcia štítnej žľazy jednostranne s excíziou uzla na protistrane: štandardná 5b132.0 Subtotálna resekcia štítnej žľazy jednostranne s excíziou uzla na protistrane: štandardná  

5b132.1
Subtotálna resekcia štítnej žľazy jednostranne s excíziou uzla na protistrane: miniinvazívna 

videoasistovaná
5b132.1

Subtotálna resekcia štítnej žľazy jednostranne s excíziou uzla na protistrane: miniinvazívna 

videoasistovaná
 

5b132.2
Subtotálna resekcia štítnej žľazy jednostranne s excíziou uzla na protistrane: miniinvazívna 

radioasistovaná
5b132.2

Subtotálna resekcia štítnej žľazy jednostranne s excíziou uzla na protistrane: miniinvazívna 

radioasistovaná
 

5b132.3
Subtotálna resekcia štítnej žľazy jednostranne s excíziou uzla na protistrane: miniinvazívna video a 

radioasistovaná
5b132.3

Subtotálna resekcia štítnej žľazy jednostranne s excíziou uzla na protistrane: miniinvazívna video a 

radioasistovaná
 

5b132.4 Subtotálna resekcia štítnej žľazy jednostranne s excíziou uzla na protistrane: endoskopicky asistovaná 5b132.4 Subtotálna resekcia štítnej žľazy jednostranne s excíziou uzla na protistrane: endoskopicky asistovaná  

5b132.5
Subtotálna resekcia štítnej žľazy jednostranne s excíziou uzla na protistrane: endoskopicky 

radioasistovaná
5b132.5

Subtotálna resekcia štítnej žľazy jednostranne s excíziou uzla na protistrane: endoskopicky 

radioasistovaná
 

5b132.6
Subtotálna resekcia štítnej žľazy jednostranne s excíziou uzla na protistrane: s použitím 

elektroneurostimulátora
5b132.6

Subtotálna resekcia štítnej žľazy jednostranne s excíziou uzla na protistrane: s použitím 

elektroneurostimulátora
 

5b132.x Subtotálna resekcia štítnej žľazy jednostranne s excíziou uzla na protistrane: ostatné 5b132.x Subtotálna resekcia štítnej žľazy jednostranne s excíziou uzla na protistrane: iný spôsob  2)

5b133.0 Subtotálna resekcia štítnej žľazy jednostranne s hemityreoidektómiou protistrany: štandardná 5b133.0 Subtotálna resekcia štítnej žľazy jednostranne s hemityreoidektómiou protistrany: štandardná  

5b133.1
Subtotálna resekcia štítnej žľazy jednostranne s hemityreoidektómiou protistrany: miniinvazívna 

videoasistovaná
5b133.1

Subtotálna resekcia štítnej žľazy jednostranne s hemityreoidektómiou protistrany: miniinvazívna 

videoasistovaná
 

5b133.2
Subtotálna resekcia štítnej žľazy jednostranne s hemityreoidektómiou protistrany: miniinvazívna 

radioasistovaná
5b133.2

Subtotálna resekcia štítnej žľazy jednostranne s hemityreoidektómiou protistrany: miniinvazívna 

radioasistovaná
 

5b133.3
Subtotálna resekcia štítnej žľazy jednostranne s hemityreoidektómiou protistrany: miniinvazívna video 

a radioasistovaná
5b133.3

Subtotálna resekcia štítnej žľazy jednostranne s hemityreoidektómiou protistrany: miniinvazívna video 

a radioasistovaná
 

5b133.4
Subtotálna resekcia štítnej žľazy jednostranne s hemityreoidektómiou protistrany: endoskopicky 

asistovaná
5b133.4

Subtotálna resekcia štítnej žľazy jednostranne s hemityreoidektómiou protistrany: endoskopicky 

asistovaná
 

5b133.5
Subtotálna resekcia štítnej žľazy jednostranne s hemityreoidektómiou protistrany: endoskopicky 

radioasistovaná
5b133.5

Subtotálna resekcia štítnej žľazy jednostranne s hemityreoidektómiou protistrany: endoskopicky 

radioasistovaná
 

5b133.6
Subtotálna resekcia štítnej žľazy jednostranne s hemityreoidektómiou protistrany: s použitím 

elektroneurostimulátora
5b133.6

Subtotálna resekcia štítnej žľazy jednostranne s hemityreoidektómiou protistrany: s použitím 

elektroneurostimulátora
 

5b133.x Subtotálna resekcia štítnej žľazy jednostranne s hemityreoidektómiou protistrany: ostatné 5b133.x Subtotálna resekcia štítnej žľazy jednostranne s hemityreoidektómiou protistrany: iný spôsob  2)

5b134.0 Opakovaná revízia štítnej žľazy s čiastočnou resekciou: štandardná 5b134.0 Opakovaná revízia štítnej žľazy s čiastočnou resekciou: štandardná  

5b134.1 Opakovaná revízia štítnej žľazy s čiastočnou resekciou: miniinvazívna videoasistovaná 5b134.1 Opakovaná revízia štítnej žľazy s čiastočnou resekciou: miniinvazívna videoasistovaná  

5b134.2 Opakovaná revízia štítnej žľazy s čiastočnou resekciou: miniinvazívna radioasistovaná 5b134.2 Opakovaná revízia štítnej žľazy s čiastočnou resekciou: miniinvazívna radioasistovaná  



5b134.3 Opakovaná revízia štítnej žľazy s čiastočnou resekciou: miniinvazívna video a radioasistovaná 5b134.3 Opakovaná revízia štítnej žľazy s čiastočnou resekciou: miniinvazívna video a radioasistovaná  

5b134.4 Opakovaná revízia štítnej žľazy s čiastočnou resekciou: endoskopicky asistovaná 5b134.4 Opakovaná revízia štítnej žľazy s čiastočnou resekciou: endoskopicky asistovaná  

5b134.5 Opakovaná revízia štítnej žľazy s čiastočnou resekciou: endoskopicky radioasistovaná 5b134.5 Opakovaná revízia štítnej žľazy s čiastočnou resekciou: endoskopicky radioasistovaná  

5b134.6 Opakovaná revízia štítnej žľazy s čiastočnou resekciou: s použitím elektroneurostimulátora 5b134.6 Opakovaná revízia štítnej žľazy s čiastočnou resekciou: s použitím elektroneurostimulátora  

5b134.x Opakovaná revízia štítnej žľazy s čiastočnou resekciou: ostatné 5b134.x Opakovaná revízia štítnej žľazy s čiastočnou resekciou: iný spôsob  2)

5b135.0 Resekcia istmu: štandardná 5b135.0 Resekcia istmu: štandardná  

5b135.1 Resekcia istmu: miniinvazívna videoasistovaná 5b135.1 Resekcia istmu: miniinvazívna videoasistovaná  

5b135.2 Resekcia istmu: miniinvazívna radioasistovaná 5b135.2 Resekcia istmu: miniinvazívna radioasistovaná  

5b135.3 Resekcia istmu: miniinvazívna video a radioasistovaná 5b135.3 Resekcia istmu: miniinvazívna video a radioasistovaná  

5b135.4 Resekcia istmu: endoskopicky asistovaná 5b135.4 Resekcia istmu: endoskopicky asistovaná  

5b135.5 Resekcia istmu: endoskopicky radioasistovaná 5b135.5 Resekcia istmu: endoskopicky radioasistovaná  

5b135.6 Resekcia istmu: s použitím elektroneurostimulátora 5b135.6 Resekcia istmu: s použitím elektroneurostimulátora  

5b135.x Resekcia istmu: ostatné 5b135.x Resekcia istmu: iný spôsob  2)

5b136.0 Subtotálna resekcia štítnej žľazy: štandardná 5b136.0 Subtotálna resekcia štítnej žľazy: štandardná  

5b136.1 Subtotálna resekcia štítnej žľazy: miniinvazívna videoasistovaná 5b136.1 Subtotálna resekcia štítnej žľazy: miniinvazívna videoasistovaná  

5b136.2 Subtotálna resekcia štítnej žľazy: miniinvazívna radioasistovaná 5b136.2 Subtotálna resekcia štítnej žľazy: miniinvazívna radioasistovaná  

5b136.3 Subtotálna resekcia štítnej žľazy: miniinvazívna video a radioasistovaná 5b136.3 Subtotálna resekcia štítnej žľazy: miniinvazívna video a radioasistovaná  

5b136.4 Subtotálna resekcia štítnej žľazy: endoskopicky asistovaná 5b136.4 Subtotálna resekcia štítnej žľazy: endoskopicky asistovaná  

5b136.5 Subtotálna resekcia štítnej žľazy: endoskopicky radioasistovaná 5b136.5 Subtotálna resekcia štítnej žľazy: endoskopicky radioasistovaná  

5b136.6 Subtotálna resekcia štítnej žľazy: s použitím elektroneurostimulátora 5b136.6 Subtotálna resekcia štítnej žľazy: s použitím elektroneurostimulátora  

5b136.x Subtotálna resekcia štítnej žľazy: ostatné 5b136.x Subtotálna resekcia štítnej žľazy: iný spôsob  2)

5b13x.0 Iná parciálna resekcia štítnej žľazy: štandardná 5b13x.0 Iná parciálna resekcia štítnej žľazy: štandardná  

5b13x.1 Iná parciálna resekcia štítnej žľazy: miniinvazívna videoasistovaná 5b13x.1 Iná parciálna resekcia štítnej žľazy: miniinvazívna videoasistovaná  

5b13x.2 Iná parciálna resekcia štítnej žľazy: miniinvazívna radioasistovaná 5b13x.2 Iná parciálna resekcia štítnej žľazy: miniinvazívna radioasistovaná  

5b13x.3 Iná parciálna resekcia štítnej žľazy: miniinvazívna video a radioasistovaná 5b13x.3 Iná parciálna resekcia štítnej žľazy: miniinvazívna video a radioasistovaná  

5b13x.4 Iná parciálna resekcia štítnej žľazy: endoskopicky asistovaná 5b13x.4 Iná parciálna resekcia štítnej žľazy: endoskopicky asistovaná  

5b13x.5 Iná parciálna resekcia štítnej žľazy: endoskopicky radioasistovaná 5b13x.5 Iná parciálna resekcia štítnej žľazy: endoskopicky radioasistovaná  

5b13x.6 Iná parciálna resekcia štítnej žľazy: s použitím elektroneurostimulátora 5b13x.6 Iná parciálna resekcia štítnej žľazy: s použitím elektroneurostimulátora  

5b13x.x Iná parciálna resekcia štítnej žľazy: ostatné 5b13x.x Iná parciálna resekcia štítnej žľazy: iný spôsob  2)

5b140.0 Tyreoidektómia bez odstránenia prištítnych teliesok: štandardná 5b140.0 Thyreoidektómia bez odstránenia prištítnych teliesok: štandardná  2)

5b140.1 Tyreoidektómia bez odstránenia prištítnych teliesok: miniinvazívna videoasistovaná 5b140.1 Thyreoidektómia bez odstránenia prištítnych teliesok: miniinvazívna videoasistovaná  2)

5b140.2 Tyreoidektómia bez odstránenia prištítnych teliesok: miniinvazívna radioasistovaná 5b140.2 Thyreoidektómia bez odstránenia prištítnych teliesok: miniinvazívna radioasistovaná  2)

5b140.3 Tyreoidektómia bez odstránenia prištítnych teliesok: miniinvazívna video a radioasistovaná 5b140.3 Thyreoidektómia bez odstránenia prištítnych teliesok: miniinvazívna video a radioasistovaná  2)

5b140.4 Tyreoidektómia bez odstránenia prištítnych teliesok: endoskopicky asistovaná 5b140.4 Thyreoidektómia bez odstránenia prištítnych teliesok: endoskopicky asistovaná  2)

5b140.5 Tyreoidektómia bez odstránenia prištítnych teliesok: endoskopicky radioasistovaná 5b140.5 Thyreoidektómia bez odstránenia prištítnych teliesok: endoskopicky radioasistovaná  2)

5b140.6 Tyreoidektómia bez odstránenia prištítnych teliesok: s použitím elektroneurostimulátora 5b140.6 Thyreoidektómia bez odstránenia prištítnych teliesok: s použitím elektroneurostimulátora  2)

5b140.x Tyreoidektómia bez odstránenia prištítnych teliesok: ostatné 5b140.x Thyreoidektómia bez odstránenia prištítnych teliesok: iný spôsob  2)

5b141.0 Tyreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok: štandardná 5b141.0 Thyreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok: štandardná  2)

5b141.1 Tyreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok: miniinvazívna videoasistovaná 5b141.1 Thyreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok: miniinvazívna videoasistovaná  2)

5b141.2 Tyreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok: miniinvazívna radioasistovaná 5b141.2 Thyreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok: miniinvazívna radioasistovaná  2)

5b141.3 Tyreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok: miniinvazívna video a radioasistovaná 5b141.3 Thyreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok: miniinvazívna video a radioasistovaná  2)

5b141.4 Tyreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok: endoskopicky asistovaná 5b141.4 Thyreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok: endoskopicky asistovaná  2)

5b141.5 Tyreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok: endoskopicky radioasistovaná 5b141.5 Thyreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok: endoskopicky radioasistovaná  2)

5b141.6 Tyreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok: s použitím elektroneurostimulátora 5b141.6 Thyreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok: s použitím elektroneurostimulátora  2)

5b141.x Tyreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok: ostatné 5b141.x Thyreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok: iný spôsob  2)

5b142.0
Tyreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a krčnou 

disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: štandardná
5b142.0

Thyreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a krčnou 

disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: štandardná
 2)



5b142.1
Tyreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a krčnou 

disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: miniinvazívna videoasistovaná
5b142.1

Thyreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a krčnou 

disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: miniinvazívna videoasistovaná
 2)

5b142.2
Tyreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a krčnou 

disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: miniinvazívna radioasistovaná
5b142.2

Thyreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a krčnou 

disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: miniinvazívna radioasistovaná
 2)

5b142.3
Tyreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a krčnou 

disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: miniinvazívna video a radioasistovaná
5b142.3

Thyreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a krčnou 

disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: miniinvazívna video a radioasistovaná
 2)

5b142.4
Tyreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a krčnou 

disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: endoskopicky asistovaná
5b142.4

Thyreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a krčnou 

disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: endoskopicky asistovaná
 2)

5b142.5
Tyreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a krčnou 

disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: endoskopicky radioasistovaná
5b142.5

Thyreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a krčnou 

disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: endoskopicky radioasistovaná
 2)

5b142.6
Tyreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a krčnou 

disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: s použitím elektroneurostimulátora
5b142.6

Thyreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a krčnou 

disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: s použitím elektroneurostimulátora
 2)

5b142.x
Tyreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a krčnou 

disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: ostatné
5b142.x

Thyreoidektómia s odstránením prištítnych teliesok a s disekciou centrálneho kompartmentu a krčnou 

disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: iný spôsob
 2)

5b143.0 Opakovaná revízia krku s tyreoidektómiou: štandardná 5b143.0 Opakovaná revízia krku s tyreoidektómiou: štandardná  

5b143.1 Opakovaná revízia krku s tyreoidektómiou: miniinvazívna videoasistovaná 5b143.1 Opakovaná revízia krku s tyreoidektómiou: miniinvazívna videoasistovaná  

5b143.2 Opakovaná revízia krku s tyreoidektómiou: miniinvazívna radioasistovaná 5b143.2 Opakovaná revízia krku s tyreoidektómiou: miniinvazívna radioasistovaná  

5b143.3 Opakovaná revízia krku s tyreoidektómiou: miniinvazívna video a radioasistovaná 5b143.3 Opakovaná revízia krku s tyreoidektómiou: miniinvazívna video a radioasistovaná  

5b143.4 Opakovaná revízia krku s tyreoidektómiou: endoskopicky asistovaná 5b143.4 Opakovaná revízia krku s tyreoidektómiou: endoskopicky asistovaná  

5b143.5 Opakovaná revízia krku s tyreoidektómiou: endoskopicky radioasistovaná 5b143.5 Opakovaná revízia krku s tyreoidektómiou: endoskopicky radioasistovaná  

5b143.6 Opakovaná revízia krku s tyreoidektómiou: s použitím elektroneurostimulátora 5b143.6 Opakovaná revízia krku s tyreoidektómiou: s použitím elektroneurostimulátora  

5b143.x Opakovaná revízia krku s tyreoidektómiou: ostatné 5b143.x Opakovaná revízia krku s tyreoidektómiou: iný spôsob  2)

5b144.0
Opakovaná revízia krku s tyreoidektómiou a s disekciou centrálneho kompartmentu a krčnou disekciou 

laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: štandardná
5b144.0

Opakovaná revízia krku s tyreoidektómiou a s disekciou centrálneho kompartmentu a krčnou disekciou 

laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: štandardná
 

5b144.1
Opakovaná revízia krku s tyreoidektómiou a s disekciou centrálneho kompartmentu a krčnou disekciou 

laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: miniinvazívna videoasistovaná
5b144.1

Opakovaná revízia krku s tyreoidektómiou a s disekciou centrálneho kompartmentu a krčnou disekciou 

laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: miniinvazívna videoasistovaná
 

5b144.2
Opakovaná revízia krku s tyreoidektómiou a s disekciou centrálneho kompartmentu a krčnou disekciou 

laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: miniinvazívna radioasistovaná
5b144.2

Opakovaná revízia krku s tyreoidektómiou a s disekciou centrálneho kompartmentu a krčnou disekciou 

laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: miniinvazívna radioasistovaná
 

5b144.3
Opakovaná revízia krku s tyreoidektómiou a s disekciou centrálneho kompartmentu a krčnou disekciou 

laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: miniinvazívna video a radioasistovaná
5b144.3

Opakovaná revízia krku s tyreoidektómiou a s disekciou centrálneho kompartmentu a krčnou disekciou 

laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: miniinvazívna video a radioasistovaná
 

5b144.4
Opakovaná revízia krku s tyreoidektómiou a s disekciou centrálneho kompartmentu a krčnou disekciou 

laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: endoskopicky asistovaná
5b144.4

Opakovaná revízia krku s tyreoidektómiou a s disekciou centrálneho kompartmentu a krčnou disekciou 

laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: endoskopicky asistovaná
 

5b144.5
Opakovaná revízia krku s tyreoidektómiou a s disekciou centrálneho kompartmentu a krčnou disekciou 

laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: endoskopicky radioasistovaná
5b144.5

Opakovaná revízia krku s tyreoidektómiou a s disekciou centrálneho kompartmentu a krčnou disekciou 

laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: endoskopicky radioasistovaná
 

5b144.6
Opakovaná revízia krku s tyreoidektómiou a s disekciou centrálneho kompartmentu a krčnou disekciou 

laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: s použitím elektroneurostimulátora
5b144.6

Opakovaná revízia krku s tyreoidektómiou a s disekciou centrálneho kompartmentu a krčnou disekciou 

laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: s použitím elektroneurostimulátora
 

5b144.x
Opakovaná revízia krku s tyreoidektómiou a s disekciou centrálneho kompartmentu a krčnou disekciou 

laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: ostatné
5b144.x

Opakovaná revízia krku s tyreoidektómiou a s disekciou centrálneho kompartmentu a krčnou disekciou 

laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín: iný spôsob
 2)

5b14x.0 Iná tyreoidektómia: štandardná 5b14x.0 Iná tyreoidektómia: štandardná  

5b14x.1 Iná tyreoidektómia: miniinvazívna videoasistovaná 5b14x.1 Iná tyreoidektómia: miniinvazívna videoasistovaná  

5b14x.2 Iná tyreoidektómia: miniinvazívna radioasistovaná 5b14x.2 Iná tyreoidektómia: miniinvazívna radioasistovaná  

5b14x.3 Iná tyreoidektómia: miniinvazívna video a radioasistovaná 5b14x.3 Iná tyreoidektómia: miniinvazívna video a radioasistovaná  

5b14x.4 Iná tyreoidektómia: endoskopicky asistovaná 5b14x.4 Iná tyreoidektómia: endoskopicky asistovaná  

5b14x.5 Iná tyreoidektómia: endoskopicky radioasistovaná 5b14x.5 Iná tyreoidektómia: endoskopicky radioasistovaná  



5b14x.6 Iná tyreoidektómia: s použitím elektroneurostimulátora 5b14x.6 Iná tyreoidektómia: s použitím elektroneurostimulátora  

5b14x.x Iná tyreoidektómia: ostatné 5b14x.x Iná tyreoidektómia: iný spôsob  2)

5b150 Excízia chorého tkaniva štítnej žľazy prostredníctvom sternotómie 5b150 Excízia chorého tkaniva štítnej žľazy prostredníctvom sternotómie  

5b151
Excízia chorého tkaniva štítnej žľazy prostredníctvom sternotómie s disekciou centrálneho 

kompartmentu a krčnou disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín
5b151

Excízia chorého tkaniva štítnej žľazy prostredníctvom sternotómie s disekciou centrálneho 

kompartmentu a krčnou disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín
 

5b152 Hemityreoidektómia prostredníctvom sternotómie 5b152 Hemityreoidektómia prostredníctvom sternotómie  

5b153
Hemityreoidektómia prostredníctvom sternotómie s disekciou centrálneho kompartmentu a krčnou 

disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín
5b153

Hemityreoidektómia prostredníctvom sternotómie s disekciou centrálneho kompartmentu a krčnou 

disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín
 

5b154 Thyreoidektómia prostredníctvom sternotómie 5b154 Thyreoidektómia prostredníctvom sternotómie  

5b155
Thyreoidektómia prostredníctvom sternotómie s disekciou centrálneho kompartmentu a krčnou 

disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín
5b155

Thyreoidektómia prostredníctvom sternotómie s disekciou centrálneho kompartmentu a krčnou 

disekciou laterálneho kompartmentu lymfatických uzlín
 

5b156 Subtotálna resekcia prostredníctvom sternotómie 5b156 Subtotálna resekcia prostredníctvom sternotómie  

5b15x Iné operácie na štítnej žľaze prostredníctvom sternotómie 5b15x Iné operácie na štítnej žľaze prostredníctvom sternotómie  

5b160 Excízia mediálnej krčnej cysty bez resekcie mediálnej os hyoideum 5b160 Excízia mediálnej krčnej cysty, bez resekcie mediálnej os hyoideum  2)

5b161 Excízia mediálnej krčnej cysty s resekciou mediálnej os hyoideum 5b161 Excízia mediálnej krčnej cysty s resekciou mediálnej os hyoideum  

5b162 Excízia mediálnej krčnej fistule bez resekcie mediálnej os hyoideum 5b162 Excízia mediálnej krčnej fistule, bez resekcie mediálnej os hyoideum  2)

5b163 Excízia mediálnej krčnej fistule s resekciou mediálnej os hyoideum 5b163 Excízia mediálnej krčnej fistule, s resekciou mediálnej os hyoideum  2)

5b164 Sekundárna excízia ductus thyreoglossus bez resekcie mediálnej os hyoideum 5b164 Sekundárna excízia ductus thyreoglossus bez resekcie mediálnej os hyoideum  

5b165 Sekundárna excízia ductus thyreoglossus s resekciou mediálnej os hyoideum 5b165 Sekundárna excízia ductus thyreoglossus s resekciou mediálnej os hyoideum  

5b16x Iná excízia ductus thyreoglossus 5b16x Iná excízia ductus thyreoglossus  

5b190 Sutúra na štítnej žľaze po poranení 5b190 Sutúra na štítnej žľaze po poranení  

5b191 Excízia ektopickej štítnej žľazy 5b191 Excízia ektopickej štítnej žľazy  

5b192 Monitorovanie n. laryngeus recurrens v rámci inej operácie 5b192 Monitorovanie n. laryngeus recurrens v rámci inej operácie  

5b19x Iné operácie na štítnej žľaze a prištítnych teliaskach 5b19x Iné operácie na štítnej žľaze a prištítnych teliaskach  

5b210.0 Parciálna resekcia prištítnych teliesok: štandardná 5b210.0 Parciálna resekcia prištítnych teliesok: štandardná  

5b210.1 Parciálna resekcia prištítnych teliesok: miniinvazívna videoasistovaná 5b210.1 Parciálna resekcia prištítnych teliesok: miniinvazívna videoasistovaná  

5b210.2 Parciálna resekcia prištítnych teliesok: miniinvazívna radioasistovaná 5b210.2 Parciálna resekcia prištítnych teliesok: miniinvazívna radioasistovaná  

5b210.3 Parciálna resekcia prištítnych teliesok: miniinvazívna video a radioasistovaná 5b210.3 Parciálna resekcia prištítnych teliesok: miniinvazívna video a radioasistovaná  

5b210.4 Parciálna resekcia prištítnych teliesok: endoskopicky asistovaná 5b210.4 Parciálna resekcia prištítnych teliesok: endoskopicky asistovaná  

5b210.5 Parciálna resekcia prištítnych teliesok: endoskopicky radioasistovaná 5b210.5 Parciálna resekcia prištítnych teliesok: endoskopicky radioasistovaná  

5b210.6 Parciálna resekcia prištítnych teliesok: s použitím elektroneurostimulátora 5b210.6 Parciálna resekcia prištítnych teliesok: s použitím elektroneurostimulátora  

5b210.x Parciálna resekcia prištítnych teliesok: ostatné 5b210.x Parciálna resekcia prištítnych teliesok: iný spôsob  2)

5b211.0 Opakovaná revízia s čiastočnou resekciou prištítnych teliesok: štandardná 5b211.0 Opakovaná revízia s čiastočnou resekciou prištítnych teliesok: štandardná  

5b211.1 Opakovaná revízia s čiastočnou resekciou prištítnych teliesok: miniinvazívna videoasistovaná 5b211.1 Opakovaná revízia s čiastočnou resekciou prištítnych teliesok: miniinvazívna videoasistovaná  

5b211.2 Opakovaná revízia s čiastočnou resekciou prištítnych teliesok: miniinvazívna radioasistovaná 5b211.2 Opakovaná revízia s čiastočnou resekciou prištítnych teliesok: miniinvazívna radioasistovaná  

5b211.3 Opakovaná revízia s čiastočnou resekciou prištítnych teliesok: miniinvazívna video a radioasistovaná 5b211.3 Opakovaná revízia s čiastočnou resekciou prištítnych teliesok: miniinvazívna video a radioasistovaná  

5b211.4 Opakovaná revízia s čiastočnou resekciou prištítnych teliesok: endoskopicky asistovaná 5b211.4 Opakovaná revízia s čiastočnou resekciou prištítnych teliesok: endoskopicky asistovaná  

5b211.5 Opakovaná revízia s čiastočnou resekciou prištítnych teliesok: endoskopicky radioasistovaná 5b211.5 Opakovaná revízia s čiastočnou resekciou prištítnych teliesok: endoskopicky radioasistovaná  

5b211.6 Opakovaná revízia s čiastočnou resekciou prištítnych teliesok: s použitím elektroneurostimulátora 5b211.6 Opakovaná revízia s čiastočnou resekciou prištítnych teliesok: s použitím elektroneurostimulátora  

5b211.x Opakovaná revízia s čiastočnou resekciou prištítnych teliesok: ostatné 5b211.x Opakovaná revízia s čiastočnou resekciou prištítnych teliesok: iný spôsob  2)

5b21x.0 Iná parciálna resekcia prištítnych teliesok: štandardná 5b21x.0 Iná parciálna resekcia prištítnych teliesok: štandardná  

5b21x.1 Iná parciálna resekcia prištítnych teliesok: miniinvazívna videoasistovaná 5b21x.1 Iná parciálna resekcia prištítnych teliesok: miniinvazívna videoasistovaná  

5b21x.2 Iná parciálna resekcia prištítnych teliesok: miniinvazívna radioasistovaná 5b21x.2 Iná parciálna resekcia prištítnych teliesok: miniinvazívna radioasistovaná  

5b21x.3 Iná parciálna resekcia prištítnych teliesok: miniinvazívna video a radioasistovaná 5b21x.3 Iná parciálna resekcia prištítnych teliesok: miniinvazívna video a radioasistovaná  

5b21x.4 Iná parciálna resekcia prištítnych teliesok: endoskopicky asistovaná 5b21x.4 Iná parciálna resekcia prištítnych teliesok: endoskopicky asistovaná  

5b21x.5 Iná parciálna resekcia prištítnych teliesok: endoskopicky radioasistovaná 5b21x.5 Iná parciálna resekcia prištítnych teliesok: endoskopicky radioasistovaná  

5b21x.6 Iná parciálna resekcia prištítnych teliesok: s použitím elektroneurostimulátora 5b21x.6 Iná parciálna resekcia prištítnych teliesok: s použitím elektroneurostimulátora  



5b21x.x Iná parciálna resekcia prištítnych teliesok: ostatné 5b21x.x Iná parciálna resekcia prištítnych teliesok: iný spôsob  2)

5b220.0 Paratyreoidektómia bez reimplantácie: štandardná 5b220.0 Paratyreoidektómia bez reimplantácie: štandardná  

5b220.1 Paratyreoidektómia bez reimplantácie: miniinvazívna videoasistovaná 5b220.1 Paratyreoidektómia bez reimplantácie: miniinvazívna videoasistovaná  

5b220.2 Paratyreoidektómia bez reimplantácie: miniinvazívna radioasistovaná 5b220.2 Paratyreoidektómia bez reimplantácie: miniinvazívna radioasistovaná  

5b220.3 Paratyreoidektómia bez reimplantácie: miniinvazívna video a radioasistovaná 5b220.3 Paratyreoidektómia bez reimplantácie: miniinvazívna video a radioasistovaná  

5b220.4 Paratyreoidektómia bez reimplantácie: endoskopicky asistovaná 5b220.4 Paratyreoidektómia bez reimplantácie: endoskopicky asistovaná  

5b220.5 Paratyreoidektómia bez reimplantácie: endoskopicky radioasistovaná 5b220.5 Paratyreoidektómia bez reimplantácie: endoskopicky radioasistovaná  

5b220.6 Paratyreoidektómia bez reimplantácie: s použitím elektroneurostimulátora 5b220.6 Paratyreoidektómia bez reimplantácie: s použitím elektroneurostimulátora  

5b220.x Paratyreoidektómia bez reimplantácie: ostatné 5b220.x Paratyreoidektómia bez reimplantácie: iný spôsob  2)

5b221.0 Paratyreoidektómia s reimplantáciou (autotransplantácia): štandardná 5b221.0 Paratyreoidektómia s reimplantáciou (autotransplantácia): štandardná  

5b221.1 Paratyreoidektómia s reimplantáciou (autotransplantácia): miniinvazívna videoasistovaná 5b221.1 Paratyreoidektómia s reimplantáciou (autotransplantácia): miniinvazívna videoasistovaná  

5b221.2 Paratyreoidektómia s reimplantáciou (autotransplantácia): miniinvazívna radioasistovaná 5b221.2 Paratyreoidektómia s reimplantáciou (autotransplantácia): miniinvazívna radioasistovaná  

5b221.3 Paratyreoidektómia s reimplantáciou (autotransplantácia): miniinvazívna video a radioasistovaná 5b221.3 Paratyreoidektómia s reimplantáciou (autotransplantácia): miniinvazívna video a radioasistovaná  

5b221.4 Paratyreoidektómia s reimplantáciou (autotransplantácia): endoskopicky asistovaná 5b221.4 Paratyreoidektómia s reimplantáciou (autotransplantácia): endoskopicky asistovaná  

5b221.5 Paratyreoidektómia s reimplantáciou (autotransplantácia): endoskopicky radioasistovaná 5b221.5 Paratyreoidektómia s reimplantáciou (autotransplantácia): endoskopicky radioasistovaná  

5b221.6 Paratyreoidektómia s reimplantáciou (autotransplantácia): s použitím elektroneurostimulátora 5b221.6 Paratyreoidektómia s reimplantáciou (autotransplantácia): s použitím elektroneurostimulátora  

5b221.x Paratyreoidektómia s reimplantáciou (autotransplantácia): ostatné 5b221.x Paratyreoidektómia s reimplantáciou (autotransplantácia): iný spôsob  2)

5b230.0 Excízia chorého tkaniva prištítnych teliesok prostredníctvom sternotómie: štandardná 5b230.0 Excízia chorého tkaniva prištítnych teliesok prostredníctvom sternotómie: štandardná  

5b230.1
Excízia chorého tkaniva prištítnych teliesok prostredníctvom sternotómie: miniinvazívna 

videoasistovaná
5b230.1

Excízia chorého tkaniva prištítnych teliesok prostredníctvom sternotómie: miniinvazívna 

videoasistovaná
 

5b230.2
Excízia chorého tkaniva prištítnych teliesok prostredníctvom sternotómie: miniinvazívna 

radioasistovaná
5b230.2

Excízia chorého tkaniva prištítnych teliesok prostredníctvom sternotómie: miniinvazívna 

radioasistovaná
 

5b230.3
Excízia chorého tkaniva prištítnych teliesok prostredníctvom sternotómie: miniinvazívna video a 

radioasistovaná
5b230.3

Excízia chorého tkaniva prištítnych teliesok prostredníctvom sternotómie: miniinvazívna video a 

radioasistovaná
 

5b230.4 Excízia chorého tkaniva prištítnych teliesok prostredníctvom sternotómie: endoskopicky asistovaná 5b230.4 Excízia chorého tkaniva prištítnych teliesok prostredníctvom sternotómie: endoskopicky asistovaná  

5b230.5
Excízia chorého tkaniva prištítnych teliesok prostredníctvom sternotómie: endoskopicky 

radioasistovaná
5b230.5

Excízia chorého tkaniva prištítnych teliesok prostredníctvom sternotómie: endoskopicky 

radioasistovaná
 

5b230.6
Excízia chorého tkaniva prištítnych teliesok prostredníctvom sternotómie: s použitím 

elektroneurostimulátora
5b230.6

Excízia chorého tkaniva prištítnych teliesok prostredníctvom sternotómie: s použitím 

elektroneurostimulátora
 

5b230.x Excízia chorého tkaniva prištítnych teliesok prostredníctvom sternotómie: ostatné 5b230.x Excízia chorého tkaniva prištítnych teliesok prostredníctvom sternotómie: iný spôsob  2)

5b231.0 Paratyreoidektómia prostredníctvom sternotómie bez reimplantácie: štandardná 5b231.0 Paratyreoidektómia prostredníctvom sternotómie bez reimplantácie: štandardná  

5b231.1 Paratyreoidektómia prostredníctvom sternotómie bez reimplantácie: miniinvazívna videoasistovaná 5b231.1 Paratyreoidektómia prostredníctvom sternotómie bez reimplantácie: miniinvazívna videoasistovaná  

5b231.2 Paratyreoidektómia prostredníctvom sternotómie bez reimplantácie: miniinvazívna radioasistovaná 5b231.2 Paratyreoidektómia prostredníctvom sternotómie bez reimplantácie: miniinvazívna radioasistovaná  

5b231.3
Paratyreoidektómia prostredníctvom sternotómie bez reimplantácie: miniinvazívna video a 

radioasistovaná
5b231.3

Paratyreoidektómia prostredníctvom sternotómie bez reimplantácie: miniinvazívna video a 

radioasistovaná
 

5b231.4 Paratyreoidektómia prostredníctvom sternotómie bez reimplantácie: endoskopicky asistovaná 5b231.4 Paratyreoidektómia prostredníctvom sternotómie bez reimplantácie: endoskopicky asistovaná  

5b231.5 Paratyreoidektómia prostredníctvom sternotómie bez reimplantácie: endoskopicky radioasistovaná 5b231.5 Paratyreoidektómia prostredníctvom sternotómie bez reimplantácie: endoskopicky radioasistovaná  

5b231.6
Paratyreoidektómia prostredníctvom sternotómie bez reimplantácie: s použitím 

elektroneurostimulátora
5b231.6

Paratyreoidektómia prostredníctvom sternotómie bez reimplantácie: s použitím 

elektroneurostimulátora
 

5b231.x Paratyreoidektómia prostredníctvom sternotómie bez reimplantácie: ostatné 5b231.x Paratyreoidektómia prostredníctvom sternotómie bez reimplantácie: iný spôsob  2)

5b232.0 Paratyreoidektómia prostredníctvom sternotómie s reimplantáciou (autotransplantácia): štandardná 5b232.0 Paratyreoidektómia prostredníctvom sternotómie s reimplantáciou (autotransplantácia): štandardná  

5b232.1
Paratyreoidektómia prostredníctvom sternotómie s reimplantáciou (autotransplantácia): miniinvazívna 

videoasistovaná
5b232.1

Paratyreoidektómia prostredníctvom sternotómie s reimplantáciou (autotransplantácia): miniinvazívna 

videoasistovaná
 

5b232.2
Paratyreoidektómia prostredníctvom sternotómie s reimplantáciou (autotransplantácia): miniinvazívna 

radioasistovaná
5b232.2

Paratyreoidektómia prostredníctvom sternotómie s reimplantáciou (autotransplantácia): miniinvazívna 

radioasistovaná
 

5b232.3
Paratyreoidektómia prostredníctvom sternotómie s reimplantáciou (autotransplantácia): miniinvazívna 

video a radioasistovaná
5b232.3

Paratyreoidektómia prostredníctvom sternotómie s reimplantáciou (autotransplantácia): miniinvazívna 

video a radioasistovaná
 



5b232.4
Paratyreoidektómia prostredníctvom sternotómie s reimplantáciou (autotransplantácia): endoskopicky 

asistovaná
5b232.4

Paratyreoidektómia prostredníctvom sternotómie s reimplantáciou (autotransplantácia): endoskopicky 

asistovaná
 

5b232.5
Paratyreoidektómia prostredníctvom sternotómie s reimplantáciou (autotransplantácia): endoskopicky 

radioasistovaná
5b232.5

Paratyreoidektómia prostredníctvom sternotómie s reimplantáciou (autotransplantácia): endoskopicky 

radioasistovaná
 

5b232.6
Paratyreoidektómia prostredníctvom sternotómie s reimplantáciou (autotransplantácia): s použitím 

elektroneurostimulátora
5b232.6

Paratyreoidektómia prostredníctvom sternotómie s reimplantáciou (autotransplantácia): s použitím 

elektroneurostimulátora
 

5b232.x Paratyreoidektómia prostredníctvom sternotómie s reimplantáciou (autotransplantácia): ostatné 5b232.x Paratyreoidektómia prostredníctvom sternotómie s reimplantáciou (autotransplantácia): iný spôsob  2)

5b233.1 Extirpácia paratyreoidalného tumoru (nádoru prištítného telieska): laparotomicky 5b233.1 Extirpácia paratyreoidalného tumoru (nádoru prištítného telieska): laparotomicky  

5b23x.0 Iné operácie na prištítnych telieskach prostredníctvom sternotómie: štandardná 5b23x.0 Iné operácie na prištítnych telieskach prostredníctvom sternotómie: štandardná  

5b23x.1 Iné operácie na prištítnych telieskach prostredníctvom sternotómie: miniinvazívna videoasistovaná 5b23x.1 Iné operácie na prištítnych telieskach prostredníctvom sternotómie: miniinvazívna videoasistovaná  

5b23x.2 Iné operácie na prištítnych telieskach prostredníctvom sternotómie: miniinvazívna radioasistovaná 5b23x.2 Iné operácie na prištítnych telieskach prostredníctvom sternotómie: miniinvazívna radioasistovaná  

5b23x.3
Iné operácie na prištítnych telieskach prostredníctvom sternotómie: miniinvazívna video a 

radioasistovaná
5b23x.3

Iné operácie na prištítnych telieskach prostredníctvom sternotómie: miniinvazívna video a 

radioasistovaná
 

5b23x.4 Iné operácie na prištítnych telieskach prostredníctvom sternotómie: endoskopicky asistovaná 5b23x.4 Iné operácie na prištítnych telieskach prostredníctvom sternotómie: endoskopicky asistovaná  

5b23x.5 Iné operácie na prištítnych telieskach prostredníctvom sternotómie: endoskopicky radioasistovaná 5b23x.5 Iné operácie na prištítnych telieskach prostredníctvom sternotómie: endoskopicky radioasistovaná  

5b23x.6
Iné operácie na prištítnych telieskach prostredníctvom sternotómie: s použitím 

elektroneurostimulátora
5b23x.6

Iné operácie na prištítnych telieskach prostredníctvom sternotómie: s použitím 

elektroneurostimulátora
 

5b23x.x Iné operácie na prištítnych telieskach prostredníctvom sternotómie: ostatné 5b23x.x Iné operácie na prištítnych telieskach prostredníctvom sternotómie: iný spôsob  2)

5b290 Reimplantácia prištítnych teliesok ortotopická 5b290 Reimplantácia prištítnych teliesok ortotopická  

5b291 Reimplantácia prištítnych teliesok heterotopická 5b291 Reimplantácia prištítnych teliesok heterotopická  

5b311.1 Excízia chorého tkaniva nadobličky: laparotomicky 5b311.1 Excízia chorého tkaniva nadobličky: laparotomicky  

5b311.2 Excízia chorého tkaniva nadobličky: lumbotomicky 5b311.2 Excízia chorého tkaniva nadobličky: lumbotomicky  

5b311.4 Excízia chorého tkaniva nadobličky: laparoskopicky 5b311.4 Excízia chorého tkaniva nadobličky: laparoskopicky  

5b311.x Excízia chorého tkaniva nadobličky: ostatné 5b311.x Excízia chorého tkaniva nadobličky: iný prístup  2)

5b312.1 Parciálna adrenalektómia: laparotomicky 5b312.1 Parciálna adrenalektómia: laparotomicky  

5b312.2 Parciálna adrenalektómia: lumbotomicky 5b312.2 Parciálna adrenalektómia: lumbotomicky  

5b312.4 Parciálna adrenalektómia: laparoskopicky 5b312.4 Parciálna adrenalektómia: laparoskopicky  

5b312.x Parciálna adrenalektómia: ostatné 5b312.x Parciálna adrenalektómia: iný prístup  2)

5b320.1 Adrenalektómia u ženy, bez ovarektómie: laparotomicky 5b320.1 Adrenalektómia u ženy, bez ovarektómie: laparotomicky  

5b320.2 Adrenalektómia u ženy, bez ovarektómie: lumbotomicky 5b320.2 Adrenalektómia u ženy, bez ovarektómie: lumbotomicky  

5b320.4 Adrenalektómia u ženy, bez ovarektómie: laparoskopicky 5b320.4 Adrenalektómia u ženy, bez ovarektómie: laparoskopicky  

5b320.x Adrenalektómia u ženy, bez ovarektómie: ostatné 5b320.x Adrenalektómia u ženy, bez ovarektómie: iný prístup  2)

5b321.1 Adrenalektómia u ženy, s ovarektómiou: laparotomicky 5b321.1 Adrenalektómia u ženy, s ovarektómiou: laparotomicky  

5b321.2 Adrenalektómia u ženy, s ovarektómiou: lumbotomicky 5b321.2 Adrenalektómia u ženy, s ovarektómiou: lumbotomicky  

5b321.4 Adrenalektómia u ženy, s ovarektómiou: laparoskopicky 5b321.4 Adrenalektómia u ženy, s ovarektómiou: laparoskopicky  

5b321.x Adrenalektómia u ženy, s ovarektómiou: ostatné 5b321.x Adrenalektómia u ženy, s ovarektómiou: iný prístup  2)

5b322.1 Zbytková adrenalektómia: laparotomicky 5b322.1 Zbytková adrenalektómia: laparotomicky  

5b322.2 Zbytková adrenalektómia: lumbotomicky 5b322.2 Zbytková adrenalektómia: lumbotomicky  

5b322.4 Zbytková adrenalektómia: laparoskopicky 5b322.4 Zbytková adrenalektómia: laparoskopicky  

5b322.x Zbytková adrenalektómia: ostatné 5b322.x Zbytková adrenalektómia: iný prístup  2)

5b323.1 Adrenalektómia u muža: laparotomicky 5b323.1 Adrenalektómia u muža: laparotomicky  

5b323.2 Adrenalektómia u muža: lumbotomicky 5b323.2 Adrenalektómia u muža: lumbotomicky  

5b323.4 Adrenalektómia u muža: laparoskopicky 5b323.4 Adrenalektómia u muža: laparoskopicky  

5b323.x Adrenalektómia u muža: ostatné 5b323.x Adrenalektómia u muža: iný prístup  2)

5b330.1 Incízia nadobličky: laparotomicky 5b330.1 Incízia nadobličky: laparotomicky  

5b330.2 Incízia nadobličky: lumbotomicky 5b330.2 Incízia nadobličky: lumbotomicky  

5b330.4 Incízia nadobličky: laparoskopicky 5b330.4 Incízia nadobličky: laparoskopicky  

5b330.x Incízia nadobličky: ostatné 5b330.x Incízia nadobličky: iný prístup  2)



5b331 Drenáž abscesu nadobličky 5b331 Drenáž abscesu nadobličky  

5b332 Rádiofrekvenčná ablácia patologického ložiska na nadobličke 5b332 Rádiofrekvenčná ablácia patologického ložiska na nadobličke  

5b333.1 Revízia nadobličiek a okolia nadobličiek: laparotomicky 5b333.1 Revízia nadobličiek a okolia nadobličiek: laparotomicky  

5b333.2 Revízia nadobličiek a okolia nadobličiek: lumbotomicky 5b333.2 Revízia nadobličiek a okolia nadobličiek: lumbotomicky  

5b333.4 Revízia nadobličiek a okolia nadobličiek: laparoskopicky 5b333.4 Revízia nadobličiek a okolia nadobličiek: laparoskopicky  

5b333.x Revízia nadobličiek a okolia nadobličiek: ostatné 5b333.x Revízia nadobličiek a okolia nadobličiek: iný prístup  2)

5b33x.1 Iné operácie na nadobličke: laparotomicky 5b33x.1 Iné operácie na nadobličke: laparotomicky  

5b33x.2 Iné operácie na nadobličke: lumbotomicky 5b33x.2 Iné operácie na nadobličke: lumbotomicky  

5b33x.4 Iné operácie na nadobličke: laparoskopicky 5b33x.4 Iné operácie na nadobličke: laparoskopicky  

5b33x.x Iné operácie na nadobličke: ostatné 5b33x.x Iné operácie na nadobličke: iný prístup  2)

5b411 Excízia a resekcia chorého tkaniva corpus pineale bez preparácie infiltrovaného susedného tkaniva 5b411 Excízia a resekcia chorého tkaniva corpus pineale bez preparácie infiltrovaného susedného tkaniva  

5b412 Excízia a resekcia chorého tkaniva corpus pineale s preparáciou susedného tkaniva 5b412 Excízia a resekcia chorého tkaniva corpus pineale s preparáciou susedného tkaniva  

5b41x Excízia a resekcia chorého tkaniva corpus pineale iná 5b41x Excízia a resekcia chorého tkaniva corpus pineale iná  

5b421 Excízia týmusu prostredníctvom mediastinoskopie 5b421 Excízia týmusu prostredníctvom mediastinoskopie  

5b422 Excízia týmusu prostredníctvom torakotómie 5b422 Excízia týmusu prostredníctvom torakotomie  2)

5b423 Excízia týmusu prostredníctvom sternotómie 5b423 Excízia týmusu prostredníctvom sternotómie  

5b424 Excízia týmusu prostredníctvom kolárnej mediastinotómie 5b424 Excízia týmusu prostredníctvom kolárnej mediastinotómie  

5b425 Resekcia týmusu 5b425 Resekcia týmusu  

5b426 Excízia týmusu prostredníctvom torakoskopie 5b426 Excízia týmusu prostredníctvom torakoskopie  

5b427 Maximálna miniinvazívna tymektómia (MMIT)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5b42x Iné excízie a resekcie týmusu 5b42x Iné excízie a resekcie týmusu  

5b491 Transplantácia týmusu 5b491 Transplantácia týmusu  

5b492 Extirpácia cysty týmusu 5b492 Extirpácia cysty týmusu  

5b49x Ostatné operácie na týmuse 5b49x Ostatné operácie na týmuse  

5b510 Excízia a resekcia chorého tkaniva hypofýzy intraselárne (cez sedlo), parciálne 5b510 Excízia a resekcia chorého tkaniva hypofýzy intraselárne (cez sedlo), parciálne  

5b511 Excízia a resekcia chorého tkaniva hypofýzy intraselárne (cez sedlo), totálne 5b511 Excízia a resekcia chorého tkaniva hypofýzy intraselárne (cez sedlo), totálne  

5b512.0 Resekcia adenómu hypofýzy: kraniotómiou bez neuronavigácie mikrochirurgicky 5b512.0 Resekcia adenómu hypofýzy: kraniotómiou bez neuronavigácie mikrochirurgicky  

5b512.1 Resekcia adenómu hypofýzy: kraniotómiou s neuronavigáciou mikrochirurgicky 5b512.1 Resekcia adenómu hypofýzy: kraniotómiou s neuronavigáciou mikrochirurgicky  

5b512.2 Resekcia adenómu hypofýzy: kraniotómiou bez neuronavigácie endoskopicky 5b512.2 Resekcia adenómu hypofýzy: kraniotómiou bez neuronavigácie endoskopicky  

5b512.3 Resekcia adenómu hypofýzy: kraniotómiou s neuronavigáciou endoskopicky 5b512.3 Resekcia adenómu hypofýzy: kraniotómiou s neuronavigáciou endoskopicky  

5b513.0 Resekcia adenómu hypofýzy: transfedoidálne bez neuronavigácie mikrochirurgicky 5b513.0 Resekcia adenómu hypofýzy: transfedoidálne bez neuronavigácie mikrochirurgicky  

5b513.1 Resekcia adenómu hypofýzy: transfedoidálne s neuronavigáciou mikrochirurgicky 5b513.1 Resekcia adenómu hypofýzy: transfedoidálne s neuronavigáciou mikrochirurgicky  

5b513.2 Resekcia adenómu hypofýzy: transfedoidálne bez neuronavigácie endoskopicky 5b513.2 Resekcia adenómu hypofýzy: transfedoidálne bez neuronavigácie endoskopicky  

5b513.3 Resekcia adenómu hypofýzy: transfedoidálne s neuronavigáciou endoskopicky 5b513.3 Resekcia adenómu hypofýzy: transfedoidálne s neuronavigáciou endoskopicky  

5b514 Excízia a resekcia chorého tkaniva hypofýzy extraselárne (mimo sedla) 5b514 Excízia a resekcia chorého tkaniva hypofýzy extraselárne (mimo sedla)  

5b515
Excízia a resekcia chorého tkaniva hypofýzy extraselárne (mimo sedla) s preparáciou infiltrovaného 

susedného tkaniva
5b515

Excízia a resekcia chorého tkaniva hypofýzy extraselárne (mimo sedla) s preparáciou infiltrovaného 

susedného tkaniva
 

5b516 Excízia a resekcia chorého tkaniva hypofýzy kombinovane intra- a extraselárne (cez a mimo sedla) 5b516 Excízia a resekcia chorého tkaniva hypofýzy kombinovane intra- a extraselárne (cez a mimo sedla)  

5b51x Iná excízia a resekcia chorého tkaniva hypofýzy 5b51x Iná excízia a resekcia chorého tkaniva hypofýzy  

5c100 Incízia slznej žľazy: bez ďalších opatrení 5c100 Incízia slznej žľazy: bez ďalších opatrení  

5c101 Incízia slznej žľazy: odstránenie cudzieho telesa alebo konkrementu 5c101 Incízia slznej žľazy: odstránenie cudzieho telesa alebo konkrementu  

5c102 Incízia slznej žľazy: drenáž 5c102 Incízia slznej žľazy: drenáž  

5c10x Incízia slznej žľazy: ostatné 5c10x Incízia slznej žľazy: ostatné  

5c110 Excízia chorého tkaniva a slznej žľazy: parciálna excízia 5c110 Excízia chorého tkaniva a slznej žľazy: parciálna excízia  

5c111 Excízia chorého tkaniva a slznej žľazy: kompletná excízia 5c111 Excízia chorého tkaniva a slznej žľazy: kompletná excízia  

5c120 Iné operácie na slznej žľaze: refixácia 5c120 Iné operácie na slznej žľaze: refixácia  

5c12x Iné operácie na slznej žľaze: ostatné 5c12x Iné operácie na slznej žľaze: ostatné  

5c130.0 Incízia slzného vačku a ostatných slzných ciest, slzný vačok: bez ďalších opatrení 5c130.0 Incízia slzného vačku a ostatných slzných ciest: slzný vačok: bez ďalších opatrení  2)



5c130.1
Incízia slzného vačku a ostatných slzných ciest, slzný vačok: odstránenie cudzieho telesa alebo 

konkrementu
5c130.1

Incízia slzného vačku a ostatných slzných ciest: slzný vačok: odstránenie cudzieho telesa alebo 

konkrementu
 2)

5c130.2 Incízia slzného vačku a ostatných slzných ciest, slzný vačok: drenáž 5c130.2 Incízia slzného vačku a ostatných slzných ciest: slzný vačok: drenáž  2)

5c130.x Incízia slzného vačku a ostatných slzných ciest, slzný vačok: ostatné 5c130.x Incízia slzného vačku a ostatných slzných ciest: slzný vačok: ostatné  2)

5c131.0 Incízia slzného vačku a ostatných slzných ciest, ostatné slzné cesty: ostatné 5c131.0 Incízia slzného vačku a ostatných slzných ciest: ostatné slzné cesty: ostatné  2)

5c131.1
Incízia slzného vačku a ostatných slzných ciest, ostatné slzné cesty: odstránenie cudzieho telesa alebo 

konkrementu
5c131.1

Incízia slzného vačku a ostatných slzných ciest: ostatné slzné cesty: odstránenie cudzieho telesa alebo 

konkrementu
 2)

5c131.2 Incízia slzného vačku a ostatných slzných ciest, ostatné slzné cesty: drenáž 5c131.2 Incízia slzného vačku a ostatných slzných ciest: ostatné slzné cesty: drenáž  2)

5c140 Excízia chorého tkaniva na slznom vačku a ostatných slzných cestách: slzný bod [punctum lacrilmale] 5c140 Excízia chorého tkaniva na slznom vačku a ostatných slzných cestách: slzný bod [punctum lacrilmale]  

5c141 Excízia chorého tkaniva na slznom vačku a ostatných slzných cestách: slzný kanál 5c141 Excízia chorého tkaniva na slznom vačku a ostatných slzných cestách: slzný kanál  

5c142 Excízia chorého tkaniva na slznom vačku a ostatných slzných cestách: slzný vačok 5c142 Excízia chorého tkaniva na slznom vačku a ostatných slzných cestách: slzný vačok  

5c143 Excízia chorého tkaniva na slznom vačku a ostatných slzných cestách: ductus nasolacrimalis 5c143 Excízia chorého tkaniva na slznom vačku a ostatných slzných cestách: ductus nasolacrimalis  

5c14x Excízia chorého tkaniva na slznom vačku a ostatných slzných cestách: ostatné 5c14x Excízia chorého tkaniva na slznom vačku a ostatných slzných cestách: ostatné  

5c150.0 Rekonštrukcia slzného kanála a slzného bodu, invertácia slzného bodu, termokauterizáciou 5c150.0 Rekonštrukcia slzného kanála a slzného bodu: invertácia slzného bodu: termokauterizáciou  2)

5c150.1
Rekonštrukcia slzného kanála a slzného bodu, invertácia slzného bodu, vretenovou alebo kosouhlou 

excíziou
5c150.1

Rekonštrukcia slzného kanála a slzného bodu: invertácia slzného bodu: vretenovou alebo kosouhlou 

excíziou
 2)

5c150.x Rekonštrukcia slzného kanála a slzného bodu, invertácia slzného bodu, ostatné 5c150.x Rekonštrukcia slzného kanála a slzného bodu: invertácia slzného bodu: ostatné  2)

5c151 Rekonštrukcia slzného kanála a slzného bodu: rozšírenie slzného bodu 5c151 Rekonštrukcia slzného kanála a slzného bodu: rozšírenie slzného bodu  

5c152 Rekonštrukcia slzného kanála a slzného bodu: ostatné rekonštrukcie slzného bodu 5c152 Rekonštrukcia slzného kanála a slzného bodu: ostatné rekonštrukcie slzného bodu  

5c153.0 Rekonštrukcia slzného kanála a slzného bodu, rekonštrukcia slzného kanála: prstencovou intubáciou 5c153.0 Rekonštrukcia slzného kanála a slzného bodu: rekonštrukcia slzného kanála: prstencovou intubáciou  2)

5c153.1 Rekonštrukcia slzného kanála a slzného bodu, rekonštrukcia slzného kanála: inou intubáciou 5c153.1 Rekonštrukcia slzného kanála a slzného bodu: rekonštrukcia slzného kanála: inou intubáciou  2)

5c153.x Rekonštrukcia slzného kanála a slzného bodu, rekonštrukcia slzného kanála: ostatné 5c153.x Rekonštrukcia slzného kanála a slzného bodu: rekonštrukcia slzného kanála: ostatné  2)

5c160.0 Dakryocystorinostómia, transkutánne: bez intubácie 5c160.0 Dakryocystorinostómia: transkutánne: bez intubácie  2)

5c160.1 Dakryocystorinostómia, transkutánne: s intubáciou 5c160.1 Dakryocystorinostómia: transkutánne: s intubáciou  2)

5c160.x Dakryocystorinostómia, transkutánne: ostatné 5c160.x Dakryocystorinostómia: transkutánne: ostatné  2)

5c161 Dakryocystorinostómia: kanalikulorinostómia (prepojenie slzného kanálika s nosnou dutinou) 5c161 Dakryocystorinostómia: kanalikulorinostómia (prepojenie slzného kanálika s nosnou dutinou)  

5c162 Prográdna laserová dakryocystorinostómia 5c162 Prográdna laserová dakryocystorinostómia  

5c163 Dakryocystorinostómia: endonazálne 5c160 Dakryocystorinostómia: endonazálne 1) 

5c16x Dakryocystorinostómia: ostatné 5c16x Dakryocystorinostómia: ostatné  

5c170.0 Iná rekonštrukcia slzných ciest konjuktivorinostómia: s rekonštrukciou sliznice 5c170.0 Iná rekonštrukcia slzných ciest konjuktivorinostómia: s rekonštrukciou sliznice  

5c170.1 Iná rekonštrukcia slzných ciest konjuktivorinostómia: s kanylou 5c170.1 Iná rekonštrukcia slzných ciest konjuktivorinostómia: s kanylou  

5c170.x Iná rekonštrukcia slzných ciest konjuktivorinostómia: ostatné 5c170.x Iná rekonštrukcia slzných ciest konjuktivorinostómia: ostatné  

5c171.0 Iná rekonštrukcia slzných ciest konjuktivodakryocystostómia: s plastikou sliznice 5c171.0 Iná rekonštrukcia slzných ciest konjuktivodakryocystostómia: s plastikou sliznice  

5c171.1 Iná rekonštrukcia slzných ciest konjuktivodakryocystostómia: s kanylou 5c171.1 Iná rekonštrukcia slzných ciest konjuktivodakryocystostómia: s kanylou  

5c171.x Iná rekonštrukcia slzných ciest konjuktivodakryocystostómia: ostatné 5c171.x Iná rekonštrukcia slzných ciest konjuktivodakryocystostómia: ostatné  

5c172 Iná rekonštrukcia slzných ciest: rekonštrukcia ductus nasolacrimalis 5c172 Iná rekonštrukcia slzných ciest: rekonštrukcia ductus nasolacrimalis  

5c173 Iná rekonštrukcia slzných ciest: endoskopická rekonštrukcia 5c173 Iná rekonštrukcia slzných ciest: endoskopická rekonštrukcia  

5c174.0 Endoskopická dakryocystorinostómia 5c174.0 Endoskopická dakryocystorinostómia  

5c174.1 Endoskopická dakryocystorinostómia s inzerciou stentu 5c174.1 Endoskopická dakryocystorinostómia s inzerciou stentu  

5c175 Iná rekonštrukcia slzných ciest: implantácia stentu 5c175 Iná rekonštrukcia slzných ciest: implantácia stentu  

5c176 Zavedenie trvalej alebo dočasnej sondy do slzných ciest 5c176 Zavedenie trvalej alebo dočasnej sondy do slzných ciest  

5c17x Iná rekonštrukcia slzných ciest: ostatné 5c17x Iná rekonštrukcia slzných ciest: ostatné  

5c190.0 Iné operácie na slzných cestách, uzáver slzného bodu: prechodné 5c190.0 Iné operácie na slzných cestách: uzáver slzného bodu: prechodné  2)

5c190.1 Iné operácie na slzných cestách, uzáver slzného bodu: permanentné 5c190.1 Iné operácie na slzných cestách: uzáver slzného bodu: permanentné  2)

5c191 Iné operácie na slzných cestách, výmena kanyly vrátane: repozícia 5c191 Iné operácie na slzných cestách: výmena kanyly vrátane: repozícia  2)

5c192 Iné operácie na slzných cestách: odstránenie kanyly 5c192 Iné operácie na slzných cestách: odstránenie kanyly  

5c193 Iné operácie na slzných cestách: odstránenie intubácie slzných ciest 5c193 Iné operácie na slzných cestách: odstránenie intubácie slzných ciest  



5c194 Iné operácie na slzných cestách: odstránenie prechodného uzáveru slzného bodu 5c194 Iné operácie na slzných cestách: odstránenie prechodného uzáveru slzného bodu  

5c19x Iné operácie na slzných cestách: ostatné 5c19x Iné operácie na slzných cestách: ostatné  

5c200 Incízia očného viečka: bez ďalších výkonov 5c200 Incízia očného viečka: bez ďalších výkonov  

5c201 Incízia očného viečka: kyretáž 5c201 Incízia očného viečka: kyretáž  

5c202 Incízia očného viečka: drenáž 5c202 Incízia očného viečka: drenáž  

5c203 Incízia očného viečka: odstránenie cudzieho telesa 5c203 Incízia očného viečka: odstránenie cudzieho telesa  

5c20x Incízia očného viečka: ostatné incízie 5c20x Incízia očného viečka: ostatné incízie  

5c210.0 Excízia a deštrukcia chorého tkaniva očného viečka: povrchová excízia: bez zasiahnutia okraja viečka 5c210.0 Excízia a deštrukcia chorého tkaniva očného viečka: povrchová excízia: bez zasiahnutia okraja viečka  

5c210.1 Excízia a deštrukcia chorého tkaniva očného viečka: povrchová excízia: so zasiahnutím okraja viečka 5c210.1 Excízia a deštrukcia chorého tkaniva očného viečka: povrchová excízia: so zasiahnutím okraja viečka  

5c211.0
Excízia a deštrukcia chorého tkaniva očného viečka: povrchová excízia histograficky kontrolovaná 

[mikrografická chirurgia]: bez zasiahnutia okraja viečka
5c211.0

Excízia a deštrukcia chorého tkaniva očného viečka: povrchová excízia histograficky kontrolovaná 

[mikrografická chirurgia]: bez zasiahnutia okraja viečka
 

5c211.1
Excízia a deštrukcia chorého tkaniva očného viečka: povrchová excízia histograficky kontrolovaná 

[mikrografická chirurgia]: so zasiahnutím okraja viečka
5c211.1

Excízia a deštrukcia chorého tkaniva očného viečka: povrchová excízia histograficky kontrolovaná 

[mikrografická chirurgia]: so zasiahnutím okraja viečka
 

5c212.0 Excízia a deštrukcia chorého tkaniva očného viečka: hlboká excízia: bez zasiahnutia okraja viečka 5c212.0 Excízia a deštrukcia chorého tkaniva očného viečka: hlboká excízia: bez zasiahnutia okraja viečka  

5c212.1 Excízia a deštrukcia chorého tkaniva očného viečka: hlboká excízia: so zasiahnutím okraja viečka 5c212.1 Excízia a deštrukcia chorého tkaniva očného viečka: hlboká excízia: so zasiahnutím okraja viečka  

5c213.0
Excízia a deštrukcia chorého tkaniva očného viečka: hlboká excízia histograficky kontrolovaná 

[mikrografická chirurgia]: bez zasiahnutia okraja viečka
5c213.0

Excízia a deštrukcia chorého tkaniva očného viečka: hlboká excízia histograficky kontrolovaná 

[mikrografická chirurgia]: bez zasiahnutia okraja viečka
 

5c213.1
Excízia a deštrukcia chorého tkaniva očného viečka: hlboká excízia histograficky kontrolovaná 

[mikrografická chirurgia]: so zasiahnutím okraja viečka
5c213.1

Excízia a deštrukcia chorého tkaniva očného viečka: hlboká excízia histograficky kontrolovaná 

[mikrografická chirurgia]: so zasiahnutím okraja viečka
 

5c214.0 Excízia a deštrukcia chorého tkaniva očného viečka: deštrukcia: termokoaguláciou 5c214.0 Excízia a deštrukcia chorého tkaniva očného viečka: deštrukcia: termokoaguláciou  

5c214.1 Excízia a deštrukcia chorého tkaniva očného viečka: deštrukcia: laserovou koaguláciou 5c214.1 Excízia a deštrukcia chorého tkaniva očného viečka: deštrukcia: laserovou koaguláciou  

5c214.2 Excízia a deštrukcia chorého tkaniva očného viečka: deštrukcia: kryokoaguláciou 5c214.2 Excízia a deštrukcia chorého tkaniva očného viečka: deštrukcia: kryokoaguláciou  

5c214.x Excízia a deštrukcia chorého tkaniva očného viečka: deštrukcia: iným spôsobom 5c214.x Excízia a deštrukcia chorého tkaniva očného viečka: deštrukcia: iným spôsobom  

5c215 Excízia a deštrukcia chorého tkaniva očného viečka: resekcia lézie mihalnice elektrokoaguláciou 5c215 Excízia a deštrukcia chorého tkaniva očného viečka: resekcia lézie mihalnice elektrokoaguláciou  

5c216.2 Excízia a deštrukcia chorého tkaniva očného viečka: klinovitá resekcia mihalnice s kantotómiou 5c216.2 Excízia a deštrukcia chorého tkaniva očného viečka: klinovitá resekcia mihalnice s kantotómiou  

5c216.3
Excízia a deštrukcia chorého tkaniva očného viečka: klinovitá resekcia mihalnice s kantotómiou: 

rekonštrukcia miestnym lalokom
5c216.3

Excízia a deštrukcia chorého tkaniva očného viečka: klinovitá resekcia mihalnice s kantotómiou: 

rekonštrukcia miestnym lalokom
 

5c216.4
Excízia a deštrukcia chorého tkaniva očného viečka: klinovitá resekcia mihalnice s kantotómiou: 

rekonštrukcia ostrovčekovým lalokom
5c216.4

Excízia a deštrukcia chorého tkaniva očného viečka: klinovitá resekcia mihalnice s kantotómiou: 

rekonštrukcia ostrovčekovým lalokom
 

5c216.x Excízia a deštrukcia chorého tkaniva očného viečka: klinovitá resekcia mihalnice: iná 5c216.x Excízia a deštrukcia chorého tkaniva očného viečka: klinovitá resekcia mihalnice: iná  2)

5c21x Excízia a deštrukcia chorého tkaniva očného viečka: ostatné excízie a deštrukcie 5c21x Excízia a deštrukcia chorého tkaniva očného viečka: ostatné excízie a deštrukcie  

5c220.0 Operácie na kantuse a epikantuse: tarsorhafia: bez excízie okraja viečka 5c220.0 Operácie na kantuse a epikantuse: tarsorhafia: bez excízie okraja viečka  

5c220.1 Operácie na kantuse a epikantuse: tarsorhafia: s excíziou okraja viečka 5c220.1 Operácie na kantuse a epikantuse: tarsorhafia: s excíziou okraja viečka  

5c221 Operácie na kantuse a epikantuse: kantopexia, mediálna 5c221 Operácie na kantuse a epikantuse: kantopexia, mediálna  

5c222 Operácie na kantuse a epikantuse: kantopexia, laterálna 5c222 Operácie na kantuse a epikantuse: kantopexia, laterálna  

5c223 Operácie na kantuse a epikantuse: kantotómia 5c223 Operácie na kantuse a epikantuse: kantotómia  

5c224.0 Operácie na kantuse a epikantuse: korekčná operácia v oblasti epikantu: Y-V plastika 5c224.0 Operácie na kantuse a epikantuse: korekčná operácia v oblasti epikantu: Y-V plastika  

5c224.1 Operácie na kantuse a epikantuse: korekčná operácia v oblasti epikantu: dvojitá Z-plastika 5c224.1 Operácie na kantuse a epikantuse: korekčná operácia v oblasti epikantu: dvojitá Z-plastika  

5c224.x Operácie na kantuse a epikantuse: korekčná operácia v oblasti epikantu: ostatné 5c224.x Operácie na kantuse a epikantuse: korekčná operácia v oblasti epikantu: ostatné  

5c225 Operácie na kantuse a epikantuse: otvorenie tarsorhafie 5c225 Operácie na kantuse a epikantuse: otvorenie tarsorhafie  

5c22x Operácie na kantuse a epikantuse: ostatné 5c22x Operácie na kantuse a epikantuse: ostatné  

5c230 Korekčné operácie pri entropiu a extropiu: termokoaguláciou 5c230 Korekčné operácie pri entropiu a extropiu: termokoaguláciou  

5c231 Korekčné operácie pri entropiu a extropiu: pomocou naloženia stehov 5c231 Korekčné operácie pri entropiu a extropiu: pomocou naloženia stehov  

5c232 Korekčné operácie pri entropiu a extropiu: horizontálnym skrátením očných viečok 5c232 Korekčné operácie pri entropiu a extropiu: horizontálnym skrátením očných viečok  

5c233 Korekčné operácie pri entropiu a extropiu: operáciou retraktorov očného viečka 5c233 Korekčné operácie pri entropiu a extropiu: operáciou retraktorov očného viečka  

5c234 Korekčné operácie pri entropiu a extropiu: transplantáciou alebo implantáciou 5c234 Korekčné operácie pri entropiu a extropiu: transplantáciou alebo implantáciou  

5c235 Korekčné operácie pri entropiu a extropiu: plastikou s posunom alebo záhybom 5c235 Korekčné operácie pri entropiu a extropiu: plastikou s posunom alebo záhybom  

5c236 Korekčné operácie entropia a extropia: repozíciou (prednej lamely viečka) 5c236 Korekčné operácie entropia a extropia: repozíciou (prednej lamely viečka)  



5c23x Korekčné operácie entropia a extropia: ostatné 5c23x Korekčné operácie entropia a extropia: ostatné  

5c240 Korekčné operácie u blefaroptózy: resekcia tarsu 5c240 Korekčné operácie u blefaroptózy: resekcia tarsu  

5c241 Korekčné operácie u blefaroptózy: ohyb levatora aponeurózy 5c241 Korekčné operácie u blefaroptózy: ohyb levatora aponeurózy  

5c242 Korekčné operácie u blefaroptózy: resekcia levatora aponeurózy 5c242 Korekčné operácie u blefaroptózy: resekcia levatora aponeurózy  

5c243 Korekčné operácie u blefaroptózy: inzercia levatora 5c243 Korekčné operácie u blefaroptózy: inzercia levatora  

5c244 Korekčné operácie u blefaroptózy: suspenzia m. frontalis 5c244 Korekčné operácie u blefaroptózy: suspenzia m. frontalis  

5c245 Korekčné operácie u blefaroptózy: záves na m.frontalis s fascia lata 5c245 Korekčné operácie u blefaroptózy: záves na m.frontalis s fascia lata  

5c246 Korekčné operácie u blefaroptózy: záves na m.frontalis s iným aloplastickým materiálom
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5c24x Korekčné operácie u blefaroptózy: ostatné 5c24x Korekčné operácie u blefaroptózy: ostatné  

5c250.0 Sutúra viečka: uzáver povrchových defektov viečka: bez zasiahnutia okraja viečka 5c250.0 Sutúra viečka: uzáver povrchových defektov viečka: bez zasiahnutia okraja viečka  

5c250.1 Sutúra viečka: uzáver povrchových defektov viečka: s účasťou okraja viečka 5c250.1 Sutúra viečka: uzáver povrchových defektov viečka: s účasťou okraja viečka  

5c251.0 Sutúra viečka: uzáver hlbokých defektov viečka: bez zasiahnutia okraja viečka 5c251.0 Sutúra viečka: uzáver hlbokých defektov viečka: bez zasiahnutia okraja viečka  

5c251.1 Sutúra viečka: uzáver hlbokých defektov viečka: s účasťou okraja viečka 5c251.1 Sutúra viečka: uzáver hlbokých defektov viečka: s účasťou okraja viečka  

5c252 Sutúra viečka: sutúra avulzie 5c252 Sutúra viečka: sutúra avulzie  

5c25x Sutúra viečka: ostatné 5c25x Sutúra viečka: ostatné  

5c260.0 Iná rekonštrukcia očných viečok: plastikou kožným lalokom: posunom kože 5c260.0 Iná rekonštrukcia očných viečok: plastikou kožným lalokom: posunom kože  

5c260.1 Iná rekonštrukcia očných viečok: plastikou kožným lalokom: pootočením kože 5c260.1 Iná rekonštrukcia očných viečok: plastikou kožným lalokom: pootočením kože  

5c260.2 Iná rekonštrukcia očných viečok: plastikou kožným lalokom: pretočením kože 5c260.2 Iná rekonštrukcia očných viečok: plastikou kožným lalokom: pretočením kože  

5c260.x Iná rekonštrukcia očných viečok: plastikou kožným lalokom: ostatné 5c260.x Iná rekonštrukcia očných viečok: plastikou kožným lalokom: ostatné  

5c261.0 Iná rekonštrukcia očných viečok: plastikou s presunom okraja viečka: s kantotómiou 5c261.0 Iná rekonštrukcia očných viečok: plastikou s presunom okraja viečka: s kantotómiou  

5c261.1 Iná rekonštrukcia očných viečok: plastikou s presunom okraja viečka: plastikou s oblúkový posunom 5c261.1 Iná rekonštrukcia očných viečok: plastikou s presunom okraja viečka: plastikou s oblúkový posunom  

5c261.x Iná rekonštrukcia očných viečok: plastikou s presunom okraja viečka: ostatné 5c261.x Iná rekonštrukcia očných viečok: plastikou s presunom okraja viečka: ostatné  

5c262.0 Iná rekonštrukcia očných viečok: transplantáciou: koža 5c262.0 Iná rekonštrukcia očných viečok: transplantáciou: koža  

5c262.1 Iná rekonštrukcia očných viečok: transplantáciou: sliznica 5c262.1 Iná rekonštrukcia očných viečok: transplantáciou: sliznica  

5c262.2 Iná rekonštrukcia očných viečok: transplantáciou: uzlík 5c262.2 Iná rekonštrukcia očných viečok: transplantáciou: uzlík  

5c262.3 Iná rekonštrukcia očných viečok: transplantáciou: sliznica a uzlík 5c262.3 Iná rekonštrukcia očných viečok: transplantáciou: sliznica a uzlík  

5c262.4 Iná rekonštrukcia očných viečok: transplantáciou: aloplastický materiál 5c262.4 Iná rekonštrukcia očných viečok: transplantáciou: aloplastický materiál  

5c262.x Iná rekonštrukcia očných viečok: transplantáciou: ostatné 5c262.x Iná rekonštrukcia očných viečok: transplantáciou: ostatné  

5c263.0 Iná rekonštrukcia očných viečok: tarsokonjuktiválnym transplantátom: stopkatý lalok 5c263.0 Iná rekonštrukcia očných viečok: tarsokonjuktiválnym transplantátom: stopkatý lalok  

5c263.1 Iná rekonštrukcia očných viečok: tarsokonjuktiválnym transplantátom: voľne 5c263.1 Iná rekonštrukcia očných viečok: tarsokonjuktiválnym transplantátom: voľne  

5c263.2 Iná rekonštrukcia očných viečok: tarsokonjuktiválnym transplantátom: tarsomarginálne 5c263.2 Iná rekonštrukcia očných viečok: tarsokonjuktiválnym transplantátom: tarsomarginálne  

5c263.x Iná rekonštrukcia očných viečok: tarsokonjuktiválnym transplantátom: ostatné 5c263.x Iná rekonštrukcia očných viečok: tarsokonjuktiválnym transplantátom: ostatné  

5c264.0 Iná rekonštrukcia očných viečok: plastikou posunom a rotáciou viečka: rotačnou lícnou plastikou 5c264.0 Iná rekonštrukcia očných viečok: plastikou posunom a rotáciou viečka: rotačnou lícnou plastikou  

5c264.1
Iná rekonštrukcia očných viečok: plastikou posunom a rotáciou viečka: plastikou s presunom a 

uzáverom
5c264.1

Iná rekonštrukcia očných viečok: plastikou posunom a rotáciou viečka: plastikou s presunom a 

uzáverom
 

5c264.2
Iná rekonštrukcia očných viečok: plastikou posunom a rotáciou viečka: náhradou horného viečka 

plastikou dolného viečka
5c264.2

Iná rekonštrukcia očných viečok: plastikou posunom a rotáciou viečka: náhradou horného viečka 

plastikou dolného viečka
 

5c264.x Iná rekonštrukcia očných viečok: plastikou posunom a rotáciou viečka: ostatné 5c264.x Iná rekonštrukcia očných viečok: plastikou posunom a rotáciou viečka: ostatné  

5c265.0 Iná rekonštrukcia očných viečok: rekonštrukcia uhla viečka: mediálne 5c265.0 Iná rekonštrukcia očných viečok: rekonštrukcia uhla viečka: mediálne  

5c265.1 Iná rekonštrukcia očných viečok: rekonštrukcia uhla viečka: laterálne 5c265.1 Iná rekonštrukcia očných viečok: rekonštrukcia uhla viečka: laterálne  

5c266 Iná rekonštrukcia očných viečok: otvorenie viečok po ich rekonštrukcii 5c266 Iná rekonštrukcia očných viečok: otvorenie viečok po ich rekonštrukcii  

5c26x Iná rekonštrukcia očných viečok: ostatné 5c26x Iná rekonštrukcia očných viečok: ostatné  

5c270 Blefaroplastika: elevácia obočia 5c270 Blefaroplastika: elevácia obočia  

5c271 Blefaroplastika: horného viečka 5c271 Blefaroplasika: horného viečka  2)

5c272 Blefaroplastika: dolného viečka 5c272 Blefaroplastika: dolného viečka  

5c273 Blefaroplastika: odstránenie tukového prolapsu orbity 5c273 Blefaroplastika: odstránenie tukového prolapsu orbity  

5c274 Blefaroplastika: povrchové ošetrenie laserom 5c274 Blefaroplastika: povrchové ošetrenie laserom  

5c27x Blefaroplastika: ostatné 5c27x Blefaroplastika: ostatné  

5c280.0 Vertikálne predĺženie viečka: predĺženie horného viečka: Z-plastikou 5c280.0 Vertikálne predĺženie viečka: predĺženie horného viečka: Z-plastikou  



5c280.1 Vertikálne predĺženie viečka: predĺženie horného viečka: transplantátom 5c280.1 Vertikálne predĺženie viečka: predĺženie horného viečka: transplantátom  

5c280.2 Vertikálne predĺženie viečka: predĺženie horného viečka: recesiou retraktora horného viečka 5c280.2 Vertikálne predĺženie viečka: predĺženie horného viečka: recesiou retraktora horného viečka  

5c280.3
Vertikálne predĺženie viečka: predĺženie horného viečka: ektómiou Mullerových svalov [M.tarsalis 

superior]
5c280.3

Vertikálne predĺženie viečka: predĺženie horného viečka: ektómiou Mullerových svalov [M.tarsalis 

superior]
 

5c280.x Vertikálne predĺženie viečka: predĺženie horného viečka: ostatné 5c280.x Vertikálne predĺženie viečka: predĺženie horného viečka: ostatné  

5c281 Vertikálne predĺženie viečka: predĺženie dolného viečka 5c281 Vertikálne predĺženie viečka: predĺženie dolného viečka  

5c28x Vertikálne predĺženie viečka: ostatné 5c28x Vertikálne predĺženie viečka: ostatné  

5c290 Iné operácie na očnom viečku: fixácia závaží na viečku 5c290 Iné operácie na očnom viečku: fixácia závaží na viečku  

5c291 Iné operácie na očnom viečku: odstránenie sutúry 5c291 Iné operácie na očnom viečku: odstránenie sutúry  

5c292.1 Epilácia rias: elektroepilácia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5c292.x Epilácia rias: iná 5c292 Epilácia rias 1) 2)

5c29x Iné operácie na očnom viečku: ostatné 5c29x Iné operácie na očnom viečku: ostatné  

5c300 Spevňujúce zákroky na priamom očnom svale: resekcia 5c300 Spevňujúce zákroky na priamom očnom svale: resekcia  

5c301 Spevňujúce zákroky na priamom očnom svale: zvrásnením (ohybom) 5c301 Spevňujúce zákroky na priamom očnom svale: zvrásnením (ohybom)  

5c302 Spevňujúce zákroky na priamom očnom svale: presun dopredu 5c302 Spevňujúce zákroky na priamom očnom svale: presun dopredu  

5c303
Spevňujúce zákroky na priamom očnom svale: kombinácia z resekcie, zvrásnenia a/alebo 

premiestnenia (presunu) dopredu
5c303

Spevňujúce zákroky na priamom očnom svale: kombinácia z resekcie, zvrásnenia a/alebo 

premiestnenia (presunu) dopredu
 

5c30x Spevňujúce zákroky na priamom očnom svale: ostatné 5c30x Spevňujúce zákroky na priamom očnom svale: ostatné  

5c310 Oslabujúce zákroky na priamom očnom svale: jednoduché spätné pemiestnenie 5c310 Oslabujúce zákroky na priamom očnom svale: jednoduché spätné pemiestnenie  

5c311 Oslabujúce zákroky na priamom očnom svale: spätný presun na slučky 5c311 Oslabujúe zákroky na priamom očnom svale: spätný presun na slučky  2)

5c312 Oslabujúce zákroky na priamom očnom svale: tenotómia, myotómia a myektómia 5c312 Oslabujúce zákroky na priamom očnom svale: tenotómia, myotómia a myektómia  

5c313 Oslabujúce zákroky na priamom očnom svale: parciálna tenotómia a myotómia 5c313 Oslabujúce zákroky na priamom očnom svale: parciálna tenotómia a myotómia  

5c314 Oslabujúce zákroky na priamom očnom svale: spätný presun s interponátom 5c314 Oslabujúce zákroky na priamom očnom svale: spätný presun s interponátom  

5c31x Oslabujúce zákroky na priamom očnom svale: ostatné 5c31x Oslabujúce zákroky na priamom očnom svale: ostatné  

5c320 Chirurgia kontrakčnej dráhy (našívacia operácia, myopexia): jednoduchá 5c320 Chirurgia kontrakčnej dráhy (našívacia operácia, myopexia): jednoduchá  

5c321
Chirurgia kontrakčnej dráhy (našívacia operácia, myopexia): kombinované ďalšími opatreniami na tom 

istom (očnom) svale
5c321

Chirurgia kontrakčnej dráhy (našívacia operácia, myopexia): kombinované ďalšími opatreniami na tom 

istom (očnom) svale
 

5c330 Transpozícia priameho očného svalu: celý sval 5c330 Transpozícia priameho očného svalu: celý sval  

5c331 Transpozícia priameho očného svalu: časť svalu 5c331 Transpozícia priameho očného svalu: časť svalu  

5c340 Posilňujúce zákroky na šikmom očnom svale: resekcia 5c340 Posilňujúce zákroky na šikmom očnom svale: resekcia  

5c341 Posilňujúce zákroky na šikmom očnom svale: zahnutie 5c341 Posilňujúce zákroky na šikmom očnom svale: zahnutie  

5c342 Posilňujúce zákroky na šikmom očnom svale: predsunutie 5c342 Posilňujúce zákroky na šikmom očnom svale: predsunutie  

5c343 Posilňujúce zákroky na šikmom očnom svale: kombinácia z resekcie a zahnutia a/alebo predsunutia 5c343 Posilňujúce zákroky na šikmom očnom svale: kombinácia z resekcie a zahnutia a/alebo predsunutia  

5c34x Posilňujúce zákroky na šikmom očnom svale: ostatné 5c34x Posilňujúce zákroky na šikmom očnom svale: ostatné  

5c350 Oslabujúce zákroky na šikmom očnom svale: jednoduchý presun dozadu 5c350 Oslabujúce zákroky na šikmom očnom svale: jednoduchý presun dozadu  

5c351 Oslabujúce zákroku na šikmom očnom svale: presun dozadu na slučky 5c351 Oslabujúce zákroku na šikmom očnom svale: presun dozadu na slučky  

5c352 Oslabujúce zákroky na šikmom očnom svale: tenotómia, myotómia, tenektómia a myektómia 5c352 Oslabujúce zákroky na šikmom očnom svale: tenotómia, myotómia, tenektómia a myektómia  

5c353 Oslabujúce zákroky na šikmom očnom svale: parciálna tenotómia a myektómia 5c353 Oslabujúce zákroky na šikmom očnom svale: parciálna tenotómia a myektómia  

5c354 Oslabujúce zákroky na šikmom očnom svale: s vložením interponátu
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5c35x Oslabujúce zákroky na šikmom očnom svale: ostatné 5c35x Oslabujúce zákroky na šikmom očnom svale: ostatné  

5c360 Transpozícia šikmého očného svalu: transpozícia celého svalu 5c360 Transpozícia šikmého očného svalu: transpozícia celého svalu  

5c361 Transpozícia šikmého očného svalu: časť svalu 5c361 Transpozícia šikmého očného svalu: časť svalu  

5c370.1 Kombinované operácie očných svalov: operácia na 2 priamych očných svaloch 5c370 Kombinované operácie očných svalov: operácia na 2 priamych očných svaloch 1) 

5c370.2 Kombinované operácie očných svalov: operácia na najmenej 3 priamych očných svaloch 5c371 Kombinované operácie očných svalov: operácia na najmenej 3 priamych očných svaloch 1) 

5c371.1 Kombinované operácie očných svalov: operácia na 2 šikmých očných svaloch 5c372 Kombinované operácie očných svalov: operácia na 2 šikmých očných svaloch 1) 

5c371.2 Kombinované operácie očných svalov: operácia na najmenej 3 šikmých očných svaloch 5c373 Kombinované operácie očných svalov: operácia na najmenej 3 šikmých očných svaloch 1) 

5c372.1
Kombinované operácie očných svalov: operácia na najmenej 3 priamych očných svaloch a najmenej na 

2 šikmých očných svaloch
5c374

Kombinované operácie očných svalov: operácia na najmenej 3 priamych očných svaloch a najmenej na 

2 šikmých očných svaloch
1) 



5c372.2 Kombinované operácie očných svalov: operácia na 1 priamom a 1 šikmom očnom svale 5c375 Kombinované operácie očných svalov: operácia na 1 priamom a 1 šikmom očnom svale 1) 

5c372.3 Kombinované operácie očných svalov: operácia na 1 priamom očnom svale a 2 šikmých očných svaloch 5c376 Kombinované operácie očných svalov: operácia na 1 priamom očnom svale a 2 šikmých očných svaloch 1) 

5c372.4 Kombinované operácie očných svalov: operácia na 2 priamych očných svaloch a 1 šikmom očnom svale 5c377 Kombinované operácie očných svalov: operácia na 2 priamych očných svaloch a 1 šikmom očnom svale 1) 

5c372.5
Kombinované operácie očných svalov: operácia na 2 priamych očných svaloch a 2 šikmých očných 

svaloch

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5c378 Kombinované operácie očných svalov: myopexia na 2 priamych očných svaloch 5c378 Kombinované operácie očných svalov: myopexia na 2 priamych očných svaloch  

5c379
Kombinované operácie očných svalov: myopexia na najmenej dvoch priamych očných svaloch s 

operáciou na najmenej 1 ďalšom očnom svale
5c379

Kombinované operácie očných svalov: myopexia na najmenej dvoch priamych očných svaloch s 

operáciou na najmenej 1 ďalšom očnom svale
 

5c37x Kombinované operácie očných svalov: ostatné 5c37x Kombinované operácie očných svalov: ostatné  

5c390 Iné operácie na očných svaloch: adhéziolýza na priamom svale 5c390 Iné operácie na očných svaloch: adhéziolýza na priamom svale  

5c391 Iné operácie na očných svaloch: odstránenie svalovej sutúry na priamom svale 5c391 Iné operácie na očných svaloch: odstránenie svalovej sutúry na priamom svale  

5c392 Iné operácie na očných svaloch: prerušenie priameho očného svalu 5c392 Iné operácie na očných svaloch: prerušenie priameho očného svalu  

5c393 Iné operácie na očných svaloch: refixácia priameho očného svalu 5c393 Iné operácie na očných svaloch: refixácia priameho očného svalu  

5c394 Iné operácie na očných svaloch: operácia priameho svalu oka s nastaviteľnými stehmi 5c394 Iné operácie na očných svaloch: operácia priameho svalu oka s nastaviteľnými stehmi  

5c39a Iné operácie na očných svaloch: adheziolýza na šikmom svale 5c39a Iné operácie na očných svaloch: adheziolýza na šikmom svale  

5c39b Iné operácie na očných svaloch: odstránenie naloženého svalového šva na šikmom svale 5c39b Iné operácie na očných svaloch: odstránenie naloženého svalového šva na šikmom svale  

5c39c Iné operácie na očných svaloch: prerušenie šikmého očného svalu 5c39c Iné operácie na očných svaloch: prerušenie šikmého očného svalu  

5c39d Iné operácie na očných svaloch: refixácia šikmého očného svalu 5c39d Iné operácie na očných svaloch: refixácia šikmého očného svalu  

5c39x.0 Iné operácie na očných svaloch: ostatné na priamych svaloch 5c39x.0 Iné operácie na očných svaloch: ostatné na priamych svaloch  

5c39x.1 Iné operácie na očných svaloch: ostatné na šikmých svaloch 5c39x.1 Iné operácie na očných svaloch: ostatné na šikmých svaloch  

5c39x.x Iné operácie na očných svaloch: ostatné 5c39x.x Iné operácie na očných svaloch: ostatné  

5c400 Operačné odstránenie cudzieho telesa zo spojovky: pomocou magnetu 5c400 Operačné odstránenie cudzieho telesa zo spojovky: pomocou magnetu  

5c401 Operačné odstránenie cudzieho telesa zo spojovky: incíziou 5c401 Operačné odstránenie cudzieho telesa zo spojovky: incíziou  

5c40x Operačné odstránenie cudzieho telesa zo spojovky: ostatné 5c40x Operačné odstránenie cudzieho telesa zo spojovky: ostatné  

5c410.0 Excizia a deštrukcia chorého tkaniva spojovky: deštrukcia: termokoaguláciou 5c410.0 Excizia a deštrukcia chorého tkaniva spojovky: deštrukcia: termokoaguláciou  

5c410.1 Excizia a deštrukcia chorého tkaniva spojovky: deštrukcia: koaguláciou laserom 5c410.1 Excizia a deštrukcia chorého tkaniva spojovky: deštrukcia: koaguláciou laserom  

5c410.2 Excizia a deštrukcia chorého tkaniva spojovky: deštrukcia: kryokoaguláciou 5c410.2 Excizia a deštrukcia chorého tkaniva spojovky: deštrukcia: kryokoaguláciou  

5c410.x Excizia a deštrukcia chorého tkaniva spojovky: deštrukcia: ostatné 5c410.x Excizia a deštrukcia chorého tkaniva spojovky: deštrukcia: ostatné  

5c411 Excizia a deštrukcia chorého tkaniva spojovky: excízia: bez plastiky 5c411 Excizia a deštrukcia chorého tkaniva spojovky: excízia: bez plastiky  

5c412 Excizia a deštrukcia chorého tkaniva spojovky: excízia: s plastikou 5c412 Excizia a deštrukcia chorého tkaniva spojovky: excízia: s plastikou  

5c413 Excizia a deštrukcia chorého tkaniva spojovky: peritómia 5c413 Excizia a deštrukcia chorého tkaniva spojovky: peritómia  

5c414 Excizia a deštrukcia chorého tkaniva spojovky: periektómia 5c414 Excizia a deštrukcia chorého tkaniva spojovky: periektómia  

5c41x Excizia a deštrukcia chorého tkaniva spojovky: ostatné 5c41x Excizia a deštrukcia chorého tkaniva spojovky: ostatné  

5c420.0 Plastika spojovky: transplantácia spojovky alebo kmeňových buniek limbusu z ipsilaterálneho oka 5c420.0 Plastika spojovky: transplantácia spojovky alebo kmeňových buniek limbusu z ipsilaterálneho oka  

5c420.1 Plastika spojovky: transplantácia spojovky alebo kmeňových buniek limbusu z kontralaterálneho oka 5c420.1 Plastika spojovky: transplantácia spojovky alebo kmeňových buniek limbusu z kontralaterálneho oka  

5c420.2 Plastika spojovky: transplantácia spojovky alebo kmeňových buniek limbusu alogénna 5c420.2 Plastika spojovky: transplantácia spojovky alebo kmeňových buniek limbusu alogénna  

5c420.x Plastika spojovky: transplantácia spojovky alebo kmeňových buniek limbusu, ostatné 5c420.x Plastika spojovky: transplantácia spojovky alebo kmeňových buniek limbusu, ostatné  

5c421 Plastika spojovky: transplantácia z nosovej sliznice 5c421 Plastika spojovky: transplantácia z nosovej sliznice  

5c422 Plastika spojovky: transplantácia z ústnej sliznice 5c422 Plastika spojovky: transplantácia z ústnej sliznice  

5c423 Plastika spojovky: tenonplastika 5c423 Plastika spojovky: tenonplastika  

5c42x Plastika spojovky: ostatné 5c42x Plastika spojovky: ostatné  

5c430 Uvoľnenie zrastov medzi spojovkou a viečkom: bez plastiky spojovky 5c430 Uvoľnenie zrastov medzi spojovkou a viečkom: bez plastiky spojovky  

5c431 Uvoľnenie zrastov medzi spojovkou a viečkom: s plastikou spojovky 5c431 Uvoľnenie zrastov medzi spojovkou a viečkom: s plastikou spojovky  

5c43x Uvoľnenie zrastov medzi spojovkou a viečkom: ostatné 5c43x Uvoľnenie zrastov medzi spojovkou a viečkom: ostatné  

5c490 Iné operácie na spojovke: incízia a drenáž 5c490 Iné operácie na spojovke: incízia a drenáž  

5c491 Sutúra spojovky 5c491 Sutúra spojovky  

5c492 Iné operácie na spojovke: odstránenie sutúry (šitia, stehu) 5c492 Iné operácie na spojovke: odstránenie sutúry (šitia, stehu)  

5c49x Iné operácie na spojovke: ostatné 5c49x Iné operácie na spojovke: ostatné  



5c500 Operatívne odstránenie cudzieho telesa z rohovky: s magnetom 5c500 Operatívne odstránenie cudzieho telesa z rohovky: s magnetom  

5c501 Operatívne odstránenie cudzieho telesa z rohovky: incíziou 5c501 Operatívne odstránenie cudzieho telesa z rohovky: incíziou  

5c502 Operatívne odstránenie cudzieho telesa z rohovky: vyčistenie lôžka rany 5c502 Operatívne odstránenie cudzieho telesa z rohovky: vyčistenie lôžka rany  

5c503 Ošetrenie erózie rohovky spôsobenej cudzím telesom 5c503 Ošetrenie erózie rohovky spôsobenej cudzím telesom  

5c50x Operatívne odstránenie cudzieho telesa z rohovky: ostatné 5c50x Operatívne odstránenie cudzieho telesa z rohovky: ostatné  

5c510 Incízia rohovky: chirurgická 5c510 Incízia rohovky: chirurgická  

5c511 Incízia rohovky: laserom 5c511 Incízia rohovky: laserom  

5c51x Incízia rohovky: ostatné 5c51x Incízia rohovky: ostatné  

5c520 Operácie pterýgia: bez plastiky 5c520 Operácie pterýgia: bez plastiky  

5c521 Operácie pterýgia: s plastikou spojovky 5c521 Operácie pterýgia: s plastikou spojovky  

5c522 Operácie pterýgia: s fototerapeutickou keratotómiou 5c522 Operácie pterýgia: s fototerapeutickou keratotómiou  

5c523 Operácie pterýgia: s medikamentóznou profylaxiou recidívy 5c523 Operácie pterýgia: s medikamentóznou profylaxiou recidívy  

5c524 Operácie pterýgia: excízia s inou (následnou) plastikou alebo voľným transplantátom 5c524 Operácie pterýgia: excízia s inou (následnou) plastikou alebo voľným transplantátom  

5c52x Operácie pterýgia: ostatné 5c52x Operácie pterýgia: ostatné  

5c530.0 Excízia a deštrukcia chorého tkaniva rohovky: deštrukcia: termokoaguláciou 5c530.0 Excízia a deštrukcia chorého tkaniva rohovky: deštrukcia: termokoaguláciou  

5c530.1 Excízia a deštrukcia chorého tkaniva rohovky: deštrukcia: laserokoaguláciou 5c530.1 Excízia a deštrukcia chorého tkaniva rohovky: deštrukcia: laserokoaguláciou  

5c530.2 Excízia a deštrukcia chorého tkaniva rohovky: kryokoaguláciou 5c530.2 Excízia a deštrukcia chorého tkaniva rohovky: kryokoaguláciou  

5c530.x Excízia a deštrukcia chorého tkaniva rohovky: deštrukcia: ostatné 5c530.x Excízia a deštrukcia chorého tkaniva rohovky: deštrukcia: ostatné  

5c532.0 Excízia a deštrukcia chorého tkaniva rohovky: keratotómia: superficiálna (povrchová) 5c532.0 Excízia a deštrukcia chorého tkaniva rohovky: keratotómia: superficiálna (povrchová)  

5c532.1 Excízia a deštrukcia chorého tkaniva rohovky: keratotómia: s EDTA 5c532.1 Excízia a deštrukcia chorého tkaniva rohovky: keratotómia: s EDTA  

5c532.x Excízia a deštrukcia chorého tkaniva rohovky: keratotómia: ostatné 5c532.x Excízia a deštrukcia chorého tkaniva rohovky: keratotómia: ostatné  

5c533 Excízia a deštrukcia chorého tkaniva rohovky: fototerapeutická keratotómia 5c533 Excízia a deštrukcia chorého tkaniva rohovky: fototerapeutická keratotómia  

5c534
Excízia a deštrukcia chorého tkaniva rohovky: odstránenie rohovky alebo odstránenie oka (enukleácia) 

k odobratiu rohovky postmortálne (na transplantáciu)
5c534

Excízia a deštrukcia chorého tkaniva rohovky: odstránenie rohovky alebo odstránenie oka (enukleácia) 

k odobratiu rohovky postmortálne (na transplantáciu)
 

5c535 Abrázia rohovky chemická alebo nechemická 5c535 Abrázia rohovky chemická alebo nechemická  

5c53x Excízia a deštrukcia chorého tkaniva rohovky: ostatné 5c53x Excízia a deštrukcia chorého tkaniva rohovky: ostatné  

5c540 Transplantácia rohovky a keratoprotetika: transplantácia rohovky, lamelárna 5c540 Transplantácia rohovky a keratoprotetika: transplantácia rohovky, lamelárna  

5c541.0 Transplantácia rohovky a keratoprotetika: transplantácia rohovky, perforujúca: bez typizácie HLA 5c541.0 Transplantácia rohovky a keratoprotetika: transplantácia rohovky, perforujúca: bez typizácie HLA  

5c541.1 Transplantácia rohovky a keratoprotetika: transplantácia rohovky, perforujúca: s typizáciou HLA 5c541.1 Transplantácia rohovky a keratoprotetika: transplantácia rohovky, perforujúca: s typizáciou HLA  

5c543 Transplantácia rohovky a keratoprotetika: výmenná keratoplastika 5c543 Transplantácia rohovky a keratoprotetika: výmenná keratoplastika  

5c544 Transplantácia rohovky a keratoprotetika: inzercia keratoprotézy (rohovkovej protézy) 5c544 Transplantácia rohovky a keratoprotetika: inzercia keratoprotézy (rohovkovej protézy)  

5c545 Transplantácia rohovky a keratoprotetika: retransplantácia rohovky počas tej istej hospitalizácie 5c545 Transplantácia rohovky a keratoprotetika: retransplantácia rohovky počas tej istej hospitalizácie  

5c54x Transplantácia rohovky a keratoprotetika: ostatné 5c54x Transplantácia rohovky a keratoprotetika: ostatné  

5c550.0 Refrakčná keratoplastika a iná rekonštrukcia rohovky: keratotómia: radiálna 5c550.0 Refrakčná keratoplastika a iná rekonštrukcia rohovky: keratotómia: radiálna  

5c550.1 Refrakčná keratoplastika a iná rekonštrukcia rohovky: keratotómia: nie radiálna 5c550.1 Refrakčná keratoplastika a iná rekonštrukcia rohovky: keratotómia: nie radiálna  

5c550.x Refrakčná keratoplastika a iná rekonštrukcia rohovky: keratotómia: ostatné 5c550.x Refrakčná keratoplastika a iná rekonštrukcia rohovky: keratotómia: ostatné  

5c551 Refrakčná keratoplastika a iná rekonštrukcia rohovky: fotorefrakčná keratotómia 5c551 Refrakčná keratoplastika a iná rekonštrukcia rohovky: fotorefrakčná keratotómia  

5c552 Refrakčná keratoplastika a iná rekonštrukcia rohovky: keratomileusis 5c552 Refrakčná keratoplastika a iná rekonštrukcia rohovky: keratomileusis  

5c553 Refrakčná keratoplastika a iná rekonštrukcia rohovky: in-situ keratomileusis 5c553 Refrakčná keratoplastika a iná rekonštrukcia rohovky: in-situ keratomileusis  

5c554 Refrakčná keratoplastika a iná rekonštrukcia rohovky: keratofakia 5c554 Refrakčná keratoplastika a iná rekonštrukcia rohovky: keratofakia  

5c555 Refrakčná keratoplastika a iná rekonštrukcia rohovky: epikeratofakia 5c555 Refrakčná keratoplastika a iná rekonštrukcia rohovky: epikeratofakia  

5c556 Refrakčná keratoplastika a iná rekonštrukcia rohovky: lasero-termo-keratoplastika 5c556 Refrakčná keratoplastika a iná rekonštrukcia rohovky: lasero-termo-keratoplastika  

5c557
Refrakčná keratoplastika a iná rekonštrukcia rohovky: implantácia prstencového segmentu 

intrastromálne
5c557

Refrakčná keratoplastika a iná rekonštrukcia rohovky: implantácia prstencového segmentu 

intrastromálne
 

5c55x Refrakčná keratoplastika a iná rekonštrukcia rohovky: ostatné 5c55x Refrakčná keratoplastika a iná rekonštrukcia rohovky: ostatné  

5c590 Iné operácie na rohovke: tetovácia 5c590 Iné operácie na rohovke: tetovácia  

5c591 Iné operácie na rohovke: prekrytie rohovky spojovkou 5c591 Iné operácie na rohovke: prekrytie rohovky spojovkou  

5c592 Iné operácie na rohovke: prekrytie rohovky amniotickcou membráncou 5c592 Iné operácie na rohovke: prekrytie rohovky amniotickcou membráncou  

5c593 Iné operácie na rohovke: uzáver defektu tkanivovým lepidlom 5c593 Iné operácie na rohovke: uzáver defektu tkanivovým lepidlom  



5c594 Iné operácie na rohovke: ostránenie rohovky 5c594 Iné operácie na rohovke: ostránenie rohovky  

5c595 Iné operácie na rohovke: odstránenie keratoprotézy 5c595 Iné operácie na rohovke: odstránenie keratoprotézy  

5c596 Sutúra korney [rohovky] 5c596 Sutúra korney [rohovky]  

5c59x Iné operácie na rohovke: ostatné 5c59x Iné operácie na rohovke: ostatné  

5c600 Operačné odstránenie cudzieho telesa z prednej komory: magnetom 5c600 Operačné odstránenie cudzieho telesa z prednej komory: magnetom  

5c601 Operačné odstránenie cudzieho telesa z prednej komory: incíziou 5c601 Operačné odstránenie cudzieho telesa z prednej komory: incíziou  

5c60x Operačné odstránenie cudzieho telesa z prednej komory: ostatné 5c60x Operačné odstránenie cudzieho telesa z prednej komory: ostatné  

5c610.0
Zníženie vnútroočného tlaku filtrujúcimi operáciami (operáciami ovplyvňujúcimi filtráciu): krytá 

goniotrepanácia alebo trabekulotómia: bez adjuvantnej medikamentóznej terapie
5c610.0

Zníženie vnútroočného tlaku filtrujúcimi operáciami (operáciami ovplyvňujúcimi filtráciu): krytá 

goniotrepanácia alebo trabekulotómia: bez adjuvantnej medikamentóznej terapie
 

5c610.1
Zníženie vnútroočného tlaku filtrujúcimi operáciami (operáciami ovplyvňujúcimi filtráciu): krytá 

goniotrepanácia alebo trabekulotómia: s pridaním medikamentov na potlačenie fibrózy
5c610.1

Zníženie vnútroočného tlaku filtrujúcimi operáciami (operáciami ovplyvňujúcimi filtráciu): krytá 

goniotrepanácia alebo trabekulotómia: s pridaním medikamentov na potlačenie fibrózy
 

5c610.x
Zníženie vnútroočného tlaku filtrujúcimi operáciami (operáciami ovplyvňujúcimi filtráciu): krytá 

goniotrepanácia alebo trabekulotómia: ostatné
5c610.x

Zníženie vnútroočného tlaku filtrujúcimi operáciami: (operáciami ovplyvňujúcimi filtráciu) krytá 

goniotrepanácia alebo trabekulotómia: ostatné
 2)

5c611
Zníženie vnútroočného tlaku filtrujúcimi operáciami (operáciami ovplyvňujúcimi filtráciu): nekrytá 

trepanácia skléry
5c611

Zníženie vnútroočného tlaku filtrujúcimi operáciami (operáciami ovplyvňujúcimi filtráciu): nekrytá 

trepanácia skléry
 

5c612 Zníženie vnútroočného tlaku filtrujúcimi operáciami (operáciami ovplyvňujúcimi filtráciu): iridoklesis 5c612 Zníženie vnútroočného tlaku filtrujúcimi operáciami (operáciami ovplyvňujúcimi filtráciu): iridoklesis  

5c613
Zníženie vnútroočného tlaku filtrujúcimi operáciami (operáciami ovplyvňujúcimi filtráciu): ostatné 

fistulácie skléry
5c613

Zníženie vnútroočného tlaku filtrujúcimi operáciami (operáciami ovplyvňujúcimi filtráciu): ostatné 

fistulácie skléry
 

5c614.0
Zníženie vnútroočného tlaku filtrujúcimi operáciami (operáciami ovplyvňujúcimi filtráciu): revízia fistuly 

skléry: revízia vsakovacieho vankúšika
5c614.0

Zníženie vnútroočného tlaku filtrujúcimi operáciami (operáciami ovplyvňujúcimi filtráciu): revízia fistuly 

skléry: revízia vsakovacieho vankúšika
 

5c614.1
Zníženie vnútroočného tlaku filtrujúcimi operáciami (operáciami ovplyvňujúcimi filtráciu): revízia fistuly 

skléry: sekundárny uzáver sklerálneho plátku
5c614.1

Zníženie vnútroočného tlaku filtrujúcimi operáciami (operáciami ovplyvňujúcimi filtráciu): revízia fistuly 

skléry: sekundárny uzáver sklerálneho plátku
 

5c614.2
Zníženie vnútroočného tlaku filtrujúcimi operáciami (operáciami ovplyvňujúcimi filtráciu): revízia fistuly 

skléry: otvorenie sklerálneho plátku
5c614.2

Zníženie vnútroočného tlaku filtrujúcimi operáciami (operáciami ovplyvňujúcimi filtráciu): revízia fistuly 

skléry: otvorenie sklerálneho plátku
 

5c614.x
Zníženie vnútroočného tlaku filtrujúcimi operáciami (operáciami ovplyvňujúcimi filtráciu): revízia fistuly 

skléry: ostatné
5c614.x

Zníženie vnútroočného tlaku filtrujúcimi operáciami (operáciami ovplyvňujúcimi filtráciu): revízia fistuly 

skléry: ostatné
 

5c615
Zníženie vnútroočného tlaku filtrujúcimi operáciami (operáciami ovplyvňujúcimi filtráciu): 

laserosklerotómia
5c615

Zníženie vnútroočného tlaku filtrujúcimi operáciami (operáciami ovplyvňujúcimi filtráciu): 

laserosklerotómia
 

5c616
Zníženie vnútroočného tlaku filtrujúcimi operáciami (operáciami ovplyvňujúcimi filtráciu): filtračná 

operácia s implantátom
5c616

Zníženie vnútroočného tlaku filtrujúcimi operáciami (operáciami ovplyvňujúcimi filtráciu): filtračná 

operácia s implantátom
 

5c617.1
Zníženie vnútroočného tlaku filtrujúcimi operáciami (operáciami ovplyvňujúcimi filtráciu): 

trabekulektómia: s bazálnou iridektómiou bez adjuvantnej medikamentóznej terapie

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5c617.2
Zníženie vnútroočného tlaku filtrujúcimi operáciami (operáciami ovplyvňujúcimi filtráciu): 

trabekulektómia: s bazálnou iridektómiou s pridaním medikamentov na potlačenie fibrózy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5c617.3
Zníženie vnútroočného tlaku filtrujúcimi operáciami (operáciami ovplyvňujúcimi filtráciu): 

trabekulektómia: bez bazálnej iridektómie bez adjuvantnej medikamentóznej terapie

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5c617.4
Zníženie vnútroočného tlaku filtrujúcimi operáciami (operáciami ovplyvňujúcimi filtráciu): 

trabekulektómia: bez bazálnej iridektómie, s pridaním medikamentov na potlačenie fibrózy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5c61x Zníženie vnútroočného tlaku filtrujúcimi operáciami (operáciami ovplyvňujúcimi filtráciu): ostatné 5c61x Zníženie vnútroočného tlaku filtrujúcimi operáciami (operáciami ovplyvňujúcimi filtráciu): ostatné  

5c620 Zníženie vnútroočného tlaku operáciami na corpus ciliare: cyklodiatermia 5c620 Zníženie vnútroočného tlaku operáciami na corpus ciliare: cyklodiatermia  

5c621 Zníženie vnútroočného tlaku operáciami na corpus ciliare: cyklokryoterapia 5c621 Zníženie vnútroočného tlaku operáciami na corpus ciliare: cyklokryoterapia  

5c622 Zníženie vnútroočného tlaku operáciami na corpus ciliare: cyklofotokoagulácia 5c622 Zníženie vnútroočného tlaku operáciami na corpus ciliare: cyklofotokoagulácia  

5c62x Zníženie vnútroočného tlaku operáciami na corpus ciliare: ostatné 5c62x Zníženie vnútroočného tlaku operáciami na corpus ciliare: ostatné  

5c630 Zníženie vnútroočného tlaku zlepšením cirkulácie komorovej tekutiny: chirugická iridektómia 5c630 Zníženie vnútroočného tlaku zlepšením cirkulácie komorovej tekutiny: chirugická iridektómia  

5c631 Zníženie vnútroočného tlaku zlepšením cirkulácie komorovej tekutiny: trabekulotómia 5c631 Zníženie vnútroočného tlaku zlepšením cirkulácie komorovej tekutiny: trabekulotómia  

5c632 Zníženie vnútroočného tlaku zlepšením cirkulácie komorovej tekutiny: goniotómia 5c632 Zníženie vnútroočného tlaku zlepšením cirkulácie komorovej tekutiny: goniotómia  

5c633 Zníženie vnútroočného tlaku zlepšením cirkulácie komorovej tekutiny: laserotrabekuloplastika 5c633 Zníženie vnútroočného tlaku zlepšením cirkulácie komorovej tekutiny: laserotrabekuloplastika  

5c634
Zníženie vnútroočného tlaku zlepšením cirkulácie komorovej tekutiny: gonioplastika alebo iridoplastika 

laserom
5c634

Zníženie vnútroočného tlaku zlepšením cirkulácie komorovej tekutiny: gonioplastika alebo iridoplastika 

laserom
 

5c635 Zníženie vnútroočného tlaku zlepšením cirkulácie komorovej tekutiny: cyklodialýza 5c635 Zníženie vnútroočného tlaku zlepšením cirkulácie komorovej tekutiny: cyklodialýza  

5c636 Zníženie vnútroočného tlaku zlepšením cirkulácie komorovej tekutiny: laserová iridotómia 5c636 Zníženie vnútroočného tlaku zlepšením cirkulácie komorovej tekutiny: laserová iridotómia  



5c638
Zníženie vnútroočného tlaku zlepšením cirkulácie komorovej tekutiny: intraokulárna laserová 

trabekulotómia
5c638

Zníženie vnútroočného tlaku zlepšením cirkulácie komorovej tekutiny: intraokulárna laserová 

trabekulotómia
 

5c63x Zníženie vnútroočného tlaku zlepšením cirkulácie komorovej tekutiny: ostatné 5c63x Zníženie vnútroočného tlaku zlepšením cirkulácie komorovej tekutiny: ostatné  

5c640
Zníženie vnútorného očného tlaku nefiltrujúcimi operáciami (operáciami neovplyvňujúcimi filtráciu): 

viskokanalostómia
5c640

Zníženie vnútorného očného tlaku nefiltrujúcimi operáciami (operáciami neovplyvňujúcimi filtráciu): 

viskokanalostómia
 

5c641
Zníženie vnútorného očného tlaku nefiltrujúcimi operáciami (operáciami neovplyvňujúcimi filtráciu): 

hlboká sklerotómia
5c641

Zníženie vnútorného očného tlaku nefiltrujúcimi operáciami (operáciami neovplyvňujúcimi filtráciu): 

hlboká sklerotómia
 

5c64x
Zníženie vnútorného očného tlaku nefiltrujúcimi operáciami (operáciami neovplyvňujúcimi filtráciu): 

ostatné
5c64x

Zníženie vnútorného očného tlaku nefiltrujúcimi operáciami (operáciami neovplyvňujúcimi filtráciu): 

ostatné
 

5c650
Excízia a deštrukcia chorého tkaniva na dúhovke, corpus ciliare a sklére: excízia chorého tkaniva 

dúhovky
5c650

Excízia a deštrukcia chorého tkaniva na dúhovke, corpus ciliare a sklére: excízia chorého tkaniva 

dúhovky
 

5c651
Excízia a deštrukcia chorého tkaniva na dúhovke, corpus ciliare a sklére: excízia chorého tkaniva corpus 

ciliare
5c651

Excízia a deštrukcia chorého tkaniva na dúhovke, corpus ciliare a sklére: excízia chorého tkaniva corpus 

ciliare
 

5c652 Excízia a deštrukcia chorého tkaniva na dúhovke, corpus ciliare a sklére: excízia chorého tkaniva skléry 5c652 Excízia a deštrukcia chorého tkaniva na dúhovke, corpus ciliare a sklére: excízia chorého tkaniva skléry  

5c654
Excízia a deštrukcia chorého tkaniva na dúhovke, corpus ciliare a sklére: deštrukcia chorého tkaniva 

corpus ciliare
5c654

Excízia a deštrukcia chorého tkaniva na dúhovke, corpus ciliare a sklére: deštrukcia chorého tkaniva 

corpus ciliare
 

5c655
Excízia a deštrukcia chorého tkaniva na dúhovke, corpus ciliare a sklére: deštrukcia chorého tkaniva 

skléry
5c655

Excízia a deštrukcia chorého tkaniva na dúhovke, corpus ciliare a sklére: deštrukcia chorého tkaniva 

skléry
 

5c65x Excízia a deštrukcia chorého tkaniva na dúhovke, corpus ciliare a sklére: ostatné 5c65x Excízia a deštrukcia chorého tkaniva na dúhovke, corpus ciliare a sklére: ostatné  

5c660 Iná iridektómia a iridotómia: iridotómia 5c660 Iná iridektómia a iridotómia: iridotómia  

5c661 Iná iridektómia a iridotómia: iridotómia laserom 5c661 Iná iridektómia a iridotómia: iridotómia laserom  

5c662 Iná iridektómia a iridotómia: iridektómia, chirurgická 5c662 Iná iridektómia a iridotómia: iridektómia, chirurgická  

5c663 Iná iridektómia a iridotómia: excízia prolabovanej dúhovky 5c663 Iná iridektómia a iridotómia: excízia prolabovanej dúhovky  

5c664 Iná iridektómia a iridotómia: korepraxia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5c66x Iná iridektómia a iridotómia: ostatné 5c66x Iná iridektómia a iridotómia: ostatné  

5c671 Iné operácie na dúhovke: iridoplastika, chirurgická 5c671 Iné operácie na dúhovke: iridoplastika, chirurgická  

5c672 Iné operácie na dúhovke: uvoľnenie predných synechií (medzi dúhovkou a rohovkou) 5c672 Iné operácie na dúhovke: uvoľnenie predných synechií (medzi dúhovkou a rohovkou)  

5c673 Iné operácie na dúhovke: uvoľnenie goniosynechií (uhol očnej komory) 5c673 Iné operácie na dúhovke: uvoľnenie goniosynechií (uhol očnej komory)  

5c674 Iné operácie na dúhovke: uvoľnenie zadných synechií (medzi dúhovkou a šošovkou) 5c674 Iné operácie na dúhovke: uvoľnenie zadných synechií (medzi dúhovkou a šošovkou)  

5c675 Iné operácie na dúhovke: odstránenie pupilárnej membrány (membrány zrenice) 5c675 Iné operácie na dúhovke: odstránenie pupilárnej membrány (membrány zrenice)  

5c676 Iné operácie na dúhovke: operácia irisdiafragmou (arteficiálnou) 5c676 Iné operácie na dúhovke: operácia irisdiafragmou (arteficiálnou)  

5c677 Iné operácie na dúhovke: prechodné chirurgické rozšírenie zrenice 5c677 Iné operácie na dúhovke: prechodné chirurgické rozšírenie zrenice  

5c67x Iné operácie na dúhovke: ostatné 5c67x Iné operácie na dúhovke: ostatné  

5c680.0 Operácie na sklére: odstránenie cudzieho telesa: s magnetom 5c680.0 Operácie na sklére: odstránenie cudzieho telesa: s magnetom  

5c680.1 Operácie na sklére: odstránenie cudzieho telesa: incíziou 5c680.1 Operácie na sklére: odstránenie cudzieho telesa: incíziou  

5c680.x Operácie na sklére: odstránenie cudzieho telesa: ostatné 5c680.x Operácie na sklére: odstránenie cudzieho telesa: ostatné  

5c681.0 Operácie na sklére: ostatné operácie na sklére: sutúra skléry: primárna sutúra 5c681.0 Operácie na sklére: ostatné operácie na sklére: sutúra skléry: primárna sutúra  

5c681.3 Operácie na sklére: ostatné operácie na sklére: sutúra skléry: revízia 5c681.3 Operácie na sklére: ostatné operácie na sklére: sutúra skléry: revízia  

5c681.x Operácie na sklére: ostatné operácie na sklére: sutúra skléry: ostatné 5c681.x Operácie na sklére: ostatné operácie na sklére: sutúra skléry: ostatné  

5c682.1 Operácie na sklére: zosilnenie oslabeného miesta skléry s použitím aloplastického materiálu
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5c682.2 Operácie na sklére: zosilnenie skléry s použitím aloplastického materiálu (skleroplastika)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5c68x Operácie na sklére: ostatné 5c68x Operácie na sklére: ostatné  

5c690 Iné operácie na sklére, prednej očnej komore, dúhovke a corpus ciliare: paracentéza 5c690 Iné operácie na sklére, prednej očnej komore, dúhovke a corpus ciliare: paracentéza  

5c691.0
Iné operácie na sklére, prednej očnej komore, dúhovke a corpus ciliare: výplach prednej komory: bez 

ďalších opatrení
5c691.0

Iné operácie na sklére, prednej očnej komore, dúhovke a corpus ciliare: výplach prednej komory: bez 

ďalších opatrení
 

5c691.1
Iné operácie na sklére, prednej očnej komore, dúhovke a corpus ciliare: výplach prednej komory: 

odstránenie silikónového oleja
5c691.1

Iné operácie na sklére, prednej očnej komore, dúhovke a corpus ciliare: výplach prednej komory: 

odstránenie silikónového oleja
 

5c691.2
Iné operácie na sklére, prednej očnej komore, dúhovke a corpus ciliare: výplach prednej komory: s 

vložením medikamentov
5c691.2

Iné operácie na sklére, prednej očnej komore, dúhovke a corpus ciliare: výplach prednej komory: s 

vložením medikamentov
 

5c691.3
Iné operácie na sklére, prednej očnej komore, dúhovke a corpus ciliare: výplach prednej komory: s 

odobratím materiálu na ďalšie vyšetrenie

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



5c691.x
Iné operácie na sklére, prednej očnej komore, dúhovke a corpus ciliare: výplach prednej komory: 

ostatné
5c691.x

Iné operácie na sklére, prednej očnej komore, dúhovke a corpus ciliare: výplach prednej komory: 

ostatné
 

5c692
Iné operácie na sklére, prednej očnej komore, dúhovke a corpus ciliare: vloženie plynu do prednej 

komory
5c692

Iné operácie na sklére, prednej očnej komore, dúhovke a corpus ciliare: vloženie plynu do prednej 

komory
 

5c693 Iné operácie na sklére, prednej očnej komore, dúhovke a corpus ciliare: excízia epiteliálneho vrastania 5c693 Iné operácie na sklére, prednej očnej komore, dúhovke a corpus ciliare: excízia epiteliálneho vrastania  

5c694 Iné operácie na sklére, prednej očnej komore, dúhovke a corpus ciliare: fixácia ciliárneho telieska 5c694 Iné operácie na sklére, prednej očnej komore, dúhovke a corpus ciliare: fixácia ciliárneho telieska  

5c695 Iné operácie na sklére, prednej očnej komore, dúhovke a corpus ciliare: odstránenie šva 5c695 Iné operácie na sklére, prednej očnej komore, dúhovke a corpus ciliare: odstránenie šva  

5c69x Iné operácie na sklére, prednej očnej komore, dúhovke a corpus ciliare: ostatné 5c69x Iné operácie na sklére, prednej očnej komore, dúhovke a corpus ciliare: ostatné  

5c700 Odstránenie cudzieho telesa z očnej šošovky: magnetom 5c700 Odstránenie cudzieho telesa z očnej šošovky: magnetom  

5c701 Odstránenie cudzieho telesa z očnej šošovky: incíziou 5c701 Odstránenie cudzieho telesa z očnej šošovky: incíziou  

5c70x Odstránenie cudzieho telesa z očnej šošovky: ostatné 5c70x Odstránenie cudzieho telesa z očnej šošovky: ostatné  

5c710 Kapsulotómia šošovky: laserová politúra vnútroočnej šošovky 5c710 Kapsulotómia šošovky: laserová politúra vnútroočnej šošovky  

5c711 Kapsulotómia šošovky: kapsulotómia, chirurgická 5c711 Kapsulotómia šošovky: kapsulotómia, chirurgická  

5c712 Kapsulotómia šošovky: kapsulotómia laserom 5c712 Kapsulotómia šošovky: kapsulotómia laserom  

5c713 Kapsulotómia šošovky: odsatie vyzrenej šošovky 5c713 Kapsulotómia šošovky: odsatie vyzrenej šošovky  

5c714.10 Kapsulotómia sekundárnej katarakty chirurgická: bez uvoľnenia zrastov s dúhovkou
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5c714.11 Kapsulotómia sekundárnej katarakty chirurgická: s uvoľnením zrastov s dúhovkou
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5c714.20 Kapsulotómia sekundárnej katarakty chirurgická: via pars plana: bez uvoľnenia zrastov s dúhovkou
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5c714.21 Kapsulotómia sekundárnej katarakty chirurgická: via pars plana: s uvoľnením zrastov s dúhovkou
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5c715.0 Kapsulektómia sekundárnej katarakty chirurgická: bez uvoľnenia zrastov s dúhovkou
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5c715.1 Kapsulektómia sekundárnej katarakty chirurgická: s uvoľnením zrastov s dúhovkou
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5c716.1 Vyčistenie zadného púzdra sekundárnej katarakty: chirurgické: s uvoľnením zrastov s dúhovkou
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5c716.2 Vyčistenie zadného púzdra sekundárnej katarakty: chirurgické: bez uvoľnenia zrastov s dúhovkou
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5c71x Kapsulotómia šošovky: ostatné 5c71x Kapsulotómia šošovky: ostatné  

5c720.0
Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou sklerokorneálneho prístupu: bez implantácie aloplastickej 

šošovky
5c720.0

Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou sklerokorneálneho prístupu: bez implantácie aloplastickej 

šošovky
 

5c720.5
Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou sklerokorneálneho prístupu: so zavedením o predný uhol sa 

opierajúcej šošovky prednej komory
5c720.5

Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou sklerokorneálneho prístupu: so zavedením o predný uhol sa 

opierajúcej šošovky prednej komory
 

5c720.6
Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou sklerokorneálneho prístupu: so zavedením na dúhovku 

fixovanej šošovky prednej komory
5c720.6

Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou sklerokorneálneho prístupu: so zavedením na dúhovku 

fixovanej šošovky prednej komory
 

5c720.7
Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou sklerokorneálneho prístupu: so zavedením inej šošovky 

prednej komory
5c720.7

Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou sklerokorneálneho prístupu: so zavedením inej šošovky 

prednej komory
 

5c720.8 Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou sklerokorneálneho prístupu: bez bližšieho určenia 5c720.8 Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou sklerokorneálneho prístupu: bez bližšieho určenia  

5c720.a
Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou sklerokorneálneho prístupu: so zavedením na kapsulu 

fixovanej šošovky zadnej komory, monofokálne, intraokulárnej šošovky
5c720.a

Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou sklerokorneálneho prístupu: so zavedením na kapsulu 

fixovanej šošovky zadnej komory, monofokálne, intraokulárnej šošovky
 

5c720.b
Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou sklerokorneálneho prístupu: so zavedením na sulcus 

fixovanej šošovky zadnej komory, monofokálnej intraokulárnej šošovky
5c720.b

Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou sklerokorneálneho prístupu: so zavedením na sulcus 

fixovanej šošovky zadnej komory, monofokálnej intraokulárnej šošovky
 

5c720.c
Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou sklerokorneálneho prístupu: so zavedením na skléru 

fixovanej šošovky zadnej komory, monofokálnej intraokulárnej šošovky
5c720.c

Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou sklerokorneálneho prístupu: so zavedením na skléru 

fixovanej šošovky zadnej komory, monofokálnej intraokulárnej šošovky
 

5c720.d
Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou sklerokorneálneho prístupu: so zavedením šošovky zadnej 

komory, bez bližšieho určenia, monofokálnej intraokulárnej šošovky
5c720.d

Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou sklerokorneálneho prístupu: so zavedením šošovky zadnej 

komory, bez bližšieho určenia, monofokálnej intraokulárnej šošovky
 

5c720.e
Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou sklerokorneálneho prístupu: so zavedením na kapsulu 

fixovanej šošovky zadnej komory, osobitnej formy intraokulárnej (vnútroočne) šošovky
5c720.e

Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou sklerokorneálneho prístupu: so zavedením na kapsulu 

fixovanej šošovky zadnej komory, osobitnej formy intraokulárnej (vnútroočne) šošovky
 



5c720.f
Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou sklerokorneálneho prístupu: so zavedením na sulcus 

fixovanej šošovky zadnej komory, osobitnej formy intraokulárnej (vnútroočnej šošovky)
5c720.f

Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou sklerokorneálneho prístupu: so zavedením na sulcus 

fixovanej šošovky zadnej komory, osobitnej formy intraokulárnej (vnútroočnej šošovky)
 

5c720.g
Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou sklerokorneálneho prístupu: so zavedením na sulcus 

fixovanej šošovky zadnej komory, osobitnej formy intraokulárnej (vnútroočnej) šošovky
5c720.g

Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou sklerokorneálneho prístupu: so zavedením na sulcus 

fixovanej šošovky zadnej komory, osobitnej formy intraokulárnej (vnútroočnej) šošovky
 

5c720.h
Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou sklerokorneálneho prístupu: so zavedením šošovky zadnej 

komory, bez bližšieho určenia, osobitnej formy intraokulárnej (vnútroočnej) šošovky
5c720.h

Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou sklerokorneálneho prístupu: so zavedením šošovky zadnej 

komory, bez bližšieho určenia, osobitnej formy intraokulárnej (vnútroočnej) šošovky
 

5c720.x Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou sklerokorneálneho prístupu: ostatné 5c720.x Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou sklerokorneálneho prístupu: ostatné  

5c721.0 Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou korneálneho prístupu: bez implantácie aloplastickej šošovky 5c721.0 Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou korneálneho prístupu: bez implantácie aloplastickej šošovky  

5c721.5
Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou korneálneho prístupu: so zavedením o uhol komory sa 

opierajúcej šošovky prednej komory
5c721.5

Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou korneálneho prístupu: so zavedením o uhol komory sa 

opierajúcej šošovky prednej komory
 

5c721.a
Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou korneálneho prístupu: so zavedením na kapsulu fixovanej 

šošovky zadnej komory, mofokálnej, intraokulárnej šošovky
5c721.a

Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou korneálneho prístupu: so zavedením na kapsulu fixovanej 

šošovky zadnej komory, mofokálnej, intraokulárnej šošovky
 

5c721.b
Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou korneálneho prístupu: so zavedením na sulcus fixovanej 

šošovky zadnej komory, monofokálnej intraokulárnej šošovky
5c721.b

Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou korneálneho prístupu: so zavedením na sulcus fixovanej 

šošovky zadnej komory, monofokálnej intraokulárnej šošovky
 

5c721.c
Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou korneálneho prístupu: so zavedením na skléru fixovanej 

šošovky zadnej komory, monofokálnej intraokulárnej šošovky
5c721.c

Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou korneálneho prístupu: so zavedením na skléru fixovanej 

šošovky zadnej komory, monofokálnej intraokulárnej šošovky
 

5c721.d
Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou korneálneho prístupu: so zavedením šošovky zadnej komory, 

bez bližšieho určenia, monofokálnej intraokulárnej šošovky
5c721.d

Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou korneálneho prístupu: so zavedením šošovky zadnej komory, 

bez bližšieho určenia, monofokálnej intraokulárnej šošovky
 

5c721.e
Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou korneálneho prístupu: so zavedením na kapsulu fixovanej 

šošovky zadnej komory, osobitná forma intraokulárnej šošovky
5c721.e

Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou korneálneho prístupu: so zavedením na kapsulu fixovanej 

šošovky zadnej komory, osobitná forma intraokulárnej šošovky
 

5c721.f
Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou korneálneho prístupu: so zavedením na sulcus fixovanej 

šošovky zadnej komory, osobitná formy intraokulárnej šošovky
5c721.f

Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou korneálneho prístupu: so zavedením na sulcus fixovanej 

šošovky zadnej komory, osobitná formy intraokulárnej šošovky
 

5c721.g
Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou korneálneho prístupu: so zavedením na skléru fixovanej 

šošovky zadnej komory, osobitná forma intraokulárnej šošovky
5c721.g

Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou korneálneho prístupu: so zavedením na skléru fixovanej 

šošovky zadnej komory, osobitná forma intraokulárnej šošovky
 

5c721.h
Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou korneálneho prístupu: so zavedením šošovky zadnej komory, 

osobitná forma intraokulárnej šošovky
5c721.h

Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou korneálneho prístupu: so zavedením šošovky zadnej komory, 

osobitná forma intraokulárnej šošovky
 

5c721.x Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou korneálneho prístupu: ostatné 5c721.x Intrakapsulárna extrakcia šošovky: cestou korneálneho prístupu: ostatné  

5c72x.0 Intrakapsulárna extrakcia šošovky: ostatné: bez implantácie aloplastickej šošovky 5c72x.0 Intrakapsulárna extrakcia šošovky: ostatné: bez implantácie aloplastickej šošovky  

5c72x.5
Intrakapsulárna extrakcia šošovky: ostatné: so zavedením na uhol komory sa opierajúcej fixovanej 

šošovky prednej komory
5c72x.5

Intrakapsulárna extrakcia šošovky: ostatné: so zavedením na uhol komory sa opierajúcej fixovanej 

šošovky prednej komory
 

5c72x.6 Intrakapsulárna extrakcia šošovky: ostatné: so zavedením na iris fixovanej šošovky prednej komory 5c72x.6 Intrakapsulárna extrakcia šošovky: ostatné: so zavedením na iris fixovanej šošovky prednej komory  

5c72x.7 Intrakapsulárna extrakcia šošovky: ostatné: so zavedením inej šošovky prednej komory 5c72x.7 Intrakapsulárna extrakcia šošovky: ostatné: so zavedením inej šošovky prednej komory  

5c72x.8
Intrakapsulárna extrakcia šošovky: ostatné: so zavedením šošovky prednej komory bez bližšieho 

určenia
5c72x.8

Intrakapsulárna extrakcia šošovky: ostatné: so zavedením šošovky prednej komory bez bližšieho 

určenia
 

5c72x.9 Intrakapsulárna extrakcia šošovky: ostatné: so zavedením viacerých aloplastických šošoviek 5c72x.9 Intrakapsulárna extrakcia šošovky: ostatné: so zavedením viacerých aloplastických šošoviek  

5c72x.a
Intrakapsulárna extrakcia šošovky: ostatné: so zavedením na kapsulu fixovanej šošovky zadnej komory, 

monofokálnej, intraokulárnej šošovky
5c72x.a

Intrakapsulárna extrakcia šošovky: ostatné: so zavedením na kapsulu fixovanej šošovky zadnej komory, 

monofokálnej, intraokulárnej šošovky
 

5c72x.b
Intrakapsulárna extrakcia šošovky: ostatné: so zavedením na sulcus fixovanej šošovky zadnej komory, 

monofokálnej, intraokulárnej šošovky
5c72x.b

Intrakapsulárna extrakcia šošovky: ostatné: so zavedením na sulcus fixovanej šošovky zadnej komory, 

monofokálnej, intraokulárnej šošovky
 

5c72x.c
Intrakapsulárna extrakcia šošovky: ostatné: so zavedením na skléru fixovanej šošovky zadnej komory, 

monofokálnej, intraokulárnej
5c72x.c

Intrakapsulárna extrakcia šošovky: ostatné: so zavedením na skléru fixovanej šošovky zadnej komory, 

monofokálnej, intraokulárnej
 

5c72x.d
Intrakapsulárna extrakcia šošovky: ostatné: so zavedením šošovky zadnej komory, bez bližšieho 

určenia, monofokálnej intraokulárnej šošovky
5c72x.d

Intrakapsulárna extrakcia šošovky: ostatné: so zavedením šošovky zadnej komory, bez bližšieho 

určenia, monofokálnej intraokulárnej šošovky
 

5c72x.e
Intrakapsulárna extrakcia šošovky: ostatné: so zavedením na kapsulu fixovanej šošovky zadnej komory, 

osobitnej formy intraokulárnej šošovky
5c72x.e

Intrakapsulárna extrakcia šošovky: ostatné: so zavedením na kapsulu fixovanej šošovky zadnej komory, 

osobitnej formy intraokulárnej šošovky
 

5c72x.f
Intrakapsulárna extrakcia šošovky: ostatné: so zavedením na sulcus fixovanej šošovky zadnej komory, 

osobitnej formy intraokulárnej šošovky
5c72x.f

Intrakapsulárna extrakcia šošovky: ostatné: so zavedením na sulcus fixovanej šošovky zadnej komory, 

osobitnej formy intraokulárnej šošovky
 

5c72x.g
Intrakapsulárna extrakcia šošovky: ostatné: so zavedením na skléru fixovanej šošovky zadnej komory, 

osobitnej formy intraokulárnej šošovky
5c72x.g

Intrakapsulárna extrakcia šošovky: ostatné: so zavedením na skléru fixovanej šošovky zadnej komory, 

osobitnej formy intraokulárnej šošovky
 

5c72x.h
Intrakapsulárna extrakcia šošovky: ostatné: so zavedením intraokulárnej šošovky, bez bližšieho 

určenia, osobitnej formy intraokulárnej šošovky
5c72x.h

Intrakapsulárna extrakcia šošovky: ostatné: so zavedením intraokulárnej šošovky, bez bližšieho 

určenia, osobitnej formy intraokulárnej šošovky
 

5c72x.x Intrakapsulárna extrakcia šošovky: ostatné 5c72x.x Intrakapsulárna extrakcia šošovky: ostatné  



5c732.0
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez skléro-

korneálny prístup: bez implantácie aloplastickej šošovky
5c732.0

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez skléro-

korneálny prístup: bez implantácie aloplastickej šošovky
 

5c732.5
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením o komorový uhol sa opierajúcu šošovku prednej komory
5c732.5

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením o komorový uhol sa opierajúcu šošovku prednej komory
 

5c732.6
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením na iris (dúhovku) fixovanú šošovku prednej komory
5c732.6

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením na iris (dúhovku) fixovanú šošovku prednej komory
 

5c732.7
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením určitej šošovky prednej komory
5c732.7

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením určitej šošovky prednej komory
 

5c732.8
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením šošovky prednej komory, bez bližšieho určenia
5c732.8

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením šošovky prednej komory, bez bližšieho určenia
 

5c732.9
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením viacerých aloplastických šošoviek
5c732.9

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením viacerých aloplastických šošoviek
 

5c732.a

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením na kapsulu fixovanej šošovky zadnej komory, monofokálnej 

intraokulárnej šošovky

5c732.a

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením na kapsulu fixovanej šošovky zadnej komory, monofokálnej 

intraokulárnej šošovky

 

5c732.b

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením na sulcus fixovanej šošovky zadnej komory, monofokálnej, 

intraokulárnej šošovky

5c732.b

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením na sulcus fixovanej šošovky zadnej komory, monofokálnej, 

intraokulárnej šošovky

 

5c732.c

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením na skléru fixovanej šošovky zadnej 

komory,monofokálnej,intraokulárnej šošovky

5c732.c

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením na skléru fixovanej šošovky zadnej 

komory,monofokálnej,intraokulárnej šošovky

 

5c732.d
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením šošovky zadnej komory, monofokálnej, intraokulárnej šošovky
5c732.d

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením šošovky zadnej komory, monofokálnej, intraokulárnej šošovky
 

5c732.e

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením na skléru fixovanej šošovky zadnej komory, osobitnej formy 

intraokulárnej šošovky

5c732.e

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a /alebo aspirácia cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením na skléru fixovanej šošovky zadnej komory, osobitnej formy 

intraokulárnej šošovky

 2)

5c732.f

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením na sulkus fixovanej šošovky zadnej komory, osobitnej formy 

intraokulárnej šošovky

5c732.f

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením na sulkus fixovanej šošovky zadnej komory, osobitnej formy 

intraokulárnej šošovky

 

5c732.g

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením na skléru fixovanej šošovky zadnej komory, osobitnej formy 

intraokulárnej šošovky

5c732.g

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením na skléru fixovanej šošovky zadnej komory, osobitnej formy 

intraokulárnej šošovky

 

5c732.h
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením šošovky zadnej komory, bez bližšieho určenia
5c732.h

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením šošovky zadnej komory, bez bližšieho určenia
 

5c732.x
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez skléro-

korneálny prístup: ostatné
5c732.x

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez skléro-

korneálny prístup: ostatné
 

5c733.0
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez skléro-

korneálny prístup: bez implantácie aloplastickej šošovky
5c733.0

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez skléro-

korneálny prístup: bez implantácie aloplastickej šošovky
 

5c733.5
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením o komorový uhol sa opierajúcej šošovky prednej komory
5c733.5

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením o komorový uhol sa opierajúcej šošovky prednej komory
 

5c733.6
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez sklero-

korneálny prístup: so zavedením na iris fixovanej šošovky prednej komory
5c733.6

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez sklero-

korneálny prístup: so zavedením na iris fixovanej šošovky prednej komory
 

5c733.7
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením osobitnej šošovky prednej komory
5c733.7

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením osobitnej šošovky prednej komory
 

5c733.8
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením šošovky prednej komory, bez bližšieho určenia
5c733.8

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením šošovky prednej komory, bez bližšieho určenia
 

5c733.9
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením viacerých aloplastických šošoviek
5c733.9

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením viacerých aloplastických šošoviek
 

5c733.a

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením na kapsulu fixovenj šošovky zadnej komory, monofokálnej 

intraokulárnej šošovky

5c733.a

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením na kapsulu fixovenj šošovky zadnej komory, monofokálnej 

intraokulárnej šošovky

 

5c733.b

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením na sulkus fixovanej šošovky zadnej komory, monofokálnej 

intraokulárnej šošovky

5c733.b

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením na sulkus fixovanej šošovky zadnej komory, monofokálnej 

intraokulárnej šošovky

 



5c733.c

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením na skléru fixovanej šošovky zadnej komory, monofokálnej 

intraokulárnej šošovky

5c733.c

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením na skléru fixovanej šošovky zadnej komory, monofokálnej 

intraokulárnej šošovky

 

5c733.d

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením šošovky zadnej komory, bez bližšieho určenia, monofokálnej 

intraokulárnej šošovky

5c733.d

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením šošovky zadnej komory, bez bližšieho určenia, monofokálnej 

intraokulárnej šošovky

 

5c733.e

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením na kapsulu fixovanej šošovky zadnej komory, osobitná forma 

intraokulárnej šošovky

5c733.e

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením na kapsulu fixovanej šošovky zadnej komory, osobitná forma 

intraokulárnej šošovky

 

5c733.f

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením na sulkus fixovanej šošovky zadnej komory, osobitá forma 

intraokulárnej šošovky

5c733.f

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením na sulkus fixovanej šošovky zadnej komory, osobitá forma 

intraokulárnej šošovky

 

5c733.g

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením na skléru fixovanej šošovky zadnej komory, osobitná forma 

intraokulárnej šošovky

5c733.g

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením na skléru fixovanej šošovky zadnej komory, osobitná forma 

intraokulárnej šošovky

 

5c733.h

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením šošovky zadnej komory, bez bližšieho určenia, osobitná forma 

intraokulárnej šošovky

5c733.h

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez skléro-

korneálny prístup: so zavedením šošovky zadnej komory, bez bližšieho určenia, osobitná forma 

intraokulárnej šošovky

 

5c733.x
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez skléro-

korneálny prístup: ostatné
5c733.x

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez skléro-

korneálny prístup: ostatné
 

5c734.0
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez korneálny 

prístup: bez implantácie aloplastickej šošovky
5c734.0

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez korneálny 

prístup: bez implantácie aloplastickej šošovky
 

5c734.5
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez korneálny 

prístup: so zavedením o uhol komory sa opierajúcej šošovky prednej komory
5c734.5

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez korneálny 

prístup: so zavedením o uhol komory sa opierajúcej šošovky prednej komory
 

5c734.6
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez korneálny 

prístup: so zavedením na iris fixovanej šošovky prednej komory
5c734.6

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez korneálny 

prístup: so zavedením na iris fixovanej šošovky prednej komory
 

5c734.7
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez korneálny 

prístup: so zavedením osobitnej šošovky prednej komory
5c734.7

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez korneálny 

prístup: so zavedením osobitnej šošovky prednej komory
 

5c734.8
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez korneálny 

prístup: so zavedením šošovky prednej komory, bez bližšieho určenia
5c734.8

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez korneálny 

prístup: so zavedením šošovky prednej komory, bez bližšieho určenia
 

5c734.9
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez korneálny 

prístup: so zavedením viacerých aloplastických šošoviek
5c734.9

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez korneálny 

prístup: so zavedením viacerých aloplastických šošoviek
 

5c734.a
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez korneálny 

prístup: so zavedením na kapsulu fixovanej šošovky zadnej komory, monofokálnej, intraokulárnej
5c734.a

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez korneálny 

prístup: so zavedením na kapsulu fixovanej šošovky zadnej komory, monofokálnej, intraokulárnej
 

5c734.b
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez korneálny 

prístup: so zavedením sulkus fixovanej šošovky zadnej komory, monofokálnej, intraokulárnej šošovky
5c734.b

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez korneálny 

prístup: so zavedením sulkus fixovanej šošovky zadnej komory, monofokálnej, intraokulárnej šošovky
 

5c734.c
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez korneálny 

prístup: so zavedením na na skléru šošovky zadnej komory, monofokálnej, intraokulárnej šošovky
5c734.c

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez korneálny 

prístup: so zavedením na na skléru šošovky zadnej komory, monofokálnej, intraokulárnej šošovky
 

5c734.d
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez korneálny 

prístup: so zavedením šošovky zadnej komory, monofokálnej, intraokulárnej šošovky
5c734.d

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez korneálny 

prístup: so zavedením šošovky zadnej komory, monofokálnej, intraokulárnej šošovky
 

5c734.e

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez korneálny 

prístup: so zavedením na kapsulu fixovanej šošovky zadnej komory, osobitná forma intraokulárnej 

šošovky

5c734.e

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez korneálny 

prístup: so zavedením na kapsulu fixovanej šošovky zadnej komory, osobitná forma intraokulárnej 

šošovky

 

5c734.f

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez korneálny 

prístup: so zavedením na sulkus fixovanej šošovky zadnej komory, osobitná forma intraokulárnej 

šošovky

5c734.f

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez korneálny 

prístup: so zavedením na sulkus fixovanej šošovky zadnej komory, osobitná forma intraokulárnej 

šošovky

 

5c734.g

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez korneálny 

prístup: so zavedením na skléru fixovanej šošovky zadnej komory, osobitná forma intraokulárnej 

šošovky

5c734.g

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez korneálny 

prístup: so zavedením na skléru fixovanej šošovky zadnej komory, osobitná forma intraokulárnej 

šošovky

 

5c734.h

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez korneálny 

prístup: so zavedením šošovky zadnej komory, bez bližšieho určenia, osobitná forma intraokulárnej 

šošovky

5c734.h

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez korneálny 

prístup: so zavedením šošovky zadnej komory, bez bližšieho určenia, osobitná forma intraokulárnej 

šošovky

 

5c734.x
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo aspirácia cez korneálny 

prístup: ostatné
5c734.x

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: vytlačenie jadra šošovky a/alebo: aspirácia cez korneálny 

prístup: ostatné
 2)



5c735.0
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez korneálny 

prístup: bez implantácie aloplastickej šošovky
5c735.0

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: fakoemulzifikácia cez korneálny prístup: bez implantácie 

aloplastickej šošovky
 2)

5c735.5
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez korneálny 

prístup: so zavedením o uhol komory sa opierajúcej šošovky prednej komory
5c735.5

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez korneálny 

prístup: so zavedením o uhol komory sa opierajúcej šošovky prednej komory
 

5c735.6
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez korneálny 

prístup: so zavedením na iris fixovanej šošovky prednej komory
5c735.6

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez korneálny 

prístup: so zavedením na iris fixovanej šošovky prednej komory
 

5c735.7
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez korneálny 

prístup: so zavedením inej šošovky prednej komory
5c735.7

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez korneálny 

prístup: so zavedením inej šošovky prednej komory
 

5c735.8
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez korneálny 

prístup: so zavedením šošovky prednej komory, bez bližšieho určenia
5c735.8

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez korneálny 

prístup: so zavedením šošovky prednej komory, bez bližšieho určenia
 

5c735.9
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez korneálny 

prístup: so zavedením viacerých aloplastických šošoviek
5c735.9

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez korneálny 

prístup: so zavedením viacerých aloplastických šošoviek
 

5c735.a
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez korneálny 

prístup: so zavedením šošovky do púzdra, monofokálna intraokulárna šošovka
5c735.a

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: fakoemulzifikácia cez korneálny prístup: so zavedením 

šošovky do púzdra, monofokálna intraokulárna šošovka
 2)

5c735.b
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez korneálny 

prístup: so zavedením na sulkus fixovanej šošovky zadnej komory, monofokálna intraokulárna šošovka
5c735.b

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez korneálny 

prístup: so zavedením na sulkus fixovanej šošovky zadnej komory, monofokálna intraokulárna šošovka
 

5c735.c
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez korneálny 

prístup: so zavedením na skléru fixovanej šošovky zadnej komory, monofokálna intraokulárna šošovka
5c735.c

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez korneálny 

prístup: so zavedením na skléru fixovanej šošovky zadnej komory, monofokálna intraokulárna šošovka
 

5c735.d

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez korneálny 

prístup: so zavedením na šošovky zadnej komory, bez bližšieho určenia, monofokálna intraokulárna 

šošovka

5c735.d

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez korneálny 

prístup: so zavedením na šošovky zadnej komory, bez bližšieho určenia, monofokálna intraokulárna 

šošovka

 

5c735.e

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez korneálny 

prístup: so zavedením na kapsulu fixovanej šošovky zadnej komory, osobitná forma intraokulárnej 

šošovky

5c735.e

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez korneálny 

prístup: so zavedením na kapsulu fixovanej šošovky zadnej komory, osobitná forma intraokulárnej 

šošovky

 

5c735.f

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez korneálny 

prístup: so zavedením na sulkus fixovanej šošovky zadnej komory, osobitná forma intraokulárnej 

šošovky

5c735.f

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez korneálny 

prístup: so zavedením na sulkus fixovanej šošovky zadnej komory, osobitná forma intraokulárnej 

šošovky

 

5c735.g

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez korneálny 

prístup: so zavedením na skléru fixovanej šošovky zadnej komory, osobitná forma intraokulárnej 

šošovky

5c735.g

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez korneálny 

prístup: so zavedením na skléru fixovanej šošovky zadnej komory, osobitná forma intraokulárnej 

šošovky

 

5c735.h

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez korneálny 

prístup: so zavedením šošovky zadnej komory, bez bližšieho určenia osobitná forma intraokulárnej 

šošovky

5c735.h

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez korneálny 

prístup: so zavedením šošovky zadnej komory, bez bližšieho určenia osobitná forma intraokulárnej 

šošovky

 

5c735.x
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez korneálny 

prístup: ostatné
5c735.x

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: stekutenie jadra šošovky [fakoemulzifikácia] cez korneálny 

prístup: ostatné
 

5c73x.0 Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: ostatné: bez implantácie aloplastickej šošovky 5c73x.0 Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: ostatné: bez implantácie aloplastickej šošovky  

5c73x.5
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: ostatné: so zavedením o komorový uhol sa opierajúcej 

šošovky prednej komory
5c73x.5

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: ostatné: so zavedením o komorový uhol sa opierajúcej 

šošovky prednej komory
 

5c73x.6
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: ostatné: so zavedením na iris fixovanej šošovky prednej 

komory
5c73x.6

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: ostatné: so zavedením na iris fixovanej šošovky prednej 

komory
 

5c73x.7 Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: ostatné: so zavedením inej šošovky prednej komory 5c73x.7 Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: ostatné: so zavedením inej šošovky prednej komory  

5c73x.8
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: ostatné: so zavedením šošovky prednej komory, bez 

bližšieho určenia
5c73x.8

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: ostatné: so zavedením šošovky prednej komory, bez 

bližšieho určenia
 

5c73x.9 Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: ostatné: so zavedením viacerých aloplastických šošoviek 5c73x.9 Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: ostatné: so zavedením viacerých aloplastických šošoviek  

5c73x.a
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: ostatné: so zavedením na kapsulu fixovanej šošovky zadnej 

komory, monofokálna intraokulárna šošovka
5c73x.a

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: ostatné: so zavedením na kapsulu fixovanej šošovky zadnej 

komory, monofokálna intraokulárna šošovka
 

5c73x.b
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: ostatné: so zavedením na sulcus fixovanej šošovky zadnej 

komory, monofokálna intraokulárna šošovka
5c73x.b

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: ostatné: so zavedením na sulcus fixovanej šošovky zadnej 

komory, monofokálna intraokulárna šošovka
 

5c73x.c
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: ostatné: so zavedením na skléru fixovanej šošovky zadnej 

komory, monofokálna intraokulárna šošovka
5c73x.c

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: ostatné: so zavedením na skléru fixovanej šošovky zadnej 

komory, monofokálna intraokulárna šošovka
 

5c73x.d
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: ostatné: so zavedením šošovky zadnej komory, bez bližšieho 

určenia, monofokálna intraokulárna šošovka
5c73x.d

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: ostatné: so zavedením šošovky zadnej komory, bez bližšieho 

určenia, monofokálna intraokulárna šošovka
 

5c73x.e
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: ostatné: so zavedením na kapsulu fixovanej šošovky zadnej 

komory, osobitnej formy intraokulárnej šošovky
5c73x.e

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: ostatné: so zavedením na kapsulu fixovanej šošovky zadnej 

komory, osobitnej formy intraokulárnej šošovky
 



5c73x.f
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: ostatné: so zavedením na sulkus fixovanej šošovky zadnej 

komory, osobitnej formy intraokulárnej šošovky
5c73x.f

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: ostatné: so zavedením na sulkus fixovanej šošovky zadnej 

komory, osobitnej formy intraokulárnej šošovky
 

5c73x.g
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: ostatné: so zavedením na skléru fixovanej šošovky zadnej 

komory, osobitnej formy intraokulárnej šošovky
5c73x.g

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: ostatné: so zavedením na skléru fixovanej šošovky zadnej 

komory, osobitnej formy intraokulárnej šošovky
 

5c73x.h
Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: ostatné: so zavedením šošovky zadnej komory, osobitnej 

formy intraokulárnej šošovky
5c73x.h

Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: ostatné: so zavedením šošovky zadnej komory, osobitnej 

formy intraokulárnej šošovky
 

5c73x.x Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: ostatné 5c73x.x Extrakapsulárna extrakcia šošovky [ECCE]: ostatné  

5c740.0 Iné extrakcie šošoviek: nad pars plana: bez implantácie aloplastickej šošovky 5c740.0 Iné extrakcie šošoviek: nad pars plana: bez implantácie aloplastickej šošovky  

5c740.5
Iné extrakcie šošoviek: nad pars plana: so zavedením o komorový uhol sa opierajúcej šošovky prednej 

komory
5c740.5

Iné extrakcie šošoviek: nad pars plana: so zavedením o komorový uhol sa opierajúcej šošovky prednej 

komory
 

5c740.6 Iné extrakcie šošoviek: nad pars plana: so zavedením na iris fixovanej šošovky prednej komory 5c740.6 Iné extrakcie šošoviek: nad pars plana: so zavedením na iris fixovanej šošovky prednej komory  

5c740.7 Iné extrakcie šošoviek: nad pars plana: so zavedením inej šošovky prednej komory 5c740.7 Iné extrakcie šošoviek: nad pars plana: so zavedením inej šošovky prednej komory  

5c740.8 Iné extrakcie šošoviek: nad pars plana: so zavedením šošovky prednej komory bez bližšieho určenia 5c740.8 Iné extrakcie šošoviek: nad pars plana: so zavedením šošovky prednej komory bez bližšieho určenia  

5c740.a
Iné extrakcie šošoviek: nad pars plana: so zavedením na kapsulu fixovanej šošovky zadnej komory, 

monofokálna, intraokulárna šošovka
5c740.a

Iné extrakcie šošoviek: nad pars plana: so zavedením na kapsulu fixovanej šošovky zadnej komory, 

monofokálna, intraokulárna šošovka
 

5c740.b
Iné extrakcie šošoviek: nad pars plana: so zavedením na sulkus fixovanej šošovky zadnej komory, 

monofokálna, intraokulárna šošovka
5c740.b

Iné extrakcie šošoviek: nad pars plana: so zavedením na sulkus fixovanej šošovky zadnej komory, 

monofokálna, intraokulárna šošovka
 

5c740.c
Iné extrakcie šošoviek: nad pars plana: so zavedením na skléru fixovanej šošovky zadnej komory, 

monofokálna, intraokulárna šošovka
5c740.c

Iné extrakcie šošoviek: nad pars plana: so zavedením na skléru fixovanej šošovky zadnej komory, 

monofokálna, intraokulárna šošovka
 

5c740.d
Iné extrakcie šošoviek: nad pars plana: so zavedením šošovky zadnej komory, bez bližšieho určenia 

monofokálna, intraokulárna šošovka
5c740.d

Iné extrakcie šošoviek: nad pars plana: so zavedením šošovky zadnej komory, bez bližšieho určenia 

monofokálna, intraokulárna šošovka
 

5c740.e
Iné extrakcie šošoviek: nad pars plana: so zavedením na kapsulu fixovanej šošovky zadnej komory, 

osobitná forma intraokulárnej šošovky
5c740.e

Iné extrakcie šošoviek: nad pars plana: so zavedením na kapsulu fixovanej šošovky zadnej komory, 

osobitná forma intraokulárnej šošovky
 

5c740.f
Iné extrakcie šošoviek: nad pars plana: so zavedením na sulkus fixovanej šošovky zadnej komory, 

osobitná forme intraokulárnej šošovky
5c740.f

Iné extrakcie šošoviek: nad pars plana: so zavedením na sulkus fixovanej šošovky zadnej komory, 

osobitná forme intraokulárnej šošovky
 

5c740.g
Iné extrakcie šošoviek: nad pars plana: so zavedením na skléru fixovanej šošovky zadnej komory, 

osobitná forme intraokulárnej šošovky
5c740.g

Iné extrakcie šošoviek: nad pars plana: so zavedením na skléru fixovanej šošovky zadnej komory, 

osobitná forme intraokulárnej šošovky
 

5c740.h
Iné extrakcie šošoviek: nad pars plana: so zavedením šošovky zadnej komory, bez bližšieho určenia, 

osobitná forme intraokulárnej šošovky
5c740.h

Iné extrakcie šošoviek: nad pars plana: so zavedením šošovky zadnej komory, bez bližšieho určenia, 

osobitná forme intraokulárnej šošovky
 

5c740.x Iné extrakcie šošoviek: nad pars plana: ostatné 5c740.x Iné extrakcie šošoviek: nad pars plana: ostatné  

5c741.0
Iné extrakcie šošoviek: odstránenie luxovanej šošovky z prednej komory: bez implantácie aloplastickej 

šošovky
5c741.0

Iné extrakcie šošoviek: odstránenie luxovanej šošovky z prednej komory: bez implantácie aloplastickej 

šošovky
 

5c741.x Iné extrakcie šošoviek: odstránenie luxovanej šošovky z prednej komory: ostatné 5c741.x Iné extrakcie šošoviek: odstránenie luxovanej šošovky z prednej komory: ostatné  

5c742.0 Iné extrakcie šošoviek: odstránenie luxovanej šošovky zo sklovca: bez implantácie alogénnej šošovky 5c742.0 Iné extrakcie šošoviek: odstránenie luxovanej šošovky zo sklovca: bez implantácie alogénnej šošovky  

5c742.5
Iné extrakcie šošoviek: odstránenie luxovanej šošovky zo sklovca: so zavedením o komorový uhol sa 

opierajúcej šošovky prednej komory
5c742.5

Iné extrakcie šošoviek: odstránenie luxovanej šošovky zo sklovca: so zavedením o komorový uhol sa 

opierajúcej šošovky prednej komory
 

5c742.6
Iné extrakcie šošoviek: odstránenie luxovanej šošovky zo sklovca: so zavedením na iris fixovanej 

šošovky prednej komory
5c742.6

Iné extrakcie šošoviek: odstránenie luxovanej šošovky zo sklovca: so zavedením na iris fixovanej 

šošovky prednej komory
 

5c742.7
Iné extrakcie šošoviek: odstránenie luxovanej šošovky zo sklovca: so zavedením inej šošovky prednej 

komory
5c742.7

Iné extrakcie šošoviek: odstránenie luxovanej šošovky zo sklovca: so zavedením inej šošovky prednej 

komory
 

5c742.8
Iné extrakcie šošoviek: odstránenie luxovanej šošovky zo sklovca: so zavedením šošovky prednej 

komory bez bližšieho určenia
5c742.8

Iné extrakcie šošoviek: odstránenie luxovanej šošovky zo sklovca: so zavedením šošovky prednej 

komory bez bližšieho určenia
 

5c742.a
Iné extrakcie šošoviek: odstránenie luxovanej šošovky zo sklovca: so zavedením na kapsulu fixovanej 

šošovky zadnej komory, monofokálna intraokulárna šošovka
5c742.a

Iné extrakcie šošoviek: odstránenie luxovanej šošovky zo sklovca: so zavedením na kapsulu fixovanej 

šošovky zadnej komory, monofokálna intraokulárna šošovka
 

5c742.b
Iné extrakcie šošoviek: odstránenie luxovanej šošovky zo sklovca: so zavedením na sulkus fixovanej 

šošovky zadnej komory, monofokálna intraokulárna šošovka
5c742.b

Iné extrakcie šošoviek: odstránenie luxovanej šošovky zo sklovca: so zavedením na sulkus fixovanej 

šošovky zadnej komory, monofokálna intraokulárna šošovka
 

5c742.c
Iné extrakcie šošoviek: odstránenie luxovanej šošovky zo sklovca: so zavedením na skléru fixovanej 

šošovky zadnej komory, monofokálna intraokulárna šošovka
5c742.c

Iné extrakcie šošoviek: odstránenie luxovanej šošovky zo sklovca: so zavedením na skléru fixovanej 

šošovky zadnej komory, monofokálna intraokulárna šošovka
 

5c742.d
Iné extrakcie šošoviek: odstránenie luxovanej šošovky zo sklovca: so zavedením šošovky zadnej 

komory, bez bližšieho určenia, monofokálna intraokulárna šošovka
5c742.d

Iné extrakcie šošoviek: odstránenie luxovanej šošovky zo sklovca: so zavedením šošovky zadnej 

komory, bez bližšieho určenia, monofokálna intraokulárna šošovka
 

5c742.e
Iné extrakcie šošoviek: odstránenie luxovanej šošovky zo sklovca: so zavedením na kapsulu fixovanej 

šošovky zadnej komory, osobitná forma intraokulárnej šošovky
5c742.e

Iné extrakcie šošoviek: odstránenie luxovanej šošovky zo sklovca: so zavedením na kapsulu fixovanej 

šošovky zadnej komory, osobitná forma intraokulárnej šošovky
 

5c742.f
Iné extrakcie šošoviek: odstránenie luxovanej šošovky zo sklovca: so zavedením na sulkus fixovanej 

šošovky zadnej komory, osobitná forma intraokulárnej šošovky
5c742.f

Iné extrakcie šošoviek: odstránenie luxovanej šošovky zo sklovca: so zavedením na sulkus fixovanej 

šošovky zadnej komory, osobitná forma intraokulárnej šošovky
 



5c742.g
Iné extrakcie šošoviek: odstránenie luxovanej šošovky zo sklovca: so zavedením na skléru fixovanej 

šošovky zadnej komory, osobitná forma intraokulárnej šošovky
5c742.g

Iné extrakcie šošoviek: odstránenie luxovanej šošovky zo sklovca: so zavedením na skléru fixovanej 

šošovky zadnej komory, osobitná forma intraokulárnej šošovky
 

5c742.h
Iné extrakcie šošoviek: odstránenie luxovanej šošovky zo sklovca: so zavedením šošovky zadnej 

komory, bez bližšieho určenia, osobitná forma intraokulárnej šošovky
5c742.h

Iné extrakcie šošoviek: odstránenie luxovanej šošovky zo sklovca: so zavedením šošovky zadnej 

komory, bez bližšieho určenia, osobitná forma intraokulárnej šošovky
 

5c742.x Iné extrakcie šošoviek: odstránenie luxovanej šošovky zo sklovca: ostatné 5c742.x Iné extrakcie šošoviek: odstránenie luxovanej šošovky zo sklovca: ostatné  

5c74x.0 Iné extrakcie šošoviek: ostatné: bez implantácie aloplastickej šošovky 5c74x.0 Iné extrakcie šošoviek: ostatné: bez implantácie aloplastickej šošovky  

5c74x.5 Iné extrakcie šošoviek: ostatné: so zavedením o komorový uhol sa opierajúcej šošovky prednej komory 5c74x.5 Iné extrakcie šošoviek: ostatné: so zavedením o komorový uhol sa opierajúcej šošovky prednej komory  

5c74x.6 Iné extrakcie šošoviek: ostatné: so zavedením na risi fixovanej šošovky prednej komory 5c74x.6 Iné extrakcie šošoviek: ostatné: so zavedením na risi fixovanej šošovky prednej komory  

5c74x.7 Iné extrakcie šošoviek: ostatné: so zavedením inej šošovky prednej komory 5c74x.7 Iné extrakcie šošoviek: ostatné: so zavedením inej šošovky prednej komory  

5c74x.8 Iné extrakcie šošoviek: ostatné: so zavedením inej šošovky prednej komory, bez bližšieho určenia 5c74x.8 Iné extrakcie šošoviek: ostatné: so zavedením inej šošovky prednej komory, bez bližšieho určenia  

5c74x.9 Iné extrakcie šošoviek: ostatné: so zavedením viacerých aloplastických šošoviek 5c74x.9 Iné extrakcie šošoviek: ostatné: so zavedením viacerých aloplastických šošoviek  

5c74x.a Iné extrakcie šošoviek: ostatné: so zavedením na kapsulu fixovenej šošovky zadnej komory 5c74x.a Iné extrakcie šošoviek: ostatné: so zavedením na kapsulu fixovenej šošovky zadnej komory  

5c74x.b
Iné extrakcie šošoviek: ostatné: so zavedením na sulkus fixovenej šošovky zadnej komory, 

monofokálna interaokulárna šošovka
5c74x.b

Iné extrakcie šošoviek: ostatné: so zavedením na sulkus fixovenej šošovky zadnej komory, 

monofokálna interaokulárna šošovka
 

5c74x.c
Iné extrakcie šošoviek: ostatné: so zavedením na skléru fixovenej šošovky zadnej komory, monofokálna 

interaokulárna šošovka
5c74x.c

Iné extrakcie šošoviek: ostatné: so zavedením na skléru fixovenej šošovky zadnej komory, monofokálna 

interaokulárna šošovka
 

5c74x.d
Iné extrakcie šošoviek: ostatné: so zavedením šošovky zadnej komory, bez bližšieho určenia, 

monofokálna interaokulárna šošovka
5c74x.d

Iné extrakcie šošoviek: ostatné: so zavedením šošovky zadnej komory, bez bližšieho určenia, 

monofokálna interaokulárna šošovka
 

5c74x.e
Iné extrakcie šošoviek: ostatné: so zavedením na kapsulu fixovenej šošovky zadnej komory, osobitná 

forma intraokulárnej šošovky
5c74x.e

Iné extrakcie šošoviek: ostatné: so zavedením na kapsulu fixovenej šošovky zadnej komory, osobitná 

forma intraokulárnej šošovky
 

5c74x.f
Iné extrakcie šošoviek: ostatné: so zavedením na sulkus fixovenej šošovky zadnej komory, osobitná 

forma intraokulárnej šošovky
5c74x.f

Iné extrakcie šošoviek: ostatné: so zavedením na sulkus fixovenej šošovky zadnej komory, osobitná 

forma intraokulárnej šošovky
 

5c74x.g
Iné extrakcie šošoviek: ostatné: so zavedením naskléru fixovenej šošovky zadnej komory, osobitná 

forma intraokulárnej šošovky
5c74x.g

Iné extrakcie šošoviek: ostatné: so zavedením naskléru fixovenej šošovky zadnej komory, osobitná 

forma intraokulárnej šošovky
 

5c74x.h
Iné extrakcie šošoviek: ostatné: so zavedením šošovky zadnej komory, bez bližšieho určenia, osobitná 

forma intraokulárnej šošovky
5c74x.h

Iné extrakcie šošoviek: ostatné: so zavedením šošovky zadnej komory, bez bližšieho určenia, osobitná 

forma intraokulárnej šošovky
 

5c74x.x Iné extrakcie šošoviek: ostatné: ostatné 5c74x.x Iné extrakcie šošoviek: ostatné: ostatné  

5c750.0
Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: sekundárne zavedenie u afakického oka: bez 

implantácie aloplastickej šošovky
5c750.0

Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: sekundárne zavedenie u afakického oka: bez 

implantácie aloplastickej šošovky
 

5c750.5
Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: sekundárne zavedenie u afakického oka: so 

zavedením o komorový uhol sa opierajúcej šošovky prednej komory
5c750.5

Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: sekundárne zavedenie u afakického oka: so 

zavedením o komorový uhol sa opierajúcej šošovky prednej komory
 

5c750.6
Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: sekundárne zavedenie u afakického oka: so 

zavedením na iris fixovanej šošovky prednej komory
5c750.6

Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: sekundárne zavedenie u afakického oka: so 

zavedením na iris fixovanej šošovky prednej komory
 

5c750.7
Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: sekundárne zavedenie u afakického oka: so 

zavedením inej šošovky prednej komory
5c750.7

Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: sekundárne zavedenie u afakického oka: so 

zavedením inej šošovky prednej komory
 

5c750.8
Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: sekundárne zavedenie u afakického oka: so 

zavedením šošovky prednej komory bez bližšieho určenia
5c750.8

Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: sekundárne zavedenie u afakického oka: so 

zavedením šošovky prednej komory bez bližšieho určenia
 

5c750.a
Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: sekundárne zavedenie u afakického oka: so 

zavedením na kapsulu fixovanej šošovky zadnej komory, monofokálna intraokulárna šošovka
5c750.a

Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: sekundárne zavedenie u afakického oka: so 

zavedením na kapsulu fixovanej šošovky zadnej komory, monofokálna intraokulárna šošovka
 

5c750.b
Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: sekundárne zavedenie u afakického oka: so 

zavedením na sulkus fixovanej šošovky zadnej komory, monofokálna intraokulárna šošovka
5c750.b

Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: sekundárne zavedenie u afakického oka: so 

zavedením na sulkus fixovanej šošovky zadnej komory, monofokálna intraokulárna šošovka
 

5c750.c
Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: sekundárne zavedenie u afakického oka: so 

zavedením na skléru fixovanej šošovky zadnej komory, monofokálna intraokulárna šošovka
5c750.c

Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: sekundárne zavedenie u afakického oka: so 

zavedením na skléru fixovanej šošovky zadnej komory, monofokálna intraokulárna šošovka
 

5c750.d
Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: sekundárne zavedenie u afakického oka: so 

zavedením šošovky zadnej komory, bez bližšieho určenia, monofokálna intraokulárna šošovka
5c750.d

Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: sekundárne zavedenie u afakického oka: so 

zavedením šošovky zadnej komory, bez bližšieho určenia, monofokálna intraokulárna šošovka
 

5c750.e
Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: sekundárne zavedenie u afakického oka: so 

zavedením na kapsulu fixovanej šošovky zadnej komory, osobitná forma intraokulárnej šošovky
5c750.e

Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: sekundárne zavedenie u afakického oka: so 

zavedením na kapsulu fixovanej šošovky zadnej komory, osobitná forma intraokulárnej šošovky
 

5c750.f
Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: sekundárne zavedenie u afakického oka: so 

zavedením na sulkus fixovanej šošovky zadnej komory, osobitná forma intraokulárnej šošovky
5c750.f

Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: sekundárne zavedenie u afakického oka: so 

zavedením na sulkus fixovanej šošovky zadnej komory, osobitná forma intraokulárnej šošovky
 



5c750.g
Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: sekundárne zavedenie u afakického oka: so 

zavedením na skléru fixovanej šošovky zadnej komory, osobitná forma intraokulárnej šošovky
5c750.g

Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: sekundárne zavedenie u afakického oka: so 

zavedením na skléru fixovanej šošovky zadnej komory, osobitná forma intraokulárnej šošovky
 

5c750.h
Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: sekundárne zavedenie u afakického oka: so 

zavedením šošovky zadnej komory, bez bližšieho určenia, osobitná forma intraokulárnej šošovky
5c750.h

Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: sekundárne zavedenie u afakického oka: so 

zavedením šošovky zadnej komory, bez bližšieho určenia, osobitná forma intraokulárnej šošovky
 

5c750.x
Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: sekundárne zavedenie u afakického oka: 

ostatné
5c750.x

Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: sekundárne zavedenie u afakického oka: 

ostatné
 

5c751.0
Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: zavedenie u fakického oka: bez implantácie 

aloplastickej šošovky
5c751.0

Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: zavedenie u fakického oka: bez implantácie 

aloplastickej šošovky
 

5c751.5
Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: zavedenie u fakického oka: so zavedením o 

komorový uhol sa opierajúcej šošovky prednej komory
5c751.5

Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: zavedenie u fakického oka: so zavedením o 

komorový uhol sa opierajúcej šošovky prednej komory
 

5c751.6
Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: zavedenie u fakického oka: so zavedením na iris 

fixovanej šošovky prednej komory
5c751.6

Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: zavedenie u fakického oka: so zavedením na iris 

fixovanej šošovky prednej komory
 

5c751.7
Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: zavedenie u fakického oka: so zavedením inej 

šošovky prednej komory
5c751.7

Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: zavedenie u fakického oka: so zavedením inej 

šošovky prednej komory
 

5c751.8
Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: zavedenie u fakického oka: so zavedením inej 

šošovky prednej komory, bez bližšieho určenia
5c751.8

Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: zavedenie u fakického oka: so zavedením inej 

šošovky prednej komory, bez bližšieho určenia
 

5c751.a
Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: zavedenie u fakického oka: so zavedením na 

kapsulu fixovanej šošovky zadnej komory, monofokálna intraokulárna šošovka
5c751.a

Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: zavedenie u fakického oka: so zavedením na 

kapsulu fixovanej šošovky zadnej komory, monofokálna intraokulárna šošovka
 

5c751.b
Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: zavedenie u fakického oka: so zavedením na 

sulkus fixovanej šošovky zadnej komory, monofokálna intraokulárna šošovka
5c751.b

Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: zavedenie u fakického oka: so zavedením na 

sulkus fixovanej šošovky zadnej komory, monofokálna intraokulárna šošovka
 

5c751.c
Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: zavedenie u fakického oka: so zavedením na 

sklérufixovanej šošovky zadnej komory, monofokálna intraokulárna šošovka
5c751.c

Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: zavedenie u fakického oka: so zavedením na 

sklérufixovanej šošovky zadnej komory, monofokálna intraokulárna šošovka
 

5c751.d
Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: zavedenie u fakického oka: so zavedením na 

šošovky zadnej komory, monofokálna intraokulárna šošovka
5c751.d

Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: zavedenie u fakického oka: so zavedením na 

šošovky zadnej komory, monofokálna intraokulárna šošovka
 

5c751.e
Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: zavedenie u fakického oka: so zavedením na 

kapsulu fixovanej šošovky zadnej komory, osobitná forma intraokulárnej šošovky
5c751.e

Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: zavedenie u fakického oka: so zavedením na 

kapsulu fixovanej šošovky zadnej komory, osobitná forma intraokulárnej šošovky
 

5c751.f
Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: zavedenie u fakického oka: so zavedením na 

sulkus fixovanej šošovky zadnej komory, osobitná forma intraokulárnej šošovky
5c751.f

Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: zavedenie u fakického oka: so zavedením na 

sulkus fixovanej šošovky zadnej komory, osobitná forma intraokulárnej šošovky
 

5c751.g
Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: zavedenie u fakického oka: so zavedením na 

skléru fixovanej šošovky zadnej komory, osobitná forma intraokulárnej šošovky
5c751.g

Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: zavedenie u fakického oka: so zavedením na 

skléru fixovanej šošovky zadnej komory, osobitná forma intraokulárnej šošovky
 

5c751.h
Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: zavedenie u fakického oka: so zavedením 

šošovky zadnej komory, bez bližšieho určenia, osobitná forma intraokulárnej šošovky
5c751.h

Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: zavedenie u fakického oka: so zavedením 

šošovky zadnej komory, bez bližšieho určenia, osobitná forma intraokulárnej šošovky
 

5c751.x Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: zavedenie u fakického oka: ostatné 5c751.x Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: zavedenie u fakického oka: ostatné  

5c752.0 Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: výmena: bez implantácie aloplastickej šošovky 5c752.0 Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: výmena: bez implantácie aloplastickej šošovky  

5c752.5
Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: výmena: so zavedením na kapsulu fixovanej 

šošovky prednej komory
5c752.5

Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: výmena: so zavedením na kapsulu fixovanej 

šošovky prednej komory
 

5c752.6
Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: výmena: so zavedením na iris fixovanej šošovky 

prednej komory
5c752.6

Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: výmena: so zavedením na iris fixovanej šošovky 

prednej komory
 

5c752.7
Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: výmena: so zavedením inej šošovky prednej 

komory
5c752.7

Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: výmena: so zavedením inej šošovky prednej 

komory
 

5c752.8
Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: výmena: so zavedením šošovky prednej komory 

bez bližšieho určenia
5c752.8

Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: výmena: so zavedením šošovky prednej komory 

bez bližšieho určenia
 

5c752.a
Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: výmena: so zavedením na kapsulu fixovanej 

šošovky zadnej komory
5c752.a

Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: výmena: so zavedením na kapsulu fixovanej 

šošovky zadnej komory
 

5c752.b
Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: výmena: so zavedením na sulkus fixovanej 

šošovky zadnej komory, monofokálna intraokulárna šošovka
5c752.b

Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: výmena: so zavedením na sulkus fixovanej 

šošovky zadnej komory, monofokálna intraokulárna šošovka
 

5c752.c
Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: výmena: so zavedením na skléru fixovanej 

šošovky zadnej komory, monofokálna intraokulárna šošovka
5c752.c

Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: výmena: so zavedením na skléru fixovanej 

šošovky zadnej komory, monofokálna intraokulárna šošovka
 

5c752.d
Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: výmena: so zavedením šošovky zadnej komory, 

bez bližšieho určenia, monofokálna intraokulárna šošovka
5c752.d

Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: výmena: so zavedením šošovky zadnej komory, 

bez bližšieho určenia, monofokálna intraokulárna šošovka
 



5c752.e
Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: výmena: so zavedením na kapsulu fixovanej 

šošovky zadnej komory, osobitná forma intraokulárnej šošovky
5c752.e

Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: výmena: so zavedením na kapsulu fixovanej 

šošovky zadnej komory, osobitná forma intraokulárnej šošovky
 

5c752.f
Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: výmena: so zavedením na sulkus fixovanej 

šošovky zadnej komory, osobitná forma intraokulárnej šošovky
5c752.f

Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: výmena: so zavedením na sulkus fixovanej 

šošovky zadnej komory, osobitná forma intraokulárnej šošovky
 

5c752.g
Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: výmena: so zavedením na skléru fixovanej 

šošovky zadnej komory, osobitná forma intraokulárnej šošovky
5c752.g

Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: výmena: so zavedením na skléru fixovanej 

šošovky zadnej komory, osobitná forma intraokulárnej šošovky
 

5c752.h
Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: výmena: so zavedením šošovky zadnej komory, 

bez bližšieho určenia, osobitná forma intraokulárnej šošovky
5c752.h

Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: výmena: so zavedením šošovky zadnej komory, 

bez bližšieho určenia, osobitná forma intraokulárnej šošovky
 

5c752.x Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: výmena: ostatné 5c752.x Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: výmena: ostatné  

5c75x Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: ostatné 5c75x.x Sekundárne zavedenie a výmena aloplastickej šošovky: ostatné 1) 

5c760 Revízia a odstránenie aloplastickej šošovky: revízia šošovky: prednej komory 5c760 Revízia a odstránenie aloplastickej šošovky: revízia šošovky: prednej komory  

5c761 Revízia a odstránenie aloplastickej šošovky: revízia šošovky: zadnej komory 5c761 Revízia a odstránenie aloplastickej šošovky: revízia šošovky: zadnej komory  

5c762 Revízia a odstránenie aloplastickej šošovky: odstránenie šošovky: prednej komory 5c762 Revízia a odstránenie aloplastickej šošovky: odstránenie šošovky: prednej komory  

5c763 Revízia a odstránenie aloplastickej šošovky: odstránenie šošovky: zadnej komory 5c763 Revízia a odstránenie aloplastickej šošovky: odstránenie šošovky: zadnej komory  

5c76x Revízia a odstránenie aloplastickej šošovky: ostatné 5c76x Revízia a odstránenie aloplastickej šošovky: ostatné  

5c790 Iné operácie na šošovke: zavedenie kapsulu vystužujúeho prstenca 5c790 Iné operácie na šošovke: zavedenie kapsulu vystužujúeho prstenca  

5c792.0 Iné operácie na šošovke: osobitná forma intraokulárnej šošovky: multifokálna intraokulárna šošovka 5c792.0 Iné operácie na šošovke: osobitná forma intraokulárnej šošovky: multifokálna intraokulárna šošovka  

5c792.1 Iné operácie na šošovke: osobitná forma intraokulárnej šošovky: toroidná intraokulárna šošovka 5c792.1 Iné operácie na šošovke: osobitná forma intraokulárnej šošovky: toroidná intraokulárna šošovka  

5c792.2 Iné operácie na šošovke: osobitná forma intraokulárnej šošovky: akomodatívna intraokulárna šošovka 5c792.2 Iné operácie na šošovke: osobitná forma intraokulárnej šošovky: akomodatívna intraokulárna šošovka  

5c792.x Iné operácie na šošovke: osobitná forma intraokulárnej šošovky: ostatné 5c792.x Iné operácie na šošovke: osobitná forma intraokulárnej šošovky: ostatné  

5c79x Iné operácie na šošovke: ostatné 5c79x Iné operácie na šošovke: ostatné  

5c801 Odstránenie cudzieho telesa zo zadnej časti oka: incíziou, transklerálne 5c801 Odstránenie cudzieho telesa zo zadnej časti oka: incíziou, transklerálne  

5c802 Odstránenie cudzieho telesa zo zadnej časti oka: transpupilárne 5c802 Odstránenie cudzieho telesa zo zadnej časti oka: transpupilárne  

5c80x Odstránenie cudzieho telesa zo zadnej časti oka: ostatné 5c80x Odstránenie cudzieho telesa zo zadnej časti oka: ostatné  

5c810 Fixácia sietnice prítlačnými operáciami: permanentnou plombou 5c810 Fixácia sietnice prítlačnými operáciami: permanentnou plombou  

5c811 Fixácia sietnice prítlačnými operáciami: prechodnou plombou 5c811 Fixácia sietnice prítlačnými operáciami: prechodnou plombou  

5c812 Fixácia sietnice prítlačnými operáciami: serklážou 5c812 Fixácia sietnice prítlačnými operáciami: serklážou  

5c81x Fixácia sietnice prítlačnými operáciami: ostatné 5c81x Fixácia sietnice prítlačnými operáciami: ostatné  

5c820 Revízia, výmena a odstránenie serkláže alebo plomby, ktoré boli naložené k fixácii sietnice: revízia 5c820 Revízia, výmena a odstránenie serkláže alebo plomby, ktoré boli naložené k fixácii sietnice: revízia  

5c821 Revízia, výmena a odstránenie serkláže alebo plomby, ktoré boli naložené k fixácii sietnice: výmena 5c821 Revízia, výmena a odstránenie serkláže alebo plomby, ktoré boli naložené k fixácii sietnice: výmena  

5c822 Revízia, výmena a odstránenie serkláže alebo plomby, ktoré boli naložené k fixácii sietnice: odstránenie 5c822 Revízia, výmena a odstránenie serkláže alebo plomby, ktoré boli naložené k fixácii sietnice: odstránenie  

5c830 Iné operácie k fixácii sietnice: kryopexia 5c830 Iné operácie k fixácii sietnice: kryopexia  

5c832 Iné operácie k fixácii sietnice: laserová retinopexia 5c832 Iné operácie k fixácii sietnice: laserová retinopexia  

5c833 Iné operácie k fixácii sietnice: endotamponáda 5c833 Iné operácie k fixácii sietnice: endotamponáda  

5c834 Iné operácie k fixácii sietnice: ťažkými tekutinami 5c834 Iné operácie k fixácii sietnice: ťažkými tekutinami  

5c83x Iné operácie k fixícii sietnice: ostatné 5c83x Iné operácie k fixícii sietnice: ostatné  

5c840 Deštrukcia chorého tkaniva na sietnici (retine) a cievnatke (choiroideae): diatermiou 5c840 Deštrukcia chorého tkaniva na sietnici [retine] a cievnatke [chorioideae]: diatermiou  2)

5c841 Deštrukcia chorého tkaniva na sietnici (retine) a cievnatke (choiroideae): kryokoaguláciou 5c841 Deštrukcia chorého tkaniva na sietnici [retine] a cievnatke [chorioideae]: kryokoaguláciou  2)

5c842 Deštrukcia chorého tkaniva na sietnici (retine) a cievnatke (choiroideae): fotokoaguláciou 5c842 Fotodynamická terapia sietnice  2)

5c843 Deštrukcia chorého tkaniva na sietnici (retine) a cievnatke (choiroideae): lokálnou laserokoaguláciou 5c843 Deštrukcia chorého tkaniva na sietnici [retine] a cievnatke [chorioideae]: lokálnou laserokoaguláciou  2)

5c844 Deštrukcia chorého tkaniva na sietnici (retine) a cievnatke (choiroideae): plošnou laserokoaguláciou 5c844 Deštrukcia chorého tkaniva na sietnici [retine] a cievnatke [chorioideae]: plošnou laserokoaguláciou  2)

5c845
Deštrukcia chorého tkaniva na sietnici (retine) a cievnatke (choiroideae): transpupilárnou 

termoterapiou
5c845

Deštrukcia chorého tkaniva na sietnici [retine] a cievnatke [chorioideae]: transpupilárnou 

termoterapiou
 2)

5c846 Deštrukcia chorého tkaniva na sietnici (retine) a cievnatke (choiroideae): fotodynamickou terapiou 5c846 Deštrukcia chorého tkaniva na sietnici [retine] a cievnatke [chorioideae]: fotodynamickou terapiou  2)

5c847 Deštrukcia chorého tkaniva na sietnici (retine) a cievnatke (choiroideae): inou laseroterapiou 5c847 Deštrukcia chorého tkaniva na sietnici (retine) a cievnatke [chorioideae]: inou laseroterapiou  2)



5c848.0
Deštrukcia chorého tkaniva na sietnici (retine) a cievnatke (choiroideae): brachyterapia našitím 

aplikátora žiarenia: betažiarič
5c848.0

Deštrukcia chorého tkaniva na sietnici [retine] a cievnatke [chorioideae]: brachyterapia našitím 

aplikátora žiarenia: betažiarič
 2)

5c848.1
Deštrukcia chorého tkaniva na sietnici (retine) a cievnatke (choiroideae): brachyterapia našitím 

aplikátora žiarenia: gama žiarič
5c848.1

Deštrukcia chorého tkaniva na sietnici [retine] a cievnatke [chorioideae]: brachyterapia našitím 

aplikátora žiarenia: gama žiarič
 2)

5c848.x
Deštrukcia chorého tkaniva na sietnici (retine) a cievnatke (choiroideae): brachyterapia našitím 

aplikátora žiarenia: ostatné
5c848.x

Deštrukcia chorého tkaniva na sietnici [retine] a cievnatke [chorioideae]: brachyterapia našitím 

aplikátora žiarenia: ostatné
 2)

5c849 Transsklerálna kryopexia sietnice 5c849 Transsklerálna kryopexia sietnice  

5c84a Rádioterapia očnej gule rádionuklidovými implantátmi 5c84a Rádioterapia očnej gule rádionuklidovými implantátmi  

5c84b Transsklerálna brachyterapia 5c84b Transsklerálna brachyterapia  

5c84c Endokoagulácia sietnice pri pars plana vitrektómii 5c84c Endokoagulácia sietnice pri pars plana vitrektómii  

5c84d Transpupilárna termoterapia tumorov sietnice 5c84d Transpupilárna termoterapia tumorov sietnice  

5c84x Deštrukcia chorého tkaniva na sietnici [retine] a cievnatke [chorioideae]: ostatné 5c84x Deštrukcia chorého tkaniva na sietnici [retine] a cievnatke [chorioideae]: ostatné  

5c850 Iné operácie na sietnici: retinotómia 5c850 Iné operácie na sietnici: retinotómia  

5c851 Iné operácie na sietnici: retinektómia 5c851 Iné operácie na sietnici: retinektómia  

5c852 Iné operácie na sietnici: transplantácia retiny (sietnice) alebo transplantácia buniek retiny (sietnice) 5c852 Iné operácie na sietnici: transplantácia retiny (sietnice) alebo transplantácia buniek retiny (sietnice)  

5c853 Iné operácie na sietnici: rotácia retiny (sietnice) 5c853 Iné operácie na sietnici: rotácia retiny (sietnice)  

5c855 Iné operácie na sietnici: fixácia značkovacích platničiek pre rádioterapiu 5c855 Iné operácie na sietnici: fixácia značkovacích platničiek pre rádioterapiu  

5c856 Iné operácie na sietnici: ostránenie značkovacích platničiek pre rádioterapiu 5c856 Iné operácie na sietnici: ostránenie značkovacích platničiek pre rádioterapiu  

5c857 Iné operácie na sietnici: korekcia polohy aplikátora žiarenia 5c857 Iné operácie na sietnici: korekcia polohy aplikátora žiarenia  

5c858 Iné operácie na sietnici: odstránenie aplikátora žiarenia 5c858 Iné operácie na sietnici: odstránenie aplikátora žiarenia  

5c859 Iné operácie na sietnici: injekcie medikamentov do zadnej časti oka 5c859 Iné operácie na sietnici: injekcie medikamentov do zadnej časti oka  

5c85a Iné operácie na sietnici: implantácia retinálnej (sietnicovej) protézy 5c85a Iné operácie na sietnici: implantácia retinálnej (sietnicovej) protézy  

5c85x Iné operácie na sietnici: ostatné 5c85x Iné operácie na sietnici: ostatné  

5c860 Iné operácie na cievnatke (chorioidei): subretinálna laváž 5c860 Iné operácie na chorioidei: subretinálna laváž  2)

5c861 Iné operácie na cievnatke (chorioidei): excízia subretinálneho tkaniva 5c861 Iné operácie na chorioidei: excízia subretinálneho tkaniva  2)

5c862.0 Iné operácie na cievnatke (chorioidei): bloková excízia chorioidei: so sklérou v plnej hrúbke 5c862.0 Iné operácie na chorioidei: bloková excízia chorioidei: so sklérou v plnej hrúbke  2)

5c862.1 Iné operácie na cievnatke (chorioidei): bloková excízia chorioidei: s lamelárnym krytom skléry 5c862.1 Iné operácie na chorioidei: bloková excízia chorioidei: s lamelárnym krytom skléry  2)

5c863 Iné operácie na cievnatke (chorioidei): transplantácia cievnatky [chorioidei] a pigmentového epitelu 5c863 Iné operácie na chorioidei: transplantácia cievnatky [chorioidei] a pigmentového epitelu  2)

5c86x Iné operácie na cievnatke (chorioidei): ostatné 5c86x Iné operácie na chorioidei: ostatné  2)

5c870.0 Pars plana vitrektómia: predná vitrektómia cez pars plana: roztok elektrolytu 5c870.0 Pars plana vitrektómia: predná vitrektómia cez pars plana: roztok elektrolytu  

5c870.1 Pars plana vitrektómia: predná vitrektómia cez pars plana: vzduch 5c870.1 Pars plana vitrektómia: predná vitrektómia cez pars plana: vzduch  

5c870.2 Pars plana vitrektómia: predná vitrektómia cez pars plana: iné plyny 5c870.2 Pars plana vitrektómia: predná vitrektómia cez pars plana: iné plyny  

5c870.3 Pars plana vitrektómia: predná vitrektómia cez pars plana: implantácia silikónového oleja 5c870.3 Pars plana vitrektómia: predná vitrektómia cez pars plana: implantácia silikónového oleja  

5c870.4 Pars plana vitrektómia: predná vitrektómia cez pars plana: výmena/naplnenie silikónovým olejom 5c870.4 Pars plana vitrektómia: predná vitrektómia cez pars plana: výmena/naplnenie silikónovým olejom  

5c870.5 Pars plana vitrektómia: predná vitrektómia cez pars plana: odstránenie silikónového oleja 5c870.5 Pars plana vitrektómia: predná vitrektómia cez pars plana: odstránenie silikónového oleja  

5c870.6 Pars plana vitrektómia: predná vitrektómia cez pars plana: medikamenty 5c870.6 Pars plana vitrektómia: predná vitrektómia cez pars plana: medikamenty  

5c870.x Pars plana vitrektómia: predná vitrektómia cez pars plana: ostatné 5c870.x Pars plana vitrektómia: predná vitrektómia cez pars plana: ostatné  

5c871.0 Pars plana vitrektómia: bez chirurgickej manipulácie sietnice: roztok elektrolytu 5c871.0 Pars plana vitrektómia: bez chirurgickej manipulácie sietnice: roztok elektrolytu  

5c871.1 Pars plana vitrektómia: bez chirurgickej manipulácie sietnice: vzduch 5c871.1 Pars plana vitrektómia: bez chirurgickej manipulácie sietnice: vzduch  

5c871.2 Pars plana vitrektómia: bez chirurgickej manipulácie sietnice: iné plyny 5c871.2 Pars plana vitrektómia: bez chirurgickej manipulácie sietnice: iné plyny  

5c871.3 Pars plana vitrektómia: bez chirurgickej manipulácie sietnice: implantácia silikónového oleja 5c871.3 Pars plana vitrektómia: bez chirurgickej manipulácie sietnice: implantácia silikónového oleja  

5c871.4 Pars plana vitrektómia: bez chirurgickej manipulácie sietnice: výmena/naplnenie silikónového oleja 5c871.4 Pars plana vitrektómia: bez chirurgickej manipulácie sietnice: výmena/naplnenie silikónového oleja  

5c871.5 Pars plana vitrektómia: bez chirurgickej manipulácie sietnice: odstránenie silikónového oleja 5c871.5 Pars plana vitrektómia: bez chirurgickej manipulácie sietnice: odstránenie silikónového oleja  

5c871.6 Pars plana vitrektómia: bez chirurgickej manipulácie sietnice: medikamenty 5c871.6 Pars plana vitrektómia: bez chirurgickej manipulácie sietnice: medikamenty  

5c871.x Pars plana vitrektómia: bez chirurgickej manipulácie sietnice: ostatné 5c871.x Pars plana vitrektómia: bez chirurgickej manipulácie sietnice: ostatné  



5c872.0 Pars plana vitrektómia: s odstránením epiretinálnej membrány: roztok elektrolytu 5c872.0 Pars plana vitrektómia: s odstránením epiretinálnej membrány: roztok elektrolytu  

5c872.1 Pars plana vitrektómia: s odstránením epiretinálnej membrány: vzduch 5c872.1 Pars plana vitrektómia: s odstránením epiretinálnej membrány: vzduch  

5c872.2 Pars plana vitrektómia: s odstránením epiretinálnej membrány: iné plyny 5c872.2 Pars plana vitrektómia: s odstránením epiretinálnej membrány: iné plyny  

5c872.3 Pars plana vitrektómia: s odstránením epiretinálnej membrány: implantácia silikónového oleja 5c872.3 Pars plana vitrektómia: s odstránením epiretinálnej membrány: implantácia silikónového oleja  

5c872.4 Pars plana vitrektómia: s odstránením epiretinálnej membrány: výmena/naplnenie silikónového oleja 5c872.4 Pars plana vitrektómia: s odstránením epiretinálnej membrány: výmena/naplnenie silikónového oleja  

5c872.5 Pars plana vitrektómia: s odstránením epiretinálnej membrány: odstránenie silikónového oleja 5c872.5 Pars plana vitrektómia: s odstránením epiretinálnej membrány: odstránenie silikónového oleja  

5c872.6 Pars plana vitrektómia: s odstránením epiretinálnej membrány: medikamenty 5c872.6 Pars plana vitrektómia: s odstránením epiretinálnej membrány: medikamenty  

5c872.x Pars plana vitrektómia: s odstránením epiretinálnej membrány: ostatné 5c872.x Pars plana vitrektómia: s odstránením epiretinálnej membrány: ostatné  

5c873.0 Pars plana vitrektómia: s odstránením subretinálnej membrány: elektrolytový roztok 5c873.0 Pars plana vitrektómia: s odstránením subretinálnej membrány: elektrolytový roztok  

5c873.1 Pars plana vitrektómia: s odstránením subretinálnej membrány: vzduch 5c873.1 Pars plana vitrektómia: s odstránením subretinálnej membrány: vzduch  

5c873.2 Pars plana vitrektómia: s odstránením subretinálnej membrány: iné plyny 5c873.2 Pars plana vitrektómia: s odstránením subretinálnej membrány: iné plyny  

5c873.3 Pars plana vitrektómia: s odstránením subretinálnej membrány: implantácia silikónového oleja 5c873.3 Pars plana vitrektómia: s odstránením subretinálnej membrány: implantácia silikónového oleja  

5c873.4 Pars plana vitrektómia: s odstránením subretinálnej membrány: výmena/naplnenie silikónového oleja 5c873.4 Pars plana vitrektómia: s odstránením subretinálnej membrány: výmena/naplnenie silikónového oleja  

5c873.5 Pars plana vitrektómia: s odstránením subretinálnej membrány: odstránenie silikónového oleja 5c873.5 Pars plana vitrektómia: s odstránením subretinálnej membrány: odstránenie silikónového oleja  

5c873.6 Pars plana vitrektómia: s odstránením subretinálnej membrány: medikamenty 5c873.6 Pars plana vitrektómia: s odstránením subretinálnej membrány: medikamenty  

5c873.x Pars plana vitrektómia: s odstránením subretinálnej membrány: ostatné 5c873.x Pars plana vitrektómia: s odstránením subretinálnej membrány: ostatné  

5c874.0
Pars plana vitrektómia: s odstránením subretinálnej membrány: s odstránením membrány 

spôsobujúcej odchlípenie sietnice: roztok elektrolytu
5c874.0

Pars plana vitrektómia: s odstránením subretinálnej membrány: s odstránením membrány 

spôsobujúcej odchlípenie sietnice: roztok elektrolytu
 

5c874.1
Pars plana vitrektómia: s odstránením subretinálnej membrány: s odstránením membrány 

spôsobujúcej odchlípenie sietnice: vzduch
5c874.1

Pars plana vitrektómia: s odstránením subretinálnej membrány: s odstránením membrány 

spôsobujúcej odchlípenie sietnice: vzduch
 

5c874.2
Pars plana vitrektómia: s odstránením subretinálnej membrány: s odstránením membrány 

spôsobujúcej odchlípenie sietnice: iné plyny
5c874.2

Pars plana vitrektómia: s odstránením subretinálnej membrány: s odstránením membrány 

spôsobujúcej odchlípenie sietnice: iné plyny
 

5c874.3
Pars plana vitrektómia: s odstránením subretinálnej membrány: s odstránením membrány 

spôsobujúcej odchlípenie sietnice: implantácia silikónového oleja
5c874.3

Pars plana vitrektómia: s odstránením subretinálnej membrány: s odstránením membrány 

spôsobujúcej odchlípenie sietnice: implantácia silikónového oleja
 

5c874.4
Pars plana vitrektómia: s odstránením subretinálnej membrány: s odstránením membrány 

spôsobujúcej odchlípenie sietnice: výmena/naplnenie silikónového oleja
5c874.4

Pars plana vitrektómia: s odstránením subretinálnej membrány: s odstránením membrány 

spôsobujúcej odchlípenie sietnice: výmena/naplnenie silikónového oleja
 

5c874.5
Pars plana vitrektómia: s odstránením subretinálnej membrány: s odstránením membrány 

spôsobujúcej odchlípenie sietnice: odstránenie silikónového oleja
5c874.5

Pars plana vitrektómia: s odstránením subretinálnej membrány: s odstránením membrány 

spôsobujúcej odchlípenie sietnice: odstránenie silikónového oleja
 

5c874.6
Pars plana vitrektómia: s odstránením subretinálnej membrány: s odstránením membrány 

spôsobujúcej odchlípenie sietnice: medikamenty
5c874.6

Pars plana vitrektómia: s odstránením subretinálnej membrány: s odstránením membrány 

spôsobujúcej odchlípenie sietnice: medikamenty
 

5c874.x
Pars plana vitrektómia: s odstránením subretinálnej membrány: s odstránením membrány 

spôsobujúcej odchlípenie sietnice: ostatné
5c874.x

Pars plana vitrektómia: s odstránením subretinálnej membrány: s odstránením membrány 

spôsobujúcej odchlípenie sietnice: ostatné
 

5c87x.0 Iná pars plana vitrektómia: roztok elektrolytu 5c87x.0 Pars plana vitrektómia: ostatné: roztok elektrolytu  2)

5c87x.1 Iná pars plana vitrektómia: vzduch 5c87x.1 Pars plana vitrektómia: ostatné: vzduch  2)

5c87x.2 Iná pars plana vitrektómia: iné plyny 5c87x.2 Pars plana vitrektómia: ostatné: iné plyny  2)

5c87x.3 Iná pars plana vitrektómia: implantácia silikónového oleja 5c87x.3 Pars plana vitrektómia: ostatné: implantácia silikónového oleja  2)

5c87x.4 Iná pars plana vitrektómia: výmena/naplnenie silikónového oleja 5c87x.4 Pars plana vitrektómia: ostatné: výmena/naplnenie silikónového oleja  2)

5c87x.5 Iná pars plana vitrektómia: odstránenie silikónového oleja 5c87x.5 Pars plana vitrektómia: ostatné: odstránenie silikónového oleja  2)

5c87x.6 Iná pars plana vitrektómia: medikamenty 5c87x.6 Pars plana vitrektómia: ostatné: medikamenty  2)

5c87x.x Iná pars plana vitrektómia: ostatné 5c87x.x Pars plana vitrektómia: ostatné  2)

5c880.0
Vitrektómie iným prístupom a iné operácie na corpus vitreum: predná vitrektómia cez iný prístup ako 

pars plana: elektrolytový roztok
5c880.0

Vitrektómie iným prístupom a iné operácie na corpus vitreum: predná vitrektómia cez iný prístup ako 

pars plana: elektrolytový roztok
 

5c880.5
Vitrektómie iným prístupom a iné operácie na corpus vitreum: predná vitrektómia cez iný prístup ako 

pars plana: odstránenie silikónového oleja
5c880.5

Vitrektómie iným prístupom a iné operácie na corpus vitreum: predná vitrektómia cez iný prístup ako 

pars plana: odstránenie silikónového oleja
 

5c880.6
Vitrektómie iným prístupom a iné operácie na corpus vitreum: predná vitrektómia cez iný prístup ako 

pars plana: medikamenty
5c880.6

Vitrektómie iným prístupom a iné operácie na corpus vitreum: predná vitrektómia cez iný prístup ako 

pars plana: medikamenty
 

5c880.x
Vitrektómie iným prístupom a iné operácie na corpus vitreum: predná vitrektómia cez iný prístup ako 

pars plana: ostatné
5c880.x

Vitrektómie iným prístupom a iné operácie na corpus vitreum: predná vitrektómia cez iný prístup ako 

pars plana: ostatné
 

5c881.0
Vitrektómie iným prístupom a iné operácie na corpus vitreum: znesenie prolapsu sklovca: roztok 

elektrolytu
5c881.0

Vitrektómie iným prístupom a iné operácie na corpus vitreum: znesenie prolapsu sklovca: roztok 

elektrolytu
 



5c881.5
Vitrektómie iným prístupom a iné operácie na corpus vitreum: znesenie prolapsu sklovca: odstránenie 

silikónového oleja
5c881.5

Vitrektómie iným prístupom a iné operácie na corpus vitreum: znesenie prolapsu sklovca: odstránenie 

silikónového oleja
 

5c881.6
Vitrektómie iným prístupom a iné operácie na corpus vitreum: znesenie prolapsu sklovca: 

medikamenty
5c881.6

Vitrektómie iným prístupom a iné operácie na corpus vitreum: znesenie prolapsu sklovca: 

medikamenty
 

5c881.x Vitrektómie iným prístupom a iné operácie na corpus vitreum: znesenie prolapsu sklovca: ostatné 5c881.x Vitrektómie iným prístupom a iné operácie na corpus vitreum: znesenie prolapsu sklovca: ostatné  

5c882.0
Vitrektómie iným prístupom a iné operácie na corpus vitreum: odstránenie pruhov v sklovci: roztok 

elektrolytov
5c882.0

Vitrektómie iným prístupom a iné operácie na corpus vitreum: odstránenie pruhov v sklovci: roztok 

elektrolytov
 

5c882.5
Vitrektómie iným prístupom a iné operácie na corpus vitreum: odstránenie pruhov v sklovci: 

odstránenie silikónového oleja
5c882.5

Vitrektómie iným prístupom a iné operácie na corpus vitreum: odstránenie pruhov v sklovci: 

odstránenie silikónového oleja
 

5c882.6
Vitrektómie iným prístupom a iné operácie na corpus vitreum: odstránenie pruhov v sklovci: 

medikamenty
5c882.6

Vitrektómie iným prístupom a iné operácie na corpus vitreum: odstránenie pruhov v sklovci: 

medikamenty
 

5c882.x
Vitrektómie iným prístupom a iné operácie na corpus vitreum: odstránenie pruhov v sklovci: roztok 

elektrolytov: ostatné
5c882.x

Vitrektómie iným prístupom a iné operácie na corpus vitreum: odstránenie pruhov v sklovci: roztok 

elektrolytov: ostatné
 

5c883
Vitrektómie iným prístupom a iné operácie na corpus vitreum: oddelenie zadnej membrány sklovca 

laserom
5c883

Vitrektómie iným prístupom a iné operácie na corpus vitreum: oddelenie zadnej membrány sklovca 

laserom
 

5c884
Vitrektómie iným prístupom a iné operácie na corpus vitreum: bezošvá transkonjuktiválna vitrektómia: 

jednorazovými nástrojmi
5c884

Vitrektómie iným prístupom a iné operácie na corpus vitreum: bezošvá transkonjuktiválna vitrektómia: 

jednorazovými nástrojmi
 

5c88x Vitrektómie iným prístupom a iné operácie na corpus vitreum: ostatné 5c88x Vitrektómie iným prístupom a iné operácie na corpus vitreum: ostatné  

5c900 Orbitotómia: transfrontálny prístup 5c900 Orbitotómia: transfrontálny prístup  

5c901 Orbitotómia: transkonjuktiválny predný prístup 5c901 Orbitotómia: transkonjuktiválny predný prístup  

5c902 Orbitotómia: transkutánny predný prístup 5c902 Orbitotómia: transkutánny predný prístup  

5c903 Orbitotómia: transethmoidálny prístup 5c903 Orbitotómia: transethmoidálny prístup  

5c904 Orbitotómia: ostatné 5c904 Orbitotómia: ostatné  

5c90x Orbitotómia: bez bližšieho určenia 5c90x Orbitotómia: bez bližšieho určenia  

5c910 Odstránenie obsahu oka [eviscerácia] bez zavedenia implantátu orbity 5c910 Odstránenie obsahu oka [eviscerácia]: bez zavedenia implantátu orbity  2)

5c911
Odstránenie obsahu oka [eviscerácia] so súčasným zavedením implantátu orbity do sklerárneho obalu 

(sklerálnej šupky)
5c911

Odstránenie obsahu oka [eviscerácia]: so súčasným zavedením implantátu orbity do sklerárneho obalu 

(sklerálnej šupky)
 2)

5c91x Odstránenie obsahu oka [eviscerácia]: ostatné 5c91x Odstránenie obsahu oka [eviscerácia]: ostatné  

5c920 Odstránenie očného bulbu [enukleácia]: bez zavedenia implantátu orbity 5c920 Odstránenie očného bulbu [enukleácia]: bez zavedenia implantátu orbity  

5c921.0
Odstránenie očného bulbu [enukleácia]: so súčasným zavedením implantátu orbity do Tenonovej 

kapsuly: aloplastický implantát
5c921.0

Odstránenie očného bulbu [enukleácia]: so súčasným zavedením implantátu orbity do Tenonovej 

kapsuly: aloplastický implantát
 

5c921.1
Odstránenie očného bulbu [enukleácia]: so súčasným zavedením implantátu orbity do Tenonovej 

kapsuly: opláštený aloplastický implantát
5c921.1

Odstránenie očného bulbu [enukleácia]: so súčasným zavedením implantátu orbity do Tenonovej 

kapsuly: opláštený aloplastický implantát
 

5c921.2
Odstránenie očného bulbu [enukleácia]: so súčasným zavedením implantátu orbity do Tenonovej 

kapsuly: transplantát s kožou a tukom
5c921.2

Odstránenie očného bulbu [enukleácia]: so súčasným zavedením implantátu orbity do Tenonovej 

kapsuly: transplantát s kožou a tukom
 

5c921.3

Odstránenie očného bulbu [enukleácia]: so súčasným zavedením implantátu orbity do Tenonovej 

kapsuly: držiak bulbu z nerezorbovateľného, mikroporózneho materiálu, s mikrovaskulárnou 

integráciou, bez titanovej sieťky

5c921.3

Odstránenie očného bulbu [enukleácia]: so súčasným zavedením implantátu orbity do Tenonovej 

kapsuly: držiak bulbu z nerezorbovateľného, mikroporózneho materiálu, s mikrovaskulárnou 

integráciou, bez titanovej sieťky

 

5c921.4

Odstránenie očného bulbu [enukleácia]: so súčasným zavedením implantátu orbity do Tenonovej 

kapsuly: držiak bulbu z nerezorbovateľného, mikroporózneho materiálu, s mikrovaskulárnou 

integráciou, s titanovou sieťkou

5c921.4

Odstránenie očného bulbu [enukleácia]: so súčasným zavedením implantátu orbity do Tenonovej 

kapsuly: držiak bulbu z nerezorbovateľného, mikroporózneho materiálu, s mikrovaskulárnou 

integráciou, s titanovou sieťkou

 

5c921.5
Odstránenie očného bulbu [enukleácia]: so súčasným zavedením implantátu orbity do Tenonovej 

kapsuly s fixáciou na okohybné svaly

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5c921.x
Odstránenie očného bulbu [enukleácia]: so súčasným zavedením implantátu orbity do Tenonovej 

kapsuly: ostatné
5c921.x

Odstránenie očného bulbu [enukleácia]: so súčasným zavedením implantátu orbity do Tenonovej 

kapsuly: ostatné
 

5c922.0
Odstránenie očného bulbu [enukleácia]: so súčasným zavedením implantátu orbity mimo Tenonovu 

kapsulu: aloplastický implantát
5c922.0

Odstránenie očného bulbu [enukleácia]: so súčasným zavedením implantátu orbity mimo Tenonovu 

kapsulu: aloplastický implantát
 

5c922.1
Odstránenie očného bulbu [enukleácia]: so súčasným zavedením implantátu orbity mimo Tenonovu 

kapsulu: opláštený aloplastický implantát
5c922.1

Odstránenie očného bulbu [enukleácia]: so súčasným zavedením implantátu orbity mimo Tenonovu 

kapsulu: opláštený aloplastický implantát
 

5c922.2
Odstránenie očného bulbu [enukleácia]: so súčasným zavedením implantátu orbity mimo Tenonovu 

kapsulu: kožno - tukový transplantát
5c922.2

Odstránenie očného bulbu [enukleácia]: so súčasným zavedením implantátu orbity mimo Tenonovu 

kapsulu: kožno - tukový transplantát
 

5c922.3

Odstránenie očného bulbu [enukleácia]: so súčasným zavedením implantátu orbity mimo Tenonovu 

kapsulu: držiak bulbu z nerezorbovateľného, mikroporózneho materiálu, s mikrovaskulárnou 

integráciou, bez titanovej sieťky

5c922.3

Odstránenie očného bulbu [enukleácia]: so súčasným zavedením implantátu orbity mimo Tenonovu 

kapsulu: držiak bulbu z nerezorbovateľného, mikroporózneho materiálu, s mikrovaskulárnou 

integráciou, bez titanovej sieťky

 



5c922.4

Odstránenie očného bulbu [enukleácia]: so súčasným zavedením implantátu orbity mimo Tenonovu 

kapsulu: držiak bulbu z nerezorbovateľného, mikroporózneho materiálu, s mikrovaskulárnou 

integráciou, s titanovou sieťkou

5c922.4

Odstránenie očného bulbu [enukleácia]: so súčasným zavedením implantátu orbity mimo Tenonovu 

kapsulu: držiak bulbu z nerezorbovateľného, mikroporózneho materiálu, s mikrovaskulárnou 

integráciou, s titanovou sieťkou

 

5c922.x
Odstránenie očného bulbu [enukleácia]: so súčasným zavedením implantátu orbity mimo Tenonovu 

kapsulu: ostatné
5c922.x

Odstránenie očného bulbu [enukleácia]: so súčasným zavedením implantátu orbity mimo Tenonovu 

kapsulu: ostatné
 

5c92x Odstránenie očného bulbu [enukleácia]: ostatné 5c92x Odstránenie očného bulbu [enukleácia]: ostatné  

5c930 Iná excízia, deštrukcia a exenterácia orbity a vnútornej výstelky orbity: deštrukcia 5c930 Iná excízia, deštrukcia a exenterácia orbity a vnútornej výstelky orbity: deštrukcia  

5c931 Iná excízia, deštrukcia a exenterácia orbity a vnútornej výstelky orbity: teleexcízia chorého tkaniva 5c931 Iná excízia, deštrukcia a exenterácia orbity a vnútornej výstelky orbity: teleexcízia chorého tkaniva  

5c932 Iná excízia, deštrukcia a exenterácia orbity a vnútornej výstelky orbity: totálna excízia 5c932 Iná excízia, deštrukcia a exenterácia orbity a vnútornej výstelky orbity: totálna excízia  

5c933.0
Iná excízia, deštrukcia a exenterácia orbity a vnútornej výstelky orbity: exenterácia orbity so 

zachovaním kože viečka: bez zavedenia tkaniva alebo aloplastického materiálu
5c933.0

Iná excízia, deštrukcia a exenterácia orbity a vnútornej výstelky orbity: exenterácia orbity so 

zachovaním kože viečka: bez zavedenia tkaniva alebo aloplastického materiálu
 

5c933.1
Iná excízia, deštrukcia a exenterácia orbity a vnútornej výstelky orbity: exenterácia orbity so 

zachovaním kože viečka: s transplantáciou kože
5c933.1

Iná excízia, deštrukcia a exenterácia orbity a vnútornej výstelky orbity: exenterácia orbity so 

zachovaním kože viečka: s transplantáciou kože
 

5c933.2
Iná excízia, deštrukcia a exenterácia orbity a vnútornej výstelky orbity: exenterácia orbity so 

zachovaním kože viečka: s transplantáciou/transpozíciou ostatného tkaniva
5c933.2

Iná excízia, deštrukcia a exenterácia orbity a vnútornej výstelky orbity: exenterácia orbity so 

zachovaním kože viečka: s transplantáciou / transpozíciou ostatného tkaniva
 2)

5c933.3
Iná excízia, deštrukcia a exenterácia orbity a vnútornej výstelky orbity: exenterácia orbity so 

zachovaním kože viečka: so zavedením aloplastického materiálu
5c933.3

Iná excízia, deštrukcia a exenterácia orbity a vnútornej výstelky orbity: exenterácia orbity so 

zachovaním kože viečka: so zavedením aloplastického materiálu
 

5c933.x
Iná excízia, deštrukcia a exenterácia orbity a vnútornej výstelky orbity: exenterácia orbity so 

zachovaním kože viečka: ostatné
5c933.x

Iná excízia, deštrukcia a exenterácia orbity a vnútornej výstelky orbity: exenterácia orbity so 

zachovaním kože viečka: ostatné
 

5c934.0
Iná excízia, deštrukcia a exenterácia orbity a vnútornej výstelky orbity: exenterácia orbity bez 

zachovania kože viečka: bez zavedenia tkaniva alebo aloplastického materiálu
5c934.0

Iná excízia, deštrukcia a exenterácia orbity a vnútornej výstelky orbity: exenterácia orbity bez 

zachovania kože viečka: bez zavedenia tkaniva alebo aloplastického materiálu
 

5c934.1
Iná excízia, deštrukcia a exenterácia orbity a vnútornej výstelky orbity: exenterácia orbity bez 

zachovania kože viečka: s transplantáciou kože
5c934.1

Iná excízia, deštrukcia a exenterácia orbity a vnútornej výstelky orbity: exenterácia orbity bez 

zachovania kože viečka: s transplantáciou kože
 

5c934.2
Iná excízia, deštrukcia a exenterácia orbity a vnútornej výstelky orbity: exenterácia orbity bez 

zachovania kože viečka: s transplantáciou/transpozíciou ostatného tkaniva
5c934.2

Iná excízia, deštrukcia a exenterácia orbity a vnútornej výstelky orbity: exenterácia orbity bez 

zachovania kože viečka: s transplantáciou / transpozíciou ostatného tkaniva
 2)

5c934.3
Iná excízia, deštrukcia a exenterácia orbity a vnútornej výstelky orbity: exenterácia orbity bez 

zachovania kože viečka: so zavedením aloplastického materiálu
5c934.3

Iná excízia,deštrukcia a exenterácia orbity a vnútornej výstelky orbity: exenterácia orbity bez 

zachovania kože viečka: so zavedením aloplastického materiálu
 2)

5c934.x
Iná excízia, deštrukcia a exenterácia orbity a vnútornej výstelky orbity: exenterácia orbity bez 

zachovania kože viečka: ostatné
5c934.x

Iná excízia, deštrukcia a exenterácia orbity a vnútornej výstelky orbity: exenterácia orbity bez 

zachovania kože viečka: ostatné
 

5c93x Iná excízia, deštrukcia a exenterácia orbity a vnútornej výstelky orbity: ostatné 5c93x Iná excízia, deštrukcia a exenterácia orbity a vnútornej výstelky orbity: ostatné  

5c941.0 Sekundárne zavedenie implantátu orbity navonok Tenonovej kapsuly: aloplastický implantát 5c941.0 Sekundárne zavedenie implantátu orbity navonok Tenonovej kapsuly: aloplastický implantát  

5c941.1 Sekundárne zavedenie implantátu orbity navonok Tenonovej kapsuly: opláštený aloplastický implantát 5c941.1 Sekundárne zavedenie implantátu orbity navonok Tenonovej kapsuly: opláštený aloplastický implantát  

5c941.2
Sekundárne zavedenie implantátu orbity navonok Tenonovej kapsuly: transplantát s kožou a tukovým 

tkanivom
5c941.2

Sekundárne zavedenie implantátu orbity navonok Tenonovej kapsuly: transplantát s kožou a tukovým 

tkanivom
 

5c941.3
Sekundárne zavedenie implantátu orbity navonok Tenonovej kapsuly: držiak bulbu z 

nerezorbovateľného, mikroporózneho materiálu, s mikrovaskulárnou integráciou, bez titanovej sieťky
5c941.3

Sekundárne zavedenie implantátu orbity navonok Tenonovej kapsuly: držiak bulbu z 

nerezorbovateľného, mikroporózneho materiálu, s mikrovaskulárnou integráciou, bez titanovej sieťky
 

5c941.4
Sekundárne zavedenie implantátu orbity navonok Tenonovej kapsuly: držiak bulbu z 

nerezorbovateľného, mikroporózneho materiálu, s mikrovaskulárnou integráciou, s titanovou sieťkou
5c941.4

Sekundárne zavedenie implantátu orbity navonok Tenonovej kapsuly: držiak bulbu z 

nerezorbovateľného, mikroporózneho materiálu, s mikrovaskulárnou integráciou, s titanovou sieťkou
 

5c941.x Sekundárne zavedenie implantátu orbity navonok Tenonovej kapsuly: ostatné 5c941.x Sekundárne zavedenie implantátu orbity navonok Tenonovej kapsuly: ostatné  

5c953.0 Výmena implantátu orbity: so zavedením aloplastického implantátu 5c953.0 Výmena implantátu orbity: so zavedením aloplastického implantátu  

5c953.1 Výmena implantátu orbity: so zavedením oplášteného aloplastického implantátu 5c953.1 Výmena implantátu orbity: so zavedením oplášteného aloplastického implantátu  

5c953.2 Výmena implantátu orbity: so zavedením transplantátu s kožou a tukovým tkanivom 5c953.2 Výmena implantátu orbity: so zavedením transplantátu s kožou a tukovým tkanivom  

5c953.3
Výmena implantátu orbity: so zavedením držiaka bulbu z nerezorbovateľného, mikroporózneho 

materiálu, s mikrovaskulárnou integráciou, bez titanovej sieťky
5c953.3

Výmena implantátu orbity: so zavedením držiaka bulbu z nerezorbovateľného, mikroporózneho 

materiálu, s mikrovaskulárnou integráciou, bez titanovej sieťky
 

5c953.4
Výmena implantátu orbity: so zavedením držiaka bulbu z nerezorbovateľného, mikroporózneho 

materiálu, s mikrovaskulárnou integráciou, s titanovou sieťkou
5c953.4

Výmena implantátu orbity: so zavedením držiaka bulbu z nerezorbovateľného, mikroporózneho 

materiálu, s mikrovaskulárnou integráciou, s titanovou sieťkou
 

5c953.x Výmena implantátu orbity: ostatné 5c953.x Výmena implantátu orbity: ostatné  

5c962 Sekundárne zavedenie, revízia a odstránenie implantátu orbity: revízia implantátu orbity 5c962 Sekundárne zavedenie, revízia a odstránenie implantátu orbity: revízia implantátu orbity  

5c964 Sekundárne zavedenie, revízia a odstránenie implantátu orbity: odstránenie implantátu orbity 5c964 Sekundárne zavedenie, revízia a odstránenie implantátu orbity: odstránenie implantátu orbity  

5c96x Sekundárne zavedenie, revízia a odstránenie implantátu orbity: ostatné 5c96x Sekundárne zavedenie, revízia a odstránenie implantátu orbity: ostatné  



5c970.0 Revízia a rekonštrukcia orbity a očného bulbu: plastická rekonštrukcia orbity: bez transplantátu 5c970.0 Revízia a rekonštrukcia orbity a očného bulbu: plastická rekonštrukcia orbity: bez transplantátu  

5c970.1
Revízia a rekonštrukcia orbity a očného bulbu: plastická rekonštrukcia orbity: so slizničným 

transplantátom
5c970.1

Revízia a rekonštrukcia orbity a očného bulbu: plastická rekonštrukcia orbity: so slizničným 

transplantátom
 

5c970.2 Revízia a rekonštrukcia orbity a očného bulbu: plastická rekonštrukcia orbity: s kožným transplantátom 5c970.2 Revízia a rekonštrukcia orbity a očného bulbu: plastická rekonštrukcia orbity: s kožným transplantátom  

5c970.3
Revízia a rekonštrukcia orbity a očného bulbu: plastická rekonštrukcia orbity: s ostatným autológnym 

materiálom
5c970.3

Revízia a rekonštrukcia orbity a očného bulbu: plastická rekonštrukcia orbity: s ostatným autológnym 

materiálom
 

5c970.4
Revízia a rekonštrukcia orbity a očného bulbu: plastická rekonštrukcia orbity: s aloplastickým 

materiálom
5c970.4

Revízia a rekonštrukcia orbity a očného bulbu: plastická rekonštrukcia orbity: s aloplastickým 

materiálom
 

5c970.x Revízia a rekonštrukcia orbity a očného bulbu: plastická rekonštrukcia orbity: ostatné 5c970.x Revízia a rekonštrukcia orbity a očného bulbu: plastická rekonštrukcia orbity: ostatné  

5c971 Revízia a rekonštrukcia orbity a očného bulbu: primárna rekonštrukcia očného bulbu 5c971 Revízia a rekonštrukcia orbity a očného bulbu: primárna rekonštrukcia očného bulbu  

5c972 Revízia a rekonštrukcia orbity a očného bulbu: sekundárna rekonštrukcia očného bulbu 5c972 Revízia a rekonštrukcia orbity a očného bulbu: sekundárna rekonštrukcia očného bulbu  

5c973 Revízia a rekonštrukcia orbity a očného bulbu: revízia dutiny orbity 5c973 Revízia a rekonštrukcia orbity a očného bulbu: revízia dutiny orbity  

5c97x Revízia a rekonštrukcia orbity a očného bulbu: ostatné 5c97x Revízia a rekonštrukcia orbity a očného bulbu: ostatné  

5c980 Rekonštrukcia steny orbity: s orbitoplastikou 5c980 Rekonštrukcia steny orbity: s orbitoplastikou  

5c981 Rekonštrukcia steny orbity: s metalickými platňami alebo implantátmi 5c981 Rekonštrukcia steny orbity: s metalickými platňami alebo implantátmi  

5c982 Rekonštrukcia steny orbity: s aloplastickým materiálom 5c982 Rekonštrukcia steny orbity: s aloplastickým materiálom  

5c983 Rekonštrukcia steny orbity: s lalokmi z galea (aponeurotica) 5c983 Rekonštrukcia steny orbity: s lalokmi z galea (aponeurotica)  

5c984 Rekonštrukcia steny orbity: s mikrovaskulárnymi lalokmi 5c984 Rekonštrukcia steny orbity: s mikrovaskulárnymi lalokmi  

5c98x Rekonštrukcia steny orbity: ostatné 5c98x Rekonštrukcia steny orbity: ostatné  

5c990.0 Operácie na nervus opticus: výkon na myelínovej pošve nervu 5c990.0 Operácie na nervus opticus: výkon na myelínovej pošve nervu  

5c990.1 Operácie na nervus opticus: excízia chorého tkaniva nervus opticus 5c990.1 Operácie na nervus opticus: excízia chorého tkaniva nervus opticus  

5c990.2 Operácie na nervus opticus: ostatné 5c990.2 Operácie na nervus opticus: ostatné  

5c991.0 Iné operácie na orbite, oku a očnom bulbe: kostná dekompresia orbity: jedna stena 5c991.0 Iné operácie na orbite, oku a očnom bulbe: kostná dekompresia orbity: jedna stena  

5c991.1 Iné operácie na orbite, oku a očnom bulbe: kostná dekompresia orbity: dve steny 5c991.1 Iné operácie na orbite, oku a očnom bulbe: kostná dekompresia orbity: dve steny  

5c991.2 Iné operácie na orbite, oku a očnom bulbe: kostná dekompresia orbity: tri steny 5c991.2 Iné operácie na orbite, oku a očnom bulbe: kostná dekompresia orbity: tri steny  

5c991.x Iné operácie na orbite, oku a očnom bulbe: kostná dekompresia orbity: ostatné 5c991.x Iné operácie na orbite, oku a očnom bulbe: kostná dekompresia orbity: ostatné  

5c992 Iné operácie na orbite, oku a očnom bulbe: resekcia tukového tkaniva z orbity 5c992 Iné operácie na orbite, oku a očnom bulbe: resekcia tukového tkaniva z orbity  

5c993 Iné operácie na orbite, oku a očnom bulbe: vloženie intraokulárneho nosiča medikamentov 5c993 Iné operácie na orbite, oku a očnom bulbe: vloženie intraokulárneho nosiča medikamentov  

5c994 Iné operácie na orbite, oku a očnom bulbe: vloženie extrabulbárneho nosiča medikamentov 5c994 Iné operácie na orbite, oku a očnom bulbe: vloženie extrabulbárneho nosiča medikamentov  

5c995 Iné operácie na orbite, oku a očnom bulbe: prechodné zvýšenie intraokulárneho tlaku 5c995 Iné operácie na orbite, oku a očnom bulbe: prechodné zvýšenie intraokulárneho tlaku  

5c996 Iné operácie na orbite, oku a očnom bulbe: odstránenie implantátu po operácii glaukómu 5c996 Iné operácie na orbite, oku a očnom bulbe: odstránenie implantátu po operácii glaukómu  

5c997.1
Terapeutické podanie látok do sklovcového priestoru bez predchádzajúcej vitrektómie: antirastové 

faktory

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5c997.2 Terapeutické podanie látok do sklovcového priestoru bez predchádzajúcej vitrektómie: cytostatiká
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5c997.x Terapeutické podanie látok do sklovcového priestoru bez predchádzajúcej vitrektómie: ostatné
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5c99x Iné operácie na orbite, oku a očnom bulbe: ostatné 5c99x Iné operácie na orbite, oku a očnom bulbe: ostatné  

5d100 Implantácia titánového fixatéra pre ukotvenie náhradnej ušnice (epitézy) 5d100 Implantácia titánového fixatéra pre ukotvenie náhradnej ušnice (epitézy)  

5d101 Náhrada chýbajúcej alebo malformovanej ušnice 5d101 Náhrada chýbajúcej alebo malformovanej ušnice  

5d102 Náhrada chýbajúcej alebo malformovanej ušnice autológnym materiálom 5d102 Náhrada chýbajúcej alebo malformovanej ušnice autológnym materiálom  

5d103 Excízia lézie ušnice 5d103 Excízia lézie ušnice  

5d104 Parciálna resekcia ušnice postihnutej tumorom 5d104 Parciálna resekcia ušnice postihnutej tumorom  

5d105 Odstránenie preaurikulárnej fistuly 5d105 Odstránenie preaurikulárnej fistuly  

5d106 Odstránenie preaurikulárnej cysty 5d106 Odstránenie preaurikulárnej cysty  

5d107 Odstránenie jedného alebo viacerých polypov zo zvukovodu alebo z bubienkovej a trepanačnej dutiny 5d107 Odstránenie jedného alebo viacerých polypov zo zvukovodu alebo z bubienkovej a trepanačnej dutiny  

5d108 Resekcia hyperostózy alebo osteómu vonkajšieho zvukovodu 5d108 Resekcia hyperostózy alebo osteómu vonkajšieho zvukovodu  

5d109 Resekcia ohraničeného tumoru vonkajšieho zvukovodu 5d109 Resekcia ohraničeného tumoru vonkajšieho zvukovodu  

5d10a Incízia ušnice 5d10a Incízia ušnice  

5d10b Incízia othematómu 5d10b Incízia othematómu  



5d10c Incízia abscesu vonkajšieho zvukovodu 5d10c Incízia abscesu vonkajšieho zvukovodu  

5d10d Operácia stenózy vonkajšieho zvukovodu 5d10d Operácia stenózy vonkajšieho zvukovodu  

5d10e Operácia vrodenej atrézie vonkajšieho zvukovodu 5d10e Operácia vrodenej atrézie vonkajšieho zvukovodu  

5d10f Operácia vrodenej duplikatúry vonkajšieho zvukovodu 5d10f Operácia vrodenej duplikatúry vonkajšieho zvukovodu  

5d10g Meatoplastika 5d10g Meatoplastika  

5d10h.a1 Rekonštrukcia chýbajúcej alebo malformovanej ušnice: autológny materiál 5d10h.a1 Rekonštrukcia chýbajúcej alebo malformovanej ušnice: autológny materiál  

5d10h.a2 Rekonštrukcia chýbajúcej alebo malformovanej ušnice: alogénny materiál 5d10h.a2 Rekonštrukcia chýbajúcej alebo malformovanej ušnice: alogénny materiál  

5d10h.ax Rekonštrukcia chýbajúcej alebo malformovanej ušnice: iná 5d10h.ax Rekonštrukcia chýbajúcej alebo malformovanej ušnice: iná  

5d10h.b1 Rekonštrukcia chýbajúceho alebo malformovaného lalôčika ušnice: autológny materiál 5d10h.b1 Rekonštrukcia chýbajúceho alebo malformovaného lalôčika ušnice: autológny materiál  

5d10j Aurikuloplastika 5d10j Aurikuloplastika  

5d10k Excízia fistuly ušnice 5d10k Excízia fistuly ušnice  

5d10m Radikálna resekcia ušnice postihnutej tumorom 5d10m Radikálna resekcia ušnice postihnutej tumorom  

5d10n Sutúra ušnice 5d10n Sutúra ušnice  

5d10p Incízia subperichondrálneho abscesu ušnice 5d10p Incízia subperichondrálneho abscesu ušnice  

5d10q.1 Krytie defektu ušnice: rekonštrukcia miestnym lalokom 5d10q.1 Krytie defektu ušnice: rekonštrukcia miestnym lalokom  

5d10q.2 Krytie defektu ušnice: rekonštrukcia ostrovčekovým lalokom 5d10q.2 Krytie defektu ušnice: rekonštrukcia ostrovčekovým lalokom  

5d300 Myringoplastika 5d300 Myringoplastika  

5d301 Vloženie protézy kryjúcej perforáciu blanky bubienka 5d301 Vloženie protézy kryjúcej perforáciu blanky bubienka  

5d302 Stapedotómia so zavesením pistonu na kladivko 5d302 Stapedotómia so zavesením pistonu na kladivko  

5d303 Stapedotómia s uhlovým pistonom 5d303 Stapedotómia s uhlovým pistonom  

5d304 Mobilizácia strmienka 5d304 Mobilizácia strmienka  

5d305 Stapedotómia 5d305 Stapedotómia  

5d306 Revízna operácia po stapedotómii, stapedektómii a mobilizácii strmienka 5d306 Revízna operácia po stapedotómii, stapedektómii a mobilizácii strmienka  

5d307
Tympanoplastika s rekonštrukciou defektu blanky bubienka a reťaze sluchových kostičiek 

preformovaným implantátom
5d307

Tympanoplastika s rekonštrukciou defektu blanky bubienka a reťaze sluchových kostičiek 

preformovaným implantátom
 

5d308.1 Revízna operácia stredného ucha: pre recidívu cholesteatómu 5d308.1 Revízna operácia stredného ucha: pre recidívu cholesteatómu  

5d308.2 Revízna operácia stredného ucha: second look operácia 5d308.2 Revízna operácia stredného ucha: second look operácia  

5d30a Tympanoplastika 5d30a Tympanoplastika  

5d500 Resekcia tumoru stredného ucha 5d500 Resekcia tumoru stredného ucha  

5d501 Vnútroušná (kochleárna) implantácia jednostranne 5d501 Vnútroušná (kochleárna) implantácia jednostranne  

5d502 Implantácia fixatéra pre implantát 5d502 Implantácia fixatéra pre implantát  

5d503 Revízna operácia po vnútroušnej (kochleárnej) implantácii 5d503 Revízna operácia po vnútroušnej (kochleárnej) implantácii  

5d504 Implantácia aktívneho stredoušného implantátu 5d504 Implantácia aktívneho stredoušného implantátu  

5d505 Excízia tumoru stredného ucha 5d505 Excízia tumoru stredného ucha  

5d506 Dekompresia saccus endolymphaticus 5d506 Dekompresia saccus endolymphaticus  

5d507 Labyrintotómia 5d507 Labyrintotómia  

5d508 Exploratívna tympanotómia 5d508 Exploratívna tympanotómia  

5d509 Mastoidektómia 5d509 Mastoidektómia  

5d50a Resekcia spánkovej kosti 5d50a Resekcia spánkovej kosti  

5d50b Subtotálna petrosektómia pre rozsiahly cholesteatóm stredného ucha so slepým uzáverom zvukovodu 5d50b Subtotálna petrosektómia pre rozsiahly cholesteatóm stredného ucha so slepým uzáverom zvukovodu  

5d50c Chirurgické ošetrenie sinus sigmoideus 5d50c Chirurgické ošetrenie sinus sigmoideus  

5d50d Chirurgické riešenie intrakraniálnej komplikácie zápalu stredného ucha 5d50d Chirurgické riešenie intrakraniálnej komplikácie zápalu stredného ucha  

5d50e Paracentéza 5d50e Paracentéza  

5d50f Myringotómia 5d50f Myringotómia  

5d50g Transmyringická drenáž so zavedením ventilačnej trubičky 5d50g Transmyringická drenáž so zavedením ventilačnej trubičky  

5f100 Excízia lézie vonkajšieho nosa 5f100 Excízia lézie vonkajšieho nosa  

5f101 Excízia lézie nosovej dutiny 5f101 Excízia lézie nosovej dutiny  

5f102 Resekcia rinofýmy 5f102 Resekcia rinofýmy  

5f103 Extirpácia solitárneho polypu z nosa 5f103 Extirpácia solitárneho polypu z nosa  

5f104 Extirpácia nosových polypov endoskopicky 5f104 Extirpácia nosových polypov endoskopicky  



5f105 Extirpácia papilómu nosa 5f105 Extirpácia papilómu nosa  

5f106 Endoskopická endonazálna resekcia tumoru nosa 5f106 Endoskopická endonazálna resekcia tumoru nosa  

5f107 Extrakcia penetrujúceho cudzieho telesa z nosa 5f107 Extrakcia penetrujúceho cudzieho telesa z nosa  

5f108 Disekcia synechií nosovej dutiny 5f108 Disekcia synechií nosovej dutiny  

5f109 Resekcia tumoru vonkajšieho nosa primárnym zošitím 5f109 Resekcia tumoru vonkajšieho nosa primárnym zošitím  

5f10a.0 Resekcia tumoru vonkajšieho nosa: s lalokovou plastikou 5f10a.0 Resekcia tumoru vonkajšieho nosa: s lalokovou plastikou  

5f10a.1 Resekcia tumoru vonkajšieho nosa: s plastikou voľným lalokom 5f10a.1 Resekcia tumoru vonkajšieho nosa: s plastikou voľným lalokom  

5f10b.1 Extirpácie vonkajšieho nosa: dermoidná cysta 5f10b.1 Extirpácie vonkajšieho nosa: dermoidná cysta  

5f10b.2 Extirpácia vonkajšieho nosa: fistula 5f10b.2 Extirpácia vonkajšieho nosa: fistula  

5f110 Rekonštrukcia defektu vonkajšieho nosa otočným lalokom 5f110 Rekonštrukcia defektu vonkajšieho nosa otočným lalokom  

5f111 Vytvorenie nosa lokálnymi lalokmi 5f111 Vytvorenie nosa lokálnymi lalokmi  

5f112.0 Rekonštrukcia nosa: vzdialenými lalokmi 5f112.0 Rekonštrukcia nosa: vzdialenými lalokmi  

5f112.1 Rekonštrukcia nosa: mikrovaskulárnymi lalokmi 5f112.1 Rekonštrukcia nosa: mikrovaskulárnymi lalokmi  

5f113 Korekcia skeletu rázštepového nosa 5f113 Korekcia skeletu rázštepového nosa  

5f114 Korekcia mäkkých častí rázštepového nosa 5f114 Korekcia mäkkých častí rázštepového nosa  

5f115 Korekcia nozdier rázštepového nosa 5f115 Korekcia nozdier rázštepového nosa  

5f116 Operácia vrodenej stenózy apertúra piriformis 5f116 Operácia vrodenej stenózy apertúra piriformis  

5f117 Otvorenie choanálnej atrézie 5f117 Otvorenie choanálnej atrézie  

5f118 Korekcia stenózy nosového vchodu 5f118 Korekcia stenózy nosového vchodu  

5f119.1 Korekcia nosového krídla: excíziou kože 5f119.1 Korekcia nosového krídla: excíziou kože  

5f119.x Korekcia nosového krídla: iným spôsobom 5f119.x Korekcia nosového krídla: iným spôsobom  

5f11b.0 Korekcia poklesnutého a deformovaného nosového krídla: s použitím kostného štepu 5f11b.0 Korekcia poklesnutého a deformovaného nosového krídla: s použitím kostného štepu  

5f11b.1 Korekcia poklesnutého a deformovaného nosového krídla: s použitím allomateriálu 5f11b.1 Korekcia poklesnutého a deformovaného nosového krídla: s použitím allomateriálu  

5f11c.0 Sekundárna korekcia krídla nosa alebo spodiny nosa po rázštepe: s použitím kostného štepu 5f11c.0 Sekundárna korekcia krídla nosa alebo spodiny nosa po rázštepe: s použitím kostného štepu  

5f11c.1 Sekundárna korekcia krídla nosa alebo spodiny nosa po rázštepe: s použitím allomateriálu 5f11c.1 Sekundárna korekcia krídla nosa alebo spodiny nosa po rázštepe: s použitím allomateriálu  

5f11d Zúženie nosovej dutiny 5f11d Zúženie nosovej dutiny  

5f11e Korekcia nosovej chlopne 5f11e Korekcia nosovej chlopne  

5f120 Osteosyntéza zlomeniny nosa 5f120 Osteosyntéza zlomeniny nosa  

5f121.0 Repozícia zlomeniny vonkajšieho nosa: chirurgickou intervenciou 5f121.0 Repozícia zlomeniny vonkajšieho nosa: chirurgickou intervenciou  

5f121.1 Repozícia zlomeniny vonkajšieho nosa: nekrvavou cestou 5f121.1 Repozícia zlomeniny vonkajšieho nosa: nekrvavou cestou  

5f190 Operácia čuchových dutín 5f190 Operácia čuchových dutín  

5f193 Operácia choanálnej atrézie alebo stenózy 5f193 Operácia choanálnej atrézie alebo stenózy  

5f195 Incízia abscesu nosa 5f195 Incízia abscesu nosa  

5f197 Turbinoplastika 5f197 Turbinoplastika  

5f198 Ligatúra artéria ethmoidalis vonkajším prístupom 5f198 Ligatúra artéria ethmoidalis vonkajším prístupom  

5f199 Endoskopická hemostáza pri epistaxe 5f199 Endoskopická hemostáza pri epistaxe  

5f200 Septorinoplastika 5f200 Septorinoplastika  

5f201 Septorinoplastika otvorene chirurgicky 5f201 Septorinoplastika otvorene chirurgicky  

5f202 Revízia po septorinoplastike 5f202 Revízia po septorinoplastike  

5f203 Resekcia hrany alebo tŕňa nosového septa endoskopicky 5f203 Resekcia hrany alebo tŕňa nosového septa endoskopicky  

5f204 Extrakorporálna rekonštrukcia nosového septa 5f204 Extrakorporálna rekonštrukcia nosového septa  

5f205 Septoplastika podľa Cottleho 5f205 Septoplastika podľa Cottleho  

5f206 Revízia po septoplastike 5f206 Revízia po septoplastike  

5f207.1 Uzáver perforácie nosového septa: s použitím implantátu 5f207.1 Uzáver perforácie nosového septa: s použitím implantátu  

5f207.x Uzáver perforácie nosového septa: iný 5f207.x Uzáver perforácie nosového septa: iný  

5f209 Resekcia hemangiómu nosového septa 5f209 Resekcia hemangiómu nosového septa  

5f20a Saundersova dermoplastika nosového septa 5f20a Saundersova dermoplastika nosového septa  

5f210 Repozícia nosového septa 5f210 Repozícia nosového septa  

5f211 Otvorená repozícia zlomeniny nosového septa 5f211 Otvorená repozícia zlomeniny nosového septa  



5f290 Excízia z nosového septa 5f290 Excízia z nosového septa  

5f291 Incízia a evakuácia hematómu alebo abscesu nosového septa 5f291 Incízia a evakuácia hematómu alebo abscesu nosového septa  

5f300 Endoskopická resekcia tumoru klivu 5f300 Endoskopická resekcia tumoru klivu  

5f310.0 Endoskopická etmoidotómia s dekompresiou orbity 5f310.0 Endoskopická etmoidotómia s dekompresiou orbity  

5f310.1 Endoskopická etmoidotómia s otvorením subperiostálneho abscesu orbity 5f310.1 Endoskopická etmoidotómia s otvorením subperiostálneho abscesu orbity  

5f311 Endoskopická operácia klinovej dutiny 5f311 Endoskopická operácia klinovej dutiny  

5f320 Expanzia sinus maxillaris 5f320 Expanzia sinus maxillaris  

5f321 Trepanácia sinus maxillaris 5f321 Trepanácia sinus maxillaris  

5f322 Endonazálna trepanácia sinus maxillaris 5f322 Endonazálna trepanácia sinus maxillaris  

5f323 Endoskopické otvorenie sinus maxillaris 5f323 Endoskopické otvorenie sinus maxillaris  

5f324 Transmaxilárna excízia lézie sinus maxillaris 5f324 Transmaxilárna excízia lézie sinus maxillaris  

5f325 Excízia lézie zo sinus maxillaris cez laterálnu rinotómiu 5f325 Excízia lézie zo sinus maxillaris cez laterálnu rinotómiu  

5f330 Endoskopická operácia čelovej dutiny 5f330 Endoskopická operácia čelovej dutiny  

5f331 Operácia čelovej dutiny z vonkajšieho prístupu 5f331 Operácia čelovej dutiny z vonkajšieho prístupu  

5f332 Extirpácia osteómu čelovej dutiny a čuchových dutín 5f332 Extirpácia osteómu čelovej dutiny a čuchových dutín  

5f333 Obliterácia čelovej dutiny 5f333 Obliterácia čelovej dutiny  

5f340 Funkčná endoskopická operácia prínosových dutín 5f340 Funkčná endoskopická operácia prínosových dutín  

5f341 Revízna funkčná endoskopická operácia prínosových dutín 5f341 Revízna funkčná endoskopická operácia prínosových dutín  

5f342 Endoskopická operácia mukokély prínosových dutín 5f342 Endoskopická operácia mukokély prínosových dutín  

5f343 Endoskopická operácia osteómu prínosových dutín 5f343 Endoskopická operácia osteómu prínosových dutín  

5f344 Endoskopická pansinusoperácia 5f344 Endoskopická pansinusoperácia  

5f345 Endoskopická resekcia tumoru prínosových dutín a rinobázy 5f345 Endoskopická resekcia tumoru prínosových dutín a rinobázy  

5f390 Wasmundova plastika pri oroantrálnej fistule 5f390 Wasmundova plastika pri oroantrálnej fistule  

5f391 Endoskopická duraplastika 5f391 Endoskopická duraplastika  

5f392 Endoskopická extirpácia antrochoanálneho polypu 5f392 Endoskopická extirpácia antrochoanálneho polypu  

5f393 Endoskopia s excíziou z tumoru nosa a prínosových dutín 5f393 Endoskopia s excíziou z tumoru nosa a prínosových dutín  

5f394 Endoskopická endonazálna resekcia tumoru nosa a prínosových dutín 5f394 Endoskopická endonazálna resekcia tumoru nosa a prínosových dutín  

5g100 Naloženie aktívneho ťahu na retinovaný zub 5g100 Naloženie aktívneho ťahu na retinovaný zub  

5g101 Hemiextrakcia 5g101 Hemiextrakcia  

5g102 Kyretáž jedného zuba 5g102 Kyretáž jedného zuba  

5g103 Dekapsulácia zuba 5g103 Dekapsulácia zuba  

5g104 Repozícia subluxovaného alebo luxovaného zuba 5g104 Repozícia subluxovaného alebo luxovaného zuba  

5g105 Transplantácia zuba 5g105 Transplantácia zuba  

5g106 Zavedenie implantátu 5g106 Zavedenie implantátu  

5g107 Odstránenie implantátu 5g107 Odstránenie implantátu  

5g108 Augmentácia kostného tkaniva 5g108 Augmentácia kostného tkaniva  

5g109 Fixácia zubov 5g109 Fixácia zubov  

5g10a Chirurgická revízia extrakčnej rany 5g10a Chirurgická revízia extrakčnej rany  

5g10b Sutúra extrakčnej rany 5g10b Sutúra extrakčnej rany  

5g110.0 Resekcia hrotu zubného koreňa: frontálnych zubov 5g110.0 Resekcia hrotu zubného koreňa: frontálnych zubov  

5g110.1 Resekcia hrotu zubného koreňa: distálnych zubov 5g110.1 Resekcia hrotu zubného koreňa: distálnych zubov  

5g111 Resekcia hrotu zubného koreňa u troch a viacerých zubov 5g111 Resekcia hrotu zubného koreňa u troch a viacerých zubov  

5g120 Komplikovaná extrakcia zuba 5g120 Komplikovaná extrakcia zuba  

5g121 Chirurgická extrakcia zuba 5g121 Chirurgická extrakcia zuba  

5g122 Extrakcia viackoreňového zuba 5g122 Extrakcia viackoreňového zuba  

5g123 Extrakcia zuba po rázštepoch 5g123 Extrakcia zuba po rázštepoch  

5g200 Excízia mäkkých tkanív 5g200 Excízia mäkkých tkanív  

5g201 Intraorálna incízia dentogénneho abscesu 5g201 Intraorálna incízia dentogénneho abscesu  

5g202 Chirurgická liečba parodontálneho abscesu 5g202 Chirurgická liečba parodontálneho abscesu  

5g203 Operácia parodontu 5g203 Operácia parodontu  



5g204.0 Odklopenie mukoperiostálneho laloka: frontálneho 5g204.0 Odklopenie mukoperiostálneho laloka: frontálneho  

5g204.1 Odklopenie mukoperiostálneho laloka: laterálneho 5g204.1 Odklopenie mukoperiostálneho laloka: laterálneho  

5g205 Plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov 5g205 Plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov  

5g206 Rekonštrukcia ďasna 5g206 Rekonštrukcia ďasna  

5g207 Rekonštrukcia ďasna od troch a viac zubov v jednom kvadrante 5g207 Rekonštrukcia ďasna od troch a viac zubov v jednom kvadrante  

5g208.0 Rekonštrukcia sliznice: do 2 cm2 jednostranne 5g208.0 Rekonštrukcia sliznice: do 2 cm2 jednostranne  

5g208.1 Rekonštrukcia sliznice: do 4 cm2 jednostranne 5g208.1 Rekonštrukcia sliznice: do 4 cm2 jednostranne  

5g208.2 Rekonštrukcia sliznice: nad 4 cm2 jednostranne 5g208.2 Rekonštrukcia sliznice: nad 4 cm2 jednostranne  

5g209.1 Gingivoplastika: v rozsahu jedného až dvoch zubov 5g209.1 Gingivoplastika: v rozsahu jedného až dvoch zubov  

5g209.2 Gingivoplastika: v rozsahu troch a viac zubov v jednom kvadrante 5g209.2 Gingivoplastika: v rozsahu troch a viac zubov v jednom kvadrante  

5g20a Gingivektómia 5g20a Gingivektómia  

5g20b Sutúra ďasna pri rázštepoch 5g20b Sutúra ďasna pri rázštepoch  

5g20c Sutúra ďasna 5g20c Sutúra ďasna  

5g20d
Regeneračná operácia parodontu alebo ďasna a transplantácia alveolu v rozsahu jedného až dvoch 

zubov
5g20d

Regeneračná operácia parodontu alebo ďasna a transplantácia alveolu v rozsahu jedného až dvoch 

zubov
 

5g20e Osteoplastika alveolárneho výbežku distrakciou 5g20e Osteoplastika alveolárneho výbežku distrakciou  

5g20g.1 Trepanácia alveolu: v oblasti apexu zuba 5g20g.1 Trepanácia alveolu: v oblasti apexu zuba  

5g20g.x Trepanácia alveolu: iná 5g20g.x Trepanácia alveolu: iná  

5g20h.1 Resekcia alveolu: pri rázštepe 5g20h.1 Resekcia alveolu: pri rázštepe  

5g20h.x Resekcia alveolu: iná 5g20h.x Resekcia alveolu: iná  

5g20k Kortikotómia alveolu v okolí zuba 5g20k Kortikotómia alveolu v okolí zuba  

5g20m.0
Repozícia fragmentovaného alveolu, alveolárneho výbežku v rozsahu jedného kvadrantu s 

jednoduchou fixáciou
5g20m.0

Repozícia fragmentovaného alveolu, alveolárneho výbežku v rozsahu: kvadrantu s jednoduchou 

fixáciou
 2)

5g20m.1
Repozícia fragmentovaného alveolu, alveolárneho výbežku v rozsahu oboch kvadrantov s jednoduchou 

fixáciou
5g20m.1

Repozícia fragmentovaného alveolu, alveolárneho výbežku v rozsahu: oboch kvadrantov s 

jednoduchou fixáciou
 2)

5g20m.2
Repozícia fragmentovaného alveolu, alveolárneho výbežku v rozsahu jedného kvadrantu s 

ostesyntézou
5g20m.2 Repozícia fragmentovaného alveolu, alveolárneho výbežku v rozsahu: kvadrantu s ostesyntézou  2)

5g20m.3 Repozícia fragmentovaného alveolu, alveolárneho výbežku v rozsahu oboch kvadrantov s ostesyntézou 5g20m.3
Repozícia fragmentovaného alveolu, alveolárneho výbežku v rozsahu: oboch kvadrantov s 

ostesyntézou
 2)

5g20n Uzavretá repozícia a fixácia zlomeniny alveolu v rozsahu jedného sextantu 5g20n Uzavretá repozícia a fixácia zlomeniny alveolu v rozsahu jedného sextantu  

5g20o Odstránenie implantátov fixačných zariadení z podnebia 5g20o Odstránenie implantátov fixačných zariadení z podnebia  

5g210 Fenestrácia cysty maxily 5g210 Fenestrácia cysty maxily  

5g211 Extirpácia cysty maxily 5g211 Extirpácia cysty maxily  

5g212.0 Extirpácia tumoru alebo cysty mandibuly: do 2 cm 5g212.0 Extirpácia tumoru alebo cysty mandibuly: do 2 cm  

5g212.1 Extirpácia tumoru alebo cysty mandibuly: do 4 cm 5g212.1 Extirpácia tumoru alebo cysty mandibuly: do 4 cm  

5g212.2 Extirpácia tumoru alebo cysty mandibuly: nad 4 cm 5g212.2 Extirpácia tumoru alebo cysty mandibuly: nad 4 cm  

5g220.0 Alveoloplastika: s použitím kožného alebo sliznicového štepu 5g220.0 Alveoloplastika: s použitím kožného alebo sliznicového štepu  

5g220.1 Alveoloplastika: s použitím kostného štepu alebo cudzieho materiálu 5g220.1 Alveoloplastika: s použitím kostného štepu alebo cudzieho materiálu  

5g220.2 Alveoloplastika: s použitím kostného štepu s použitím biomedicínskych technológií 5g220.2 Alveoloplastika: s použitím kostného štepu s použitím biomedicínskych technológií  

5g222.2 Osteoplastika alveolárneho výbežku: autológnym kostným štepom 5g222.2 Osteoplastika alveolárneho výbežku: autológnym kostným štepom  

5g222.3 Osteoplastika alveolárneho výbežku: alogénym kostným štepom 5g222.3 Osteoplastika alveolárneho výbežku: alogénym kostným štepom  

5g223 Vestibuloplastika 5g223 Vestibuloplastika  

5g224 Rekonštrukcia dentoalveolárneho oblúka 5g224 Rekonštrukcia dentoalveolárneho oblúka  

5g225 Operácia rázštepu dentoalveolárneho oblúka jednostranne 5g225 Operácia rázštepu dentoalveolárneho oblúka jednostranne  

5g226 Operácia rázštepu dentoalveolárneho oblúka mukoperiostálnym lalokom jednostranne 5g226 Operácia rázštepu dentoalveolárneho oblúka mukoperiostálnym lalokom jednostranne  

5g227 Primárna plastika oroantrálnej komunikácie mobilizovaným vestibulárnym mukoperiostálnym lalokom 5g227 Primárna plastika oroantrálnej komunikácie mobilizovaným vestibulárnym mukoperiostálnym lalokom  

5g228 Sekundárna plastika oroantrálnej komunikácie mobilizovaným palatinálnym alebo iným lalokom 5g228 Sekundárna plastika oroantrálnej komunikácie mobilizovaným palatinálnym alebo iným lalokom  

5g229 Plastika oroantrálnej komunikácie a oronazálnej komunikácie 5g229 Plastika oroantrálnej komunikácie a oronazálnej komunikácie  

5g22a Egalizácia alveolárneho výbežku 5g22a Egalizácia alveolárneho výbežku  

5g22b Repozícia fragmentovaného alveolu alebo alveolárneho výbežku 5g22b Repozícia fragmentovaného alveolu alebo alveolárneho výbežku  



5g22c Poextrakčná korekcia alveolu intrúziou 5g22c Poextrakčná korekcia alveolu intrúziou  

5g22d.1 Zväčšenie alveolu: v oblasti jedného sextantu 5g22d.1 Zväčšenie alveolu: v oblasti jedného sextantu  

5g22d.2 Zväčšenie alveolu: v oblasti dvoch sextantov 5g22d.2 Zväčšenie alveolu: v oblasti dvoch sextantov  

5g22d.3 Zväčšenie alveolu: v oblasti troch sextantov 5g22d.3 Zväčšenie alveolu: v oblasti troch sextantov  

5g22e.1 Rekonštrukcia alveolov: jednostranne 5g22e.1 Rekonštrukcia alveolov: jednostranne  

5g22e.2 Rekonštrukcia alveolov: obojstranne 5g22e.2 Rekonštrukcia alveolov: obojstranne  

5g22f Orálna alveoloplastika 5g22f Orálna alveoloplastika  

5g300 Excízia hrotu alebo tela jazyka 5g300 Excízia hrotu alebo tela jazyka  

5g301 Excízia z bázy jazyka 5g301 Excízia z bázy jazyka  

5g302 Extirpácia cudzieho telesa z jazyka 5g302 Extirpácia cudzieho telesa z jazyka  

5g303 Transorálna resekcia tumoru koreňa jazyka a priľahlých štruktúr 5g303 Transorálna resekcia tumoru koreňa jazyka a priľahlých štruktúr  

5g304 Incízia jazyka 5g304 Incízia jazyka  

5g305 Hemiglossektómia 5g305 Hemiglossektómia  

5g306 Glossektómia 5g306 Glossektómia  

5g307 Rekonštrukcia jazyka 5g307 Rekonštrukcia jazyka  

5g308 Glossopexia 5g308 Glossopexia  

5g309 Sutúra jazyka 5g309 Sutúra jazyka  

5g400 Incízia slinnej žľazy 5g400 Incízia slinnej žľazy  

5g401 Extirpácia sialolitu 5g401 Extirpácia sialolitu  

5g402 Extrakcia sialolitu zo sublinguálnej slinnej žľazy 5g402 Extrakcia sialolitu zo sublinguálnej slinnej žľazy  

5g403 Extirpácia submandibulárnej slinnej žľazy 5g403 Extirpácia submandibulárnej slinnej žľazy  

5g404 Excízia priušnej žľazy 5g404 Excízia priušnej žľazy  

5g405 Extirpácia ranuly 5g405 Extirpácia ranuly  

5g406 Excízia slinnej žľazy 5g406 Excízia slinnej žľazy  

5g407 Extirpácia slinnej žľazy 5g407 Extirpácia slinnej žľazy  

5g408 Parciálna parotidektómia 5g408 Parciálna parotidektómia  

5g409 Parciálna resekcia laterálneho listu glandula parotis 5g409 Parciálna resekcia laterálneho listu glandula parotis  

5g40a Laterálna parotidektómia 5g40a Laterálna parotidektómia  

5g40b Konzervatívna parotidektómia 5g40b Konzervatívna parotidektómia  

5g40c Radikálna parotidektómia 5g40c Radikálna parotidektómia  

5g40d Extirpácia sublinguálnej slinnej žľazy 5g40d Extirpácia sublinguálnej slinnej žľazy  

5g40e Sutúra slinnej žľazy 5g40e Sutúra slinnej žľazy  

5g40f Uzáver fistuly slinnej žľazy 5g40f Uzáver fistuly slinnej žľazy  

5g40g Transpozícia vývodu submandibulárnej slinnej žľazy 5g40g Transpozícia vývodu submandibulárnej slinnej žľazy  

5g40h Ligatúra slinovodu 5g40h Ligatúra slinovodu  

5g40j Dilatácia slinného vývodu 5g40j Dilatácia slinného vývodu  

5g40k Extrakcia sialolitu z vývodu glandula parotis 5g40k Extrakcia sialolitu z vývodu glandula parotis  

5g40m Dilatácia slinného vývodu s výstužou 5g40m Dilatácia slinného vývodu s výstužou  

5g40n Rekonštrukcia slinovodu 5g40n Rekonštrukcia slinovodu  

5g500 Incízia pery 5g500 Incízia pery  

5g501 Ošetrenie dehiscencie rany pery 5g501 Ošetrenie dehiscencie rany pery  

5g502 Rekonštrukčná operácia mikrostómie 5g502 Rekonštrukčná operácia mikrostómie  

5g511 Rekonštrukcia pery miestnym lalokom 5g511 Rekonštrukcia pery miestnym lalokom  

5g512 Rekonštrukčná operácia jednej tretiny pery lalokovou plastikou 5g512 Rekonštrukčná operácia jednej tretiny pery lalokovou plastikou  

5g513 Rekonštrukčná operácia jednej polovice pery lalokovou plastikou 5g513 Rekonštrukčná operácia jednej polovice pery lalokovou plastikou  

5g514 Rekonštrukcia pery dvoma alebo viacerými miestnymi lalokmi 5g514 Rekonštrukcia pery dvoma alebo viacerými miestnymi lalokmi  

5g515 Rekonštrukcia pery vzdialeným lalokom 5g515 Rekonštrukcia pery vzdialeným lalokom  

5g516 Rekonštrukcia pery voľným mikrovaskulárnym lalokom 5g516 Rekonštrukcia pery voľným mikrovaskulárnym lalokom  

5g517.11 Cheilosutúra pery pri rážštepe: jednostranná s alveoplastikou mukoperiostálnym lalokom 5g517.11 Cheilosutúra pery pri rážštepe: jednostranná s alveoplastikou mukoperiostálnym lalokom  

5g517.12 Cheilosutúra pery pri rážštepe: jednostranná s primárnou korekciou nosa 5g517.12 Cheilosutúra pery pri rážštepe: jednostranná s primárnou korekciou nosa  



5g517.1x Cheilosutúra pery pri rázštepe: jednostranná: ostatné 5g517.1x Cheilosutúra pery pri rázštepe: jednostranná: iná  2)

5g517.21 Cheilosutúra pery pri rážštepe: obojstranná s alveoplastikou mukoperiostálnym lalokom 5g517.21 Cheilosutúra pery pri rážštepe: obojstranná s alveoplastikou mukoperiostálnym lalokom  

5g517.22 Cheilosutúra pery pri rážštepe: obojstranná s primárnou korekciou nosa 5g517.22 Cheilosutúra pery pri rážštepe: obojstranná s primárnou korekciou nosa  

5g517.2x Cheilosutúra pery pri rázštepe: obojstranná: ostatné 5g517.2x Cheilosutúra pery pri rázštepe: obojstranná: iná  2)

5g518.1 Korekcia pery po cheilosutúre: Z-plastika 5g518.1 Korekcia pery po cheilosuture: Z-plastika  2)

5g518.2 Korekcia pery po cheilosutúre: V-Y posun 5g518.2 Korekcia pery po cheilosuture: V-Y posun  2)

5g518.3 Korekcia pery po cheilosutúre: resutúra 5g518.3 Korekcia pery po cheilosutúre: resutúra  

5g519.1 Sekundárne operácie pery po operácii rázštepov: pery 5g519.1 Sekundárne operácie pery po operácii rázštepov: pery  

5g519.2 Sekundárne operácie pery po operácii rázštepov: pery a podnebie 5g519.2 Sekundárne operácie pery po operácii rázštepov: pery a podnebie  

5g521.1 Parciálna resekcia pery: horná pera 5g521.1 Parciálna resekcia pery: horná pera  

5g521.2 Parciálna resekcia pery: dolná pera 5g521.2 Parciálna resekcia pery: dolná pera  

5g522 Excízia lézie pery 5g522 Excízia lézie pery  

5g523 Subtotálna resekcia pery 5g523 Subtotálna resekcia pery  

5g524 Totálna resekcia pery 5g524 Totálna resekcia pery  

5g530.1 Plastická korekcia pery: zmenšenie excíziou 5g530.1 Plastická korekcia pery: zmenšenie excíziou  

5g530.2 Plastická korekcia pery: zmenšenie W-Y posunom alebo inou miestnou lalokovou plastikou 5g530.2 Plastická korekcia pery: zmenšenie W-Y posunom alebo inou miestnou lalokovou plastikou  

5g531.3 Plastická korekcia pery: zväčšenie pery, aloplastický materiál 5g531.3 Plastická korekcia pery: zväčšenie pery, aloplastický materiál  

5g531.4 Plastická korekcia pery: zväčšenie pery, autológny materiál 5g531.4 Plastická korekcia pery: zväčšenie pery, autológny materiál  

5g531.8 Plastická korekcia pery: zväčšenie pery, injektovateľný autológny tuk 5g531.8 Plastická korekcia pery: zväčšenie pery, injektovateľný autológny tuk  

5g590 Plastika frenúl pery 5g590 Plastika frenúl pery  

5g591 Sutúra pery 5g591 Sutúra pery  

5g600 Incízia retrofaryngeálneho abscesu 5g600 Incízia retrofaryngeálneho abscesu  

5g601 Tonzilektómia pri paratonzilárnom abscese 5g601 Tonzilektómia pri paratonzilárnom abscese  

5g602 Extirpácia reziduí po tonzilektómii 5g602 Extirpácia reziduí po tonzilektómii  

5g603 Tonzilektómia 5g603 Tonzilektómia  

5g604 Rozšírená tonzilektómia 5g604 Rozšírená tonzilektómia  

5g605 Tonzilotómia 5g605 Tonzilotómia  

5g606 Parciálna resekcia hypertrofickej jazykovej tonzily 5g606 Parciálna resekcia hypertrofickej jazykovej tonzily  2)

5g607.0 Adenoidektómia: otvorene chirurgicky 5g607.0 Adenoidektómia: otvorene chirurgicky  

5g607.1 Adenoidektómia: endoskopicky 5g607.1 Adenoidektómia: endoskopicky  

5g608.a Incízia a drenáž: retrofaryngeálny absces 5g608.a Incízia a drenáž: retrofaryngeálny absces  

5g608.b Incízia a drenáž: parafaryngeálny absces 5g608.b Incízia a drenáž: parafaryngeálny absces  

5g608.c Incízia a drenáž: paratonzilárny absces 5g608.c Incízia a drenáž: paratonzilárny absces  

5g608.d Incízia a drenáž: spodina ústnej dutiny a jazyk 5g608.d Incízia a drenáž: spodina ústnej dutiny a jazyk  

5g900 Ošetrenie poranenia pier, sliznice dutiny ústnej, jazyka, podnebia 5g900 Ošetrenie poranenia pier, sliznice dutiny ústnej, jazyka, podnebia  

5g901 Incízia líca 5g901 Incízia líca  

5g902 Incízia podnebia 5g902 Incízia podnebia  

5g903 Excízia lézie podnebia 5g903 Excízia lézie podnebia  

5g904 Excízia ústnej spodiny 5g904 Excízia ústnej spodiny  

5g905 Plicektómia 5g905 Plicektómia  

5g906 Excízia lézie líca 5g906 Excízia lézie líca  

5g907 Probatórna excízia z dutiny ústnej a faryngu 5g907 Probatórna excízia z dutiny ústnej a faryngu  

5g908 Exenterácia ústnej spodiny jednostranne 5g908 Exenterácia ústnej spodiny jednostranne  

5g909 Totálna exenterácia ústnej spodiny 5g909 Totálna exenterácia ústnej spodiny  

5g90a Incízia a drenáž ústnej spodiny 5g90a Incízia a drenáž ústnej spodiny  

5g90b Parciálna resekcia ústnej spodiny 5g90b Parciálna resekcia ústnej spodiny  

5g90c Sutúra ústnej spodiny 5g90c Sutúra ústnej spodiny  

5g90d Sutúra podnebia 5g90d Sutúra podnebia  

5g90e.0 Palatoplastika: Z-plastika 5g90e.0 Palatoplastika: Z-plastika  

5g90e.2 Palatoplastika: dvojlaloková 5g90e.2 Palatoplastika: dvojlaloková  



5g90e.3 Palatoplastika: trojlaloková 5g90e.3 Palatoplastika: trojlaloková  

5g90e.4 Palatoplastika: štvorlaloková 5g90e.4 Palatoplastika: štvorlaloková  

5g90g Frenulotómia 5g90g Frenulotómia  

5g90h Frenulektómia 5g90h Frenulektómia  

5g90k Operácie pre spánkové apnoe z vonkajšieho prístupu 5g90k Operácie pre spánkové apnoe z vonkajšieho prístupu  

5g90m Uvuloplastika 5g90m Uvuloplastika  

5g90n Uvulopalatoplastika 5g90n Uvulopalatoplastika  

5g90o Uvulopalatoplastika s tonzilektómiou 5g90o Uvulopalatoplastika s tonzilektómiou  

5g90p Uvulopalatofaryngoplastika 5g90p Uvulopalatofaryngoplastika  

5g90t Lokálna transpozícia svalu v tvárovej oblasti 5g90t Lokálna transpozícia svalu v tvárovej oblasti  

5g90u Transpozícia musculus temporalis alebo musculus masseter 5g90u Transpozícia musculus temporalis alebo musculus masseter  

5g90v Mikrovaskulárna transplantácia svalu v tvárovej oblasti 5g90v Mikrovaskulárna transplantácia svalu v tvárovej oblasti  

5g910 Rekonštrukcia podsliznicového rázštepu podnebia: palatoplastika 5g910 Rekonštrukcia podsliznicového rázštepu podnebia: palatoplastika  

5g911 Rekonštrukcia podnebia 5g911 Rekonštrukcia podnebia  

5g912 Sekundárna rekonštrukcia podnebia po operáciach pre rázštep 5g912 Sekundárna rekonštrukcia podnebia po operáciach pre rázštep  

5g913 Rekonštrukcia rázštepu podnebia s použitím faryngeálneho laloka 5g913 Rekonštrukcia rázštepu podnebia s použitím faryngeálneho laloka  

5g914 Rekonštrukica kombinovaného rázštepu pery a podnebia: cheilosutúra a palatoplastika 5g914 Rekonštrukica kombinovaného rázštepu pery a podnebia: cheilosutúra a palatoplastika  

5g915 Rekonštrukcia spodiny ústnej dutiny 5g915 Rekonštrukcia spodiny ústnej dutiny  

5g916.0 Rekonštrukcia líca: lokálnym lalokom 5g916.0 Rekonštrukcia líca: lokálnym lalokom  

5g916.1 Rekonštrukcia líca: stopkatým lalokom 5g916.1 Rekonštrukcia líca: stopkatým lalokom  

5g916.2 Rekonštrukcia líca: mikrovaskulárnym voľným lalokom 5g916.2 Rekonštrukcia líca: mikrovaskulárnym voľným lalokom  

5g917 Sutúra líca 5g917 Sutúra líca  

5g918 Rekonštrukcia jazvy podnebia 5g918 Rekonštrukcia jazvy podnebia  

5g919.1 Uzáver oronazálnej komunikácie pri rázštepe podnebia: priama sutúra 5g919.1 Uzáver oronazálnej komunikácie pri rázštepe podnebia: priama sutúra  

5g919.2 Uzáver oronazálnej komunikácie pri rázštepe podnebia: miestna laloková plastika 5g919.2 Uzáver oronazálnej komunikácie pri rázštepe podnebia: miestna laloková plastika  

5g919.4 Uzáver oronazálnej komunikácie pri rázštepe podnebia: mikrovaskulárny voľný lalok 5g919.4 Uzáver oronazálnej komunikácie pri rázštepe podnebia: mikrovaskulárny voľný lalok  

5g919.7 Uzáver oronazálnej komunikácie pri rázštepe podnebia: repalatoplastika 5g919.7 Uzáver oronazálnej komunikácie pri rázštepe podnebia: repalatoplastika  

5g921.0 Extirpácia benigných a maligných tumorov tváre a priľahlých oblastí: priama sutúra 5g921.0 Exstirpácia benigných a maligných tumorov tváre a priľahlých oblastí: priama sutúra  2)

5g921.2 Extirpácia benigných a maligných tumorov tváre a priľahlých oblastí: miestna laloková plastika 5g921.2 Extirpácia benigných a maligných tumorov na tvári a priľahlých oblastiach: miestna laloková plastika  2)

5g921.3 Extirpácia benigných a maligných tumorov tváre a priľahlých oblastí: vzdialená laloková plastika 5g921.3 Exstirpácia benigných a maligných tumorov tváre a priľahlých oblastí: vzdialená laloková plastika  2)

5g921.4 Extirpácia benigných a maligných tumorov tváre a priľahlých oblastí: mikrovaskulárny voľný lalok 5g921.4 Exstirpácia benigných a maligných tumorov tváre a priľahlých oblastí: mikrovaskulárny voľný lalok  2)

5g921.5 Extirpácia benigných a maligných tumorov tváre a priľahlých oblastí: voľný kožný transplantát 5g921.5 Exstirpácia benigných a maligných tumorov tváre a priľahlých oblastí: voľný kožný transplantát  2)

5g922.1 Plastická operácia mäkkého podnebia pre poruchy výslovnosti: s použitím faryngeálneho laloka 5g922.1 Plastická operácia mäkkého podnebia pre poruchy výslovnosti: s použitím faryngeálneho laloka  

5g922.2 Plastická operácia mäkkého podnebia pre poruchy výslovnosti: s použitím dvojitej Z palatoplastiky 5g922.2 Plastická operácia mäkkého podnebia pre poruchy výslovnosti: s použitím dvojitej Z palatoplastiky  

5g922.x Plastická operácia mäkkého podnebia pre poruchy výslovnosti: iná 5g922.x Plastická operácia mäkkého podnebia pre poruchy výslovnosti: iná  

5g923.1 Chirurgická korekcia hypertrofickej a keloidnej jazvy tváre: excízia a priama sutúra 5g923.1 Chirurgická korekcia hypertrofickej a keloidnej jazvy tváre: excízia a priama sutúra  

5g923.2 Chirurgická korekcia hypertrofickej a keloidnej jazvy tváre: miestna laloková plastika 5g923.2 Chirurgická korekcia hypertrofickej a keloidnej jazvy tváre: miestna laloková plastika  

5g923.3 Chirurgická korekcia hypertrofickej a keloidnej jazvy tváre: vzdialená laloková plastika 5g923.3 Chirurgická korekcia hypertrofickej a keloidnej jazvy tváre: vzdialená laloková plastika  

5g923.4 Chirurgická korekcia hypertrofickej a keloidnej jazvy tváre: mikrovaskulárny voľný lalok 5g923.4 Chirurgická korekcia hypertrofickej a keloidnej jazvy tváre: mikrovaskulárny voľný lalok  

5g923.5 Chirurgická korekcia hypertrofickej a keloidnej jazvy tváre: voľný kožný transplantát 5g923.5 Chirurgická korekcia hypertrofickej a keloidnej jazvy tváre: voľný kožný transplantát  

5g923.8 Chirurgická korekcia hypertrofickej a keloidnej jazvy tváre: mikrotransfer autológneho tuku 5g923.8 Chirurgická korekcia hypertrofickej a keloidnej jazvy tváre: mikrotransfer autológneho tuku  

5g923.x Chirurgická korekcia hypertrofickej a keloidnej jazvy tváre: iná 5g923.x Chirurgická korekcia hypertrofickej a keloidnej jazvy tváre: iná  

5g924 Chirurgická korekcia znetvorujúcej jazvy tváre 5g924 Chirurgická korekcia znetvorujúcej jazvy tváre  

5h101 Endoskopická resekcia tumoru epifaryngu shaverom 5h101 Endoskopická resekcia tumoru epifaryngu shaverom  

5h102 Diagnostická excízia z tumoru epifaryngu 5h102 Diagnostická excízia z tumoru epifaryngu  

5h103.0 Resekcia tumoru orofaryngu: prístupom cez laterálnu faryngotómiu 5h103.0 Resekcia tumoru orofaryngu: prístupom cez laterálnu faryngotómiu  



5h103.1 Resekcia tumoru orofaryngu: prístupom cez laterálnu mandibulotómiu 5h103.1 Resekcia tumoru orofaryngu: prístupom cez laterálnu mandibulotómiu  

5h103.2 Resekcia tumoru orofaryngu: s parciálnou resekciou laterálnej časti mandibuly 5h103.2 Resekcia tumoru orofaryngu: s parciálnou resekciou laterálnej časti mandibuly  

5h104 Sekundárna punkcia hypofaryngu 5h104 Sekundárna punkcia hypofaryngu  

5h105 Excízia z tumoru hypofaryngu 5h105 Excízia z tumoru hypofaryngu  

5h110 Parciálna resekcia hltana 5h110 Parciálna resekcia faryngu  2)

5h111.1 Totálna resekcia hltana: transmandibulárne 5h111.1 Totálna resekcia faryngu: transmandibulárne  2)

5h111.2 Totálna resekcia hltana: transorálne 5h111.2 Totálna resekcia faryngu: transorálne  2)

5h111.4 Totálna resekcia hltana: cirkulárna 5h111.4 Totálna resekcia faryngu: cirkulárna  2)

5h111.x Totálna resekcia hltana: iná 5h111.x Totálna resekcia faryngu: iná  2)

5h112.1 Resekcia juvenilného angiofibrómu epifaryngu: prístupom cez ústa a mäkké podnebie 5h112.1 Resekcia juvenilného angiofibrómu epifaryngu: prístupom cez ústa a mäkké podnebie  

5h112.2
Resekcia juvenilného angiofibrómu epifaryngu: cez nos a prínosové dutiny (prístupom cez midfacial 

degloving alebo cez laterálnu rinotómiu) s asistenciou endoskopického inštrumentária
5h112.2

Resekcia juvenilného angiofibrómu epifaryngu: cez nos a prínosové dutiny (prístupom cez midfacial 

degloving alebo cez laterálnu rinotómiu) s asistenciou endoskopického inštrumentária
 

5h112.3

Resekcia juvenilného angiofibrómu epifaryngu: endonazálnym prístupom s asistenciou 

endoskopického inštrumentária (endoskopicky asistovaná resekcia juvenilného angiofibrómu 

epifaryngu)

5h112.3

Resekcia juvenilného angiofibrómu epifaryngu: endonazálnym prístupom s asistenciou 

endoskopického inštrumentária (endoskopicky asistovaná resekcia juvenilného angiofibrómu 

epifaryngu)

 

5h115.1 Resekcia tumoru epifaryngu: prístupom cez laterálnu bázu lebky (intratemporálne) 5h115.1 Resekcia tumoru epifaryngu: prístupom cez laterálnu bázu lebky (intratemporálne)  

5h115.2 Resekcia tumoru epifaryngu: transmaxilárnym prístupom 5h115.2 Resekcia tumoru epifaryngu: transmaxilárnym prístupom  

5h118 Resekcia epiglotickej valekuly 5h118 Resekcia epiglotickej valekuly  

5h119 Excízia z tumoru epifaryngu 5h119 Excízia z tumoru epifaryngu  

5h120 Rekonštrukcia hltana pre poruchy výslovnosti, faryngeálny lalok 5h120 Rekonštrukcia faryngu pre poruchy výslovnosti, faryngeálny lalok  2)

5h121.1 Rekonštrukcia hltana: muskulokutánnym lalokom 5h121.1 Rekonštrukcia faryngu: muskulokutánnym lalokom  2)

5h121.2 Rekonštrukcia hltana: voľným mikrovaskulárnym kožným lalokom 5h121.2 Rekonštrukcia faryngu: voľným mikrovaskulárnym kožným lalokom  2)

5h121.3 Rekonštrukcia hltana: jejunum 5h121.3 Rekonštrukcia faryngu: jejunum  2)

5h121.4 Rekonštrukcia hltana: technika "pull-up" 5h121.4 Rekonštrukcia faryngu: technika "pull-up"  2)

5h121.x Rekonštrukcia hltana: ostatné 5h121.x Rekonštrukcia faryngu: ostatné  2)

5h123 Náhrada hltana jejunom na cievnej stopke 5h123 Náhrada faryngu jejunom na cievnej stopke  2)

5h190 Uvoľnenie adhézií hltana 5h190 Uvoľnenie adhézií faryngu  2)

5h191 Uzáver fistuly hltana 5h191 Uzáver fistuly faryngu  2)

5h192 Sutúra hltana a priľahlých štruktúr 5h192 Sutúra faryngu a priľahlých štruktúr  2)

5h193 Rekonštrukcia hltana 5h193 Rekonštrukcia faryngu  2)

5h194 Odstránenie vrodených tumorov orofaryngu 5h194 Odstránenie vrodených tumorov orofaryngu  

5h200 Mikrochirurgická endoskopická chordektómia 5h200 Mikrochirurgická endoskopická chordektómia  

5h201 Chordektómia cez laryngofisúru 5h201 Chordektómia cez laryngofisúru  

5h203 Parciálna suprakrikoidná resekcia 5h203 Parciálna suprakrikoidná resekcia  

5h210 Excizionálna biopsia prekancerózy hlasivky: endoskopicky 5h210 Excizionálna biopsia prekancerózy hlasivky: endoskopicky  

5h211 Odstránenie granulácií hrtana: endoskopicky 5h211 Odstránenie granulácií laryngu: endoskopicky  2)

5h212 Extirpácia benígnej lézie hrtana: endoskopicky 5h212 Extirpácia benígnej lézie laryngu: endoskopicky  2)

5h213 Extirpácia papilómu hrtana: endoskopicky 5h213 Extirpácia papilómu laryngu: endoskopicky  2)

5h214 Excízia a extirpácia patologického ložiska hrtana: endoskopicky 5h214 Excízia a extirpácia patologického ložiska laryngu: endoskopicky  2)

5h220 Laryngektómia 5h220 Laryngektómia  

5h221 Laryngektómia s parciálnou hypofaryngektómiou 5h221 Laryngektómia s parciálnou hypofaryngektómiou  

5h222 Laryngo-hypofaryngektómia 5h222 Laryngo-hypofaryngektómia  

5h223 Parciálna resekcia hrtana z vonkajšieho prístupu 5h223 Parciálna resekcia laryngu z vonkajšieho prístupu  2)

5h230 Ošetrenie zlomeniny chrupiek hrtana 5h230 Ošetrenie zlomeniny chrupiek laryngu  2)

5h231 Supraglotoplastika 5h231 Supraglotoplastika  

5h232 Endoskopická laterofixácia bez arytenoidektómie 5h232 Endoskopická laterofixácia bez arytenoidektómie  

5h233 Mikroskopická endoskopická arytenoidektómia s laterofixáciou hlasivky 5h233 Mikroskopická endoskopická arytenoidektómia s laterofixáciou hlasivky  

5h234 Laryngoplastika 5h234 Laryngoplastika  

5h290 Mikrochirurgické endoskopické riešenie stenózy hrtana 5h290 Mikrochirurgické endoskopické riešenie stenózy laryngu  2)

5h291 Inzercia stentu do hrtana 5h291 Inzercia stentu do laryngu  2)



5h292 Výmena ventilovej protézy 5h292 Výmena ventilovej protézy  

5h293 Resekcia vrodenej diafragmy hrtana 5h293 Resekcia vrodenej diafragmy laryngu  2)

5h294.0 Mediofixácia hlasivky: implantáciou protézky 5h294.0 Mediofixácia hlasivky: implantáciou protézky  

5h294.1 Mediofixácia hlasivky: instiláciou autológnej alebo heterológnej masy 5h294.1 Mediofixácia hlasivky: instiláciou autológnej alebo heterológnej masy  

5h300 Excízia z trachey endoskopicky 5h300 Excízia z trachey endoskopicky  

5h301 Resekcia peritracheostomálnej metastázy 5h301 Resekcia peritracheostomálnej metastázy  

5h302.1 Tracheostómia klasická 5h311 Tracheostómia klasická 1) 

5h302.2 Tracheostómia punkčná dilatačná 5h312 Tracheostómia punkčná dilatačná 1) 

5h303.1 Úprava tracheostómie po laryngektómii 5h310 Úprava tracheostómie po laryngektómii 1) 

5h303.2 Chirurgické uzavretie tracheostómie 5h320 Chirurgické uzavretie tracheostómie 1) 

5h303.4 Uzavretie fistuly po tracheotómii 5h322 Uzavretie fistuly po tracheotómii 1) 

5h304 Segmentálna resekcia stenózy trachey 5h323 Segmentálna resekcia stenózy trachey 1) 

5h305 Implantácia chrupky rebra do okolia tracheostómie 5h321 Implantácia chrupky rebra do okolia tracheostómie 1) 

5h390 Uzáver tracheoezofageálnej fistuly torakotomicky 5h390 Uzáver tracheoezofageálnej fistuly torakotomicky  

5h391 Dilatácia stenózy trachey 5h391 Dilatácia stenózy trachey  

5h392 Oklúzia trachey pri ľavostrannej diafragmatickej hernii 5h392 Oklúzia trachey pri ľavostrannej diafragmatickej hernii  

5h393 Implantácia stentu do trachey, prípadne do bronchov 5h393 Implantácia stentu do trachey, prípadne do bronchov  

5h394 Tracheofissura –implantácia T-kanyly
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5j122.00 Klinovitá alebo atypická resekcia pľúc s použitím svorkovača: torakotomicky bez lymfadenektómie 5j122.00 Klinovitá alebo atypická resekcia pľúc s použitím svorkovača: torakotomicky, bez lymfadenektómie  2)

5j122.01 Klinovitá alebo atypická resekcia pľúc s použitím svorkovača: torakotomicky s lymfadenektómiou 5j122.01 Klinovitá alebo atypická resekcia pľúc s použitím svorkovača: torakotomicky, s lymfadenektómiou  2)

5j123.00 Klinovitá resekcia pľúc: torakotomicky bez lymfadenektómie 5j123.00 Klinovitá resekcia pľúc: torakotomicky bez lymfadenektómie  

5j123.01 Klinovitá resekcia pľúc: torakotomicky s lymfadenektómiou 5j123.01 Klinovitá resekcia pľúc: torakotomicky s lymfadenektómiou  

5j123.20 Klinovitá resekcia pľúc: torakoskopicky bez lymfadenektómie 5j123.20 Klinovitá resekcia pľúc: torakoskopicky bez lymfadenektómie  

5j124.00 Enukleácia pľúcnej lézie: torakotomicky bez lymfadenektómie 5j124.00 Enukleácia pľúcnej lézie: torakotomicky bez lymfadenektómie  

5j124.01 Enukleácia pľúcnej lézie: torakotomicky s lymfadenektómiou 5j124.01 Enukleácia pľúcnej lézie: torakotomicky s lymfadenektómiou  

5j124.20 Enukleácia pľúcnej lézie: torakoskopicky bez lymfadenektómie 5j124.20 Enukleácia pľúcnej lézie: torakoskopicky bez lymfadenektómie  

5j124.21 Enukleácia pľúcnej lézie: torakoskopicky s lymfadenektómiou 5j124.21 Enukleácia pľúcnej lézie: torakoskopicky s lymfadenektómiou  

5j130.0 Objem redukujúca operácia pľúc: torakotomicky 5j130.0 Objem redukujúca operácia pľúc: torakotomicky  

5j130.1 Objem redukujúca operácia pľúc: bronchoskopicky 5j130.1 Objem redukujúca operácia pľúc: bronchoskopicky  

5j130.2 Objem redukujúca operácia pľúc: torakoskopicky 5j130.2 Objem redukujúca operácia pľúc: torakoskopicky  

5j131.00 Segmentálna resekcia pľúc: torakotomicky bez lymfadenektómie 5j131.00 Segmentálna resekcia pľúc: torakotomicky bez lymfadenektómie  

5j131.01 Segmentálna resekcia pľúc: torakotomicky s lymfadenektómiou 5j131.01 Segmentálna resekcia pľúc: torakotomicky s lymfadenektómiou  

5j131.20 Segmentálna resekcia pľúc: torakoskopicky bez lymfadenektómie 5j131.20 Segmentálna resekcia pľúc: torakoskopicky bez lymfadenektómie  

5j131.21 Segmentálna resekcia pľúc: torakoskopicky s lymfadenektómiou 5j131.21 Segmentálna resekcia pľúc: torakoskopicky s lymfadenektómiou  

5j132.00 Segmentálna resekcia pľúc s použitím svorkovača: torakotomicky bez lymfadenektómie 5j132.00 Segmentálna resekcia pľúc s použitím svorkovača: torakotomicky bez lymfadenektómie  

5j132.01 Segmentálna resekcia pľúc s použitím svorkovača: torakotomicky s lymfadenektómiou 5j132.01 Segmentálna resekcia pľúc s použitím svorkovača: torakotomicky s lymfadenektómiou  

5j140.00 Lobektómia bez bronchoplastiky: torakotomicky bez lymfadenektómie 5j140.00 Lobektómia bez bronchoplastiky: torakotomicky bez lymfadenektómie  

5j140.01 Lobektómia bez bronchoplastiky: torakotomicky s lymfadenektómiou 5j140.01 Lobektómia bez bronchoplastiky: torakotomicky s lymfadenektómiou  

5j140.20 Lobektómia bez bronchoplastiky: torakoskopicky bez lymfadenektómie 5j140.20 Lobektómia bez bronchoplastiky: torakoskopicky bez lymfadenektómie  

5j140.21 Lobektómia bez bronchoplastiky: torakoskopicky s lymfadenektómiou 5j140.21 Lobektómia bez bronchoplastiky: torakoskopicky s lymfadenektómiou  

5j141.00 Lobektómia bez bronchoplastiky s použitím svorkovača: torakotomicky bez lymfadenektómie 5j141.00 Lobektómia bez bronchoplastiky s použitím svorkovača: torakotomicky bez lymfadenektómie  

5j141.01 Lobektómia bez bronchoplastiky s použitím svorkovača: torakotomicky s lymfadenektómiou 5j141.01 Lobektómia bez bronchoplastiky s použitím svorkovača: torakotomicky s lymfadenektómiou  

5j141.20 Lobektómia bez bronchoplastiky s použitím svorkovača: torakoskopicky bez lymfadenektómie 5j141.20 Lobektómia bez bronchoplastiky s použitím svorkovača: torakoskopicky bez lymfadenektómie  

5j141.21 Lobektómia bez bronchoplastiky s použitím svorkovača: torakoskopicky s lymfadenektómiou 5j141.21 Lobektómia bez bronchoplastiky s použitím svorkovača: torakoskopicky s lymfadenektómiou  

5j142.10 Lobektómia s bronchoplastikou: torakotomicky bez lymfadenektómie 5j142.01 Lobektómia s bronchoplastikou: torakotomicky bez lymfadenektómie 1) 

5j142.11 Lobektómia s bronchoplastikou: torakotomicky s lymfadenektómiou 5j142.11 Lobektómia s bronchoplastikou: torakotomicky s lymfadenektómiou  



5j142.20 Lobektómia s bronchoplastikou: torakoskopicky bez lymfadenektómie 5j142.20 Lobektómia s bronchoplastikou: torakoskopicky bez lymfadenektómie  

5j142.21 Lobektómia s bronchoplastikou: torakoskopicky s lymfadenektómiou 5j142.21 Lobektómia s bronchoplastikou: torakoskopicky s lymfadenektómiou  

5j144.00 Lobektómia rozšírená: torakotomicky bez lymfadenektómie 5j144.00 Lobektómia rozšírená: torakotomicky bez lymfadenektómie  

5j144.01 Lobektómia rozšírená: torakotomicky s lymfadenektómiou 5j144.01 Lobektómia rozšírená: torakotomicky s lymfadenektómiou  

5j14a.00 Bilobektómia bez bronchoplastiky: torakotomicky bez lymfadenektómie 5j14a.00 Bilobektómia bez bronchoplastiky: torakotomicky bez lymfadenektómie  

5j14a.01 Bilobektómia bez bronchoplastiky: torakotomicky s lymfadenektómiou 5j14a.01 Bilobektómia bez bronchoplastiky: torakotomicky s lymfadenektómiou  

5j14a.20 Bilobektómia bez bronchoplastiky: torakoskopicky bez lymfadenektómie 5j14a.20 Bilobektómia bez bronchoplastiky: torakoskopicky bez lymfadenektómie  

5j14a.21 Bilobektómia bez bronchoplastiky: torakoskopicky s lymfadenektómiou 5j14a.21 Bilobektómia bez bronchoplastiky: torakoskopicky s lymfadenektómiou  

5j14b.00 Bilobektómia bez bronchoplastiky s použitím svorkovača: torakotomicky bez lymfadenektómie 5j14b.00 Bilobektómia bez bronchoplastiky s použitím svorkovača: torakotomicky bez lymfadenektómie  

5j14b.01 Bilobektómia bez bronchoplastiky s použitím svorkovača: torakotomicky s lymfadenektómiou 5j14b.01 Bilobektómia bez bronchoplastiky s použitím svorkovača: torakotomicky s lymfadenektómiou  

5j14b.20 Bilobektómia bez bronchoplastiky s použitím svorkovača: torakoskopicky bez lymfadenektómie 5j14b.20 Bilobektómia bez bronchoplastiky s použitím svorkovača: torakoskopicky bez lymfadenektómie  

5j14b.21 Bilobektómia bez bronchoplastiky s použitím svorkovača: torakoskopicky s lymfadenektómiou 5j14b.21 Bilobektómia bez bronchoplastiky s použitím svorkovača: torakoskopicky s lymfadenektómiou  

5j14c.11 Bilobektómia s bronchoplastikou: torakotomicky s lymfadenektómiou 5j14c.11 Bilobektómia s bronchoplastikou: torakotomicky s lymfadenektómiou  

5j14c.20 Bilobektómia s bronchoplastikou: torakoskopicky bez lymfadenektómie 5j14c.20 Bilobektómia s bronchoplastikou: torakoskopicky bez lymfadenektómie  

5j14c.21 Bilobektómia s bronchoplastikou: torakoskopicky s lymfadenektómiou 5j14c.21 Bilobektómia s bronchoplastikou: torakoskopicky s lymfadenektómiou  

5j14e.00 Bilobektómia rozšírená: torakotomicky bez lymfadenektómie 5j14e.00 Bilobektómia rozšírená: torakotomicky bez lymfadenektómie  

5j14e.01 Bilobektómia rozšírená: torakotomicky s lymfadenektómiou 5j14e.01 Bilobektómia rozšírená: torakotomicky s lymfadenektómiou  

5j14x Iná lobektómia alebo bilobektómia 5j14x Iná lobektómia alebo bilobektómia  

5j150.00 Pneumonektómia: torakotomicky bez lymfadenektómie 5j150.00 Pneumonektómia: torakotomicky bez lymfadenektómie  

5j150.01 Pneumonektómia: torakotomicky s lymfadenektómiou 5j150.01 Pneumonektómia: torakotomicky s lymfadenektómiou  

5j151.00 Pneumonektómia s použitím svorkovačov: torakoskopicky bez lymfadenektómie 5j151.00 Pneumonektómia s použitím svorkovačov: torakoskopicky bez lymfadenektómie  

5j151.01 Pneumonektómia s použitím svorkovačov: torakoskopicky s lymfadenektómiou 5j151.01 Pneumonektómia s použitím svorkovačov: torakoskopicky s lymfadenektómiou  

5j152 Pneumonektómia bez bronchoplastiky s použitím svorkovača 5j152 Pneumonektómia bez bronchoplastiky s použitím svorkovača  

5j153 Pneumonektómia bez bronchoplastiky s ručnou sutúrou priedušky 5j153 Pneumonektómia bez bronchoplastiky s ručnou sutúrou priedušky  

5j154 Pneumonektómia rozšírená 5j154 Pneumonektómia rozšírená  

5j155 Pneumonektómia s resekciou tracheálnej kariny 5j151 Pneumonektómia s resekciou tracheálnej kariny 1) 

5j401 Endoskopické zavedenie stentu do priedušky a veľkých bronchov 5j401 Endoskopické zavedenie stentu do priedušky a veľkých bronchov  

5j402 Dilatácia priedušky: bronchoskopicky 5j402 Dilatácia priedušky: bronchoskopicky  

5j403 Excízia patologickej lézie tracheobronchiálneho stromu: bronchoskopicky 5j403 Excízia patologickej lézie tracheobronchiálneho stromu: bronchoskopicky  

5j404 Plastické výkony na priedušnici a veľkých bronchoch 5j404 Plastické výkony na priedušnici a veľkých bronchoch  

5j405 Fotodynamická liečba tumorov v tracheobronchiálnom strome 8m801 Fotodynamická liečba tumorov v tracheobronchiálnom strome 1) 

5j410.0 Sutúra parenchýmu pľúc: torakotomicky 5j410.0 Sutúra parenchýmu pľúc: torakotomicky  

5j410.2 Sutúra parenchýmu pľúc: torakoskopicky 5j410.2 Sutúra parenchýmu pľúc: torakoskopicky  

5j411.0 Uzáver bronchopleurálnej fistuly: torakotomicky 5j411.0 Uzáver bronchopleurálnej fistuly: torakotomicky  

5j411.1 Uzáver bronchopleurálnej fistuly: bronchoskopicky 5j411.1 Uzáver bronchopleurálnej fistuly: bronchoskopicky  

5j411.2 Uzáver bronchopleurálnej fistuly: torakoskopicky 5j411.2 Uzáver bronchopleurálnej fistuly: torakoskopicky  

5j415.1 Transplantácia pľúc: transplantácia 5j415 Transplantácia pľúc 1) 2)

5j415.2 Transplantácia pľúc: retransplantácia v priebehu tej istej hospitalizácie 5j415.0 Transplantácia pľúc: retransplantácia v priebehu tej istej hospitalizácie 1) 

5j491 Resekcia emfyzémovej buly, alebo systému búl 5j491 Resekcia emfyzémovej buly, alebo systému búl  

5j494 Dekompresia tenzných pľúcnych búl: torakoskopicky 5j494 Dekompresia tenzných pľúcnych búl: torakoskopicky  

5j495.0 Operácia spontánneho pneumotoraxu: torakotomicky 5j495.0 Operácia spontánneho pneumotoraxu: torakotomicky  

5j495.2 Operácia spontánneho pneumotoraxu: torakoskopicky 5j495.2 Operácia spontánneho pneumotoraxu: torakoskopicky  

5j496.0 Operácia pľúcnej sekvestrácie: torakotomicky 5j496.0 Operácia pľúcnej sekvestrácie: torakotomicky  

5j496.2 Operácia pľúcnej sekvestrácie: torakoskopicky 5j496.2 Operácia pľúcnej sekvestrácie: torakoskopicky  

5j496.50
Iné operácie pľúc a bronchov: implantácia alebo výmena endobronchiálneho ventilového systému, 

endoskopicky: 1 ventil
5j496.50

Iné operácie pľúc a bronchov: implantácia alebo výmena endobronchiálneho ventilového systému, 

endoskopicky: 1 ventil
 

5j496.51
Iné operácie pľúc a bronchov: implantácia alebo výmena endobronchiálneho ventilového systému, 

endoskopicky: 2 ventily
5j496.51

Iné operácie pľúc a bronchov: implantácia alebo výmena endobronchiálneho ventilového systému, 

endoskopicky: 2 ventily
 



5j496.52
Iné operácie pľúc a bronchov: implantácia alebo výmena endobronchiálneho ventilového systému, 

endoskopicky: 3 ventily
5j496.52

Iné operácie pľúc a bronchov: implantácia alebo výmena endobronchiálneho ventilového systému, 

endoskopicky: 3 ventily
 

5j496.53
Iné operácie pľúc a bronchov: implantácia alebo výmena endobronchiálneho ventilového systému, 

endoskopicky: 4 ventily
5j496.53

Iné operácie pľúc a bronchov: implantácia alebo výmena endobronchiálneho ventilového systému, 

endoskopicky: 4 ventily
 

5j496.54
Iné operácie pľúc a bronchov: implantácia alebo výmena endobronchiálneho ventilového systému, 

endoskopicky: 5 alebo viac ventilov
5j496.54

Iné operácie pľúc a bronchov: implantácia alebo výmena endobronchiálneho ventilového systému, 

endoskopicky: 5 alebo viac ventilov
 

5j501 Torakotómia jednoduchá 5j501 Torakotómia jednoduchá  

5j503 Videotorakoskopia terapeutická 5j503 Videotorakoskopia terapeutická  

5j510.a Mediastinotómia: kollárna 5j510.a Mediastinotómia: kollárna  

5j510.b Mediastinotómia: sternotomicky [Sternotómia] 5j510.b Mediastinotómia: sternotomicky [Sternotómia]  

5j510.c Mediastinotómia: ministernotomicky [Ministernotómia] 5j510.c Mediastinotómia: ministernotomicky [Ministernotómia]  

5j510.d Mediastinotómia pre mediastinitídu s aplikáciou sŕkavého drénu
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5j510.x Mediastinotómia: ostatné 5j512.x Mediastinotómia: ostatné prístupy 1) 2)

5j513 Videomediastinoskopia a iná mediastinoskopia 5j513 Videomediastinoskopia a iná mediastinoskopia  

5j514.0 Mediastinálna lymfadenektómia: otvorene chirurgicky 5j514.0 Mediastinálna lymfadenektómia: otvorene chirurgicky  

5j514.1 Mediastinálna lymfadenektómia: endoskopicky 5j514.1 Mediastinálna lymfadenektómia: endoskopicky  

5j514.2 Mediastinálna lymfadenektómia: transcervikálna, extenzívna 5j514 Mediastinálna lymfadenektómia: transcervikálna, extenzívna 1) 

5j515.b0 Resekcia tumoru mediastína: sternotómicky bez lymfadenektómie 5j515.b0 Resekcia tumoru mediastína: sternotómicky bez lymfadenektómie  

5j515.b1 Resekcia tumoru mediastína: sternotómicky s lymfadenektómiou 5j515.b1 Resekcia tumoru mediastína: sternotómicky s lymfadenektómiou  

5j515.d Resekcia tumoru mediastína: mediastínoskopicky 5j515.d Resekcia tumoru mediastína: mediastínoskopicky  

5j515.x Resekcia tumoru mediastína: ostatné prístupy 5j515.x Resekcia tumoru mediastína: ostatné prístupy  

5j520 Resekcia steny hrudníka 5j520 Resekcia steny hrudníka  

5j521 Resekcia tumoru mediastina torakotomicky alebo zo sternotómie 5j521 Resekcia tumoru mediastina torakotomicky alebo zo sternotómie  

5j523 Extirpácia tumoru hrudnej steny 5j523 Extirpácia tumoru hrudnej steny  

5j524 Extirpácia tumoru hrudnej steny s resekciou rebra 5j524 Extirpácia tumoru hrudnej steny s resekciou rebra  

5j525 Excízia z hrudnej steny 5j525 Excízia z hrudnej steny  

5j526 Totálna alebo parciálna resekcia jednoduchej deformity rebra 5j526 Totálna alebo parciálna resekcia jednoduchej deformity rebra  

5j540 Korekcia pectus excavatum s presternálne uloženou pelotou 5j540 Korekcia pectus excavatum s presternálne uloženou pelotou  

5j541 Korekcia pectus excavatum s retrosternálne uloženou pelotou 5j541 Korekcia pectus excavatum s retrosternálne uloženou pelotou  

5j542 Korekcia pectus excavatum alebo pectus carinatum 5j542 Korekcia pectus excavatum alebo pectus carinatum  

5j543 Korekcia pectus carinatum s presternálne uloženou pelotou 5j543 Korekcia pectus carinatum s presternálne uloženou pelotou  

5j545 Plastika steny hrudníka 5j545 Plastika steny hrudníka  

5j546.1 Miniinvazívna korekcia pectus excavatum [Nuss]: torakoskopicky 5j546.1 Miniinvazívna korekcia pectus excavatum [Nuss]: torakoskopicky  

5j547 Stabilizácia hrudníka po úraze chirurgická 5j547 Stabilizácia hrudníka po úraze chirurgická  

5j548 Resekcia processus xiphoideus 5j548 Resekcia processus xiphoideus  

5j549 Torakoplastika 5j549 Torakoplastika  

5j54a.1 Reoperácia po operácii pectus excavatum: pre recidívu 5j54a.1 Reoperácia po operácii pectus excavatum: pre recidívu  

5j54a.2 Reoperácia po operácii pectus excavatum: pre dislokáciu peloty 5j54a.2 Reoperácia po operácii pectus excavatum: pre dislokáciu peloty  

5j54a.3 Reoperácia po operácii pectus excavatum: hnisavá komplikácia 5j54a.3 Reoperácia po operácii pectus excavatum: hnisavá komplikácia  

5j54b.2 Reoperácia po operácii pectus carinatum: pre dislokáciu peloty 5j54b.2 Reoperácia po operácii pectus carinatum: pre dislokáciu peloty  

5j54b.3 Reoperácia po operácii pectus carinatum: hnisavá komplikácia 5j54b.3 Reoperácia po operácii pectus carinatum: hnisavá komplikácia  

5j54b.4 Reoperácia po operácii pectus carinatum: hemoragická komplikácia 5j54b.4 Reoperácia po operácii pectus carinatum: hemoragická komplikácia  

5j550.0 Plikácia relaxácie bránice: zrafovaním: torakotomicky 5j550.0 Plikácia relaxácie bránice: zrafovaním: torakotomicky  

5j550.2 Plikácia relaxácie bránice: zrafovaním: torakoskopicky 5j550.2 Plikácia relaxácie bránice: zrafovaním: torakoskopicky  

5j552 Implantácia bránicového ventilačného stimulátora 5j551 Implantácia bránicového ventilačného stimulátora 1) 

5j553 Sutúra bránice: torakotomicky 5j551.0 Sutúra bránice: torakotomicky 1) 

5j554.0 Excízia chorého tkaniva na bránici bez uzáveru aloplastickým materiálom
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5j554.1 Excízia chorého tkaniva na bránici s uzáverom aloplastickým materiálom
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



5j555.10 Plastika bránice: parciálna, bez aloplastického materiálu
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5j555.11 Plastika bránice: parciálna, s aloplastickým materiálom
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5j555.20 Plastika bránice: totálna, bez aloplastického materiálu
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5j555.21 Plastika bránice: totálna, s aloplastickým materiálom
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5j560.0 Pleurektómia (abrázia): torakotomicky 5j560.0 Pleurektómia (abrázia): torakotomicky  

5j560.2 Pleurektómia (abrázia): torakoskopicky 5j560.2 Pleurektómia (abrázia): torakoskopicky  

5j561.0 Pleurodéza a dekortikácia pľúc: torakotomicky 5j561.0 Pleurodéza a dekortikácia pľúc: torakotomicky  

5j561.2 Pleurodéza a dekortikácia pľúc: torakoskopicky 5j561.2 Pleurodéza a dekortikácia pľúc: torakoskopicky  

5j562 Pleurostómia 5j562 Pleurostómia  

5j591 Extrakcia dlahy po operácii hrudníka 5j591 Extrakcia dlahy po operácii hrudníka  

5j592 Extrakcia peloty 5j592 Extrakcia peloty  

5j593 Operácia syndrómu hornej hrudnej apertúry 5j593 Operácia syndrómu hornej hrudnej apertúry  

5j595 Chirurgické ošetrenie instabilného sterna: sutúra/resutúra 5j595 Chirurgické ošetrenie instabilného sterna: sutúra/resutúra  

5j597 Extirpácia cudzieho telesa z hrudníkovej dutiny 5j597 Extirpácia cudzieho telesa z hrudníkovej dutiny  

5j901 Použitie svorkovača v torakochirurgii 5j901 Použitie svorkovača v torakochirurgii  

5j902 Retorakotómia, resternotómia, reoperácia v torakochirurgii 5j902 Retorakotómia, resternotómia, reoperácia v torakochirurgii  

5k500.01
Miniinvazívna implantácia náhrady aortálnej chlopne: endovaskulárne, samoexpandovateľná náhrada 

aortálnej chlopne

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5k500.02
Miniinvazívna implantácia náhrady aortálnej chlopne: endovaskulárne, balón-expandovateľná náhrada 

aortálnej chlopne

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5k500.03
Miniinvazívna implantácia náhrady aortálnej chlopne: endovaskulárne, mechanicky-expandovateľná 

náhrada aortálnej chlopne

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5k500.0x Miniinvazívna implantácia náhrady aortálnej chlopne: endovaskulárne, chlopňa iná 5k500.0 Miniinvazívna implantácia náhrady aortálnej chlopne: endovaskulárne 1) 2)

5k500.11
Miniinvazívna implantácia náhrady aortálnej chlopne: transapikálne, samoexpandovateľná náhrada 

aortálnej chlopne

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5k500.12
Miniinvazívna implantácia náhrady aortálnej chlopne: transapikálne, balón-expandovateľná náhrada 

aortálnej chlopne

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5k500.13
Miniinvazívna implantácia náhrady aortálnej chlopne: transapikálne, mechanicky-expandovateľná 

náhrada aortálnej chlopne

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5k500.1x Miniinvazívna implantácia náhrady aortálnej chlopne: transapikálne, chlopňa iná 5k500.1 Miniinvazívna implantácia náhrady aortálnej chlopne: transapikálne 1) 2)

5k501.0 Miniinvazívna implantácia náhrady pulmonálnej chlopne: endovaskulárne 5k501.0 Miniinvazívna implantácia náhrady pulmonálnej chlopne: endovaskulárne  

5k502.0 Miniinvazívna liečba mitrálnej insuficiencie pomocou svorky 5k502.0 Miniinvazívna anuloplastika mitrálnej chlopne: endovaskulárne  2)

5k503.0 Miniinvazívna implantácia náhrady mitrálnej chlopne: endovaskulárne 5k503.0 Miniinvazívna implantácia náhrady mitrálnej chlopne: endovaskulárne  

5k503.1 Miniinvazívna implantácia náhrady mitrálnej chlopne: transapikálne 5k503.1 Miniinvazívna implantácia náhrady mitrálnej chlopne: transapikálne  

5k505.0 Miniinvazívna rekonštrukcia trikuspidálnej chlopne: endovaskulárne 5k505.0 Miniinvazívna rekonštrukcia trikuspidálnej chlopne: endovaskulárne  

5k50x Iné miniinvazívne operácie na srdcových chlopniach 5k50x Iné miniinvazívne operácie na srdcových chlopniach  

5k510.2 Náhrada aortálnej chlopne: xenotransplantátom - bioprotézou 5k510.2 Náhrada aortálnej chlopne: xenotransplantátom - bioprotézou  

5k510.3 Náhrada aortálnej chlopne: xenotransplantátom bez stentov 5k510.3 Náhrada aortálnej chlopne: xenotransplantátom bez stentov  

5k510.4 Náhrada aortálnej chlopne: umelou protézou 5k510.4 Náhrada aortálnej chlopne: umelou protézou  

5k510.5 Náhrada aortálnej chlopne: samoexpandovateľným xenotransplantátom, bez šitia 5k510.5 Náhrada aortálnej chlopne: samoexpandovateľným xenotransplantátom, bez šitia  

5k510.x Náhrada aortálnej chlopne: ostatné 5k510.x Náhrada aortálnej chlopne: iné  2)

5k512.1 Náhrada mitrálnej chlopne, otvorene: alotransplantátom 5k512.1 Náhrada mitrálnej chlopne, otvorene: alotransplantátom  

5k512.2 Náhrada mitrálnej chlopne, otvorene: xenotransplantátom - bioprotézou 5k512.2 Náhrada mitrálnej chlopne, otvorene: xenotransplantátom - bioprotézou  

5k512.3 Náhrada mitrálnej chlopne, otvorene: xenotransplantátom bez stentov 5k512.3 Náhrada mitrálnej chlopne, otvorene: xenotransplantátom bez stentov  

5k512.4 Náhrada mitrálnej chlopne, otvorene: umelou protézou 5k512.4 Náhrada mitrálnej chlopne, otvorene: umelou protézou  

5k512.x Náhrada mitrálnej chlopne, otvorene: ostatné 5k512.x Náhrada mitrálnej chlopne, otvorene:iné  2)

5k513.1 Náhrada mitrálnej chlopne, torakoskopicky: alotransplantátom 5k513.1 Náhrada mitrálnej chlopne, torakoskopicky: alotransplantátom  

5k513.2 Náhrada mitrálnej chlopne, torakoskopicky: xenotransplantátom - bioprotézou 5k513.2 Náhrada mitrálnej chlopne, torakoskopicky: xenotransplantátom - bioprotézou  

5k513.3 Náhrada mitrálnej chlopne, torakoskopicky: xenotransplantátom bez stentov 5k513.3 Náhrada mitrálnej chlopne, torakoskopicky: xenotransplantátom bez stentov  



5k513.4 Náhrada mitrálnej chlopne, torakoskopicky: umelou protézou 5k513.4 Náhrada mitrálnej chlopne, torakoskopicky: umelou protézou  

5k513.x Náhrada mitrálnej chlopne, torakoskopicky: ostatné 5k513.x Náhrada mitrálnej chlopne, torakoskopicky: iná  2)

5k514.1 Náhrada pulmonálnej chlopne: alotransplantátom 5k514.1 Náhrada pulmonálnej chlopne: alotransplantátom  

5k514.2 Náhrada pulmonálnej chlopne: xenotransplantátom - bioprotézou 5k514.2 Náhrada pulmonálnej chlopne: xenotransplantátom - bioprotézou  

5k514.3 Náhrada pulmonálnej chlopne: xenotransplantátom bez stentov 5k514.3 Náhrada pulmonálnej chlopne: xenotransplantátom bez stentov  

5k514.4 Náhrada pulmonálnej chlopne: umelou protézou 5k514.4 Náhrada pulmonálnej chlopne: umelou protézou  

5k514.x Náhrada pulmonálnej chlopne: ostatné 5k514.x Náhrada pulmonálnej chlopne: iná  2)

5k516.1 Náhrada trikuspidálnej chlopne: alotransplantátom 5k516.1 Náhrada trikuspidálnej chlopne: alotransplantátom  

5k516.2 Náhrada trikuspidálnej chlopne: xenotransplantátom - bioprotézou 5k516.2 Náhrada trikuspidálnej chlopne: xenotransplantátom - bioprotézou  

5k516.3 Náhrada trikuspidálnej chlopne: xenotransplantátom bez stentov 5k516.3 Náhrada trikuspidálnej chlopne: xenotransplantátom bez stentov  

5k516.4 Náhrada trikuspidálnej chlopne: umelou protézou 5k516.4 Náhrada trikuspidálnej chlopne: umelou protézou  

5k516.x Náhrada trikuspidálnej chlopne: ostatné 5k516.x Náhrada trikuspidálnej chlopne: iné  2)

5k51x.1 Iná náhrada srdcovej chlopne: alotransplantátom 5k51x.1 Iná náhrada srdcovej chlopne: alotransplantátom  

5k51x.2 Iná náhrada srdcovej chlopne: xenotransplantátom - bioprotézou 5k51x.2 Iná náhrada srdcovej chlopne: xenotransplantátom - bioprotézou  

5k51x.3 Iná náhrada srdcovej chlopne: xenotransplantátom bez stentov 5k51x.3 Iná náhrada srdcovej chlopne: xenotransplantátom bez stentov  

5k51x.4 Iná náhrada srdcovej chlopne: umelou protézou 5k51x.4 Iná náhrada srdcovej chlopne: umelou protézou  

5k51x.x Iná náhrada srdcovej chlopne: ostatné 5k51x.x Iná náhrada srdcovej chlopne: iné  2)

5k520.0 Výmena protézy aortálnej chlopne: xenotransplantát umelou protézou 5k520.0 Výmena protézy aortálnej chlopne: xenotransplantát umelou protézou  

5k520.1 Výmena protézy aortálnej chlopne: umelú protézu xenotransplantátom 5k520.1 Výmena protézy aortálnej chlopne: umelú protézu xenotransplantátom  

5k520.2 Výmena protézy aortálnej chlopne: umelú protétézu umelou protézou 5k520.2 Výmena protézy aortálnej chlopne: umelú protétézu umelou protézou  

5k520.3 Výmena protézy aortálnej chlopne: xenotransplantát xenotransplantátom 5k520.3 Výmena protézy aortálnej chlopne: xenotransplantát xenotransplantátom  

5k520.4
Výmena protézy aortálnej chlopne: xenotransplantát/umelú protézu chlopňovou cievnou protézou 

(cievnou protézou s chlopňou), mechanicky
5k520.4

Výmena protézy aortálnej chlopne: xenotransplantát/umelú protézu chlopňovou cievnou protézou 

(cievnou protézou s chlopňou), mechanicky
 

5k520.5
Výmena protézy aortálnej chlopne: xenotransplantát/umelú protézu chlopňovou cievnou protézou 

(cievnou protézou s chlopňou), biologicky
5k520.5

Výmena protézy aortálnej chlopne: xenotransplantát/umelú protézu chlopňovou cievnou protézou 

(cievnou protézou s chlopňou), biologicky
 

5k520.6
Výmena protézy aortálnej chlopne: xenotransplantát/umelú protézu samoexpandujúcim 

xenotransplantátom, bez šitia
5k520.6

Výmena protézy aortálnej chlopne: xenotransplantát/umelú protézu samoexpandujúcim 

xenotransplantátom, bez šitia
 

5k520.x Výmena protézy aortálnej chlopne: ostatné 5k520.x Výmena protézy aortálnej chlopne: iné  2)

5k522.0 Výmena protézy mitrálnej chlopne: xenotransplantát umelou protézou 5k522.0 Výmena protézy mitrálnej chlopne: xenotransplantát umelou protézou  

5k522.1 Výmena protézy mitrálnej chlopne: umelú protézu xenotransplantátom 5k522.1 Výmena protézy mitrálnej chlopne: umelú protézu xenotransplantátom  

5k522.2 Výmena protézy mitrálnej chlopne: umelú protétézu umelou protézou 5k522.2 Výmena protézy mitrálnej chlopne: umelú protétézu umelou protézou  

5k522.3 Výmena protézy mitrálnej chlopne: xenotransplantát xenotransplantátom 5k522.3 Výmena protézy mitrálnej chlopne: xenotransplantát xenotransplantátom  

5k522.x Výmena protézy mitrálnej chlopne: ostatné 5k522.x Výmena protézy mitrálnej chlopne: iné  2)

5k524.0 Výmena protézy pulmonálnej chlopne: xenotransplantát umelou protézou 5k524.0 Výmena protézy pulmonálnej chlopne: xenotransplantát umelou protézou  

5k524.1 Výmena protézy pulmonálnej chlopne: umelú protézu xenotransplantátom 5k524.1 Výmena protézy pulmonálnej chlopne: umelú protézu xenotransplantátom  

5k524.2 Výmena protézy pulmonálnej chlopne: umelú protétézu umelou protézou 5k524.2 Výmena protézy pulmonálnej chlopne: umelú protétézu umelou protézou  

5k524.3 Výmena protézy pulmonálnej chlopne: xenotransplantát xenotransplantátom 5k524.3 Výmena protézy pulmonálnej chlopne: xenotransplantát xenotransplantátom  

5k524.4
Výmena protézy pulmonálnej chlopne: xenotransplantát/umelú protézu chlopňovou cievnou protézou 

(cievnou protézou s chlopňou), mechanicky
5k524.4

Výmena protézy pulmonálnej chlopne: xenotransplantát/umelú protézu chlopňovou cievnou protézou 

(cievnou protézou s chlopňou), mechanicky
 

5k524.5
Výmena protézy pulmonálnej chlopne: xenotransplantát/umelú protézu chlopňovou cievnou protézou 

(cievnou protézou s chlopňou), biologicky
5k524.5

Výmena protézy pulmonálnej chlopne: xenotransplantát/umelú protézu chlopňovou cievnou protézou 

(cievnou protézou s chlopňou), biologicky
 

5k524.x Výmena protézy pulmonálnej chlopne: ostatné 5k524.x Výmena protézy pulmonálnej chlopne: iné  2)

5k526.0 Výmena protézy trikuspidálnej chlopne: xenotransplantát umelou protézou 5k526.0 Výmena protézy trikuspidálnej chlopne: xenotransplantát umelou protézou  

5k526.1 Výmena protézy trikuspidálnej chlopne: umelú protézu xenotransplantátom 5k526.1 Výmena protézy trikuspidálnej chlopne: umelú protézu xenotransplantátom  

5k526.2 Výmena protézy trikuspidálnej chlopne: umelú protétézu umelou protézou 5k526.2 Výmena protézy trikuspidálnej chlopne: umelú protétézu umelou protézou  

5k526.3 Výmena protézy trikuspidálnej chlopne: xenotransplantát xenotransplantátom 5k526.3 Výmena protézy trikuspidálnej chlopne: xenotransplantát xenotransplantátom  

5k526.x Výmena protézy trikuspidálnej chlopne: ostatné 5k526.x Výmena protézy trikuspidálnej chlopne: iné  2)

5k530.0
Valvuloplastika okrem valvuloplastiky pri vrodených anomáliách chlopní: valvuloplastika aortálnej 

chlopne, otvorene chirurgicky
5k530

Valvuloplastika okrem valvuloplastiky pri vrodených anomáliách chlopní: valvuloplastika aortálnej 

chlopne
1) 2)

5k530.1
Valvuloplastika okrem valvuloplastiky pri vrodených anomáliách chlopní: valvuloplastika aortálnej 

chlopne, perkutánne

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



5k531
Valvuloplastika okrem valvuloplastiky pri vrodených anomáliách chlopní: anuloplastika aortálnej 

chlopne
5k531

Valvuloplastika okrem valvuloplastiky pri vrodených anomáliách chlopní: anuloplastika aortálnej 

chlopne
 

5k532 Valvuloplastika okrem valvuloplastiky pri vrodených anomáliách chlopní: mitrálna anuloplastika 5k532 Valvuloplastika okrem valvuloplastiky pri vrodených anomáliách chlopní: mitrálna anuloplastika  

5k533.0
Valvuloplastika okrem valvuloplastiky pri vrodených anomáliách chlopní: mitrálna valvuloplastika, 

otvorene chirurgicky
5k533 Valvuloplastika okrem valvuloplastiky pri vrodených anomáliách chlopní: mitrálna valvuloplastika 1) 2)

5k533.1
Valvuloplastika okrem valvuloplastiky pri vrodených anomáliách chlopní: mitrálna valvuloplastika, 

perkutánne

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5k534
Valvuloplastika okrem valvuloplastiky pri vrodených anomáliách chlopní: anuloplastika pulmonálnej 

chlopne
5k534

Valvuloplastika okrem valvuloplastiky pri vrodených anomáliách chlopní: anuloplastika pulmonálnej 

chlopne
 

5k535
Valvuloplastika okrem valvuloplastiky pri vrodených anomáliách chlopní: anuloplastika trikuspidálnej 

chlopne
5k535

Valvuloplastika okrem valvuloplastiky pri vrodených anomáliách chlopní: anuloplastika trikuspidálnej 

chlopne
 

5k536.0
Valvuloplastika okrem valvuloplastiky pri vrodených anomáliách chlopní: valvuloplastika trikuspidálnej 

chlopne, otvorene chirurgicky
5k536

Valvuloplastika okrem valvuloplastiky pri vrodených anomáliách chlopní: valvuloplastika trikuspidálnej 

chlopne
1) 2)

5k536.1
Valvuloplastika okrem valvuloplastiky pri vrodených anomáliách chlopní: valvuloplastika trikuspidálnej 

chlopne, perkutánne

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5k537.0
Valvuloplastika okrem valvuloplastiky pri vrodených anomáliách chlopní: valvuloplastika pulmonálnej 

chlopne, otvorene chirurgicky

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5k537.1
Valvuloplastika okrem valvuloplastiky pri vrodených anomáliách chlopní: valvuloplastika pulmonálnej 

chlopne, perkutanne

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5k53x Valvuloplastika okrem valvuloplastiky pri vrodených anomáliách chlopní: ostatné 5k53x Valvuloplastika okrem valvuloplastiky pri vrodených anomáliách chlopní: ostatné  

5k540.0 Valvulotómia aortálnej chlopne, otvorene chirurgicky 5k540.0 Valvulotómia: aortálna chlopňa, otvorene  2)

5k540.2 Valvulotómia mitrálnej chlopne, otvorene chirurgicky 5k540.2 Valvulotómia: mitrálna chlopňa, otvorene  2)

5k540.4 Valvulotómia pulmonálnej chlopne, otvorene chirurgicky 5k540.4 Valvulotómia: pulmonálna chlopňa, otvorene  2)

5k540.6 Valvulotómia trikuspidálnej chlopne, otvorene chirurgicky 5k540.6 Valvulotómia: trikuspidálna chlopňa, otvorene  2)

5k542.0 Zväčšenie už existujúceho defektu septa 5k542.0 Vytvorenie a zväčšenie defektu srdcového septa: zväčšenie už existujúceho defektu septa  2)

5k542.2 Vytvorenie defektu septa (Blalock-Hanlon) 5k542.2 Vytvorenie a zväčšenie defektu srdcového septa: vytvorenie defektu septa (Blalock-Hanlon)  2)

5k542.x Vytvorenie a zväčšenie defektu srdcového septa: iné 5k542.x Vytvorenie a zväčšenie defektu srdcového septa: iné  

5k550.0 Rekonštrukcia vrodeného defektu predsieňového septa: čiastočný uzáver 5k550.0 Rekonštrukcia vrodeného defektu predsieňového septa: čiastočný uzáver  

5k550.1 Rekonštrukcia vrodeného defektu predsieňového septa: kompletný uzáver 5k550.1 Rekonštrukcia vrodeného defektu predsieňového septa: kompletný uzáver  

5k550.x Rekonštrukcia vrodeného defektu predsieňového septa: bližšie nešpecifikovaný uzáver 5k550.x Rekonštrukcia vrodeného defektu predsieňového septa: bližšie nešpecifikovaný uzáver  

5k551.0 Rekonštrukcia vrodeného defektu komorového septa: čiastočný uzáver 5k551.0 Rekonštrukcia vrodeného defektu komorového septa: čiastočný uzáver  

5k551.1 Rekonštrukcia vrodeného defektu komorového septa: kompletný uzáver 5k551.1 Rekonštrukcia vrodeného defektu komorového septa: kompletný uzáver  

5k551.x Rekonštrukcia vrodeného defektu komorového septa: bližšie nešpecifikovaný uzáver 5k551.x Rekonštrukcia vrodeného defektu komorového septa: bližšie nešpecifikovaný uzáver  

5k552.0 Rekonštrukcia vrodeného atrioventrikulárneho defektu: čiastočná korekcia 5k552.0 Rekonštrukcia vrodeného atrioventrikulárneho defektu: čiastočná korekcia  

5k552.1 Rekonštrukcia vrodeného atrioventrikulárneho defektu: kompletná korekcia 5k552.1 Rekonštrukcia vrodeného atrioventrikulárneho defektu: kompletná korekcia  

5k552.x Rekonštrukcia vrodeného atrioventrikulárneho defektu: bližšie nešpecifikovaná korekcia 5k552.x Rekonštrukcia vrodeného atrioventrikulárneho defektu: bližšie nešpecifikovaná korekcia  

5k559 Rekonštrukcia vrodeného defektu septa: iná 5k559 Rekonštrukcia vrodeného defektu septa: iná  

5k560 Operácie pri vrodených anomáliach ciev: otvorený ductus arteriosus (Botalli) 5k560 Operácie pri vrodených anomáliach ciev: otvorený ductus arteriosus (Botalli)  

5k561.0 Operácie pri vrodených anomáliach ciev: operácia koarktácie aorty 5k561.0 Operácie pri vrodených anomáliach ciev: operácia koarktácie aorty  

5k561.1 Operácie pri vrodených anomáliach ciev: operácia koarktácie aorty s popužitím mimotelového obehu 5k561.1 Operácie pri vrodených anomáliach ciev: operácia koarktácie aorty s popužitím mimotelového obehu  

5k562 Operácie pri vrodených anomáliach ciev: Arteria lusoria 5k562 Operácie pri vrodených anomáliach ciev: Arteria lusoria  

5k563 Operácie pri vrodených anomáliach ciev: Arteria pulmonalis (Schlingen) 5k563 Operácie pri vrodených anomáliach ciev: Arteria pulmonalis (Schlingen)  

5k564 Operácie pri vrodených anomáliach ciev: dolná a horná dutá žila 5k564 Operácie pri vrodených anomáliach ciev: dolná a horná dutá žila  

5k565 Operácie pri vrodených anomáliach ciev: pľúcne žily 5k565 Operácie pri vrodených anomáliach ciev: pľúcne žily  

5k566 Operácie pri vrodených anomáliach ciev: vencovité tepny 5k566 Operácie pri vrodených anomáliach ciev: vencovité tepny  

5k567 Operácie pri vrodených anomáliach ciev: prerušený aortálny oblúk 5k567 Operácie pri vrodených anomáliach ciev: prerušený aortálny oblúk  

5k568 Operácie pri vrodených anomáliach ciev: kolaterálne cievy, unifokalizácia 5k568 Operácie pri vrodených anomáliach ciev: kolaterálne cievy, unifokalizácia  

5k56b Operácie pri vrodených anomáliach ciev: operácia cievneho prstenca 5k56b Operácie pri vrodených anomáliach ciev: operácia cievneho prstenca  

5k56c.0
Operácie pri vrodených anomáliach ciev: operácia izolovaného anomálneho pľúcneho venózneho 

návratu: parciálna
5k56c.0

Operácie pri vrodených anomáliach ciev: operácia izolovaného anomálneho pľúcneho venózneho 

návratu: parciálna
 

5k56c.1
Operácie pri vrodených anomáliach ciev: operácia izolovaného anomálneho pľúcneho venózneho 

návratu: totálna
5k56c.1

Operácie pri vrodených anomáliach ciev: operácia izolovaného anomálneho pľúcneho venózneho 

návratu: totálna
 



5k56d Operácie pri vrodených anomáliach ciev: operácia aorto-pulmonálneho okienka 5k56d Operácie pri vrodených anomáliach ciev: operácia aorto-pulmonálneho okienka  

5k56e Operácie pri vrodených anomáliach ciev: operácia aorto-ľavokomorového tunela 5k56e Operácie pri vrodených anomáliach ciev: operácia aorto-ľavokomorového tunela  

5k56f Operácie pri vrodených anomáliach ciev: systémovo-pľúcna spojka 5k56f Operácie pri vrodených anomáliach ciev: systémovo-pľúcna spojka  

5k56g.1 Operácie pri vrodených anomáliach ciev: operácia na pľúnej artérii: bandáž kmeňa pľúcnice 5k56g.1 Operácie pri vrodených anomáliach ciev: operácia na pľúnej artérii: bandáž kmeňa pľúcnice  

5k56g.2 Operácie pri vrodených anomáliach ciev: operácia na pľúcnej artérii: bandáž oboch ramien pľúcnice 5k56g.2 Operácie pri vrodených anomáliach ciev: operácia na pľúcnej artérii: bandáž oboch ramien pľúcnice  

5k56g.3 Operácie pri vrodených anomáliach ciev: operácia na pľúcnej artérii: pexia 5k56g.3 Operácie pri vrodených anomáliach ciev: operácia na pľúcnej artérii: pexia  

5k56h.1 Operácie pri vrodených anomáliach ciev: operácia na ascendentnej aorte: supravalvárna stenóza 5k56h.1 Operácie pri vrodených anomáliach ciev: operácia na ascendentnej aorte: supravalvárna stenóza  

5k56h.2 Operácie pri vrodených anomáliach ciev: operácia na ascendentnej aorte: pexia 5k56h.2 Operácie pri vrodených anomáliach ciev: operácia na ascendentnej aorte: pexia  

5k56x Operácie pri vrodených anomáliach ciev: ostatné 5k56x Operácie pri vrodených anomáliach ciev: iné  2)

5k570.0 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: aortálna chlopňa, rekonštrukcia chlopní 5k570.0 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: aortálna chlopňa: rekonštrukcia chlopní  2)

5k570.1
Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: aortálna chlopňa, náhrada alotransplantátom 

(homograftom)
5k570.1

Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: aortálna chlopňa: náhrada alotransplantátom 

(homograftom)
 2)

5k570.2
Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: aortálna chlopňa, náhrada xenotransplantátom - 

bioprotézou
5k570.2

Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: aortálna chlopňa: náhrada xenotransplantátom - 

bioprotézou
 2)

5k570.3
Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: aortálna chlopňa, náhrada xenotransplantátom - bez 

stentov (stentless)
5k570.3

Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: aortálna chlopňa: náhrada xenotransplantátom - bez 

stentov (stentless)
 2)

5k570.4 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: aortálna chlopňa, náhrada mechanickou protézou 5k570.4 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: aortálna chlopňa: náhrada mechanickou protézou  2)

5k570.5 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: aortálna chlopňa, náhrada konduitom 5k570.5 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: aortálna chlopňa: náhrada konduitom  2)

5k570.6
Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: aortálna chlopňa, náhrada autograftom a 

autograft/homograft (Ross operácia)
5k570.6

Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: aortálna chlopňa: náhrada autograftom a autograft / 

homograft (Ross operácia)
 2)

5k570.7
Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: aortálna chlopňa, náhrada autotransplantátom s 

rozširujúcou plastikou výtokového traktu ľavej komory (Ross-Konno-operácia)
5k570.7

Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: aortálna chlopňa: náhrada autotransplantátom s 

rozširujúcou plastikou výtokového traktu ľavej komory (Ross-Konno-operácia)
 2)

5k570.x Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: aortálna chlopňa, ostatné 5k570.x Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: aortálna chlopňa: iné  2)

5k572.0 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: mitrálna chlopňa: rekonštrukcia chlopní 5k572.0 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: mitrálna chlopňa: rekonštrukcia chlopní  

5k572.1 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: mitrálna chlopňa: náhrada homograftom 5k572.1 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: mitrálna chlopňa: náhrada homograftom  

5k572.2 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: mitrálna chlopňa: náhrada bioprotézou so stentom 5k572.2 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: mitrálna chlopňa: náhrada bioprotézou so stentom  

5k572.3 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: mitrálna chlopňa: náhrada bioprotézou bez stentu 5k572.3 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: mitrálna chlopňa: náhrada bioprotézou bez stentu  

5k572.4 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: mitrálna chlopňa: náhrada mechanickou protézou 5k572.4 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: mitrálna chlopňa: náhrada mechanickou protézou  

5k572.x Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: mitrálna chlopňa: ostatné 5k572.x Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: mitrálna chlopňa: iné  2)

5k574.0 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: pulmonálna chlopňa: valuloplastika/anuloplastika 5k574.0 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: pulmonálna chlopňa: valuloplastika / anuloplastika  2)

5k574.1 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: pulmonálna chlopňa: náhrada homograftom 5k574.1 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: pulmonálna chlopňa: náhrada homograftom  

5k574.2 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: pulmonálna chlopňa: náhrada bioprotézou so stentom 5k574.2 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: pulmonálna chlopňa: náhrada bioprotézou so stentom  

5k574.3 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: pulmonálna chlopňa: náhrada bioprotézou bez stentu 5k574.3 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: pulmonálna chlopňa: náhrada bioprotézou bez stentu  

5k574.4 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: pulmonálna chlopňa: náhrada mechanickou protézou 5k574.4 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: pulmonálna chlopňa: náhrada mechanickou protézou  

5k574.5 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: pulmonálna chlopňa: náhrada konduitom 5k574.5 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: pulmonálna chlopňa: náhrada konduitom  

5k574.x Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: pulmonálna chlopňa: ostatné 5k574.x Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: pulmonálna chlopňa: iné  2)

5k576.0 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: trikuspidálna chlopňa: valvuloplastika/anuloplastika 5k576.0 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: trikuspidálna chlopňa: valvuloplastika / anuloplastika  2)

5k576.1 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: trikuspidálna chlopňa: náhrada homograftom 5k576.1 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: trikuspidálna chlopňa: náhrada homograftom  

5k576.2 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: trikuspidálna chlopňa: náhrada bioprotézou so stentom 5k576.2 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: trikuspidálna chlopňa: náhrada bioprotézou so stentom  

5k576.3 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: trikuspidálna chlopňa: náhrada bioprotézou bez stentu 5k576.3 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: trikuspidálna chlopňa: náhrada bioprotézou bez stentu  



5k576.4 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: trikuspidálna chlopňa: náhrada mechanickou protézou 5k576.4 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: trikuspidálna chlopňa: náhrada mechanickou protézou  

5k576.x Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: trikuspidálna chlopňa: ostatné 5k576.x Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: trikuspidálna chlopňa: iné  2)

5k578.0
Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: trikuspidálna/mitrálna chlopňa: 

valvuloplastika/anuloplastika
5k578.0

Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: trikuspidálna/mitrálna chlopňa: valvuloplastika / 

anuloplastika
 2)

5k578.1 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: trikuspidálna/mitrálna chlopňa: náhrada homograftom 5k578.1
Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: trikuspidálna/mitrálna chlopňa:Chlopňa: náhrada 

homograftom
 2)

5k578.2
Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: trikuspidálna/mitrálna chlopňa: náhrada bioprotézou so 

stentom
5k578.2

Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: trikuspidálna/mitrálna chlopňa:Chlopňa: náhrada 

bioprotézou so stentom
 2)

5k578.3
Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: trikuspidálna/mitrálna chlopňa: náhrada bioprotézou bez 

stentu
5k578.3

Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: trikuspidálna/mitrálna chlopňa:Chlopňa: náhrada 

bioprotézou bez stentu
 2)

5k578.4
Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: trikuspidálna/mitrálna chlopňa: náhrada mechanickou 

protézou
5k578.4

Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: trikuspidálna/mitrálna chlopňa:Chlopňa: náhrada 

mechanickou protézou
 2)

5k578.5 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: AV-Chlopňa: náhrada konduitom 5k578.5 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: AV-Chlopňa: náhrada konduitom  

5k578.x Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: AV-Chlopňa: ostatné 5k578.x Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: AV-Chlopňa: iné  2)

5k57a.0 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: chlopňa trunku: valvuloplastika/anuloplastika 5k57a.0 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: chlopňa trunku: valvuloplastika / anuloplastika  2)

5k57a.1 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: chlopňa trunku: náhrada homograftom 5k57a.1 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: chlopňa trunku: náhrada homograftom  

5k57a.2 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: chlopňa trunku: náhrada bioprotézou so stentom 5k57a.2 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: chlopňa trunku: náhrada bioprotézou so stentom  

5k57a.3 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: chlopňa trunku: náhrada bioprotézou bez stentu 5k57a.3 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: chlopňa trunku: náhrada bioprotézou bez stentu  

5k57a.4 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: chlopňa trunku: náhrada mechanickou protézou 5k57a.4 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: chlopňa trunku: náhrada mechanickou protézou  

5k57a.5 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: chlopňa trunku: náhrada konduitom 5k57a.5 Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: chlopňa trunku: náhrada konduitom  

5k57a.6
Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: chlopňa trunku: náhrada autograftom a 

autograft/homograft (Ross operácia)
5k57a.6

Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: chlopňa trunku: náhrada autograftom a autograft / 

homograft (Ross operácia)
 2)

5k57a.7
Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: chlopňa trunku: náhrada autograftom a 

autotgraft/homograft s rozširujúcou plastikou LVOT (Ross-Konno-operácia)
5k57a.7

Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: chlopňa trunku: náhrada autograftom a autotgraft / 

homograft s rozširujúcou plastikou LVOT (Ross-Konno-operácia)
 2)

5k57a.x Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: chlopňa trunku: ostatné 5k57a.x Operácie pri vrodených anomáliach chlopní: chlopňa trunku: iné  2)

5k580 Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: totálna korektúra Fallotovej tetralógie 5k580 Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: totálna korektúra Fallotovej tetralógie  

5k581.0
Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: korektúra transpozície veľkých ciev (TGA): arteriálny 

switch
5k581.0

Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: korektúra transpozície veľkých ciev (TGA): arteriálny 

switch
 

5k581.2
Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: korektúra transpozície veľkých ciev (TGA): double 

switch
5k581.2

Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: korektúra transpozície veľkých ciev (TGA): double 

switch
 

5k581.x Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: korektúra transpozície veľkých ciev (TGA): ostatné 5k581.x Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: korektúra transpozície veľkých ciev (TGA): ostatné  

5k582.0
Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: korektúra transpozície veľkých ciev (TGA): korektúra 

anomálneho pľúcneho venózneho návratu: totálna
5k582.0

Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: korektúra transpozície veľkých ciev (TGA): korektúra 

anomálneho pľúcneho venózneho návratu: totálna
 

5k582.1
Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: korektúra transpozície veľkých ciev (TGA): korektúra 

anomálneho pľúcneho venózneho návratu: parciálna
5k582.1

Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: korektúra transpozície veľkých ciev (TGA): korektúra 

anomálneho pľúcneho venózneho návratu: parciálna
 

5k583.2
Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: korektúra transpozície veľkých ciev (TGA): Nikaidoh 

operácia
5k583.2

Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: korektúra transpozície veľkých ciev (TGA): Nikaidoh 

operácia
 

5k584.0 Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: korekcia dvojvýtokovej pravej komory: Fallot - typ 5k584.0 Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: korekcia dvojvýtokovej pravej komory: Fallot - typ  

5k584.1
Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: korekcia dvojvýtokovej pravej komory (DORV): nie 

Fallot - typ
5k584.1

Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: korekcia dvojvýtokovej pravej komory (DORV): nie 

Fallot - typ
 

5k585 Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: korekcia dvojvýtokovej ľavej komory 5k585 Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: korekcia dvojvýtokovej ľavej komory  

5k586 Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: korekcia Truncus arteriosus 5k586 Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: korekcia Truncus arteriosus  

5k587.0
Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: operácia funkčne/morfologicky jednokomorového 

srdca: Glenn-operácia, unidirekcionálne
5k587.0

Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: operácia funkčne/morfologicky jednokomorového 

srdca: Glenn-operácia, unidirekcionálne
 

5k587.1
Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: operácia funkčne/morfologicky jednokomorového 

srdca: Glenn-operácia, bidirekcionálne
5k587.1

Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: operácia funkčne/morfologicky jednokomorového 

srdca: Glenn-operácia, bidirekcionálne
 

5k587.2
Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: operácia funkčne/morfologicky jednokomorového 

srdca: Glenn-operácia, bilaterálne
5k587.2

Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: operácia funkčne/morfologicky jednokomorového 

srdca: Glenn-operácia, bilaterálne
 

5k587.3
Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: operácia funkčne/morfologicky jednokomorového 

srdca: Fontan-typ, intrakardiálny tunel
5k587.3

Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: operácia funkčne/morfologicky jednokomorového 

srdca: Fontan-typ, intrakardiálny tunel
 



5k587.4
Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: operácia funkčne/morfologicky jednokomorového 

srdca: Fontan-typ, extrakardiálny tunel
5k587.4

Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: operácia funkčne/morfologicky jednokomorového 

srdca: Fontan-typ, extrakardiálny tunel
 

5k587.5
Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: operácia funkčne/morfologicky jednokomorového 

srdca: Fontan-typ, iné
5k587.5

Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: operácia funkčne/morfologicky jednokomorového 

srdca: Fontan-typ, iné
 

5k587.6
Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: operácia funkčne/morfologicky jednokomorového 

srdca: Damus-Kay-Stansel-operácia
5k587.6

Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: operácia funkčne/morfologicky jednokomorového 

srdca: Damus-Kay-Stansel-operácia
 

5k587.7
Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: operácia funkčne/morfologicky jednokomorového 

srdca: Norwood-Typ
5k587.7

Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: operácia funkčne/morfologicky jednokomorového 

srdca: Norwood-Typ
 

5k587.8
Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: operácia funkčne/morfologicky jednokomorového 

srdca: 1 a 1/2 komorové riešenie
5k587.8

Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: operácia funkčne/morfologicky jednokomorového 

srdca: 1 a 1/2 komorové riešenie
 

5k587.x
Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: operácia funkčne/morfologicky jednokomorového 

srdca: ostatné
5k587.x

Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: operácia funkčne/morfologicky jednokomorového 

srdca: iné
 2)

5k588 Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: korekcia Cor triatriatum 5k588 Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: korekcia Cor triatriatum  

5k589 Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: korekcia syndrómu chýbajúcej pulmonálnej chlopne 5k589 Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: korekcia syndrómu chýbajúcej pulmonálnej chlopne  

5k58x Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: iná korekcia 5k58x Iné operácie na srdci pri vrodených anomáliách: iná korekcia  

5k590.1 Iné operácie srdcových chlopní: aortálna chlopňa: explorácia (s trombektómiou) 5k590.1 Iné operácie srdcových chlopní: aortálna chlopňa: explorácia (s trombektómiou)  

5k590.2 Iné operácie srdcových chlopní: aortálna chlopňa: subvalvulárna fibrózna resekcia 5k590.2 Iné operácie srdcových chlopní: aortálna chlopňa: subvalvulárna fibrózna resekcia  

5k590.3 Iné operácie srdcových chlopní: aortálna chlopňa: subvalvulárna muskulárna resekcia 5k590.3 Iné operácie srdcových chlopní: aortálna chlopňa: subvalvulárna muskulárna resekcia  

5k590.4 Iné operácie srdcových chlopní: aortálna chlopňa: supravalvulárna resekcia 5k590.4 Iné operácie srdcových chlopní: aortálna chlopňa: supravalvulárna resekcia  

5k590.5 Iné operácie srdcových chlopní: aortálna chlopňa: refixácia protézy 5k590.5 Iné operácie srdcových chlopní: aortálna chlopňa: refixácia protézy  

5k590.6 Iné operácie srdcových chlopní: aortálna chlopňa: odvápnenie 5k590.6 Iné operácie srdcových chlopní: aortálna chlopňa: odvápnenie  

5k590.8
Iné operácie srdcových chlopní: aortálna chlopňa: implantácia mechanického aortálneho konduitu 

(cievna protéza s prefabrikovanou mechanickou aortálnou náhradou)
5k590.8

Iné operácie srdcových chlopní: aortálna chlopňa: implantácia mechanického aortálneho konduitu 

(cievna protéza s prefabrikovanou mechanickou aortálnou náhradou)
 

5k590.9
Iné operácie srdcových chlopní: aortálna chlopňa: implantácia biologického aortálneho konduitu 

(cievna protéza s prefabrikovanou biologickou aortálnou náhradou)
5k590.9

Iné operácie srdcových chlopní: aortálna chlopňa: implantácia biologického aortálneho konduitu 

(cievna protéza s prefabrikovanou biologickou aortálnou náhradou)
 

5k590.a
Iné operácie srdcových chlopní: aortálna chlopňa: rekonštrukcia koreňa aorty s reimplantáciou 

aortálnej chlopne podľa Davida
5k590.a

Iné operácie srdcových chlopní: aortálna chlopňa: rekonštrukcia koreňa aorty s reimplantáciou 

aortálnej chlopne podľa Davida
 

5k590.b0
Iné operácie srdcových chlopní: aortálna chlopňa: remodelácia koreňa aorty s implantáciou cievnej 

protézy podľa Yacouba
5k590.b0

Iné operácie srdcových chlopní: aortálna chlopňa: remodelácia koreňa aorty s implantáciou cievnej 

protézy podľa Yacouba
 

5k590.b1
Iné operácie srdcových chlopní: aortálna chlopňa: remodelácia koreňa aorty s implantáciou cievnej 

protézy podľa Yacouba s implantáciou anuloplastického prstenca
5k590.b1

Iné operácie srdcových chlopní: aortálna chlopňa: remodelácia koreňa aorty s implantáciou cievnej 

protézy podľa Yacouba s implantáciou anuloplastického prstenca
 

5k590.c
Iné operácie srdcových chlopní: aortálna chlopňa: náhrada aortálneho koreňa pulmonálnym 

autograftom (Rossova operácia)
5k590.c

Iné operácie srdcových chlopní: aortálna chlopňa: náhrada aortálneho koreňa pulmonálnym 

autograftom (Rossova operácia)
 

5k590.x Iné operácie srdcových chlopní: aortálna chlopňa: ostatné 5k590.x Iné operácie srdcových chlopní: aortálna chlopňa: iné  2)

5k592.1 Iné operácie srdcových chlopní: mitrálna chlopňa: explorácia (s trombektómiou) 5k592.1 Iné operácie srdcových chlopní: mitrálna chlopňa: explorácia (s trombektómiou)  

5k592.2
Iné operácie srdcových chlopní: mitrálna chlopňa: rekonštrukcia závesného aparátu mitrálnej chlopne 

a cípov chlopne
5k592.2

Iné operácie srdcových chlopní: mitrálna chlopňa: rekonštrukcia závesného aparátu mitrálnej chlopne 

a cípov chlopne
 

5k592.3 Iné operácie srdcových chlopní: mitrálna chlopňa: anuloplastika mitrálnej chlopne 5k592.3 Iné operácie srdcových chlopní: mitrálna chlopňa: anuloplastika mitrálnej chlopne  

5k592.4 Iné operácie srdcových chlopní: mitrálna chlopňa: dekalcifikácia chlopne 5k592.4 Iné operácie srdcových chlopní: mitrálna chlopňa: dekalcifikácia chlopne  

5k592.x Iné operácie srdcových chlopní: mitrálna chlopňa: ostatné 5k592.x Iné operácie srdcových chlopní: mitrálna chlopňa: iné  2)

5k594.1 Iné operácie srdcových chlopní: pulmonálna chlopňa: explorácia (s trombektómiou) 5k594.1 Iné operácie srdcových chlopní: pulmonálna chlopňa: explorácia (s trombektómiou)  

5k594.2 Iné operácie srdcových chlopní: pulmonálna chlopňa: plastika subvalvulárnej stenózy 5k594.2 Iné operácie srdcových chlopní: pulmonálna chlopňa: plastika subvalvulárnej stenózy  

5k594.4 Iné operácie srdcových chlopní: pulmonálna chlopňa: plastika supravalvulárnej stenózy 5k594.4 Iné operácie srdcových chlopní: pulmonálna chlopňa: plastika supravalvulárnej stenózy  

5k594.5 Iné operácie srdcových chlopní: pulmonálna chlopňa: refixácia protézy 5k594.5 Iné operácie srdcových chlopní: pulmonálna chlopňa: refixácia protézy  

5k594.6 Iné operácie srdcových chlopní: pulmonálna chlopňa: dekalcifikácia 5k594.6 Iné operácie srdcových chlopní: pulmonálna chlopňa: dekalcifikácia  

5k594.8
Iné operácie srdcových chlopní: pulmonálna chlopňa: implantácia mechanického konduitu (cievna 

protéza a mechanická pulmonálna náhrada)
5k594.8

Iné operácie srdcových chlopní: pulmonálna chlopňa: implantácia mechanického konduitu (cievna 

protéza a mechanická pulmonálna náhrada)
 

5k594.9
Iné operácie srdcových chlopní: pulmonálna chlopňa: implantácia biologického konduitu (cievna 

protéza a biologická pulmonálna náhrada)
5k594.9

Iné operácie srdcových chlopní: pulmonálna chlopňa: implantácia biologického konduitu (cievna 

protéza a biologická pulmonálna náhrada)
 

5k594.x Iné operácie srdcových chlopní: pulmonálna chlopňa: ostatné 5k594.x Iné operácie srdcových chlopní: pulmonálna chlopňa: iné  2)

5k596.1 Iné operácie srdcových chlopní: trikuspidálna chlopňa: explorácia (s trombektómiou) 5k596.1 Iné operácie srdcových chlopní: trikuspidálna chlopňa: explorácia (s trombektómiou)  

5k596.2 Iné operácie srdcových chlopní: trikuspidálna chlopňa: valvuloplastika trikuspidálnej chlopne 5k596.2 Iné operácie srdcových chlopní: trikuspidálna chlopňa: valvuloplastika trikuspidálnej chlopne  



5k596.3 Iné operácie srdcových chlopní: trikuspidálna chlopňa: anuloplastika trikuspidálnej chlopne 5k596.3 Iné operácie srdcových chlopní: trikuspidálna chlopňa: anuloplastika trikuspidálnej chlopne  

5k596.4 Iné operácie srdcových chlopní: trikuspidálna chlopňa: dekalcifikácia 5k596.4 Iné operácie srdcových chlopní: trikuspidálna chlopňa: dekalcifikácia  

5k596.x Iné operácie srdcových chlopní: trikuspidálna chlopňa: ostatné 5k596.x Iné operácie srdcových chlopní: trikuspidálna chlopňa: iné  2)

5k59x Iné operácie srdcových chlopní: ostatné 5k59x Iné operácie srdcových chlopní: ostatné  

5k600 Otvorená endarterektómia bez záplaty 5k600 Otvorená endarterektómia bez záplaty  

5k601 Otvorená endarterektómia s použitím záplaty 5k601 Otvorená endarterektómia s použitím záplaty  

5k602 Otvorená endarterektómia so zavedením stentu do koronárnej artérie 5k602 Otvorená endarterektómia so zavedením stentu do koronárnej artérie  

5k604 Otvorená endarterektómia so zavedením stentov do viacerých koronárnych artérií 5k604 Otvorená endarterektómia so zavedením stentov do viacerých koronárnych artérií  

5k60x Iná endarterektómia 5k60x Iná endarterektómia  

5k610.0 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: jednoduchý bajpas: s autológnymi vénami 5k610.0 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: jednoduchý bajpas: s autológnymi vénami  

5k610.1 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: jednoduchý bajpas: s autológnymi artériami 5k610.1 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: jednoduchý bajpas: s autológnymi artériami  

5k610.2 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: jednoduchý bajpas: s heterológnymi vénami/artériami 5k610.2 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: jednoduchý bajpas: s heterológnymi vénami / artériami  2)

5k610.5 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: jednoduchý bajpas: s protézou 5k610.5 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: jednoduchý bajpas: s protézou  

5k610.x Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: jednoduchý bajpas: ostatné 5k610.x Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: jednoduchý bajpas: iný  2)

5k611.0 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: dvojnásobný bajpas: s autológnymi vénami 5k611.0 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: dvojnásobný bajpas: s autológnymi vénami  

5k611.1 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: dvojnásobný bajpas: s autológnymi artériami 5k611.1 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: dvojnásobný bajpas: s autológnymi artériami  

5k611.2 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: dvojnásobný bajpas: s heterológnymi vénami/artériami 5k611.2 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: dvojnásobný bajpas: s heterológnymi vénami / artériami  2)

5k611.5 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: dvojnásobný bajpas: s protézou 5k611.5 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: dvojnásobný bajpas: s protézou  

5k611.x Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: dvojnásobný bajpas: ostatné 5k611.x Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: dvojnásobný bajpas: iný  2)

5k612.0 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: trojnásobný bajpas: s autológnymi vénami 5k612.0 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: trojnásobný bajpas: s autológnymi vénami  

5k612.1 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: trojnásobný bajpas: s autológnymi artériami 5k612.1 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: trojnásobný bajpas: s autológnymi artériami  

5k612.2 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: trojnásobný bajpas: s heterológnymi vénami/artériami 5k612.2 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: trojnásobný bajpas: s heterológnymi vénami / artériami  2)

5k612.5 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: trojnásobný bajpas: s protézou 5k612.5 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: trojnásobný bajpas: s protézou  

5k612.x Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: trojnásobný bajpas: ostatné 5k612.x Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: trojnásobný bajpas: iný  2)

5k613.0 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: štvornásobný bajpas: s autológnymi vénami 5k613.0 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: štvornásobný bajpas: s autológnymi vénami  

5k613.1 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: štvornásobný bajpas: s autológnymi artériami 5k613.1 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: štvornásobný bajpas: s autológnymi artériami  

5k613.2 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: štvornásobný bajpas: s heterológnymi vénami/artériami 5k613.2 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: štvornásobný bajpas: s heterológnymi vénami / artériami  2)

5k613.5 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: štvornásobný bajpas: s protézou 5k613.5 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: štvornásobný bajpas: s protézou  

5k613.x Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: štvornásobný bajpas: ostatné 5k613.x Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: štvornásobný bajpas: iný  2)

5k614.0 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: päťnásobný bajpas: s autológnymi vénami 5k614.0 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: päťnásobný bajpas: s autológnymi vénami  

5k614.1 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: päťnásobný bajpas: s autológnymi artériami 5k614.1 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: päťnásobný bajpas: s autológnymi artériami  

5k614.2 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: päťnásobný bajpas: s heterológnymi vénami/artériami 5k614.2 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: päťnásobný bajpas: s heterológnymi vénami / artériami  2)

5k614.5 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: päťnásobný bajpas: s protézou 5k614.5 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: päťnásobný bajpas: s protézou  

5k614.x Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: päťnásobný bajpas: ostatné 5k614.x Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: päťnásobný bajpas: iný  2)

5k615.0 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: šesťnásobný bajpas: s autológnymi vénami 5k615.0 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: šesťnásobný bajpas: s autológnymi vénami  

5k615.1 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: šesťnásobný bajpas: s autológnymi artériami 5k615.1 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: šesťnásobný bajpas: s autológnymi artériami  

5k615.2 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: šesťnásobný bajpas: s heterológnymi vénami/artériami 5k615.2 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: šesťnásobný bajpas: s heterológnymi vénami / artériami  2)

5k615.5 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: šesťnásobný a viacnásobný bajpas: s protézou 5k615.5 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: šesťnásobný a viacnásobný bajpas: s protézou  

5k615.x Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: šesťnásobný a viacnásobný bajpas: ostatné 5k615.x Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu: šesťnásobný a viacnásobný bajpas: iný  2)

5k620.20
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: jednoduchý bajpas, z 

torakotómie: s autológnymi vénami
5k620.20

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: jednoduchý bajpas, z 

torakotómie: s autológnymi vénami
 

5k620.21
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: jednoduchý bajpas, z 

torakotómie: s autológnymi artériami
5k620.21

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: jednoduchý bajpas, z 

torakotómie: s autológnymi artériami
 

5k620.22
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: jednoduchý bajpas, z 

torakotómie: s heterológnymi vénami/artériami
5k620.22

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: jednoduchý bajpas, z 

torakotómie: s heterológnymi vénami / artériami
 2)



5k620.25
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: jednoduchý bajpas, z 

torakotómie: s protézou
5k620.25

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: jednoduchý bajpas, z 

torakotómie: s protézou
 

5k620.2x
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: jednoduchý bajpas, z 

torakotómie: ostatné
5k620.2x

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: jednoduchý bajpas, z 

torakotómie: iný
 2)

5k620.30
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: jednoduchý bajpas, 

torakoskopicky: s autológnymi vénami
5k620.30

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: jednoduchý bajpas, 

torakoskopicky: s autológnymi vénami
 

5k620.31
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: jednoduchý bajpas, 

torakoskopicky: s autológnymi artériami
5k620.31

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: jednoduchý bajpas, 

torakoskopicky: s autológnymi artériami
 

5k620.32
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: jednoduchý bajpas, 

torakoskopicky: s heterológnymi vénami/artériami
5k620.32

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: jednoduchý bajpas, 

torakoskopicky: s heterológnymi vénami / artériami
 2)

5k620.35
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: jednoduchý bajpas, 

torakoskopicky: s protézou
5k620.35

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: jednoduchý bajpas, 

torakoskopicky: s protézou
 

5k620.3x
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: jednoduchý bajpas, 

torakoskopicky: ostatné
5k620.3x

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: jednoduchý bajpas, 

torakoskopicky: iný
 2)

5k621.20
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: dvojnásobný bajpas, z 

torakotómie: s autológnymi vénami
5k621.20

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: dvojnásobný bajpas, z 

torakotómie: s autológnymi vénami
 

5k621.21
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: dvojnásobný bajpas, z 

torakotómie: s autológnymi artériami
5k621.21

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: dvojnásobný bajpas, z 

torakotómie: s autológnymi artériami
 

5k621.22
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: dvojnásobný bajpas, z 

torakotómie: s heterológnymi vénami/artériami
5k621.22

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: dvojnásobný bajpas, z 

torakotómie: s heterológnymi vénami / artériami
 2)

5k621.25
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: dvojnásobný bajpas, z 

torakotómie: s protézou
5k621.25

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: dvojnásobný bajpas, z 

torakotómie: s protézou
 

5k621.2x
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: dvojnásobný bajpas, z 

torakotómie: ostatné
5k621.2x

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: dvojnásobný bajpas, z 

torakotómie: iný
 2)

5k621.30
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: dvojnásobný bajpas, 

torakoskopicky: s autológnymi vénami
5k621.30

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: dvojnásobný bajpas, 

torakoskopicky: s autológnymi vénami
 

5k621.31
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: dvojnásobný bajpas, 

torakoskopicky: s autológnymi artériami
5k621.31

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: dvojnásobný bajpas, 

torakoskopicky: s autológnymi artériami
 

5k621.32
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: dvojnásobný bajpas, 

torakoskopicky: s heterológnymi vénami/artériami
5k621.32

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: dvojnásobný bajpas, 

torakoskopicky: s heterológnymi vénami / artériami
 2)

5k621.35
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: dvojnásobný bajpas, 

torakoskopicky: s protézou
5k621.35

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: dvojnásobný bajpas, 

torakoskopicky: s protézou
 

5k621.3x
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: dvojnásobný bajpas, 

torakoskopicky: ostatné
5k621.3x

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: dvojnásobný bajpas, 

torakoskopicky: iný
 2)

5k622.20
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: trojnásobný bajpas, z 

torakotómie: s autológnymi vénami
5k622.20

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: trojnásobný bajpas, z 

torakotómie: s autológnymi vénami
 

5k622.21
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: trojnásobný bajpas, z 

torakotómie: s autológnymi artériami
5k622.21

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: trojnásobný bajpas, z 

torakotómie: s autológnymi artériami
 

5k622.22
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: trojnásobný bajpas, z 

torakotómie: s heterológnymi vénami/artériami
5k622.22

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: trojnásobný bajpas, z 

torakotómie: s heterológnymi vénami / artériami
 2)

5k622.25
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: trojnásobný bajpas, z 

torakotómie: s protézou
5k622.25

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: trojnásobný bajpas, z 

torakotómie: s protézou
 

5k622.2x
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: trojnásobný bajpas, z 

torakotómie: ostatné
5k622.2x

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: trojnásobný bajpas, z 

torakotómie: iný
 2)

5k622.30
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: trojnásobný bajpas, 

torakoskopicky: s autológnymi vénami
5k622.30

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: trojnásobný bajpas, 

torakoskopicky: s autológnymi vénami
 

5k622.31
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: trojnásobný bajpas, 

torakoskopicky: s autológnymi artériami
5k622.31

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: trojnásobný bajpas, 

torakoskopicky: s autológnymi artériami
 

5k622.32
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: trojnásobný bajpas, 

torakoskopicky: s heterológnymi vénami/artériami
5k622.32

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: trojnásobný bajpas, 

torakoskopicky: s heterológnymi vénami / artériami
 2)

5k622.35
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: trojnásobný bajpas, 

torakoskopicky: s protézou
5k622.35

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: trojnásobný bajpas, 

torakoskopicky: s protézou
 

5k622.3x
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: trojnásobný bajpas, 

torakoskopicky: ostatné
5k622.3x

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: trojnásobný bajpas, 

torakoskopicky: iný
 2)

5k623.20
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: štvornásobný bajpas, z 

torakotómie: s autológnymi vénami
5k623.20

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: štvornásobný bajpas, z 

torakotómie: s autológnymi vénami
 

5k623.21
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: štvornásobný bajpas, z 

torakotómie: s autológnymi artériami
5k623.21

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: štvornásobný bajpas, z 

torakotómie: s autológnymi artériami
 



5k623.22
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: štvornásobný bajpas, z 

torakotómie: s heterológnymi vénami/artériami
5k623.22

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: štvornásobný bajpas, z 

torakotómie: s heterológnymi vénami / artériami
 2)

5k623.25
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: štvornásobný bajpas, z 

torakotómie: s protézou
5k623.25

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: štvornásobný bajpas, z 

torakotómie: s protézou
 

5k623.2x
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: štvornásobný bajpas, z 

torakotómie: ostatné
5k623.2x

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: štvornásobný bajpas, z 

torakotómie: iný
 2)

5k623.30
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: štvornásobný bajpas, 

torakoskopicky: s autológnymi vénami
5k623.30

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: štvornásobný bajpas, 

torakoskopicky: s autológnymi vénami
 

5k623.31
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: štvornásobný bajpas, 

torakoskopicky: s autológnymi artériami
5k623.31

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: štvornásobný bajpas, 

torakoskopicky: s autológnymi artériami
 

5k623.32
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: štvornásobný bajpas, 

torakoskopicky: s heterológnymi vénami/artériami
5k623.32

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: štvornásobný bajpas, 

torakoskopicky: s heterológnymi vénami / artériami
 2)

5k623.35
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: štvornásobný bajpas, 

torakoskopicky: s protézou
5k623.35

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: štvornásobný bajpas, 

torakoskopicky: s protézou
 

5k623.3x
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: štvornásobný bajpas, 

torakoskopicky: ostatné
5k623.3x

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: štvornásobný bajpas, 

torakoskopicky: iný
 2)

5k624.20
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: päťnásobný bajpas, z 

torakotómie: s autológnymi vénami
5k624.20

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: päťnásobný bajpas, z 

torakotómie: s autológnymi vénami
 

5k624.21
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: päťnásobný bajpas, z 

torakotómie: s autológnymi artériami
5k624.21

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: päťnásobný bajpas, z 

torakotómie: s autológnymi artériami
 

5k624.22
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: päťnásobný bajpas, z 

torakotómie: s heterológnymi vénami/artériami
5k624.22

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: päťnásobný bajpas, z 

torakotómie: s heterológnymi vénami / artériami
 2)

5k624.25
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: päťnásobný bajpas, z 

torakotómie: s protézou
5k624.25

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: päťnásobný bajpas, z 

torakotómie: s protézou
 

5k624.2x
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: päťnásobný bajpas, z 

torakotómie: ostatné
5k624.2x

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: päťnásobný bajpas, z 

torakotómie: iný
 2)

5k624.30
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: päťnásobný bajpas, 

torakoskopicky: s autológnymi vénami
5k624.30

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: päťnásobný bajpas, 

torakoskopicky: s autológnymi vénami
 

5k624.31
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: päťnásobný bajpas, 

torakoskopicky: s autológnymi artériami
5k624.31

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: päťnásobný bajpas, 

torakoskopicky: s autológnymi artériami
 

5k624.32
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: päťnásobný bajpas, 

torakoskopicky: s heterológnymi vénami/artériami
5k624.32

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: päťnásobný bajpas, 

torakoskopicky: s heterológnymi vénami / artériami
 2)

5k624.35
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: päťnásobný bajpas, 

torakoskopicky: s protézou
5k624.35

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: päťnásobný bajpas, 

torakoskopicky: s protézou
 

5k624.3x
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: päťnásobný bajpas, 

torakoskopicky: ostatné
5k624.3x

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: päťnásobný bajpas, 

torakoskopicky: iný bajpas
 2)

5k62x.0
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: iný bajpas: s autológnymi 

vénami
5k62x.0

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: iný bajpas: s autológnymi 

vénami
 

5k62x.1
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: iný bajpas: s autológnymi 

artériami
5k62x.1

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: iný bajpas: s autológnymi 

artériami
 

5k62x.2
Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: iný bajpas: s heterológnymi 

vénami/artériami
5k62x.2

Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: iný bajpas: s heterológnymi 

vénami / artériami
 2)

5k62x.5 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: iný bajpas: s protézou 5k62x.5 Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: iný bajpas: s protézou  

5k62x.x Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: iný bajpas: iný materiál 5k62x.x Vytvorenie aortokoronárneho bajpasu použitím miniinvazívnych techník: iný bajpas: iný materiál  

5k630 Iná revaskularizácia srdca: patch koronárnych artérií 5k630 Iná revaskularizácia srdca: patch koronárnych artérií  

5k631 Iná revaskularizácia srdca: revízia aortokoronárneho bajpasu 5k631 Iná revaskularizácia srdca: revízia aortokoronárneho bajpasu  

5k632 Iná revaskularizácia srdca: reimplantácia aortokoronárneho bajpasu 5k632 Iná revaskularizácia srdca: reimplantácia aortokoronárneho bajpasu  

5k633 Iná revaskularizácia srdca: transpozícia koronárnych artérií 5k633 Iná revaskularizácia srdca: transpozícia koronárnych artérií  

5k634 Iná revaskularizácia srdca: revaskularizácia voľným transplantátom a. mammaria interna (IMA) 5k634 Iná revaskularizácia srdca: revaskularizácia voľným transplantátom a. mammaria interna (IMA)  

5k635 Iná revaskularizácia srdca: implantácia A. mammaria interna do tkaniva srdcového svalu 5k635 Iná revaskularizácia srdca: implantácia A. mammaria interna do tkaniva srdcového svalu  

5k636 Iná revaskularizácia srdca: transmyokardiálna laserová revaskularizácia (TMLR) 5k636 Iná revaskularizácia srdca: transmyokardiálna laserová revaskularizácia (TMLR)  

5k63x Iná revaskularizácia srdca: ostatné 5k63x Iná revaskularizácia srdca: ostatné  

5k640 Iné operácie na koronárnych cievach: sutúra (po zranení) 5k640 Iné operácie na koronárnych cievach: sutúra (po zranení)  

5k641 Iné operácie na koronárnych cievach: korekcia aneuryzmy 5k641 Iné operácie na koronárnych cievach: korekcia aneuryzmy  



5k642 Iné operácie na koronárnych cievach: uzáver získanej koronárnej fistuly 5k642 Iné operácie na koronárnych cievach: uzáver získanej koronárnej fistuly  

5k643 Iné operácie na koronárnych cievach: rekonštrukcia koronárneho sínusu 5k643 Iné operácie na koronárnych cievach: rekonštrukcia koronárneho sínusu  

5k644 Iné operácie na koronárnych cievach: sympatektómia koronárnych artérií 5k644 Iné operácie na koronárnych cievach: sympatektómia koronárnych artérií  

5k64x Iné operácie na koronárnych cievach: ostatné 5k64x Iné operácie na koronárnych cievach: ostatné  

5k690.0
Použitie mechanického systému anastomóz pri operáciách koronárnych artérií: proximálne (na aorte): 

1 anastomóza
5k690.0

Použitie mechanického systému anastomóz pri operáciách koronárnych artérií: proximálne (na aorte): 

1 anastomóza
 

5k690.1
Použitie mechanického systému anastomóz pri operáciách koronárnych artérií: proximálne (na aorte): 

2 anastomózy
5k690.1

Použitie mechanického systému anastomóz pri operáciách koronárnych artérií: proximálne (na aorte): 

2 anastomózy
 

5k690.2
Použitie mechanického systému anastomóz pri operáciách koronárnych artérií: proximálne (na aorte): 

3 anastomózy
5k690.2

Použitie mechanického systému anastomóz pri operáciách koronárnych artérií: proximálne (na aorte): 

3 anastomózy
 

5k691.0
Použitie mechanického systému anastomóz pri operáciách koronárnych artérií: distálne (na 

koronárnych cievach): 1 anastomóza
5k691.0

Použitie mechanického systému anastomóz pri operáciách koronárnych artérií: distálne (na 

koronárnych cievach): 1 anastomóza
 

5k691.1
Použitie mechanického systému anastomóz pri operáciách koronárnych artérií: distálne (na 

koronárnych cievach): 2 anastomózy
5k691.1

Použitie mechanického systému anastomóz pri operáciách koronárnych artérií: distálne (na 

koronárnych cievach): 2 anastomózy
 

5k691.2
Použitie mechanického systému anastomóz pri operáciách koronárnych artérií: distálne (na 

koronárnych cievach): 3 anastomózy
5k691.2

Použitie mechanického systému anastomóz pri operáciách koronárnych artérií: distálne (na 

koronárnych cievach): 3 anastomózy
 

5k691.3
Použitie mechanického systému anastomóz pri operáciách koronárnych artérií: distálne (na 

koronárnych cievach): 4 anastomózy
5k691.3

Použitie mechanického systému anastomóz pri operáciách koronárnych artérií: distálne (na 

koronárnych cievach): 4 anastomózy
 

5k691.4
Použitie mechanického systému anastomóz pri operáciách koronárnych artérií: distálne (na 

koronárnych cievach): 5 anastomóz a viac
5k691.4

Použitie mechanického systému anastomóz pri operáciách koronárnych artérií: distálne (na 

koronárnych cievach): 5 anastomóz a viac
 

5k700 Perikardiotómia a kardiotómia: perikardiálna drenáž 5k700 Perikardiotómia a kardiotómia: perikardiálna drenáž  

5k701 Perikardiotómia a kardiotómia: perikardiotómia 5k701 Perikardiotómia a kardiotómia: perikardiotómia  

5k702 Perikardiotómia a kardiotómia: perikardiálna adheziolýza 5k702 Perikardiotómia a kardiotómia: perikardiálna adheziolýza  

5k703 Perikardiotómia a kardiotómia: kardiotómia vrátane trombektómie, odstránenie cudzieho telesa 5k703 Perikardiotómia a kardiotómia: kardiotómia vrátane trombektómie, odstránenie cudzieho telesa  

5k704 Perikardiotómia a kardiotómia: epikardiálna incízia 5k704 Perikardiotómia a kardiotómia: epikardiálna incízia  

5k705 Perikardiotómia a kardiotómia: endokardiálna incízia 5k705 Perikardiotómia a kardiotómia: endokardiálna incízia  

5k706 Perikardiotómia a kardiotómia: epimyokardiálna incízia 5k706 Perikardiotómia a kardiotómia: epimyokardiálna incízia  

5k70x Perikardiotómia a kardiotómia: ostatné 5k70x Perikardiotómia a kardiotómia: ostatné  

5k713.0
Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: endokardiálne: unipolárnou konvenčnou rádiofrekvenčnou 

abláciou
5k713.0

Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: endokardiálne: unipolárnou konvenčnou rádiofrekvenčnou 

abláciou
 

5k713.1 Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: endokardiálne: unipolárnou chladenou rádiofrekvenčnou abláciou 5k713.1 Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: endokardiálne: unipolárnou chladenou rádiofrekvenčnou abláciou  

5k713.2 Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: endokardiálne: bipolárnou rádiofrekvenčnou abláciou 5k713.2 Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: endokardiálne: bipolárnou rádiofrekvenčnou abláciou  

5k713.3 Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: endokardiálne: kryoabláciou 5k713.3 Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: endokardiálne: kryoabláciou  

5k713.4 Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: endokardiálne: mikrovlnnou abláciou 5k713.4 Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: endokardiálne: mikrovlnnou abláciou  

5k713.5 Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: endokardiálne: vysokofrekvenčnou ultrazvukovou abláciou 5k713.5 Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: endokardiálne: vysokofrekvenčnou ultrazvukovou abláciou  

5k713.6 Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: endokardiálne: laserovou abláciou 5k713.6 Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: endokardiálne: laserovou abláciou  

5k713.x Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: endokardiálne: iným energetickým zdrojom 5k713.x Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: endokardiálne: iným energetickým zdrojom  

5k714.0
Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: epikardiálne, otvorene chirurgicky: unipolárnou konvenčnou 

rádiofrekvenčnou abláciou
5k714.0

Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: epikardiálne, otvorene chirurgicky: unipolárnou konvenčnou 

rádiofrekvenčnou abláciou
 

5k714.1
Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: epikardiálne, otvorene chirurgicky: unipolárnou chladenou 

rádiofrekvenčnou abláciou
5k714.1

Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: epikardiálne, otvorene chirurgicky: unipolárnou chladenou 

rádiofrekvenčnou abláciou
 

5k714.2
Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: epikardiálne, otvorene chirurgicky: bipolárnou rádiofrekvenčnou 

abláciou
5k714.2

Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: epikardiálne, otvorene chirurgicky: bipolárnou rádiofrekvenčnou 

abláciou
 

5k714.3 Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: epikardiálne, otvorene chirurgicky: kryoabláciou 5k714.3 Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: epikardiálne, otvorene chirurgicky: kryoabláciou  

5k714.4 Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: epikardiálne, otvorene chirurgicky: mikrovlnnou abláciou 5k714.4 Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: epikardiálne, otvorene chirurgicky: mikrovlnnou abláciou  

5k714.5
Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: epikardiálne, otvorene chirurgicky: vysokofrekvenčnou 

ultrazvukovou abláciou
5k714.5

Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: epikardiálne, otvorene chirurgicky: vysokofrekvenčnou 

ultrazvukovou abláciou
 

5k714.6 Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: epikardiálne, otvorene chirurgicky: laserovou abláciou 5k714.6 Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: epikardiálne, otvorene chirurgicky: laserovou abláciou  

5k714.x Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: epikardiálne, otvorene chirurgicky: iným energetickým zdrojom 5k714.x Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: epikardiálne, otvorene chirurgicky: iným energetickým zdrojom  



5k715.0
Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: epikardiálne, endoskopicky: unipolárnou konvenčnou 

rádiofrekvenčnou abláciou
5k715.0

Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: epikardiálne, endoskopicky: unipolárnou konvenčnou 

rádiofrekvenčnou abláciou
 

5k715.1
Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: epikardiálne, endoskopicky: unipolárnou chladenou 

rádiofrekvenčnou abláciou
5k715.1

Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: epikardiálne, endoskopicky: unipolárnou chladenou 

rádiofrekvenčnou abláciou
 

5k715.2 Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: epikardiálne, endoskopicky: bipolárnou rádiofrekvenčnou abláciou 5k715.2 Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: epikardiálne, endoskopicky: bipolárnou rádiofrekvenčnou abláciou  

5k715.3 Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: epikardiálne, endoskopicky: kryoabláciou 5k715.3 Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: epikardiálne, endoskopicky: kryoabláciou  

5k715.4 Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: epikardiálne, endoskopicky: mikrovlnnou abláciou 5k715.4 Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: epikardiálne, endoskopicky: mikrovlnnou abláciou  

5k715.5
Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: epikardiálne, endoskopicky: vysokofrekvenčnou ultrazvukovou 

abláciou
5k715.5

Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: epikardiálne, endoskopicky: vysokofrekvenčnou ultrazvukovou 

abláciou
 

5k715.6 Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: epikardiálne, endoskopicky: laserovou abláciou 5k715.6 Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: epikardiálne, endoskopicky: laserovou abláciou  

5k715.x Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: epikardiálne, endoskopicky: iným energetickým zdrojom 5k715.x Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: epikardiálne, endoskopicky: iným energetickým zdrojom  

5k71x Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: ostatné 5k71x Chirurgická ablácia pri tachyarytmii: iné  2)

5k720 Perikardektómia: lokálna excízia, otvorene chirurgicky 5k720 Perikardektómia: lokálna excízia, otvorene chirurgicky  

5k721 Perikardektómia: lokálna excízia, torakoskopicky 5k721 Perikardektómia: lokálna excízia, torakoskopicky  

5k722 Perikardektómia: perikardektómia, čiastočná (Perikardiálne okno), otvorene chirurgicky 5k722 Perikardektómia: perikardektómia, čiastočná (Perikardiálne okno), otvorene chirurgicky  

5k723 Perikardektómia: perikardektómia, čiastočná (perikardiálne okno), torakoskopicky 5k723 Perikardektómia: perikardektómia, čiastočná (perikardiálne okno), torakoskopicky  

5k724 Perikardektómia: perikardektómia, subtotálna 5k724 Perikardektómia: perikardektómia, subtotálna  

5k725 Perikardektómia: perikardektómia, totálna (Dekortikácia) 5k725 Perikardektómia: perikardektómia, totálna (Dekortikácia)  

5k72x Perikardektómia: ostatné 5k72x Perikardektómia: iné  2)

5k730 Excízia a deštrukcia poškodeného tkaniva srdca: excízia v predsieni 5k730 Excízia a deštrukcia poškodeného tkaniva srdca: excízia v predsieni  

5k731 Excízia a deštrukcia poškodeného tkaniva srdca: excízia v komore 5k731 Excízia a deštrukcia poškodeného tkaniva srdca: excízia v komore  

5k732 Excízia a deštrukcia poškodeného tkaniva srdca: čiastočná ľavokomorová redukčná plastika (Batista) 5k732 Excízia a deštrukcia poškodeného tkaniva srdca: čiastočná ľavokomorová redukčná plastika (Batista)  

5k733 Excízia a deštrukcia poškodeného tkaniva srdca: resekcia aneuryzmy, v predsieni 5k733 Excízia a deštrukcia poškodeného tkaniva srdca: resekcia aneuryzmy, v predsieni  

5k734 Excízia a deštrukcia poškodeného tkaniva srdca: resekcia aneuryzmy, v komore 5k734 Excízia a deštrukcia poškodeného tkaniva srdca: resekcia aneuryzmy, v komore  

5k735 Excízia a deštrukcia poškodeného tkaniva srdca: MAZE-metóda (alternatívna metóda) 5k735 Excízia a deštrukcia poškodeného tkaniva srdca: MAZE-metóda (alternatívna metóda)  

5k736 Excízia a deštrukcia poškodeného tkaniva srdca: excízia na prevodovom systéme srdca, v komore 5k736 Excízia a deštrukcia poškodeného tkaniva srdca: excízia na prevodovom systéme srdca, v komore  

5k737 Excízia a deštrukcia poškodeného tkaniva srdca: deštrukcia na prevodovom systéme srdca, v predsieni 5k737 Excízia a deštrukcia poškodeného tkaniva srdca: deštrukcia na prevodovom systéme srdca, v predsieni  

5k738 Excízia a deštrukcia poškodeného tkaniva srdca: deštrukcia na prevodovom systéme srdca, v komore 5k738 Excízia a deštrukcia poškodeného tkaniva srdca: deštrukcia na prevodovom systéme srdca, v komore  

5k73x Excízia a deštrukcia poškodeného tkaniva srdca: ostatné 5k73x Excízia a deštrukcia poškodeného tkaniva srdca: iné  2)

5k740 Rekonštrukcia perikardu a srdca: sutúra perikardu (po zranení) 5k740 Rekonštrukcia perikardu a srdca: sutúra perikardu (po zranení)  

5k741 Rekonštrukcia perikardu a srdca: plastická rekonštrukcia perikardu bez implantátu 5k741 Rekonštrukcia perikardu a srdca: plastická rekonštrukcia perikardu bez implantátu  

5k742 Rekonštrukcia perikardu a srdca: plastická rekonštrukcia perikardu s implantátom 5k742 Rekonštrukcia perikardu a srdca: plastická rekonštrukcia perikardu s implantátom  

5k743 Rekonštrukcia perikardu a srdca: sutúra myokardu (po zranení) 5k743 Rekonštrukcia perikardu a srdca: sutúra myokardu (po zranení)  

5k744 Rekonštrukcia perikardu a srdca: plastická rekonštrukcia myokardu bez implantátu 5k744 Rekonštrukcia perikardu a srdca: plastická rekonštrukcia myokardu bez implantátu  

5k745 Rekonštrukcia perikardu a srdca: plastická rekonštrukcia myokardu s implantátom 5k745 Rekonštrukcia perikardu a srdca: plastická rekonštrukcia myokardu s implantátom  

5k746
Rekonštrukcia perikardu a srdca: uzáver získaného defektu komorového septa (napr. po infarkte 

myokardu)
5k746

Rekonštrukcia perikardu a srdca: uzáver získaného defektu komorového septa (napr. po infarkte 

myokardu)
 

5k74x Rekonštrukcia perikardu a srdca: iná 5k74x Rekonštrukcia perikardu a srdca: iná  

5k750.0 Transplantácia srdca ortotopicky: bez normotermie štepu 5k750.0 Transplantácia srdca ortotopicky: bez normotermie štepu  

5k750.1 Transplantácia srdca ortotopicky: v normotermii štepu 5k750.1 Transplantácia srdca ortotopicky: v normotermii štepu  

5k751.0 Transplantácia srdca heterotopicky (asistenčné srdce): bez normotermie štepu 5k751.0 Transplantácia srdca heterotopicky (asistenčné srdce): bez normotermie štepu  

5k751.1 Transplantácia srdca heterotopicky (asistenčné srdce): s normotermiou štepu 5k751.1 Transplantácia srdca heterotopicky (asistenčné srdce): s normotermiou štepu  

5k752 Transplantácia komplexu srdce-pľúca: En-bloc 5k752 Transplantácia komplexu srdce-pľúca: En-bloc  

5k753.0 Retransplantácia srdca počas tej istej hospitalizácie: bez normotermie štepu 5k753.0 Retransplantácia srdca počas tej istej hospitalizácie: bez normotermie štepu  

5k753.1 Retransplantácia srdca počas tej istej hospitalizácie: s normotermiou štepu 5k753.1 Retransplantácia srdca počas tej istej hospitalizácie: s normotermiou štepu  

5k754 Retransplantácia komplexu srdce-pľúca (En-block) počas tej istej hospitalizácie 5k754 Retransplantácia komplexu srdce-pľúca (En-block) počas tej istej hospitalizácie  



5k760.0
Implantácia a odstránenie podporných systémov srdca, otvorene chirurgicky: intraaortálna balónová 

kontrapulzácia: implantácia
5k760.0

Implantácia a odstránenie podporných systémov srdca, otvorene chirurgicky: intraaortálna balónová 

kontrapulzácia: implantácia
 

5k760.1
Implantácia a odstránenie podporných systémov srdca, otvorene chirurgicky: intraaortálna balónová 

kontrapulzácia: explantácia
5k760.1

Implantácia a odstránenie podporných systémov srdca, otvorene chirurgicky: intraaortálna balónová 

kontrapulzácia: explantácia
 

5k762.0
Implantácia a odstránenie podporných systémov srdca, otvorene chirurgicky: extrakorporálna pumpa, 

univentrikulárna: implantácia
5k762.0

Implantácia a odstránenie podporných systémov srdca, otvorene chirurgicky: extrakorporálna pumpa, 

univentrikulárna: implantácia
 

5k762.1
Implantácia a odstránenie podporných systémov srdca, otvorene chirurgicky: extrakorporálna pumpa, 

univentrikulárna: explantácia
5k762.1

Implantácia a odstránenie podporných systémov srdca, otvorene chirurgicky: extrakorporálna pumpa, 

univentrikulárna: explantácia
 

5k762.2
Implantácia a odstránenie podporných systémov srdca, otvorene chirurgicky: extrakorporálna pumpa, 

univentrikulárna: izolovaná výmena pumpy, nie chirurgicky
5k762.2

Implantácia a odstránenie podporných systémov srdca, otvorene chirurgicky: extrakorporálna pumpa, 

univentrikulárna: izolovaná výmena pumpy, nie chirurgicky
 

5k763.0
Implantácia a odstránenie podporných systémov srdca, otvorene chirurgicky: extrakorporalna pumpa, 

biventrikulárna: implantácia
5k763.0

Implantácia a odstránenie podporných systémov srdca, otvorene chirurgicky: extrakorporalna pumpa, 

biventrikulárna: implantácia
 

5k763.1
Implantácia a odstránenie podporných systémov srdca, otvorene chirurgicky: extrakorporálna pumpa, 

biventrikulárna: explantácia
5k763.1

Implantácia a odstránenie podporných systémov srdca, otvorene chirurgicky: extrakorporálna pumpa, 

biventrikulárna: explantácia
 

5k763.2
Implantácia a odstránenie podporných systémov srdca, otvorene chirurgicky: extrakorporalna pumpa, 

biventrikulárna: izolovaná výmena pumpy, nie chirurgicky
5k763.2

Implantácia a odstránenie podporných systémov srdca, otvorene chirurgicky: extrakorporalna pumpa, 

biventrikulárna: izolovaná výmena pumpy, nie chirurgicky
 

5k764.0
Implantácia a odstránenie podporných systémov srdca, otvorene chirurgicky: intrakorporálna pumpa, 

univentrikulárna: implantácia
5k764.0

Implantácia a odstránenie podporných systémov srdca, otvorene chirurgicky: intrakorporálna pumpa, 

univentrikulárna: implantácia
 

5k764.1
Implantácia a odstránenie podporných systémov srdca, otvorene chirurgicky: intrakorporálna pumpa, 

univentrikulárna: explantácia
5k764.1

Implantácia a odstránenie podporných systémov srdca, otvorene chirurgicky: intrakorporálna pumpa, 

univentrikulárna: explantácia
 

5k765.0
Implantácia a odstránenie podporných systémov srdca, otvorene chirurgicky: intrakorporálna pumpa, 

biventrikulárna: implantácia
5k765.0

Implantácia a odstránenie podporných systémov srdca, otvorene chirurgicky: intrakorporálna pumpa, 

biventrikulárna: implantácia
 

5k765.1
Implantácia a odstránenie podporných systémov srdca, otvorene chirurgicky: intrakorporálna pumpa, 

biventrikulárna: explantácia
5k765.1

Implantácia a odstránenie podporných systémov srdca, otvorene chirurgicky: intrakorporálna pumpa, 

biventrikulárna: explantácia
 

5k766.0
Implantácia a odstránenie podporných systémov srdca, otvorene chirurgicky: umelé srdce (totálna 

náhrada srdca): implantácia
5k766.0

Implantácia a odstránenie podporných systémov srdca, otvorene chirurgicky: umelé srdce (totálna 

náhrada srdca): implantácia
 

5k766.1
Implantácia a odstránenie podporných systémov srdca, otvorene chirurgicky: umelé srdce (totálna 

náhrada srdca): explantácia
5k766.1

Implantácia a odstránenie podporných systémov srdca, otvorene chirurgicky: umelé srdce (totálna 

náhrada srdca): explantácia
 

5k767.0
Implantácia a odstránenie podporných systémov srdca, otvorene chirurgicky: parakorporálna pumpa, 

univentrikulárna: implantácia
5k767.0

Implantácia a odstránenie podporných systémov srdca, otvorene chirurgicky: parakorporálna pumpa, 

univentrikulárna: implantácia
 

5k767.1
Implantácia a odstránenie podporných systémov srdca, otvorene chirurgicky: parakorporálna pumpa, 

univentrikulárna: explantácia
5k767.1

Implantácia a odstránenie podporných systémov srdca, otvorene chirurgicky: parakorporálna pumpa, 

univentrikulárna: explantácia
 

5k767.2
Implantácia a odstránenie podporných systémov srdca, otvorene chirurgicky: parakorporálna pumpa, 

univentrikulárna: izolovaná výmena pumpy, nie chirurgicky
5k767.2

Implantácia a odstránenie podporných systémov srdca, otvorene chirurgicky: parakorporálna pumpa, 

univentrikulárna: izolovaná výmena pumpy, nie chirurgicky
 

5k768.0
Implantácia a odstránenie podporných systémov srdca, otvorene chirurgicky: parakorporálna pumpa, 

biventrikulárna: implantácia
5k768.0

Implantácia a odstránenie podporných systémov srdca, otvorene chirurgicky: parakorporálna pumpa, 

biventrikulárna: implantácia
 

5k768.1
Implantácia a odstránenie podporných systémov srdca, otvorene chirurgicky: parakorporálna pumpa, 

biventrikulárna: explantácia
5k768.1

Implantácia a odstránenie podporných systémov srdca, otvorene chirurgicky: parakorporálna pumpa, 

biventrikulárna: explantácia
 

5k768.2
Implantácia a odstránenie podporných systémov srdca, otvorene chirurgicky: parakorporálna pumpa, 

biventrikulárna: izolovaná výmena pumpy, nie chirurgicky
5k768.2

Implantácia a odstránenie podporných systémov srdca, otvorene chirurgicky: parakorporálna pumpa, 

biventrikulárna: izolovaná výmena pumpy, nie chirurgicky
 

5k76x Implantácia a odstránenie podporných systémov srdca, otvorene chirurgicky: ostatné 5k76x Implantácia a odstránenie podporných systémov srdca, otvorene chirurgicky: iné  2)

5k770 Implantácia kardiostimulátora/defibrilátora: kardiostimulátor bližšie neurčený 5k770 Implantácia kardiostimulátora a defibrilátora: kardiostimulátor, bližšie nešpecifikovaný  2)

5k771 Implantácia kardiostimulátora/defibrilátora: kardiostimulátor jednodutinový 5k771 Implantácia kardiostimulátora a defibrilátora: kardiostimulátor, jednodutinový systém  2)

5k772
Implantácia kardiostimulátora/defibrilátora: kardiostimulátor: dvojdutinový systém, s jednou 

kardiostimulačnou sondou
5k772

Implantácia kardiostimulátora a defibrilátora: kardiostimulátor, dvojdutinový systém, s jednou 

kardiostimulačnou sondou
 2)

5k773.0
Implantácia kardiostimulátora/defibrilátora: kardiostimulátor: dvojdutinový systém s dvomi 

kardiostimulačnými elektródami
5k773.0

Implantácia kardiostimulátora a defibrilátora: kardiostimulátor, dvojdutinový systém, s dvomi 

kardiostimulačnými sondami: bez antitachykardickej stimulácie
 2)

5k774
Implantácia kardiostimulátora/defibrilátora: kardiostimulátor: biventrikulárny resynchronizačný 

systém
5k774

Implantácia kardiostimulátora a defibrilátora: kardiostimulátor, trojdutinový systém (biventrikulárna 

stimulácia)
 2)

5k775.0
Implantácia kardiostimulátora/defibrilátora: defibrilátor s jednodutinovou stimuláciou: bez AV-

sekvenčnej stimulácie
5k775.0

Implantácia kardiostimulátora a defibrilátora: defibrilátor s jednodutinovou stimuláciou: bez AV-

sekvenčnej stimulácie
 2)

5k776 Implantácia kardiostimulátora/defibrilátora: defibrilátor s dvojdutinovou stimuláciou 5k776 Implantácia kardiostimulátora a defibrilátora: defibrilátor s dvojdutinovou stimuláciou  2)

5k777
Implantácia kardiostimulátora/defibrilátora: defibrilátor s biventrikulárnou resynchronizačnou 

stimuláciou
5k777 Implantácia kardiostimulátora a defibrilátora: defibrilátor s dvojkomorovou stimuláciou  2)

5k778 Implantácia kardiostimulátora/defibrilátora: arytmický záznamník EKG 5k778 Implantácia kardiostimulátora a defibrilátora: arytmický záznamník EKG  2)

5k77b
Implantácia kardiostimulátora/defibrilátora: systém na neinvazívne sledovanie rejekčnej reakcie po 

transplantácii srdca vrátane intramyokardiálneho elektrogramu (IMEG)
5k77b

Implantácia kardiostimulátora a defibrilátora: system na neinvazívne sledovanie rejekčnej reakcie po 

transplantácii srdca vrátane intramyokardiálneho elektrogramu (IMEG)
 2)



5k77c.0
Implantácia kardiostimulátora/defibrilátora: izolovaná implantácia sondy, otvorene chirurgicky: 

epikardiálne, ľavoventrikulárne
5k77c.0

Implantácia kardiostimulátora a defibrilátora: izolovaná implantácia sondy, otvorene chirurgicky: 

epikardiálne, ľavoventrikulárne
 2)

5k77c.1
Implantácia kardiostimulátora/defibrilátora: izolovaná implantácia sondy, otvorene chirurgicky: 

epikardiálne, pravoventrikulárne
5k77c.1

Implantácia kardiostimulátora a defibrilátora: izolovaná implantácia sondy, otvorene chirurgicky: 

epikardiálne, pravoventrikulárne
 2)

5k77f.0
Implantácia kardiostimulátora/defibrilátora: použitie defibrilátora s dodatočnou funkciou merania: pre 

meranie vody v pľúcach
5k77f.0

Implantácia kardiostimulátora a defibrilátora: použitie defibrilátora s dodatočnou funkciou merania: 

pre meranie vody v pľúcach
 2)

5k77f.1
Implantácia kardiostimulátora/defibrilátora: použitie defibrilátora s dodatočnou funkciou merania: s 

tlakovým senzorom pre meranie tlaku v pravej komore vrátane merania vody v pľúcach
5k77f.1

Implantácia kardiostimulátora a defibrilátora: použitie defibrilátora s dodatočnou funkciou merania: s 

tlakovým senzorom pre meranie tlaku v pravej komore vrátane merania vody v pľúcach
 2)

5k77f.x
Implantácia kardiostimulátora/defibrilátora: použitie defibrilátora s dodatočnou funkciou merania: 

ostatné
5k77f.x

Implantácia kardiostimulátora a defibrilátora: použitie defibrilátora s dodatočnou funkciou merania: 

ostatné
 2)

5k77g.0
Implantácia kardiostimulátora/defibrilátora: izolovaná implantácia sondy, endovaskulárne: 

ľavoventrikulárne
5k77g.0

Implantácia kardiostimulátora a defibrilátora: izolovaná implantácia sondy, endovaskulárne: 

ľavoventrikulárne
 2)

5k77g.1
Implantácia kardiostimulátora/defibrilátora: izolovaná implantácia sondy, endovaskulárne: 

pravoventrikulárne
5k77g.1

Implantácia kardiostimulátora a defibrilátora: izolovaná implantácia sondy, endovaskulárne: 

pravoventrikulárne
 2)

5k77g.2
Implantácia kardiostimulátora/defibrilátora: izolovaná implantácia sondy, endovaskulárne: 

pravoatriálne
5k77g.2

Implantácia kardiostimulátora a defibrilátora: izolovaná implantácia sondy, endovaskulárne: 

pravoatriálne
 2)

5k77h.0 Implantácia kardiostimulátora/defibrilátora: kardiostimulátor bezelektródový
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5k77h.1 Implantácia kardiostimulátora/defibrilátora: podkožný defibrilátor bez vnútrosrdcovej elektródy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5k77h.2 Podkožná implantácia slučkového EKG rekordéra [Implantable Loop Recorder, ILR]
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5k77x Implantácia kardiostimulátora/defibrilátora: ostatné 5k77x Implantácia kardiostimulátora a defibrilátora: ostatné  2)

5k780.0
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: odstránenie prístroja: 

kardiostimulátor bližšie neurčený
5k780.0

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: odstránenie prístroja: 

kardiostimulátor bližšie neurčený
 2)

5k780.1
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: odstránenie prístroja: 

kardiostimulátor, jednodutinový systém
5k780.1

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: odstránenie prístroja: 

kardiostimulátor, jednodutinový systém
 2)

5k780.2
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: odstránenie prístroja: 

kardiostimulátor, dvojdutinový systém
5k780.2

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: odstránenie prístroja: 

kardiostimulátor, dvojdutinový systém
 2)

5k780.3
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: odstránenie prístroja: 

kardiostimulátor s biventrikulárnou resynchronizačnou stimuláciou
5k780.3

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: odstránenie prístroja: 

kardiostimulátor, biventrikulárny systém
 2)

5k780.4
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: odstránenie prístroja: 

defibrilátor s jednodutinovou stimuláciou
5k780.4

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: odstránenie prístroja: defibrilátor s 

jednodutinovou stimuláciou
 2)

5k780.5
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: odstránenie prístroja: 

defibrilátor s dvojdutinovou stimuláciou
5k780.5

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: odstránenie prístroja: defibrilátor s 

dvojdutinovou stimuláciou
 2)

5k780.6
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: odstránenie prístroja: 

defibrilátor s biventrikulárnou resynchronizačnou stimuláciou
5k780.6

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: odstránenie prístroja: defibrilátor s 

biventrikulárnou stimuláciou
 2)

5k780.7
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: odstránenie prístroja: 

implantovateľný záznamník EKG
5k780.7 Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: odstránenie prístroja: záznamník  2)

5k780.a
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: odstránenie prístroja: 

kardiostimulátor bezelektródový

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5k780.x Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: odstránenie prístroja: ostatné 5k780.x Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: odstránenie prístroja: iné  2)

5k781.8
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: odstránenie elektród: 

kardiostimulátor
5k781.8 Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: odstránenie sond: kardiostimulátor  2)

5k781.9
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: odstránenie elektród: 

defibrilátor
5k781.9 Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: odstránenie sond: defibrilátor  2)

5k781.a
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: odstránenie elektród: 

resynchronizačný systém
5k781.a

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: odstránenie sond: synchronizačný 

systém
 2)

5k782.0
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: odstránenie elektródy a 

prístroja: kardiostimulátor bližšie neurčený
5k782.0

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: odstránenie sondy a agregátu: 

kardiostimulátor bližšie neurčený
 2)

5k782.1
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: odstránenie elektródy a 

prístroja: kardiostimulátor, jednodutinový systém
5k782.1

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: odstránenie sondy a agregátu: 

kardiostimulátor, jednodutinový systém
 2)

5k782.2
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: odstránenie elektródy a 

prístroja: kardiostimulátor, dvojdutinový systém
5k782.2

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: odstránenie sondy a agregátu: 

kardiostimulátor, dvojdutinový systém
 2)

5k782.3
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: odstránenie elektródy a 

prístroja: kardiostimulátor s resynchronizačnou biventrikulárnou stimuláciou
5k782.3

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: odstránenie sondy a agregátu: 

kardiostimulátor, biventrikulárny systém
 2)



5k782.4
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: odstránenie elektródy a 

prístroja: defibrilátor s jednodutinovou stimuláciou
5k782.4

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: odstránenie sondy a agregátu: 

defibrilátor s jednodutinovou stimuláciou
 2)

5k782.5
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: odstránenie elektródy a 

prístroja: defibrilátor s dvojdutinovou stimuláciou
5k782.5

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: odstránenie sondy a agregátu: 

defibrilátor s dvojdutinovou stimuláciou
 2)

5k782.6
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: odstránenie elektródy a 

prístroja: defibrilátor s resynchronizačnou biventrikulárnou stimuláciou
5k782.6

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: odstránenie sondy a agregátu: 

defibrilátor s biventrikulárnou stimuláciou
 2)

5k782.x
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: odstránenie elektródy a 

prístroja: ostatné
5k782.x Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: odstránenie sondy a agregátu: iné  2)

5k783.0
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: korektúra elektród: 

kardiostimulátor bližšie neurčený
5k783.0

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: korektúra sond: kardiostimulátor 

bližšie neurčený
 2)

5k783.1
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: korektúra elektród: 

kardiostimulátor s jednodutinovou stimuláciou
5k783.1

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: korektúra sond: kardiostimulátor, 

jednodutinový systém
 2)

5k783.2
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: korektúra elektród: 

kardiostimulátor s dvojdnodutinovou stimuláciou
5k783.2

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: korektúra sond: kardiostimulátor, 

dvojdutinový systém
 2)

5k783.3
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: korektúra elektród: 

kardiostimulátor s biventrikulárnou resynchronizačnou stimuláciou
5k783.3

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: korektúra sond: kardiostimulátor, 

biventrikulárny systém
 2)

5k783.4
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: korektúra elektród: defibrilátor 

s jednodutinovou stimuláciou
5k783.4

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: korektúra sond: defibrilátor s 

jednodutinovou stimuláciou
 2)

5k783.5
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: korektúra elektród: defibrilátor 

s dvojdutinovou stimuláciou
5k783.5

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: korektúra sond: defibrilátor s 

dvojdutinovou stimuláciou
 2)

5k783.6
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: korektúra elektród: defibrilátor 

s biventrikulárnou resynchronizačnou stimuláciou
5k783.6

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: korektúra sond: defibrilátor s 

biventrikulárnou stimuláciou
 2)

5k783.x Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: korektúra elektród: ostatné 5k783.x Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: korektúra sond: iná  2)

5k784.0
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: korektúra polohy prístroja: 

kardiostimulátor bližšie neurčený
5k784.0

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: korektúra polohy agregátu: 

kardiostimulátor bližšie neurčený
 2)

5k784.1
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: korektúra polohy prístroja: 

kardiostimulátor s jednodutinovou stimuláciou
5k784.1

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: korektúra polohy agregátu: 

kardiostimulátor, jednodutinový systém
 2)

5k784.2
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: korektúra polohy prístroja: 

kardiostimulátor s dvojdnodutinovou stimuláciou
5k784.2

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: korektúra polohy agregátu: 

kardiostimulátor, dvojdutinový systém
 2)

5k784.3
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: korektúra polohy prístroja: 

kardiostimulátor s biventrikulárnou resynchronizačnou stimuláciou
5k784.3

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: korektúra polohy agregátu: 

kardiostimulátor, biventrikulárny systém
 2)

5k784.4
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: korektúra polohy prístroja: 

defibrilátor s jednodutinovou stimuláciou
5k784.4

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: korektúra polohy agregátu: 

defibrilátor s jednodutinovou stimuláciou
 2)

5k784.5
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: korektúra polohy prístroja: 

defibrilátor s dvojdutinovou stimuláciou
5k784.5

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: korektúra polohy agregátu: 

defibrilátor s dvojdutinovou stimuláciou
 2)

5k784.6
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: korektúra polohy prístroja: 

defibrilátor s biventrikulárnou resynchronizačnou stimuláciou
5k784.6

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: korektúra polohy agregátu: 

defibrilátor s biventrikulárnou stimuláciou
 2)

5k784.7
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: korektúra polohy prístroja: 

záznamník
5k784.7

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: korektúra polohy agregátu: 

záznamník
 2)

5k784.x
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: korektúra polohy prístroja: 

ostatné
5k784.x Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: korektúra polohy agregátu: iné  2)

5k785.0
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: výmena prístroja bez zmeny 

elektródy: kardiostimulátor bližšie neurčený
5k785.0

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: výmena agregátu bez zmeny sondy: 

kardiostimulátor bližšie neurčený
 2)

5k785.1
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: výmena prístroja bez zmeny 

elektródy: kardiostimulátor, jednodutinový systém
5k785.1

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: výmena agregátu bez zmeny sondy: 

kardiostimulátor, jednodutinový systém
 2)

5k785.2
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: výmena prístroja bez zmeny 

elektródy: kardiostimulátor, dvojdutinový systém
5k785.2

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: výmena agregátu bez zmeny sondy: 

kardiostimulátor, dvojdutinový systém
 2)

5k785.3
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: výmena prístroja bez zmeny 

elektródy: kardiostimulátor, biventrikulárny systém
5k785.3

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: výmena agregátu bez zmeny sondy: 

kardiostimulátor, biventrikulárny systém
 2)

5k785.4
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: výmena prístroja bez zmeny 

elektródy: defibrilátor s jednodutinovou stimuláciou
5k785.4

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: výmena agregátu bez zmeny sondy: 

defibrilátor s jednodutinovou stimuláciou
 2)

5k785.5
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: výmena prístroja bez zmeny 

elektródy: defibrilátor s dvojdutinovou stimuláciou
5k785.5

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: výmena agregátu bez zmeny sondy: 

defibrilátor s dvojdutinovou stimuláciou
 2)

5k785.6
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: výmena prístroja bez zmeny 

elektródy: defibrilátor s biventrikulárnou stimuláciou
5k785.6

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: výmena agregátu bez zmeny sondy: 

defibrilátor s biventrikulárnou stimuláciou
 2)

5k785.9
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: výmena prístroja bez zmeny 

elektródy: ostatné
5k785.9

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: výmena agregátu bez zmeny sondy: 

iné
 2)



5k786.1
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: výmena prístroja a elektródy: 

kardiostimulátor s jednodutinovou stimuláciou
5k786.1

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: výmena agregátu a sondy: 

kardiostimulátor, jednodutinový systém
 2)

5k786.2
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: výmena prístroja a elektródy: 

kardiostimulátor s dvojdutinovou stimuláciou
5k786.2

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: výmena agregátu a sondy: 

kardiostimulátor, dvojdutinový systém
 2)

5k786.3
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: výmena prístroja a elektródy: 

kardiostimulátor s biventrikulárnou resynchronizačnou stimuláciou
5k786.3

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: výmena agregátu a sondy: 

kardiostimulátor, biventrikulárny systém
 2)

5k786.4
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: výmena prístroja a elektródy: 

defibrilátor s jednodutinovou stimuláciou
5k786.4

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: výmena agregátu a sondy: 

defibrilátor s jednodutinovou stimuláciou
 2)

5k786.5
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: výmena prístroja a elektródy: 

defibrilátor s dvojdutinovou stimuláciou
5k786.5

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: výmena agregátu a sondy: 

defibrilátor s dvojdutinovou stimuláciou
 2)

5k786.6
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: výmena prístroja a elektródy: 

defibrilátor s biventrikulárnou resynchronizačnou stimuláciou
5k786.6

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: výmena agregátu a sondy: 

defibrilátor s biventrikulárnou stimuláciou
 2)

5k786.x
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: výmena prístroja a elektródy: 

ostatné
5k786.x Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: výmena agregátu a sondy: iné  2)

5k787.0
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: výmena elektródy: 

kardiostimulátor bližšie neurčený
5k787.0

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: výmena sondy: kardiostimulátor 

bližšie neurčený
 2)

5k787.1
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: výmena elektródy: 

kardiostimulátor, s jednodutinovou kardiostimuláciou
5k787.1

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: výmena sondy: kardiostimulátor, 

jednodutinový systém
 2)

5k787.2
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: výmena elektródy: 

kardiostimulátor,s dvojdutinovou kardiostimuláciou
5k787.2

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: výmena sondy: kardiostimulátor, 

dvojdutinový systém
 2)

5k787.3
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: výmena elektródy: 

kardiostimulátor, s biventrikulárnou resynchronizačnou stimuláciou
5k787.3

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: výmena sondy: kardiostimulátor, 

biventrikulárny systém
 2)

5k787.4
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: výmena elektródy: defibrilátor s 

jednodutinovou stimuláciou
5k787.4

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: výmena sondy: defibrilátor s 

jednodutinovou stimuláciou
 2)

5k787.5
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: výmena elektródy: defibrilátor s 

dvojdutinovou stimuláciou
5k787.5

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: výmena sondy: defibrilátor s 

dvojdutinovou stimuláciou
 2)

5k787.6
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: výmena elektródy: defibrilátor s 

biventrikulárnou resynchronizačnou stimuláciou
5k787.6

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: výmena sondy: defibrilátor s 

biventrikulárnou stimuláciou
 2)

5k787.x Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: výmena elektródy: ostatné 5k787.x Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: výmena sondy: iné  2)

5k788.0
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: korektúra spojenia: 

kardiostimulátor bližšie neurčený
5k788.0

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: korekcia spojenia: kardiostimulátor 

bližšie neurčený
 2)

5k788.1
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: korektúra spojenia: 

kardiostimulátor s jednodutinovou kardiostimuláciou
5k788.1

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: korekcia spojenia: kardiostimulátor, 

jednodutinový systém
 2)

5k788.2
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: korektúra spojenia: 

kardiostimulátor s dvojdutinovou kardiostimuláciou
5k788.2

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: korekcia spojenia: kardiostimulátor, 

dvojdutinový systém
 2)

5k788.3
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: korektúra spojenia: 

kardiostimulátor s biventrikulárnou resynchronizačnou kardiostimuláciou
5k788.3

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: korekcia spojenia: kardiostimulátor, 

biventrikulárny systém
 2)

5k788.4
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: korektúra spojenia: defibrilátor 

s jednodutinovou stimuláciou
5k788.4

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: korekcia spojenia: defibrilátor s 

jednodutinovou stimuláciou
 2)

5k788.5
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: korektúra spojenia: defibrilátor 

s dvojdutinovou stimuláciou
5k788.5

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: korekcia spojenia: defibrilátor s 

dvojdutinovou stimuláciou
 2)

5k788.6
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: korektúra spojenia: defibrilátor 

s biventrikulárnou resynchronizačnou stimuláciou
5k788.6

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: korekcia spojenia: defibrilátor s 

biventrikulárnou stimuláciou
 2)

5k788.x Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: korektúra spojenia: ostatné 5k788.x Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: korekcia spojenia: iné  2)

5k789.0
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: rozšírenie systému: 

jednodutinový systém na dvojdutinový
5k789.0

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: prestavenie systému: jednodutinový 

systém na dvojdutinový
 2)

5k789.1
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: rozšírenie systému: 

jednodutinový systém na biventrikulárny
5k789.1

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: prestavenie systému: jednodutinový 

systém na biventrikulárny
 2)

5k789.2
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: zúženie systému: dvojdutinový 

systém na jednodutinový
5k789.2

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: prestavenie systému: dvojdutinový 

systém na jednodutinový
 2)

5k789.3
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: rozšírenie systému: 

dvojdutinový systém na biventrikulárny
5k789.3

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: prestavenie systému: dvojdutinový 

systém na biventrikulárny
 2)

5k789.4
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: zúženie systému: 

biventrikulárny systém na jednodutinový
5k789.4

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: prestavenie systému: 

biventrikulárny systém na jednodutinový
 2)

5k789.5
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: zúženie systému: 

biventrikulárny systém na dvojdutinový
5k789.5

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: prestavenie systému: 

biventrikulárny systém na dvojdutinový
 2)



5k789.6
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: rozšírenie systému: zmeny v 

resynchronizačných systémoch
5k789.6

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: prestavenie systému: zmeny v 

synchronizačných systémoch
 2)

5k789.7
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: rozšírenie systému: 

kardiostimulátor na defibrilátor s jednodutinovou stimuláciou
5k789.7

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: prestavenie systému: 

kardiostimulátor na defibrilátor s jednodutinovou stimuláciou
 2)

5k789.a
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: rozšírenie systému: 

kardiostimulátor na defibrilátor s dvojdutinovou stimuláciou
5k789.a

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: prestavenie systému: 

kardiostimulátor na defibrilátor s dvojdutinovou stimuláciou
 2)

5k789.b
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: rozšírenie systému: 

kardiostimulátor na defibrilátor s biventrikulárnou stimuláciou
5k789.b

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: prestavenie systému: 

kardiostimulátor na defibrilátor s biventrikulárnou stimuláciou
 2)

5k789.c
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: rozšírenie systému: defibrilátor 

na defibrilátor s dvojdutinovou stimuláciou
5k789.c

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: prestavenie systému: defibrilátor na 

defibrilátor s dvojdutinovou stimuláciou
 2)

5k789.d
Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: rozšírenie systému: defibrilátor 

na defibrilátor s bivertikulárnou stimuláciou
5k789.d

Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: prestavenie systému: defibrilátor na 

defibrilátor s bivertikulárnou stimuláciou
 2)

5k789.x Odstránenie, výmena alebo korektúra kardiostimulátora/defibrilátora: rozšírenie systému: ostatné 5k789.x Odstránenie, výmena a korekcia kardiostimulátora a defibrilátora: prestavenie systému: iné  2)

5k790 Iné operácie na srdci a perikarde: otvorená masáž srdca 5k790 Iné operácie na srdci a perikarde: otvorená masáž srdca  

5k791 Iné operácie na srdci a perikarde: ligatúra uška srdca 5k791 Iné operácie na srdci a perikarde: ligatúra uška srdca  

5k792 Iné operácie na srdci a perikarde: posmrtné odobratie srdca na transplantáciu 5k792 Iné operácie na srdci a perikarde: posmrtné odobratie srdca na transplantáciu  

5k793 Iné operácie na srdci a perikarde: posmrtné odobratie srdcového tkaniva na transplantáciu 5k793 Iné operácie na srdci a perikarde: posmrtné odobratie srdcového tkaniva na transplantáciu  

5k794 Iné operácie na srdci a perikarde: posmrtné odobratie srdca a pĺúc na transplantáciu 5k794 Iné operácie na srdci a perikarde: posmrtné odobratie srdca a pĺúc na transplantáciu  

5k795 Iné operácie na srdci a perikarde: reoperácia 5k795 Iné operácie na srdci a perikarde: reoperácia  

5k796 Iné operácie na srdci a perikarde: kardiomyoplastika 5k796 Iné operácie na srdci a perikarde: kardiomyoplastika  

5k797
Iné operácie na srdci a perikarde: implantácia alebo odstránenie vonkajšieho podporného systému 

srdca
5k797

Iné operácie na srdci a perikarde: implantácia alebo odstránenie vonkajšieho podporného systému 

srdca
 

5k798.0
Iné operácie na srdci a perikarde: implantácia, výmena alebo revízia systému modulujúceho myokard 

(CCM): implantácia a výmena
5k798.0

Iné operácie na srdci a perikarde: implantácia, výmena alebo revízia systému modulujúceho myokard 

(CCM): implantácia a výmena
 

5k798.1
Iné operácie na srdci a perikarde: implantácia, výmena alebo revízia systému modulujúceho myokard 

(CCM): revízia
5k798.1

Iné operácie na srdci a perikarde: implantácia, výmena alebo revízia systému modulujúceho myokard 

(CCM): revízia
 

5k799.0
Iné operácie na srdci a perikarde: implantácia, výmena a odstránenie epikardiálneho podporného 

systému komory: implantácia a výmena
5k799.0

Iné operácie na srdci a perikarde: implantácia, výmena a odstránenie epikardiálneho podporného 

systému komory: implantácia a výmena
 

5k799.1
Iné operácie na srdci a perikarde: implantácia, výmena a odstránenie epikardiálneho podporného 

systému komory: explantácia
5k799.1

Iné operácie na srdci a perikarde: implantácia, výmena a odstránenie epikardiálneho podporného 

systému komory: explantácia
 

5k79a Stentovanie predsieňového septa
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5k79b Resekcia tumoru srdca
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5k79c Ošetrenie poranenia srdca
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5k79x Iné operácie na srdci a perikarde: ostatné 5k79x Iné operácie na srdci a perikarde: ostatné  

5l010.0 Embolektómie a trombektómie: artérie hlavy a krku: a. carotis, bližšie neurčené časti 5l010.0 Embolektómie a trombektómie: artérie hlavy a krku: a. carotis, bližšie neurčené časti  

5l010.1 Embolektómie a trombektómie: artérie hlavy a krku: a. carotis communis a sinus caroticus 5l010.1 Embolektómie a trombektómie: artérie hlavy a krku: a. carotis communis a sinus caroticus  

5l010.2 Embolektómie a trombektómie: artérie hlavy a krku: a. carotis interna: extrakraniálna časť 5l010.2 Embolektómie a trombektómie: artérie hlavy a krku: a. carotis interna; extrakraniálna časť  2)

5l010.3 Embolektómie a trombektómie: artérie hlavy a krku: a. carotis externa 5l010.3 Embolektómie a trombektómie: artérie hlavy a krku: a. carotis externa  

5l010.4 Embolektómie a trombektómie: artérie hlavy a krku: a. vertebralis: extrakraniálna časť 5l010.4 Embolektómie a trombektómie: artérie hlavy a krku: a. vertebralis; extrakraniálna časť  2)

5l010.5 Embolektómie a trombektómie: artérie hlavy a krku: a. carotis: použitie stentu 5l010.5 Embolektómie a trombektómie: artérie hlavy a krku: a. carotis; použitie stentu  2)

5l010.6 Embolektómie a trombektómie: artérie hlavy a krku: cievna protéza 5l010.6 Embolektómie a trombektómie: artérie hlavy a krku: cievna protéza  

5l010.x Embolektómie a trombektómie: artérie hlavy a krku: ostatné 5l010.x Embolektómie a trombektómie: artérie hlavy a krku: ostatné  

5l011.0 Embolektómie a trombektómie: artérie ramena: a.axillaris 5l011.0 Embolektómie a trombektómie: artérie ramena: a.axillaris  

5l011.1 Embolektómie a trombektómie: artérie ramena: a.brachialis 5l011.1 Embolektómie a trombektómie: artérie ramena: a.brachialis  

5l011.2 Embolektómie a trombektómie: artérie ramena: cievna protéza 5l011.2 Embolektómie a trombektómie: artérie ramena: cievna protéza  

5l011.x Embolektómie a trombektómie: artérie ramena: ostatné 5l011.x Embolektómie a trombektómie: artérie ramena: ostatné  

5l012.0 Embolektómie a trombektómie: artérie predlaktia a ruky: a. ulnaris 5l012.0 Embolektómie a trombektómie: artérie predlaktia a ruky: a. ulnaris  

5l012.1 Embolektómie a trombektómie: artérie predlaktia a ruky: arcus palmaris profundus 5l012.1 Embolektómie a trombektómie: artérie predlaktia a ruky: arcus palmaris profundus  

5l012.2 Embolektómie a trombektómie: artérie predlaktia a ruky: arcus palmaris superficialis 5l012.2 Embolektómie a trombektómie: artérie predlaktia a ruky: arcus palmaris superficialis  

5l012.3 Embolektómie a trombektómie: artérie predlaktia a ruky: aa. digitales palmares communes 5l012.3 Embolektómie a trombektómie: artérie predlaktia a ruky: aa. digitales palmares communes  



5l012.4 Embolektómie a trombektómie: artérie predlaktia a ruky: a. radialis 5l012.4 Embolektómie a trombektómie: artérie predlaktia a ruky: a. radialis  

5l012.5 Embolektómie a trombektómie: artérie predlaktia a ruky: r. carpalis palmaris 5l012.5 Embolektómie a trombektómie: artérie predlaktia a ruky: r. carpalis palmaris  

5l012.6 Embolektómie a trombektómie: artérie predlaktia a ruky: r. carpalis dorsalis 5l012.6 Embolektómie a trombektómie: artérie predlaktia a ruky: r. carpalis dorsalis  

5l012.7 Embolektómie a trombektómie: artérie predlaktia a ruky: a. princeps pollicis 5l012.7 Embolektómie a trombektómie: artérie predlaktia a ruky: a. princeps pollicis  

5l012.8 Embolektómie a trombektómie: artérie predlaktia a ruky: cievna protéza 5l012.8 Embolektómie a trombektómie: artérie predlaktia a ruky: cievna protéza  

5l012.x Embolektómie a trombektómie: artérie predlaktia a ruky: ostatné 5l012.x Embolektómie a trombektómie: artérie predlaktia a ruky: ostatné  

5l013.0 Embolektómie a trombektómie: aorta: aorta ascendens 5l013.0 Embolektómie a trombektómie: aorta: aorta ascendens  

5l013.1 Embolektómie a trombektómie: aorta: arcus aortae 5l013.1 Embolektómie a trombektómie: aorta: arcus aortae  

5l013.2 Embolektómie a trombektómie: aorta: aorta thoracica 5l013.2 Embolektómie a trombektómie: aorta: aorta thoracica  

5l013.3 Embolektómie a trombektómie: aorta: aorta abdominalis 5l013.3 Embolektómie a trombektómie: aorta: aorta abdominalis  2)

5l013.4 Embolektómie a trombektómie: aorta: aorta, použitie stentu 5l013.4 Embolektómie a trombektómie: aorta: aorta, použitie stentu  

5l013.5 Embolektómie a trombektómie: aorta: cievna protéza 5l013.5 Embolektómie a trombektómie: aorta: cievna protéza  

5l013.x Embolektómie a trombektómie: aorta: ostatné 5l013.x Embolektómie a trombektómie: aorta: ostatné  

5l014.0 Embolektómie a trombektómie: artérie hrudníka: a. subclavia 5l014.0 Embolektómie a trombektómie: artérie hrudníka: a. subclavia  

5l014.1 Embolektómie a trombektómie: artérie hrudníka: truncus brachiocephalicus 5l014.1 Embolektómie a trombektómie: artérie hrudníka: truncus brachiocephalicus  

5l014.2 Embolektómie a trombektómie: artérie hrudníka: a. pulmonalis 5l014.2 Embolektómie a trombektómie: artérie hrudníka: a. pulmonalis  

5l014.3 Embolektómie a trombektómie: artérie hrudníka: cievna protéza 5l014.3 Embolektómie a trombektómie: artérie hrudníka: cievna protéza  

5l014.x Embolektómie a trombektómie: artérie hrudníka: ostatné 5l014.x Embolektómie a trombektómie: artérie hrudníka: ostatné  

5l015.0 Embolektómie a trombektómie: artérie panvy a trupu: aa. lumbales 5l015.0 Embolektómie a trombektómie: artérie panvy a trupu: aa. lumbales  

5l015.1 Embolektómie a trombektómie: artérie panvy a trupu: a. iliaca, bližšie neurčené časti 5l015.1 Embolektómie a trombektómie: artérie panvy a trupu: a. iliaca, bližšie neurčené časti  

5l015.2 Embolektómie a trombektómie: artérie panvy a trupu: a. iliaca communis 5l015.2 Embolektómie a trombektómie: artérie panvy a trupu: a. iliaca communis  

5l015.3 Embolektómie a trombektómie: artérie panvy a trupu: a. iliaca externa 5l015.3 Embolektómie a trombektómie: artérie panvy a trupu: a. iliaca externa  

5l015.4 Embolektómie a trombektómie: artérie panvy a trupu: a. iliaca interna 5l015.4 Embolektómie a trombektómie: artérie panvy a trupu: a. iliaca interna  

5l015.5 Embolektómie a trombektómie: artérie panvy a trupu: cievna protéza 5l015.5 Embolektómie a trombektómie: artérie panvy a trupu: cievna protéza  

5l015.x Embolektómie a trombektómie: artérie panvy a trupu: ostané 5l015.x Embolektómie a trombektómie: artérie panvy a trupu: ostané  

5l016.0 Embolektómie a trombektómie: viscerálne artérie: truncus coeliacus 5l016.0 Embolektómie a trombektómie: viscerálne artérie: truncus coeliacus  

5l016.1 Embolektómie a trombektómie: viscerálne artérie: a. hepatica 5l016.1 Embolektómie a trombektómie: viscerálne artérie: a. hepatica  

5l016.2 Embolektómie a trombektómie: viscerálne artérie: a. gastrica 5l016.2 Embolektómie a trombektómie: viscerálne artérie: a. gastrica  

5l016.3 Embolektómie a trombektómie: viscerálne artérie: a. lienalis 5l016.3 Embolektómie a trombektómie: viscerálne artérie: a. lienalis  

5l016.4 Embolektómie a trombektómie: viscerálne artérie: a. renalis 5l016.4 Embolektómie a trombektómie: viscerálne artérie: a. renalis  

5l016.5 Embolektómie a trombektómie: viscerálne artérie: mesenterica superior 5l016.5 Embolektómie a trombektómie: viscerálne artérie: mesenterica superior  

5l016.6 Embolektómie a trombektómie: viscerálne artérie: mesenterica inferior 5l016.6 Embolektómie a trombektómie: viscerálne artérie: mesenterica inferior  

5l016.7 Embolektómie a trombektómie: viscerálne artérie: cievna protéza 5l016.7 Embolektómie a trombektómie: viscerálne artérie: cievna protéza  2)

5l016.x Embolektómie a trombektómie: viscerálne artérie: ostatné 5l016.x Embolektómie a trombektómie: viscerálne artérie: ostatné  

5l017.0 Embolektómie a trombektómie: artérie stehna: a. femoralis 5l017.0 Embolektómie a trombektómie: artérie stehna: a. femoralis  

5l017.1 Embolektómie a trombektómie: artérie stehna: a. profunda femoris 5l017.1 Embolektómie a trombektómie: artérie stehna: a. profunda femoris  

5l017.2 Embolektómie a trombektómie: artérie stehna: a. poplitea 5l017.2 Embolektómie a trombektómie: artérie stehna: a. poplitea  

5l017.3 Embolektómie a trombektómie: artérie stehna: cievna protéza 5l017.3 Embolektómie a trombektómie: artérie stehna: cievna protéza  

5l017.x Embolektómie a trombektómie: artérie stehna: ostatné 5l017.x Embolektómie a trombektómie: artérie stehna: ostatné  

5l018.0 Embolektómie a trombektómie: artérie predkolenia a nohy: a. tibialis anterior 5l018.0 Embolektómie a trombektómie: artérie predkolenia a nohy: a. tibialis anterior  

5l018.1 Embolektómie a trombektómie: artérie predkolenia a nohy: aa. recurrentes 5l018.1 Embolektómie a trombektómie: artérie predkolenia a nohy: aa. recurrentes  

5l018.2 Embolektómie a trombektómie: artérie predkolenia a nohy: a. dorsalis pedis 5l018.2 Embolektómie a trombektómie: artérie predkolenia a nohy: a. dorsalis pedis  

5l018.3 Embolektómie a trombektómie: artérie predkolenia a nohy: a. tibialis posterior 5l018.3 Embolektómie a trombektómie: artérie predkolenia a nohy: a. tibialis posterior  

5l018.4 Embolektómie a trombektómie: artérie predkolenia a nohy: a. fibularis 5l018.4 Embolektómie a trombektómie: artérie predkolenia a nohy: a. fibularis  

5l018.5 Embolektómie a trombektómie: artérie predkolenia a nohy: a. plantaris medialis 5l018.5 Embolektómie a trombektómie: artérie predkolenia a nohy: a. plantaris medialis  

5l018.6 Embolektómie a trombektómie: artérie predkolenia a nohy: a. plantaris lateralis 5l018.6 Embolektómie a trombektómie: artérie predkolenia a nohy: a. plantaris lateralis  

5l018.7 Embolektómie a trombektómie: artérie predkolenia a nohy: cievna protéza 5l018.7 Embolektómie a trombektómie: artérie predkolenia a nohy: cievna protéza  

5l018.x Embolektómie a trombektómie: artérie predkolenia a nohy: ostatné 5l018.x Embolektómie a trombektómie: artérie predkolenia a nohy: ostatné  

5l019.0 Embolektómie a trombektómie: hĺbkové žily: v. femoralis 5l020.10 Embolektómie a trombektómie: hĺbkové žily: v. femoralis 1) 

5l019.1 Embolektómie a trombektómie: hĺbkové žily: v. poplitea 5l020.11 Embolektómie a trombektómie: hĺbkové žily: v. poplitea 1) 



5l019.2 Embolektómie a trombektómie: hĺbkové žily: v. portae 5l020.12 Embolektómie a trombektómie: hĺbkové žily: v. portae 1) 

5l019.3 Embolektómie a trombektómie: hĺbkové žily: v. gastrica 5l020.13 Embolektómie a trombektómie: hĺbkové žily: v. gastrica 1) 

5l019.4 Embolektómie a trombektómie: hĺbkové žily: v. lienalis 5l020.14 Embolektómie a trombektómie: hĺbkové žily: v. lienalis 1) 

5l019.5 Embolektómie a trombektómie: hĺbkové žily: v. mesenterica superior 5l020.15 Embolektómie a trombektómie: hĺbkové žily: v. mesenterica superior 1) 

5l019.6 Embolektómie a trombektómie: hĺbkové žily: v. mesenterica inferior 5l020.16 Embolektómie a trombektómie: hĺbkové žily: v. mesenterica inferior 1) 

5l019.7 Embolektómie a trombektómie: hĺbkové žily: vv. hepaticae 5l020.17 Embolektómie a trombektómie: hĺbkové žily: vv. hepaticae 1) 

5l019.8 Embolektómie a trombektómie: hĺbkové žily: v. renalis 5l020.18 Embolektómie a trombektómie: hĺbkové žily: v. renalis 1) 

5l019.9 Embolektómie a trombektómie: hĺbkové žily: v. jugularis 5l020.0 Embolektómie a trombektómie: hĺbkové žily: v. jugularis 1) 

5l019.a Embolektómie a trombektómie: hĺbkové žily: v. pulmonalis 5l020.1 Embolektómie a trombektómie: hĺbkové žily: v. pulmonalis 1) 

5l019.b Embolektómie a trombektómie: hĺbkové žily: v. subclavia 5l020.2 Embolektómie a trombektómie: hĺbkové žily: v. subclavia 1) 

5l019.c Embolektómie a trombektómie: hĺbkové žily: v. axillaris 5l020.3 Embolektómie a trombektómie: hĺbkové žily: v. axillaris 1) 

5l019.d Embolektómie a trombektómie: hĺbkové žily: v. brachiocephalica 5l020.4 Embolektómie a trombektómie: hĺbkové žily: v. brachiocephalica 1) 

5l019.e Embolektómie a trombektómie: hĺbkové žily: v. cava superior 5l020.5 Embolektómie a trombektómie: hĺbkové žily: v. cava superior 1) 

5l019.f Embolektómie a trombektómie: hĺbkové žily: v. cava inferior 5l020.6 Embolektómie a trombektómie: hĺbkové žily: v. cava inferior 1) 

5l019.g Embolektómie a trombektómie: hĺbkové žily: v. iliaca communis 5l020.7 Embolektómie a trombektómie: hĺbkové žily: v. iliaca communis 1) 

5l019.h Embolektómie a trombektómie: hĺbkové žily: v. iliaca externa 5l020.8 Embolektómie a trombektómie: hĺbkové žily: v. iliaca externa 1) 

5l019.i Embolektómie a trombektómie: hĺbkové žily: v. iliaca interna 5l020.9 Embolektómie a trombektómie: hĺbkové žily: v. iliaca interna 1) 

5l019.x Embolektómie a trombektómie: hĺbkové žily: ostatné 5l020.1x Embolektómie a trombektómie: hĺbkové žily: ostatné 1) 

5l01a.0 Embolektómie a trombektómie: povrchové žily: hlava a krk 5l021.0 Embolektómie a trombektómie: povrchové žily: hlava a krk 1) 

5l01a.1 Embolektómie a trombektómie: povrchové žily: rameno 5l021.1 Embolektómie a trombektómie: povrchové žily: rameno 1) 

5l01a.2 Embolektómie a trombektómie: povrchové žily: predlaktie a ruka 5l021.2 Embolektómie a trombektómie: povrchové žily: predlaktie a ruka 1) 

5l01a.3 Embolektómie a trombektómie: povrchové žily: hrudník 5l021.3 Embolektómie a trombektómie: povrchové žily: hrudník 1) 

5l01a.4 Embolektómie a trombektómie: povrchové žily: panva a trup 5l021.4 Embolektómie a trombektómie: povrchové žily: panva a trup 1) 

5l01a.5 Embolektómie a trombektómie: povrchové žily: stehno 5l021.5 Embolektómie a trombektómie: povrchové žily: stehno 1) 

5l01a.6 Embolektómie a trombektómie: povrchové žily: predkolenie a noha 5l021.6 Embolektómie a trombektómie: povrchové žily: predkolenie a noha 1) 

5l01a.x Embolektómie a trombektómie: povrchové žily: ostatné 5l021.x Embolektómie a trombektómie: povrchové žily: ostatné 1) 

5l01b.01 Embolektómie a trombektómie na cievach transplantovaného orgánu, obličky, chirurgicky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l01b.02 Embolektómie a trombektómie na cievach transplantovaného orgánu, obličky, endovaskulárne
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l01b.11 Embolektómie a trombektómie na cievach transplantovaného orgánu, pečeň, chirurgicky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l01b.12 Embolektómie a trombektómie na cievach transplantovaného orgánu, pečeň, endovaskulárne
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l01x Embolektómie a trombektómie: ostatné 5l030 Embolektómie a trombektómie: iné 1) 2)

5l120.0 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie hlavy a krku: a. carotis, bližšie neurčené časti 5l100.0 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie hlavy a krku: a. carotis, bližšie neurčené časti 1) 

5l120.1 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie hlavy a krku: a. carotis communis a sinus caroticus 5l100.1 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie hlavy a krku: a. carotis communis a sinus caroticus 1) 

5l120.20 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie hlavy a krku: a. carotis interna extrakraniélna časť 5l100.2 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie hlavy a krku: a. carotis interna extrakraniélna časť 1) 

5l120.22
Direktná endarterektómia arteria carotis interna: s angioplastikou protetickým materiálom (PTEE, 

Dakron)

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l120.23 Direktná endarterektómia arteria carotis interna: s angioplastikou vénou
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l120.24 Direktná endarterektómia arteria carotis interna: s primárnou sutúrou
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l120.25 Everzná endarterektómia arteria carotis interna
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l120.3 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie hlavy a krku: a. carotis externa 5l100.3 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie hlavy a krku: a. carotis externa 1) 

5l120.40 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie hlavy a krku: a. vertebralis, extrakraniálna časť 5l100.4 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie hlavy a krku: a. vertebralis extrakraniálna časť 1) 2)

5l120.4x Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie hlavy a krku: a. vertebralis, ostatné
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



5l120.5 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie hlavy a krku: a. carotis s použitím stentu 5l100.5 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie hlavy a krku: a. carotis, pužitie stentu 1) 2)

5l120.6 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie hlavy a krku: cievna protéza 5l100.6 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie hlavy a krku: cievna protéza 1) 

5l120.8 Selektívna endarterektómia arteria carotis externa
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l120.x Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie hlavy a krku: ostatné 5l100.x Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie hlavy a krku: ostatné 1) 

5l121.0 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie ramena: a.axillaris 5l101.0 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie ramena: a.axillaris 1) 

5l121.1 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie ramena: a.brachialis 5l101.1 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie ramena: a.brachialis 1) 

5l121.2 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie ramena: cievna protéza 5l101.2 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie ramena: cievna protéza 1) 

5l121.x Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie ramena: ostatné 5l101.x Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie ramena: ostatné 1) 

5l122.0 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie predlaktia a ruky: a. ulnaris 5l102.0 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie predlaktia a ruky: a. ulnaris 1) 

5l122.1 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie predlaktia a ruky: a. radialis 5l102.1 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie predlaktia a ruky: a. radialis 1) 

5l122.2 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie predlaktia a ruky: cievna protéza 5l102.2 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie predlaktia a ruky: cievna protéza 1) 

5l122.x Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie predlaktia a ruky: ostatné 5l102.x Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie predlaktia a ruky: ostatné 1) 

5l123.0 Endarterektómia a trombendarterektómia: aorta: aorta ascendens 5l103.0 Endarterektómia a trombendarterektómia: aorta: aorta ascendens 1) 

5l123.1 Endarterektómia a trombendarterektómia: aorta: arcus aortae 5l103.1 Endarterektómia a trombendarterektómia: aorta: arcus aortae 1) 

5l123.2 Endarterektómia a trombendarterektómia: aorta: aorta thoracica 5l103.2 Endarterektómia a trombendarterektómia: aorta: aorta thoracica 1) 

5l123.3 Endarterektómia a trombendarterektómia: aorta: aorta abdominalis 5l103.3 Endarterektómia a trombendarterektómia: aorta: aorta abdominalis 1) 2)

5l123.4 Endarterektómia a trombendarterektómia: aorta: cievna protéza 5l103.4 Endarterektómia a trombendarterektómia: aorta: cievna protéza 1) 

5l123.x Endarterektómia a trombendarterektómia: aorta: ostatné 5l103.x Endarterektómia a trombendarterektómia: aorta: ostatné 1) 

5l124.0 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie hrudníka: a. subclavia 5l104.0 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie hrudníka: a. subclavia 1) 

5l124.1 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie hrudníka: truncus brachiocephalicus 5l104.1 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie hrudníka: truncus brachiocephalicus 1) 

5l124.2 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie hrudníka: a. pulmonalis 5l104.2 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie hrudníka: a. pulmonalis 1) 

5l124.3 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie hrudníka: cievna protéza 5l104.3 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie hrudníka: cievna protéza 1) 

5l124.x Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie hrudníka: ostatné 5l104.x Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie hrudníka: ostatné 1) 

5l125.0 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie panvy a trupu: aa. lumbales 5l105.0 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie panvy a trupu: aa. lumbales 1) 

5l125.1 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie panvy a trupu: a. iliaca, bližšie neurčené časti 5l105.1 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie panvy a trupu: a. iliaca, bližšie neurčené časti 1) 

5l125.2 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie panvy a trupu: a. iliaca communis 5l105.2 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie panvy a trupu: a. iliaca communis 1) 

5l125.3 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie panvy a trupu: a. iliaca externa 5l105.3 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie panvy a trupu: a. iliaca externa 1) 

5l125.4 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie panvy a trupu: a. iliaca interna 5l105.4 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie panvy a trupu: a. iliaca interna 1) 

5l125.5 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie panvy a trupu: cievna protéza 5l105.5 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie panvy a trupu: cievna protéza 1) 

5l125.x Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie panvy a trupu: ostané 5l105.x Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie panvy a trupu: ostané 1) 

5l126.0 Endarterektómia a trombendarterektómia: viscerálne artérie: truncus coeliacus 5l106.0 Endarterektómia a trombendarterektómia: viscerálne artérie: truncus coeliacus 1) 

5l126.1 Endarterektómia a trombendarterektómia: viscerálne artérie: a. hepatica 5l106.1 Endarterektómia a trombendarterektómia: viscerálne artérie: a. hepatica 1) 

5l126.2 Endarterektómia a trombendarterektómia: viscerálne artérie: a. gastrica 5l106.2 Endarterektómia a trombendarterektómia: viscerálne artérie: a. gastrica 1) 

5l126.3 Endarterektómia a trombendarterektómia: viscerálne artérie: a. lienalis 5l106.3 Endarterektómia a trombendarterektómia: viscerálne artérie: a. lienalis 1) 

5l126.4 Endarterektómia a trombendarterektómia: viscerálne artérie: a. renalis 5l106.4 Endarterektómia a trombendarterektómia: viscerálne artérie: a. renalis 1) 

5l126.5 Endarterektómia a trombendarterektómia: viscerálne artérie: mesenterica superior 5l106.5 Endarterektómia a trombendarterektómia: viscerálne artérie: mesenterica superior 1) 

5l126.6 Endarterektómia a trombendarterektómia: viscerálne artérie: mesenterica inferior 5l106.6 Endarterektómia a trombendarterektómia: viscerálne artérie: mesenterica inferior 1) 

5l126.7 Endarterektómia a trombendarterektómia: viscerálne artérie: cievna protéza 5l106.7 Endarterektómia a trombendarterektómia: viscerálne artérie: cievna protéza 1) 2)

5l126.x Endarterektómia a trombendarterektómia: viscerálne artérie: ostatné 5l106.x Endarterektómia a trombendarterektómia: viscerálne artérie: ostatné 1) 

5l127.0 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie stehna: a. femoralis 5l107.0 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie stehna: a. femoralis 1) 

5l127.1 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie stehna: a. profunda femoris 5l107.1 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie stehna: a. profunda femoris 1) 

5l127.2 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie stehna: a. poplitea 5l107.2 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie stehna: a. poplitea 1) 

5l127.3 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie stehna: cievna protéza 5l107.3 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie stehna: cievna protéza 1) 

5l127.x Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie stehna: ostatné 5l107.x Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie stehna: ostatné 1) 

5l128.0 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie predkolenia a nohy: a. tibialis anterior 5l108.0 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie predkolenia a nohy: a. tibialis anterior 1) 

5l128.1 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie predkolenia a nohy: aa. recurrentes 5l108.1 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie predkolenia a nohy: aa. recurrentes 1) 

5l128.2 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie predkolenia a nohy: a. dorsalis pedis 5l108.2 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie predkolenia a nohy: a. dorsalis pedis 1) 

5l128.3 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie predkolenia a nohy: a. tibialis posterior 5l108.3 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie predkolenia a nohy: a. tibialis posterior 1) 

5l128.4 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie predkolenia a nohy: a. fibularis 5l108.4 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie predkolenia a nohy: a. fibularis 1) 



5l128.5 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie predkolenia a nohy: a. plantaris medialis 5l108.5 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie predkolenia a nohy: a. plantaris medialis 1) 

5l128.6 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie predkolenia a nohy: a. plantaris lateralis 5l108.6 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie predkolenia a nohy: a. plantaris lateralis 1) 

5l128.7 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie predkolenia a nohy: cievna protéza 5l108.7 Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie predkolenia a nohy: cievna protéza 1) 

5l128.x Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie predkolenia a nohy: ostatné 5l108.x Endarterektómia a trombendarterektómia: artérie predkolenia a nohy: ostatné 1) 

5l12x Endarterektómia a trombendarterektómia: ostatné 5l109 Endarterektómia a trombendarterektómia: iné 1) 2)

5l130.0
Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie hlavy a krku: a. carotis, bližšie 

neurčené časti
5l200.0

Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie hlavy a krku: a. carotis, bližšie 

neurčené časti
1) 

5l130.1
Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie hlavy a krku: a. carotis communis a 

sinus caroticus
5l200.1

Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie hlavy a krku: a. carotis communis a 

sinus caroticus
1) 

5l130.2
Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie hlavy a krku: a. carotis interna 

extrakraniélna časť
5l200.2

Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie hlavy a krku: a. carotis interna 

extrakraniélna časť
1) 

5l130.3 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie hlavy a krku: a. carotis externa 5l200.3 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie hlavy a krku: a. carotis externa 1) 

5l130.4
Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie hlavy a krku: a. vertebralis 

extrakraniálna časť
5l200.4

Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie hlavy a krku: a. vertebralis 

extrakraniálna časť
1) 

5l130.x Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie hlavy a krku: ostatné 5l200.x Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie hlavy a krku: ostatné 1) 

5l131.0 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie ramena: a.axillaris 5l201.0 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie ramena: a.axillaris 1) 

5l131.1 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie ramena: a.brachialis 5l201.1 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie ramena: a.brachialis 1) 

5l131.x Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie ramena: ostatné 5l201.x Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie ramena: ostatné 1) 

5l132.0 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie predlaktia a ruky: a. ulnaris 5l202.0 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie predlaktia a ruky: a. ulnaris 1) 

5l132.1 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie predlaktia a ruky: a. radialis 5l202.1 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie predlaktia a ruky: a. radialis 1) 

5l132.x Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie predlaktia a ruky: ostatné 5l202.x Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie predlaktia a ruky: ostatné 1) 

5l133.0 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: aorta: aorta ascendens 5l203.0 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: aorta: aorta ascendens 1) 

5l133.1 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: aorta: aorta thoracica 5l203.1 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: aorta: aorta thoracica 1) 

5l133.2 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: aorta: aorta abdominalis 5l203.2 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: aorta: aorta abdominalis 1) 2)

5l133.x Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: aorta: ostatné 5l203.x Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: aorta: ostatné 1) 

5l134.0 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie hrudníka: a. subclavia 5l204.0 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie hrudníka: a. subclavia 1) 

5l134.1 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie hrudníka: truncus brachiocephalicus 5l204.1 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie hrudníka: truncus brachiocephalicus 1) 

5l134.2 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie hrudníka: a. pulmonalis 5l204.2 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie hrudníka: a. pulmonalis 1) 

5l134.x Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie hrudníka: ostatné 5l204.x Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie hrudníka: ostatné 1) 

5l135.0 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie panvy a trupu: a. iliaca communis 5l205.0 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie panvy a trupu: a. iliaca communis 1) 

5l135.1 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie panvy a trupu: a. iliaca externa 5l205.1 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie panvy a trupu: a. iliaca externa 1) 

5l135.2 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie panvy a trupu: a. iliaca interna 5l205.2 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie panvy a trupu: a. iliaca interna 1) 

5l135.x Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie panvy a trupu: ostané 5l205.x Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie panvy a trupu: ostané 1) 

5l136.0 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: viscerálne artérie: truncus coeliacus 5l206.0 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: viscerálne artérie: truncus coeliacus 1) 

5l136.1 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: viscerálne artérie: a. hepatica 5l206.1 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: viscerálne artérie: a. hepatica 1) 

5l136.2 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: viscerálne artérie: a. gastrica 5l206.2 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: viscerálne artérie: a. gastrica 1) 

5l136.3 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: viscerálne artérie: a. lienalis 5l206.3 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: viscerálne artérie: a. lienalis 1) 

5l136.4 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: viscerálne artérie: a. renalis 5l206.4 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: viscerálne artérie: a. renalis 1) 

5l136.5 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: viscerálne artérie: mesenterica superior 5l206.5 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: viscerálne artérie: mesenterica superior 1) 

5l136.6 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: viscerálne artérie: mesenterica inferior 5l206.6 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: viscerálne artérie: mesenterica inferior 1) 

5l136.x Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: viscerálne artérie: ostatné 5l206.x Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: viscerálne artérie: ostatné 1) 

5l137.0 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie stehna: a. femoralis 5l207.0 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie stehna: a. femoralis 1) 

5l137.1 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie stehna: a. profunda femoris 5l207.1 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie stehna: a. profunda femoris 1) 

5l137.2 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie stehna: a. poplitea 5l207.2 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie stehna: a. poplitea 1) 



5l137.x Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie stehna: ostatné 5l207.x Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie stehna: ostatné 1) 

5l138.0 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie predkolenia a nohy: a. tibialis anterior 5l208.0 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie predkolenia a nohy: a. tibialis anterior 1) 

5l138.1 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie predkolenia a nohy: a. dorsalis pedis 5l208.1 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie predkolenia a nohy: a. dorsalis pedis 1) 

5l138.2
Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie predkolenia a nohy: a. tibialis 

posterior
5l208.2

Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie predkolenia a nohy: a. tibialis 

posterior
1) 

5l138.3 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie predkolenia a nohy: a. fibularis 5l208.3 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie predkolenia a nohy: a. fibularis 1) 

5l138.x Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie predkolenia a nohy: ostatné 5l208.x Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: artérie predkolenia a nohy: ostatné 1) 

5l139.0 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: hĺbkové žily: v. femoralis 5l20a.10 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: hĺbkové žily: v. femoralis 1) 

5l139.1 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: hĺbkové žily: v. poplitea 5l20a.11 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: hĺbkové žily: v. poplitea 1) 

5l139.2 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: hĺbkové žily: v. portae 5l20a.12 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: hĺbkové žily: v. portae 1) 

5l139.3 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: hĺbkové žily: v. gastrica 5l20a.13 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: hĺbkové žily: v. gastrica 1) 

5l139.4 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: hĺbkové žily: v. lienalis 5l20a.14 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: hĺbkové žily: v. lienalis 1) 

5l139.5 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: hĺbkové žily: v. mesenterica superior 5l20a.15 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: hĺbkové žily: v. mesenterica superior 1) 

5l139.6 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: hĺbkové žily: v. mesenterica inferior 5l20a.16 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: hĺbkové žily: v. mesenterica inferior 1) 

5l139.7 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: hĺbkové žily: vv. hepaticae 5l20a.17 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: hĺbkové žily: vv. hepaticae 1) 

5l139.8 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: hĺbkové žily: v. renalis 5l20a.18 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: hĺbkové žily: v. renalis 1) 

5l139.9 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: hĺbkové žily: v. jugularis 5l20a.0 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: hĺbkové žily: v. jugularis 1) 

5l139.a Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: hĺbkové žily: v. pulmonalis 5l20a.1 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: hĺbkové žily: v. pulmonalis 1) 

5l139.b Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: hĺbkové žily: v. subclavia 5l20a.2 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: hĺbkové žily: v. subclavia 1) 

5l139.c Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: hĺbkové žily: v. axillaris 5l20a.3 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: hĺbkové žily: v. axillaris 1) 

5l139.d Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: hĺbkové žily: v. brachiocephalica 5l20a.4 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: hĺbkové žily: v. brachiocephalica 1) 

5l139.e Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: hĺbkové žily: v. cava superior 5l20a.5 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: hĺbkové žily: v. cava superior 1) 

5l139.f Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: hĺbkové žily: v. cava inferior 5l20a.6 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: hĺbkové žily: v. cava inferior 1) 

5l139.g Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: hĺbkové žily: v. iliaca communis 5l20a.7 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: hĺbkové žily: v. iliaca communis 1) 

5l139.h Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: hĺbkové žily: v. iliaca externa 5l20a.8 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: hĺbkové žily: v. iliaca externa 1) 

5l139.i Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: hĺbkové žily: v. iliaca interna 5l20a.9 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: hĺbkové žily: v. iliaca interna 1) 

5l139.x Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: hĺbkové žily: ostatné 5l20a.1x Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: hĺbkové žily: ostatné 1) 

5l13a.0 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: povrchové žily: hlava a krk 5l20b.0 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: povrchové žily: hlava a krk 1) 

5l13a.1 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: povrchové žily: rameno 5l20b.1 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: povrchové žily: rameno 1) 

5l13a.2 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: povrchové žily: predlaktie a ruka 5l20b.2 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: povrchové žily: predlaktie a ruka 1) 

5l13a.5 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: povrchové žily: stehno 5l20b.3 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: povrchové žily: stehno 1) 

5l13a.6 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: povrchové žily: predkolenie a noha 5l20b.4 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: povrchové žily: predkolenie a noha 1) 

5l13a.x Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: povrchové žily: ostatné 5l20b.x Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: povrchové žily: ostatné 1) 

5l13x Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: ostatné 5l209 Resekcia aneuryzmy bez použitia protetického materiálu: iné 1) 2)

5l140.0
Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie hlavy a krku: a. carotis, bližšie 

neurčené časti
5l210.0

Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie hlavy a krku: a. carotis, bližšie 

neurčené časti
1) 

5l140.1
Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie hlavy a krku: a. carotis 

communis a sinus caroticus
5l210.1

Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie hlavy a krku: a. carotis 

communis a sinus caroticus
1) 

5l140.2
Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie hlavy a krku: a. carotis 

interna: extrakraniálna časť
5l210.2

Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie hlavy a krku: a. carotis 

interna; extrakraniálna časť
1) 2)

5l140.3
Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie hlavy a krku: a. carotis 

externa
5l210.3

Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie hlavy a krku: a. carotis 

externa
1) 

5l140.x Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie hlavy a krku: ostatné 5l210.x Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie hlavy a krku: ostatné 1) 

5l141.0 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie ramena: a.axillaris 5l211.0 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie ramena: a.axillaris 1) 

5l141.1 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie ramena: a.brachialis 5l211.1 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie ramena: a.brachialis 1) 



5l141.x Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie ramena: ostatné 5l211.x Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie ramena: ostatné 1) 

5l142.0 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie predlaktia a ruky: a. ulnaris 5l212.0 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie predlaktia a ruky: a. ulnaris 1) 

5l142.1 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie predlaktia a ruky: a. radialis 5l212.1 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie predlaktia a ruky: a. radialis 1) 

5l142.x Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie predlaktia a ruky: ostatné 5l212.x Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie predlaktia a ruky: ostatné 1) 

5l143.01 Resekcia aorty s interpozitom: ascendentná aorta: lineárna protéza 5l220.00
Resekcia aorty s interpozitom, resekcia aneuryzmy aorty s interpozitom: ascendentná aorta: rúrková 

protéza
1) 2)

5l143.02 Resekcia aorty s interpozitom: ascendentná aorta: lineárna protéza pri aneuryzme 5l220.01
Resekcia aorty s interpozitom, resekcia aneuryzmy aorty s interpozitom: ascendentná aorta: rúrková 

protéza pri aneuryzme
1) 2)

5l143.0x Resekcia aorty s interpozitom: ascendentná aorta: ostatné 5l220.0x Resekcia aorty s interpozitom, resekcia aneuryzmy aorty s interpozitom: ascendentná aorta: ostatné 1) 2)

5l143.11
Resekcia aorty s interpozitom: ascendentná aorta s reimplantáciou koronárnych artérií: lineárna 

protéza
5l220.10

Resekcia aorty s interpozitom, resekcia aneuryzmy aorty s interpozitom: ascendentná aorta s 

reimplantáciou koronárnych artérií: rúrková protéza
1) 2)

5l143.12
Resekcia aorty s interpozitom: ascendentná aorta s reimplantáciou koronárnych artérií: lineárna 

protéza pri aneuryzme
5l220.11

Resekcia aorty s interpozitom, resekcia aneuryzmy aorty s interpozitom: ascendentná aorta s 

reimplantáciou koronárnych artérií: rúrková protéza pri aneuryzme
1) 2)

5l143.1x Resekcia aorty s interpozitom: ascendentná aorta s reimplantáciou koronárnych artérií: ostatné 5l220.1x
Resekcia aorty s interpozitom, resekcia aneuryzmy aorty s interpozitom: ascendentná aorta s 

reimplantáciou koronárnych artérií: ostatné
1) 2)

5l143.21 Resekcia aorty s interpozitom: torakálna aorta: lineárna protéza 5l221.0
Resekcia aorty s interpozitom, resekcia aneuryzmy aorty s interpozitom: torakálna aorta: rúrková 

protéza
1) 2)

5l143.22 Resekcia aorty s interpozitom: torakálna aorta: lineárna protéza pri aneuryzme 5l221.1
Resekcia aorty s interpozitom, resekcia aneuryzmy aorty s interpozitom: torakálna aorta: rúrková 

protéza pri aneuryzme
1) 2)

5l143.2x Resekcia aorty s interpozitom: torakálna aorta: ostatné 5l221.x Resekcia aorty s interpozitom, resekcia aneuryzmy aorty s interpozitom: torakálna aorta: ostatné 1) 2)

5l143.31 Resekcia aorty s interpozitom: torakoabdominálna aorta: lineárna protéza
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l143.32 Resekcia aorty s interpozitom: torakoabdominálna aorta: lineárna protéza pri aneuryzme
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l143.3x Resekcia aorty s interpozitom: torakoabdominálna aorta: ostatné 5l222 Resekcia aorty s interpozitom, resekcia aneuryzmy aorty s interpozitom: torakoabdominálna aorta 1) 2)

5l143.42 Resekcia abdominálnej aorty s interpozitom suprarenálne: lineárna protéza pri aneuryzme 5l223.1
Resekcia aorty s interpozitom, resekcia aneuryzmy aorty s interpozitom: abdominálna aorta, 

suprarenálna
1) 2)

5l143.4x Resekcia abdominálnej aorty s interpozitom suprarenálne: ostatné
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l143.52 Resekcia abdominálnej aorty s interpozitom infrarenálne: lineárna protéza pri aneuryzme 5l223.2
Resekcia aorty s interpozitom, resekcia aneuryzmy aorty s interpozitom: abdominálna aorta, 

infrarenálna
1) 2)

5l143.5x Resekcia abdominálnej aorty s interpozitom infrarenálne: ostatné
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l143.62
Resekcia aorty s interpozitom, abdominálna aorta bez bližšieho určenia: lineárna protéza pri 

aneuryzme
5l223.0

Resekcia aorty s interpozitom, resekcia aneuryzmy aorty s interpozitom: abdominálna aorta bez 

špecifikácie
1) 2)

5l143.6x Resekcia aorty s interpozitom, abdominálna aorta bez bližšieho určenia: ostatné
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l143.7
Resekcia aorty s interpozitom, resekcia aneuryzmy aorty s interpozitom: ascendentná aorta, aortálny 

oblúk alebo descendentná aorta hybridnou metódou
5l224

Resekcia aorty s interpozitom, resekcia aneuryzmy aorty s interpozitom: ascendentná aorta, aortálny 

oblúk alebo descendentná aorta
1) 2)

5l143.80
Resekcia aorty s interpozitom, aorta ascendens, aortálny oblúk alebo torakálna aorta hybridnou 

metódou, s endovaskulárnou implantáciou jednej stent-protézy
5l22a.h0

Resekcia aorty s interpozitom, aorta ascendens, aortálny oblúk alebo torakálna aorta hybridnou 

metódou, s endovaskulárnou implantáciou jednej stent-protézy
1) 

5l143.81
Resekcia aorty s interpozitom, aorta ascendens, aortálny oblúk alebo torakálna aorta hybridnou 

metódou, s endovaskulárnou implantáciou dvoch stent-protéz
5l22a.h1

Resekcia aorty s interpozitom, aorta ascendens, aortálny oblúk alebo torakálna aorta hybridnou 

metódou, s endovaskulárnou implantáciou dvoch stent-protéz
1) 

5l143.82
Resekcia aorty s interpozitom, aorta ascendens, aortálny oblúk alebo torakálna aorta hybridnou 

metódou, s endovaskulárnou implantáciou troch a viac stent-protéz
5l22a.h2

Resekcia aorty s interpozitom, aorta ascendens, aortálny oblúk alebo torakálna aorta hybridnou 

metódou, s endovaskulárnou implantáciou troch a viac stent-protéz
1) 

5l143.90
Resekcia aorty s interpozitom, aorta torakoabdominalis, hybridnou metódou, s endovaskulárnou 

implantáciou jednej stent-protézy
5l22b.h0

Resekcia aorty s interpozitom, aorta torakoabdominalis, hybridnou metódou, s endovaskulárnou 

implantáciou jednej stent-protézy
1) 

5l143.91
Resekcia aorty s interpozitom, aorta torakoabdominalis, hybridnou metódou, s endovaskulárnou 

implantáciou dvoch stent-protéz
5l22b.h1

Resekcia aorty s interpozitom, aorta torakoabdominalis, hybridnou metódou, s endovaskulárnou 

implantáciou dvoch stent-protéz
1) 

5l143.92
Resekcia aorty s interpozitom, aorta torakoabdominalis, hybridnou metódou, s endovaskulárnou 

implantáciou troch a viac stent-protéz
5l22b.h2

Resekcia aorty s interpozitom, aorta torakoabdominalis, hybridnou metódou, s endovaskulárnou 

implantáciou troch a viac stent-protéz
1) 

5l143.x Resekcia aorty s interpozitom: ostatné 5l22x Resekcia aorty s interpozitom, resekcia aneuryzmy aorty s interpozitom: ostatné 1) 2)



5l144.0 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie hrudníka: a. subclavia 5l213.0 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie hrudníka: a. subclavia 1) 

5l144.1
Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie hrudníka: truncus 

brachiocephalicus
5l213.1

Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie hrudníka: truncus 

brachiocephalicus
1) 

5l144.2 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie hrudníka: a. pulmonalis 5l213.2 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie hrudníka: a. pulmonalis 1) 

5l144.x Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie hrudníka: ostatné 5l213.x Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie hrudníka: ostatné 1) 

5l145.0
Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie panvy a trupu: a. iliaca, 

bližšie neurčené časti
5l214.0

Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie panvy a trupu: a. iliaca, 

bližšie neurčené časti 
1) 2)

5l145.1
Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie panvy a trupu: a. iliaca 

communis
5l214.1

Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie panvy a trupu: a. iliaca 

communis
1) 

5l145.2
Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie panvy a trupu: a. iliaca 

externa
5l214.2

Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie panvy a trupu: a. iliaca 

externa
1) 

5l145.3
Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie panvy a trupu: a. iliaca 

interna
5l214.3

Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie panvy a trupu: a. iliaca 

interna
1) 

5l145.x Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie panvy a trupu: ostatné 5l214.x Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie panvy a trupu: ostatné 1) 

5l146.0 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): viscerálne artérie: truncus coeliacus 5l215.0 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): viscerálne artérie: truncus coeliacus 1) 

5l146.1 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): viscerálne artérie: a. hepatica 5l215.1 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): viscerálne artérie: a. hepatica 1) 

5l146.2 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): viscerálne artérie: a. gastrica 5l215.2 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): viscerálne artérie: a. gastrica 1) 

5l146.3 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): viscerálne artérie: a. lienalis 5l215.3 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): viscerálne artérie: a. lienalis 1) 

5l146.4 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): viscerálne artérie: a. renalis 5l215.4 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): viscerálne artérie: a. renalis 1) 

5l146.5
Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): viscerálne artérie: mesenterica 

superior
5l215.5

Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): viscerálne artérie: mesenterica 

superior
1) 

5l146.6
Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): viscerálne artérie: mesenterica 

inferior
5l215.6

Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): viscerálne artérie: mesenterica 

inferior
1) 

5l146.x Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): viscerálne artérie: ostatné 5l215.x Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): viscerálne artérie: ostatné 1) 

5l147.0 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie stehna: a. femoralis 5l216.0 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie stehna: a. femoralis 1) 

5l147.1 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie stehna: a. profunda femoris 5l216.1 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie stehna: a. profunda femoris 1) 

5l147.2 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie stehna: a. poplitea 5l216.2 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie stehna: a. poplitea 1) 

5l147.x Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie stehna: ostatné 5l216.x Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie stehna: ostatné 1) 

5l148.0
Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie predkolenia a nohy: a. tibialis 

anterior
5l217.0

Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie predkolenia a nohy: a. tibialis 

anterior
1) 

5l148.1
Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie predkolenia a nohy: a. tibialis 

posterior
5l217.1

Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie predkolenia a nohy: a. tibialis 

posterior
1) 

5l148.2
Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie predkolenia a nohy: a. 

fibularis
5l217.2

Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie predkolenia a nohy: a. 

fibularis
1) 

5l148.x Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie predkolenia a nohy: ostatné 5l217.x Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): artérie predkolenia a nohy: ostatné 1) 

5l149.0 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): hĺbkové žily: v. femoralis 5l21a.10 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): hĺbkové žily: v. femoralis 1) 

5l149.1 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): hĺbkové žily: v. poplitea 5l21a.11 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): hĺbkové žily: v. poplitea 1) 

5l149.2 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): hĺbkové žily: v. portae 5l21a.12 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): hĺbkové žily: v. portae 1) 

5l149.3 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): hĺbkové žily: v. gastrica 5l21a.13 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): hĺbkové žily: v. gastrica 1) 

5l149.4 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): hĺbkové žily: v. lienalis 5l21a.14 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): hĺbkové žily: v. lienalis 1) 

5l149.5 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): hĺbkové žily: v. mesenterica superior 5l21a.15 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): hĺbkové žily: v. mesenterica superior 1) 

5l149.6 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): hĺbkové žily: v. mesenterica inferior 5l21a.16 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): hĺbkové žily: v. mesenterica inferior 1) 

5l149.7 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): hĺbkové žily: vv. hepaticae 5l21a.17 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): hĺbkové žily: vv. hepaticae 1) 



5l149.8 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): hĺbkové žily: v. renalis 5l21a.18 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): hĺbkové žily: v. renalis 1) 

5l149.9 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): hĺbkové žily: v. jugularis 5l21a.0 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): hĺbkové žily: v. jugularis 1) 

5l149.a Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): hĺbkové žily: v. pulmonalis 5l21a.1 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): hĺbkové žily: v. pulmonalis 1) 

5l149.b Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): hĺbkové žily: v. subclavia 5l21a.2 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): hĺbkové žily: v. subclavia 1) 

5l149.c Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): hĺbkové žily: v. axillaris 5l21a.3 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): hĺbkové žily: v. axillaris 1) 

5l149.d Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): hĺbkové žily: v. brachiocephalica 5l21a.4 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): hĺbkové žily: v. brachiocephalica 1) 

5l149.e Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): hĺbkové žily: v. cava superior 5l21a.5 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): hĺbkové žily: v. cava superior 1) 

5l149.f Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): hĺbkové žily: v. cava inferior 5l21a.6 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): hĺbkové žily: v. cava inferior 1) 

5l149.g Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): hĺbkové žily: v. iliaca communis 5l21a.7 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): hĺbkové žily: v. iliaca communis 1) 

5l149.h Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): hĺbkové žily: v. iliaca externa 5l21a.8 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): hĺbkové žily: v. iliaca externa 1) 

5l149.i Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): hĺbkové žily: v. iliaca interna 5l21a.9 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): hĺbkové žily: v. iliaca interna 1) 

5l149.x Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): hĺbkové žily žily: ostatné 5l21a.1x Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): hĺbkové žily žily: ostatné 1) 

5l14a.0 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): povrchové žily: hlava a krk 5l21b.0 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): povrchové žily: hlava a krk 1) 

5l14a.1 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): povrchové žily: rameno 5l21b.1 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): povrchové žily: rameno 1) 

5l14a.2 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): povrchové žily: predlaktie a ruka 5l21b.2 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): povrchové žily: predlaktie a ruka 1) 

5l14a.5 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): povrchové žily: stehno 5l21b.3 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): povrchové žily: stehno 1) 

5l14a.6 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): povrchové žily: predkolenie a noha 5l21b.4 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): povrchové žily: predkolenie a noha 1) 

5l14a.x Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): povrchové žily: ostatné 5l21b.x Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): povrchové žily: ostatné 1) 

5l14x Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): ostatné 5l219 Resekcia aneuryzmy s interpozitom (okrem aneuryziem na aorte): iné 1) 2)

5l150.0 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie hlavy a krku: a. carotis, bližšie neurčené časti 5l230.0 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie hlavy a krku: a. carotis, bližšie neurčené časti 1) 

5l150.1 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie hlavy a krku: a. carotis communis a sinus caroticus 5l230.1 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie hlavy a krku: a. carotis communis a sinus caroticus 1) 

5l150.2 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie hlavy a krku: a. carotis interna extrakraniélna časť 5l230.2 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie hlavy a krku: a. carotis interna extrakraniélna časť 1) 

5l150.3 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie hlavy a krku: a. carotis externa 5l230.3 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie hlavy a krku: a. carotis externa 1) 

5l150.4 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie hlavy a krku: a. vertebralis extrakraniálna časť 5l230.4 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie hlavy a krku: a. vertebralis extrakraniálna časť 1) 

5l150.5 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie hlavy a krku: a. carotis, pužitie stentu 5l230.5 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie hlavy a krku: a. carotis, pužitie stentu 1) 

5l150.6
Resekcia pseudoaneuryziem: artérie hlavy a krku po cievnej chirurgickej alebo endovaskulárnej 

rekonštrukcii (

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l150.x Resekcia pseudoaneuryziem: artérie hlavy a krku: ostatné 5l230.x Resekcia pseudoaneuryziem: artérie hlavy a krku: ostatné 1) 

5l151.0 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie ramena: a.axillaris 5l231.0 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie ramena: a.axillaris 1) 

5l151.1 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie ramena: a.brachialis 5l231.1 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie ramena: a.brachialis 1) 

5l151.x Resekcia pseudoaneuryziem: artérie ramena: ostatné 5l231.x Resekcia pseudoaneuryziem: artérie ramena: ostatné 1) 

5l152.0 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie predlaktia a ruky: a. ulnaris 5l232.0 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie predlaktia a ruky: a. ulnaris 1) 

5l152.1 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie predlaktia a ruky: arcus palmaris profundus 5l232.1 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie predlaktia a ruky: arcus palmaris profundus 1) 

5l152.2 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie predlaktia a ruky: arcus palmaris superficialis 5l232.2 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie predlaktia a ruky: arcus palmaris superficialis 1) 

5l152.3 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie predlaktia a ruky: aa. digitales palmares communes 5l232.3 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie predlaktia a ruky: aa. digitales palmares communes 1) 

5l152.4 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie predlaktia a ruky: a. radialis 5l232.4 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie predlaktia a ruky: a. radialis 1) 

5l152.5 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie predlaktia a ruky: r. carpalis palmaris 5l232.5 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie predlaktia a ruky: r. carpalis palmaris 1) 

5l152.6 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie predlaktia a ruky: r. carpalis dorsalis 5l232.6 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie predlaktia a ruky: r. carpalis dorsalis 1) 

5l152.7 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie predlaktia a ruky: a. princeps pollicis 5l232.7 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie predlaktia a ruky: a. princeps pollicis 1) 

5l152.x Resekcia pseudoaneuryziem: artérie predlaktia a ruky: ostatné 5l232.x Resekcia pseudoaneuryziem: artérie predlaktia a ruky: ostatné 1) 

5l153.0 Resekcia pseudoaneuryziem: aorta: aorta ascendens 5l233.0 Resekcia pseudoaneuryziem: aorta: aorta ascendens 1) 

5l153.1 Resekcia pseudoaneuryziem: aorta: arcus aortae 5l233.1 Resekcia pseudoaneuryziem: aorta: arcus aortae 1) 

5l153.2 Resekcia pseudoaneuryziem: aorta: aorta thoracica 5l233.2 Resekcia pseudoaneuryziem: aorta: aorta thoracica 1) 



5l153.3 Resekcia pseudoaneuryziem: aorta: aorta abdominalis 5l233.3 Resekcia pseudoaneuryziem: aorta: aorta abdominalis 1) 2)

5l153.4 Resekcia pseudoaneuryziem: aorta: aorta s použitím stentgraftu, endovaskulárne 5l233.4 Resekcia pseudoaneuryziem: aorta: aorta, použitie stentu 1) 2)

5l153.5 Resekcia pseudoaneuryziem: aorta: aorta s použitím stentgraftu, hybridne
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l153.x Resekcia pseudoaneuryziem: aorta: ostatné 5l233.x Resekcia pseudoaneuryziem: aorta: ostatné 1) 

5l154.0 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie hrudníka: a. subclavia 5l234.0 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie hrudníka: a. subclavia 1) 

5l154.1 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie hrudníka: truncus brachiocephalicus 5l234.1 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie hrudníka: truncus brachiocephalicus 1) 

5l154.2 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie hrudníka: a. pulmonalis 5l234.2 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie hrudníka: a. pulmonalis 1) 

5l154.x Resekcia pseudoaneuryziem: artérie hrudníka: ostatné 5l234.x Resekcia pseudoaneuryziem: artérie hrudníka: ostatné 1) 

5l155.0 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie panvy a trupu: aa. lumbales 5l235.0 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie panvy a trupu: aa. lumbales 1) 

5l155.1 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie panvy a trupu: a. iliaca, bližšie neurčené časti 5l235.1 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie panvy a trupu: a. iliaca, bližšie neurčené časti 1) 

5l155.2 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie panvy a trupu: a. iliaca communis 5l235.2 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie panvy a trupu: a. iliaca communis 1) 

5l155.3 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie panvy a trupu: a. iliaca externa 5l235.3 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie panvy a trupu: a. iliaca externa 1) 

5l155.4 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie panvy a trupu: a. iliaca interna 5l235.4 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie panvy a trupu: a. iliaca interna 1) 

5l155.x Resekcia pseudoaneuryziem: artérie panvy a trupu: ostatné 5l235.x Resekcia pseudoaneuryziem: artérie panvy a trupu: ostatné 1) 

5l156.0 Resekcia pseudoaneuryziem: viscerálne artérie: truncus coeliacus 5l236.0 Resekcia pseudoaneuryziem: viscerálne artérie: truncus coeliacus 1) 

5l156.1 Resekcia pseudoaneuryziem: viscerálne artérie: a. hepatica 5l236.1 Resekcia pseudoaneuryziem: viscerálne artérie: a. hepatica 1) 

5l156.2 Resekcia pseudoaneuryziem: viscerálne artérie: a. gastrica 5l236.2 Resekcia pseudoaneuryziem: viscerálne artérie: a. gastrica 1) 

5l156.3 Resekcia pseudoaneuryziem: viscerálne artérie: a. lienalis 5l236.3 Resekcia pseudoaneuryziem: viscerálne artérie: a. lienalis 1) 

5l156.4 Resekcia pseudoaneuryziem: viscerálne artérie: a. renalis 5l236.4 Resekcia pseudoaneuryziem: viscerálne artérie: a. renalis 1) 

5l156.5 Resekcia pseudoaneuryziem: viscerálne artérie: mesenterica superior 5l236.5 Resekcia pseudoaneuryziem: viscerálne artérie: mesenterica superior 1) 

5l156.6 Resekcia pseudoaneuryziem: viscerálne artérie: mesenterica inferior 5l236.6 Resekcia pseudoaneuryziem: viscerálne artérie: mesenterica inferior 1) 

5l156.x Resekcia pseudoaneuryziem: viscerálne artérie: ostatné 5l236.x Resekcia pseudoaneuryziem: viscerálne artérie: ostatné 1) 

5l157.0 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie stehna: a. femoralis 5l237.0 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie stehna: a. femoralis 1) 

5l157.1 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie stehna: a. profunda femoris 5l237.1 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie stehna: a. profunda femoris 1) 

5l157.2 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie stehna: a. poplitea 5l237.2 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie stehna: a. poplitea 1) 

5l157.x Resekcia pseudoaneuryziem: artérie stehna: ostatné 5l237.x Resekcia pseudoaneuryziem: artérie stehna: ostatné 1) 

5l158.0 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie predkolenia a nohy: a. tibialis anterior 5l238.0 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie predkolenia a nohy: a. tibialis anterior 1) 

5l158.1 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie predkolenia a nohy: aa. recurrentes 5l238.1 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie predkolenia a nohy: aa. recurrentes 1) 

5l158.2 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie predkolenia a nohy: a. dorsalis pedis 5l238.2 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie predkolenia a nohy: a. dorsalis pedis 1) 

5l158.3 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie predkolenia a nohy: a. tibialis posterior 5l238.3 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie predkolenia a nohy: a. tibialis posterior 1) 

5l158.4 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie predkolenia a nohy: a. fibularis 5l238.4 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie predkolenia a nohy: a. fibularis 1) 

5l158.5 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie predkolenia a nohy: a. plantaris medialis 5l238.5 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie predkolenia a nohy: a. plantaris medialis 1) 

5l158.6 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie predkolenia a nohy: a. plantaris lateralis 5l238.6 Resekcia pseudoaneuryziem: artérie predkolenia a nohy: a. plantaris lateralis 1) 

5l158.x Resekcia pseudoaneuryziem: artérie predkolenia a nohy: ostatné 5l238.x Resekcia pseudoaneuryziem: artérie predkolenia a nohy: ostatné 1) 

5l159.0 Resekcia pseudoaneuryziem: hĺbkové žily: v. femoralis 5l23a.10 Resekcia pseudoaneuryziem: hĺbkové žily: v. femoralis 1) 

5l159.1 Resekcia pseudoaneuryziem: hĺbkové žily: v. poplitea 5l23a.11 Resekcia pseudoaneuryziem: hĺbkové žily: v. poplitea 1) 

5l159.2 Resekcia pseudoaneuryziem: hĺbkové žily: v. portae 5l23a.12 Resekcia pseudoaneuryziem: hĺbkové žily: v. portae 1) 

5l159.3 Resekcia pseudoaneuryziem: hĺbkové žily: v. gastrica 5l23a.13 Resekcia pseudoaneuryziem: hĺbkové žily: v. gastrica 1) 

5l159.4 Resekcia pseudoaneuryziem: hĺbkové žily: v. lienalis 5l23a.14 Resekcia pseudoaneuryziem: hĺbkové žily: v. lienalis 1) 

5l159.5 Resekcia pseudoaneuryziem: hĺbkové žily: v. mesenterica superior 5l23a.15 Resekcia pseudoaneuryziem: hĺbkové žily: v. mesenterica superior 1) 

5l159.6 Resekcia pseudoaneuryziem: hĺbkové žily: v. mesenterica inferior 5l23a.16 Resekcia pseudoaneuryziem: hĺbkové žily: v. mesenterica inferior 1) 

5l159.7 Resekcia pseudoaneuryziem: hĺbkové žily: v. hepaticae 5l23a.17 Resekcia pseudoaneuryziem: hĺbkové žily: vv. hepaticae 1) 2)

5l159.8 Resekcia pseudoaneuryziem: hĺbkové žily: v. renalis 5l23a.18 Resekcia pseudoaneuryziem: hĺbkové žily: v. renalis 1) 

5l159.9 Resekcia pseudoaneuryziem: hĺbkové žily: v. jugularis 5l23a.0 Resekcia pseudoaneuryziem: hĺbkové žily: v. jugularis 1) 

5l159.a Resekcia pseudoaneuryziem: hĺbkové žily: v. pulmonalis 5l23a.1 Resekcia pseudoaneuryziem: hĺbkové žily: v. pulmonalis 1) 

5l159.b Resekcia pseudoaneuryziem: hĺbkové žily: v. subclavia 5l23a.2 Resekcia pseudoaneuryziem: hĺbkové žily: v. subclavia 1) 

5l159.c Resekcia pseudoaneuryziem: hĺbkové žily: v. axillaris 5l23a.3 Resekcia pseudoaneuryziem: hĺbkové žily: v. axillaris 1) 

5l159.d Resekcia pseudoaneuryziem: hĺbkové žily: v. brachiocephalica 5l23a.4 Resekcia pseudoaneuryziem: hĺbkové žily: v. brachiocephalica 1) 

5l159.e Resekcia pseudoaneuryziem: hĺbkové žily: v. cava superior 5l23a.5 Resekcia pseudoaneuryziem: hĺbkové žily: v. cava superior 1) 



5l159.f Resekcia pseudoaneuryziem: hĺbkové žily: v. cava inferior 5l23a.6 Resekcia pseudoaneuryziem: hĺbkové žily: v. cava inferior 1) 

5l159.g Resekcia pseudoaneuryziem: hĺbkové žily: v. iliaca communis 5l23a.7 Resekcia pseudoaneuryziem: hĺbkové žily: v. iliaca communis 1) 

5l159.h Resekcia pseudoaneuryziem: hĺbkové žily: v. iliaca externa 5l23a.8 Resekcia pseudoaneuryziem: hĺbkové žily: v. iliaca externa 1) 

5l159.i Resekcia pseudoaneuryziem: hĺbkové žily: v. iliaca interna 5l23a.9 Resekcia pseudoaneuryziem: hĺbkové žily: v. iliaca interna 1) 

5l159.x Resekcia pseudoaneuryziem: hĺbkové žily: ostatné 5l23a.1x Resekcia pseudoaneuryziem: hĺbkové žily: ostatné 1) 

5l15a.0 Resekcia pseudoaneuryziem: povrchové žily: hlava a krk 5l23b.0 Resekcia pseudoaneuryziem: povrchové žily: hlava a krk 1) 

5l15a.1 Resekcia pseudoaneuryziem: povrchové žily: rameno 5l23b.1 Resekcia pseudoaneuryziem: povrchové žily: rameno 1) 

5l15a.2 Resekcia pseudoaneuryziem: povrchové žily: predlaktie a ruka 5l23b.2 Resekcia pseudoaneuryziem: povrchové žily: predlaktie a ruka 1) 

5l15a.3 Resekcia pseudoaneuryziem: povrchové žily: hrudník 5l23b.3 Resekcia pseudoaneuryziem: povrchové žily: hrudník 1) 

5l15a.4 Resekcia pseudoaneuryziem: povrchové žily: panva a trup 5l23b.4 Resekcia pseudoaneuryziem: povrchové žily: panva a trup 1) 

5l15a.5 Resekcia pseudoaneuryziem: povrchové žily: stehno 5l23b.5 Resekcia pseudoaneuryziem: povrchové žily: stehno 1) 

5l15a.6 Resekcia pseudoaneuryziem: povrchové žily: predkolenie a noha 5l23b.6 Resekcia pseudoaneuryziem: povrchové žily: predkolenie a noha 1) 

5l15a.x Resekcia pseudoaneuryziem: povrchové žily: ostatné 5l23b.x Resekcia pseudoaneuryziem: povrchové žily: ostatné 1) 

5l15b.0 Resekcia dolnej dutej žily s protetickou náhradou - infrarenálny úsek
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l15b.1 Resekcia dolnej dutej žily s protetickou náhradou - suprarenálny úsek
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l15x Resekcia pseudoaneuryziem: ostatné 5l239 Resekcia pseudoaneuryziem: iné 1) 2)

5l160.0 Sutúra ciev: artérie hlavy a krku: a. carotis, bližšie neurčené časti 5l320.0 Sutúra ciev: artérie hlavy a krku: a. carotis, bližšie neurčené časti 1) 

5l160.1 Sutúra ciev: artérie hlavy a krku: a. carotis communis a sinus caroticus 5l320.1 Sutúra ciev: artérie hlavy a krku: a. carotis communis a sinus caroticus 1) 

5l160.2 Sutúra ciev: artérie hlavy a krku: a. carotis interna extrakraniélna časť 5l320.2 Sutúra ciev: artérie hlavy a krku: a. carotis interna extrakraniélna časť 1) 

5l160.3 Sutúra ciev: artérie hlavy a krku: a. carotis externa 5l320.3 Sutúra ciev: artérie hlavy a krku: a. carotis externa 1) 

5l160.4 Sutúra ciev: artérie hlavy a krku: a. vertebralis extrakraniálna časť 5l320.4 Sutúra ciev: artérie hlavy a krku: a. vertebralis extrakraniálna časť 1) 

5l160.5 Sutúra ciev: artérie hlavy a krku: a. carotis, pužitie stentu 5l320.5 Sutúra ciev: artérie hlavy a krku: a. carotis, pužitie stentu 1) 

5l160.x Sutúra ciev: artérie hlavy a krku: ostatné 5l320.x Sutúra ciev: artérie hlavy a krku: ostatné 1) 

5l161.0 Sutúra ciev: artérie ramena: a.axillaris 5l321.0 Sutúra ciev: artérie ramena: a.axillaris 1) 

5l161.1 Sutúra ciev: artérie ramena: a.brachialis 5l321.1 Sutúra ciev: artérie ramena: a.brachialis 1) 

5l161.x Sutúra ciev: artérie ramena: ostatné 5l321.x Sutúra ciev: artérie ramena: ostatné 1) 

5l162.0 Sutúra ciev: artérie predlaktia a ruky: a. ulnaris 5l322.0 Sutúra ciev: artérie predlaktia a ruky: a. ulnaris 1) 

5l162.1 Sutúra ciev: artérie predlaktia a ruky: arcus palmaris profundus 5l322.1 Sutúra ciev: artérie predlaktia a ruky: arcus palmaris profundus 1) 

5l162.2 Sutúra ciev: artérie predlaktia a ruky: arcus palmaris superficialis 5l322.2 Sutúra ciev: artérie predlaktia a ruky: arcus palmaris superficialis 1) 

5l162.3 Sutúra ciev: artérie predlaktia a ruky: aa. digitales palmares communes 5l322.3 Sutúra ciev: artérie predlaktia a ruky: aa. digitales palmares communes 1) 

5l162.4 Sutúra ciev: artérie predlaktia a ruky: a. radialis 5l322.4 Sutúra ciev: artérie predlaktia a ruky: a. radialis 1) 

5l162.x Sutúra ciev: artérie predlaktia a ruky: ostatné 5l322.x Sutúra ciev: artérie predlaktia a ruky: ostatné 1) 

5l163.0 Sutúra ciev: aorta: aorta ascendens 5l323.0 Sutúra ciev: aorta: aorta ascendens 1) 

5l163.1 Sutúra ciev: aorta: arcus aortae 5l323.1 Sutúra ciev: aorta: arcus aortae 1) 

5l163.2 Sutúra ciev: aorta: aorta thoracica 5l323.2 Sutúra ciev: aorta: aorta thoracica 1) 

5l163.3 Sutúra ciev: aorta: aorta abdominalis 5l323.3 Sutúra ciev: aorta: aorta abdominalis 1) 2)

5l163.x Sutúra ciev: aorta: ostatné 5l323.x Sutúra ciev: aorta: ostatné 1) 

5l164.0 Sutúra ciev: artérie hrudníka: a. subclavia 5l324.0 Sutúra ciev: artérie hrudníka: a. subclavia 1) 

5l164.1 Sutúra ciev: artérie hrudníka: truncus brachiocephalicus 5l324.1 Sutúra ciev: artérie hrudníka: truncus brachiocephalicus 1) 

5l164.2 Sutúra ciev: artérie hrudníka: a. pulmonalis 5l324.2 Sutúra ciev: artérie hrudníka: a. pulmonalis 1) 

5l164.x Sutúra ciev: artérie hrudníka: ostatné 5l324.x Sutúra ciev: artérie hrudníka: ostatné 1) 

5l165.0 Sutúra ciev: artérie panvy a trupu: aa. lumbales 5l325.0 Sutúra ciev: artérie panvy a trupu: aa. lumbales 1) 

5l165.1 Sutúra ciev: artérie panvy a trupu: a. iliaca, bližšie neurčené časti 5l325.1 Sutúra ciev: artérie panvy a trupu: a. iliaca, bližšie neurčené časti 1) 

5l165.2 Sutúra ciev: artérie panvy a trupu: a. iliaca communis 5l325.2 Sutúra ciev: artérie panvy a trupu: a. iliaca communis 1) 

5l165.3 Sutúra ciev: artérie panvy a trupu: a. iliaca externa 5l325.3 Sutúra ciev: artérie panvy a trupu: a. iliaca externa 1) 

5l165.4 Sutúra ciev: artérie panvy a trupu: a. iliaca interna 5l325.4 Sutúra ciev: artérie panvy a trupu: a. iliaca interna 1) 

5l165.x Sutúra ciev: artérie panvy a trupu: ostatné 5l325.x Sutúra ciev: artérie panvy a trupu: ostatné 1) 

5l166.0 Sutúra ciev: viscerálne artérie: truncus coeliacus 5l326.0 Sutúra ciev: viscerálne artérie: truncus coeliacus 1) 

5l166.1 Sutúra ciev: viscerálne artérie: a. hepatica 5l326.1 Sutúra ciev: viscerálne artérie: a. hepatica 1) 



5l166.2 Sutúra ciev: viscerálne artérie: a. gastrica 5l326.2 Sutúra ciev: viscerálne artérie: a. gastrica 1) 

5l166.3 Sutúra ciev: viscerálne artérie: a. lienalis 5l326.3 Sutúra ciev: viscerálne artérie: a. lienalis 1) 

5l166.4 Sutúra ciev: viscerálne artérie: a. renalis 5l326.4 Sutúra ciev: viscerálne artérie: a. renalis 1) 

5l166.5 Sutúra ciev: viscerálne artérie: mesenterica superior 5l326.5 Sutúra ciev: viscerálne artérie: mesenterica superior 1) 

5l166.6 Sutúra ciev: viscerálne artérie: mesenterica inferior 5l326.6 Sutúra ciev: viscerálne artérie: mesenterica inferior 1) 

5l166.x Sutúra ciev: viscerálne artérie: ostatné 5l326.x Sutúra ciev: viscerálne artérie: ostatné 1) 

5l167.0 Sutúra ciev: artérie stehna: a. femoralis 5l327.0 Sutúra ciev: artérie stehna: a. femoralis 1) 

5l167.1 Sutúra ciev: artérie stehna: a. profunda femoris 5l327.1 Sutúra ciev: artérie stehna: a. profunda femoris 1) 

5l167.2 Sutúra ciev: artérie stehna: a. poplitea 5l327.2 Sutúra ciev: artérie stehna: a. poplitea 1) 

5l167.x Sutúra ciev: artérie stehna: ostatné 5l327.x Sutúra ciev: artérie stehna: ostatné 1) 

5l168.0 Sutúra ciev: artérie predkolenia a nohy: a. tibialis anterior 5l328.0 Sutúra ciev: artérie predkolenia a nohy: a. tibialis anterior 1) 

5l168.1 Sutúra ciev: artérie predkolenia a nohy: a. dorsalis pedis 5l328.1 Sutúra ciev: artérie predkolenia a nohy: a. dorsalis pedis 1) 

5l168.2 Sutúra ciev: artérie predkolenia a nohy: a. tibialis posterior 5l328.2 Sutúra ciev: artérie predkolenia a nohy: a. tibialis posterior 1) 

5l168.3 Sutúra ciev: artérie predkolenia a nohy: a. fibularis 5l328.3 Sutúra ciev: artérie predkolenia a nohy: a. fibularis 1) 

5l168.x Sutúra ciev: artérie predkolenia a nohy: ostatné 5l328.x Sutúra ciev: artérie predkolenia a nohy: ostatné 1) 

5l169.0 Sutúra ciev: hĺbkové žily: v. femoralis 5l32a.10 Sutúra ciev: hĺbkové žily: v. femoralis 1) 

5l169.1 Sutúra ciev: hĺbkové žily: v. poplitea 5l32a.11 Sutúra ciev: hĺbkové žily: v. poplitea 1) 

5l169.2 Sutúra ciev: hĺbkové žily: v. portae 5l32a.12 Sutúra ciev: hĺbkové žily: v. portae 1) 

5l169.3 Sutúra ciev: hĺbkové žily: v. gastrica 5l32a.13 Sutúra ciev: hĺbkové žily: v. gastrica 1) 

5l169.4 Sutúra ciev: hĺbkové žily: v. lienalis 5l32a.14 Sutúra ciev: hĺbkové žily: v. lienalis 1) 

5l169.5 Sutúra ciev: hĺbkové žily: v. mesenterica superior 5l32a.15 Sutúra ciev: hĺbkové žily: v. mesenterica superior 1) 

5l169.6 Sutúra ciev: hĺbkové žily: v. mesenterica inferior 5l32a.16 Sutúra ciev: hĺbkové žily: v. mesenterica inferior 1) 

5l169.7 Sutúra ciev: hĺbkové žily: vv. hepaticae 5l32a.17 Sutúra ciev: hĺbkové žily: vv. hepaticae 1) 

5l169.8 Sutúra ciev: hĺbkové žily: v. renalis 5l32a.18 Sutúra ciev: hĺbkové žily: v. renalis 1) 

5l169.9 Sutúra ciev: hĺbkové žily: v. jugularis 5l32a.0 Sutúra ciev: hĺbkové žily: v. jugularis 1) 

5l169.a Sutúra ciev: hĺbkové žily: v. pulmonalis 5l32a.1 Sutúra ciev: hĺbkové žily: v. pulmonalis 1) 

5l169.b Sutúra ciev: hĺbkové žily: v. subclavia 5l32a.2 Sutúra ciev: hĺbkové žily: v. subclavia 1) 

5l169.c Sutúra ciev: hĺbkové žily: v. axillaris 5l32a.3 Sutúra ciev: hĺbkové žily: v. axillaris 1) 

5l169.d Sutúra ciev: hĺbkové žily: v. brachiocephalica 5l32a.4 Sutúra ciev: hĺbkové žily: v. brachiocephalica 1) 

5l169.e Sutúra ciev: hĺbkové žily: v. cava superior 5l32a.5 Sutúra ciev: hĺbkové žily: v. cava superior 1) 

5l169.f Sutúra ciev: hĺbkové žily: v. cava inferior 5l32a.6 Sutúra ciev: hĺbkové žily: v. cava inferior 1) 

5l169.g Sutúra ciev: hĺbkové žily: v. iliaca communis 5l32a.7 Sutúra ciev: hĺbkové žily: v. iliaca communis 1) 

5l169.h Sutúra ciev: hĺbkové žily: v. iliaca externa 5l32a.8 Sutúra ciev: hĺbkové žily: v. iliaca externa 1) 

5l169.i Sutúra ciev: hĺbkové žily: v. iliaca interna 5l32a.9 Sutúra ciev: hĺbkové žily: v. iliaca interna 1) 

5l169.x Sutúra ciev: hĺbkové žily: ostatné 5l32a.1x Sutúra ciev: hĺbkové žily: ostatné 1) 

5l16a.0 Sutúra ciev: povrchové žily: hlava a krk 5l32b.0 Sutúra ciev: povrchové žily: hlava a krk 1) 

5l16a.1 Sutúra ciev: povrchové žily: rameno 5l32b.1 Sutúra ciev: povrchové žily: rameno 1) 

5l16a.2 Sutúra ciev: povrchové žily: predlaktie a ruka 5l32b.2 Sutúra ciev: povrchové žily: predlaktie a ruka 1) 

5l16a.4 Sutúra ciev: povrchové žily: panva a trup 5l32b.3 Sutúra ciev: povrchové žily: panva a trup 1) 

5l16a.5 Sutúra ciev: povrchové žily: stehno 5l32b.4 Sutúra ciev: povrchové žily: stehno 1) 

5l16a.6 Sutúra ciev: povrchové žily: predkolenie a noha 5l32b.5 Sutúra ciev: povrchové žily: predkolenie a noha 1) 

5l16a.x Sutúra ciev: povrchové žily: ostatné 5l32b.x Sutúra ciev: povrchové žily: ostatné 1) 

5l16x Sutúra ciev: ostatné 5l32x Sutúra ciev: ostatné 1) 

5l170.0 Ligatúra ciev: artérie hlavy a krku: a. carotis, bližšie neurčené časti 5l330.0 Ligatúra ciev: artérie hlavy a krku: a. carotis, bližšie neurčené časti 1) 

5l170.1 Ligatúra ciev: artérie hlavy a krku: a. carotis communis a sinus caroticus 5l330.1 Ligatúra ciev: artérie hlavy a krku: a. carotis communis a sinus caroticus 1) 

5l170.2 Ligatúra ciev: artérie hlavy a krku: a. carotis interna extrakraniélna časť 5l330.2 Ligatúra cievv: artérie hlavy a krku: a. carotis interna extrakraniélna časť 1) 2)

5l170.3 Ligatúra ciev: artérie hlavy a krku: a. carotis externa 5l330.3 Ligatúra ciev: artérie hlavy a krku: a. carotis externa 1) 

5l170.4 Ligatúra ciev: artérie hlavy a krku: a. vertebralis extrakraniálna časť 5l330.4 Ligatúra ciev: artérie hlavy a krku: a. vertebralis extrakraniálna časť 1) 

5l170.5 Ligatúra ciev: artérie hlavy a krku: a. carotis, pužitie stentu 5l330.5 Ligatúra ciev: artérie hlavy a krku: a. carotis, pužitie stentu 1) 

5l170.x Ligatúra ciev: artérie hlavy a krku: ostatné 5l330.x Ligatúra ciev: artérie hlavy a krku: ostatné 1) 



5l171.0 Ligatúra ciev: artérie ramena: a.axillaris 5l331.0 Ligatúra ciev: artérie ramena: a.axillaris 1) 

5l171.1 Ligatúra ciev: artérie ramena: a.brachialis 5l331.1 Ligatúra ciev: artérie ramena: a.brachialis 1) 

5l171.x Ligatúra ciev: artérie ramena: ostatné 5l331.x Ligatúra ciev: artérie ramena: ostatné 1) 

5l172.0 Ligatúra ciev: artérie predlaktia a ruky: a. ulnaris 5l332.0 Ligatúra ciev: artérie predlaktia a ruky: a. ulnaris 1) 

5l172.1 Ligatúra ciev: artérie predlaktia a ruky: arcus palmaris profundus 5l332.1 Ligatúra ciev: artérie predlaktia a ruky: arcus palmaris profundus 1) 

5l172.2 Ligatúra ciev: artérie predlaktia a ruky: arcus palmaris superficialis 5l332.2 Ligatúra ciev: artérie predlaktia a ruky: arcus palmaris superficialis 1) 

5l172.3 Ligatúra ciev: artérie predlaktia a ruky: aa. digitales palmares communes 5l332.3 Ligatúra ciev: artérie predlaktia a ruky: aa. digitales palmares communes 1) 

5l172.4 Ligatúra ciev: artérie predlaktia a ruky: a. radialis 5l332.4 Ligatúra ciev: artérie predlaktia a ruky: a. radialis 1) 

5l172.5 Ligatúra ciev: artérie predlaktia a ruky: r. carpalis palmaris 5l332.5 Ligatúra ciev: artérie predlaktia a ruky: r. carpalis palmaris 1) 

5l172.6 Ligatúra ciev: artérie predlaktia a ruky: r. carpalis dorsalis 5l332.6 Ligatúra ciev: artérie predlaktia a ruky: r. carpalis dorsalis 1) 

5l172.7 Ligatúra ciev: artérie predlaktia a ruky: a. princeps pollicis 5l332.7 Ligatúra ciev: artérie predlaktia a ruky: a. princeps pollicis 1) 

5l172.x Ligatúra ciev: artérie predlaktia a ruky: ostatné 5l332.x Ligatúra ciev: artérie predlaktia a ruky: ostatné 1) 

5l173.0 Ligatúra ciev: aorta: aorta ascendens 5l333.0 Ligatúra ciev: aorta: aorta ascendens 1) 

5l173.1 Ligatúra ciev: aorta: arcus aortae 5l333.1 Ligatúra ciev: aorta: arcus aortae 1) 

5l173.2 Ligatúra ciev: aorta: aorta thoracica 5l333.2 Ligatúra ciev: aorta: aorta thoracica 1) 

5l173.3 Ligatúra ciev: aorta: aorta abdominalis 5l333.3 Ligatúra ciev: aorta: aorta abdominalis 1) 2)

5l173.4 Ligatúra ciev: aorta: aorta s použitím stentu 5l333.4 Ligatúra ciev: aorta: aorta, použitie stentu 1) 2)

5l173.x Ligatúra ciev: aorta: ostatné 5l333.x Ligatúra ciev: aorta: ostatné 1) 

5l174.0 Ligatúra ciev: artérie hrudníka: a. subclavia 5l334.0 Ligatúra ciev: artérie hrudníka: a. subclavia 1) 

5l174.1 Ligatúra ciev: artérie hrudníka: truncus brachiocephalicus 5l334.1 Ligatúra ciev: artérie hrudníka: truncus brachiocephalicus 1) 

5l174.2 Ligatúra ciev: artérie hrudníka: a. pulmonalis 5l334.2 Ligatúra ciev: artérie hrudníka: a. pulmonalis 1) 

5l174.x Ligatúra ciev: artérie hrudníka: ostatné 5l334.x Ligatúra ciev: artérie hrudníka: ostatné 1) 

5l175.0 Ligatúra ciev: artérie panvy a trupu: aa. lumbales 5l335.0 Ligatúra ciev: artérie panvy a trupu: aa. lumbales 1) 

5l175.1 Ligatúra ciev: artérie panvy a trupu: a. iliaca, bližšie neurčené časti 5l335.1 Ligatúra ciev: artérie panvy a trupu: a. iliaca, bližšie neurčené časti 1) 

5l175.2 Ligatúra ciev: artérie panvy a trupu: a. iliaca communis 5l335.2 Ligatúra ciev: artérie panvy a trupu: a. iliaca communis 1) 

5l175.3 Ligatúra ciev: artérie panvy a trupu: a. iliaca externa 5l335.3 Ligatúra ciev: artérie panvy a trupu: a. iliaca externa 1) 

5l175.4 Ligatúra ciev: artérie panvy a trupu: a. iliaca interna 5l335.4 Ligatúra ciev: artérie panvy a trupu: a. iliaca interna 1) 

5l175.x Ligatúra ciev: artérie panvy a trupu: ostatné 5l335.x Ligatúra ciev: artérie panvy a trupu: ostatné 1) 

5l176.0 Ligatúra ciev: viscerálne artérie: truncus coeliacus 5l336.0 Ligatúra ciev: viscerálne artérie: truncus coeliacus 1) 

5l176.1 Ligatúra ciev: viscerálne artérie: a. hepatica 5l336.1 Ligatúra ciev: viscerálne artérie: a. hepatica 1) 

5l176.2 Ligatúra ciev: viscerálne artérie: a. gastrica 5l336.2 Ligatúra ciev: viscerálne artérie: a. gastrica 1) 

5l176.3 Ligatúra ciev: viscerálne artérie: a. lienalis 5l336.3 Ligatúra ciev: viscerálne artérie: a. lienalis 1) 

5l176.4 Ligatúra ciev: viscerálne artérie: a. renalis 5l336.4 Ligatúra ciev: viscerálne artérie: a. renalis 1) 

5l176.5 Ligatúra ciev: viscerálne artérie: mesenterica superior 5l336.5 Ligatúra ciev: viscerálne artérie: mesenterica superior 1) 

5l176.6 Ligatúra ciev: viscerálne artérie: mesenterica inferior 5l336.6 Ligatúra ciev: viscerálne artérie: mesenterica inferior 1) 

5l176.x Ligatúra ciev: viscerálne artérie: ostatné 5l336.x Ligatúra ciev: viscerálne artérie: ostatné 1) 

5l177.0 Ligatúra ciev: artérie stehna: a. femoralis 5l337.0 Ligatúra ciev: artérie stehna: a. femoralis 1) 

5l177.1 Ligatúra ciev: artérie stehna: a. profunda femoris 5l337.1 Ligatúra ciev: artérie stehna: a. profunda femoris 1) 

5l177.2 Ligatúra ciev: artérie stehna: a. poplitea 5l337.2 Ligatúra ciev: artérie stehna: a. poplitea 1) 

5l177.x Ligatúra ciev: artérie stehna: ostatné 5l337.x Ligatúra ciev: artérie stehna: ostatné 1) 

5l178.0 Ligatúra ciev: artérie predkolenia a nohy: a. tibialis anterior 5l338.0 Ligatúra ciev: artérie predkolenia a nohy: a. tibialis anterior 1) 

5l178.1 Ligatúra ciev: artérie predkolenia a nohy: aa. recurrentes 5l338.1 Ligatúra ciev: artérie predkolenia a nohy: aa. recurrentes 1) 

5l178.2 Ligatúra ciev: artérie predkolenia a nohy: a. dorsalis pedis 5l338.2 Ligatúra ciev: artérie predkolenia a nohy: a. dorsalis pedis 1) 

5l178.3 Ligatúra ciev: artérie predkolenia a nohy: a. tibialis posterior 5l338.3 Ligatúra ciev: artérie predkolenia a nohy: a. tibialis posterior 1) 

5l178.4 Ligatúra ciev: artérie predkolenia a nohy: a. fibularis 5l338.4 Ligatúra ciev: artérie predkolenia a nohy: a. fibularis 1) 

5l178.5 Ligatúra ciev: artérie predkolenia a nohy: a. plantaris medialis 5l338.5 Ligatúra ciev: artérie predkolenia a nohy: a. plantaris medialis 1) 

5l178.6 Ligatúra ciev: artérie predkolenia a nohy: a. plantaris lateralis 5l338.6 Ligatúra ciev: artérie predkolenia a nohy: a. plantaris lateralis 1) 

5l178.x Ligatúra ciev: artérie predkolenia a nohy: ostatné 5l338.x Ligatúra ciev: artérie predkolenia a nohy: ostatné 1) 

5l179.0 Ligatúra ciev: hĺbkové žily: v. femoralis 5l34a.10 Ligatúra ciev: hĺbkové žily: v. femoralis 1) 

5l179.1 Ligatúra ciev: hĺbkové žily: v. poplitea 5l34a.11 Ligatúra ciev: hĺbkové žily: v. poplitea 1) 



5l179.2 Ligatúra ciev: hĺbkové žily: v. portae 5l34a.12 Ligatúra ciev: hĺbkové žily: v. portae 1) 

5l179.3 Ligatúra ciev: hĺbkové žily: v. gastrica 5l34a.13 Ligatúra ciev: hĺbkové žily: v. gastrica 1) 

5l179.4 Ligatúra ciev: hĺbkové žily: v. lienalis 5l34a.14 Ligatúra ciev: hĺbkové žily: v. lienalis 1) 

5l179.5 Ligatúra ciev: hĺbkové žily: v. mesenterica superior 5l34a.15 Ligatúra ciev: hĺbkové žily: v. mesenterica superior 1) 

5l179.6 Ligatúra ciev: hĺbkové žily: v. mesenterica inferior 5l34a.16 Ligatúra ciev: hĺbkové žily: v. mesenterica inferior 1) 

5l179.7 Ligatúra ciev: hĺbkové žily: vv. hepaticae 5l34a.17 Ligatúra ciev: hĺbkové žily: vv. hepaticae 1) 

5l179.8 Ligatúra ciev: hĺbkové žily: v. renalis 5l34a.18 Ligatúra ciev: hĺbkové žily: v. renalis 1) 

5l179.9 Ligatúra ciev: hĺbkové žily: v. jugularis 5l34a.0 Ligatúra ciev: hĺbkové žily: v. jugularis 1) 

5l179.a Ligatúra ciev: hĺbkové žily: v. pulmonalis 5l34a.1 Ligatúra ciev: hĺbkové žily: v. pulmonalis 1) 

5l179.b Ligatúra ciev: hĺbkové žily: v. subclavia 5l34a.2 Ligatúra ciev: hĺbkové žily: v. subclavia 1) 

5l179.c Ligatúra ciev: hĺbkové žily: v. axillaris 5l34a.3 Ligatúra ciev: hĺbkové žily: v. axillaris 1) 

5l179.d Ligatúra ciev: hĺbkové žily: v. brachiocephalica 5l34a.4 Ligatúra ciev: hĺbkové žily: v. brachiocephalica 1) 

5l179.e Ligatúra ciev: hĺbkové žily: v. cava superior 5l34a.5 Ligatúra ciev: hĺbkové žily: v. cava superior 1) 

5l179.f Ligatúra ciev: hĺbkové žily: v. cava inferior 5l34a.6 Ligatúra ciev: hĺbkové žily: v. cava inferior 1) 

5l179.g Ligatúra ciev: hĺbkové žily: v. iliaca communis 5l34a.7 Ligatúra ciev: hĺbkové žily: v. iliaca communis 1) 

5l179.h Ligatúra ciev: hĺbkové žily: v. iliaca externa 5l34a.8 Ligatúra ciev: hĺbkové žily: v. iliaca externa 1) 

5l179.i Ligatúra ciev: hĺbkové žily: v. iliaca interna 5l34a.9 Ligatúra ciev: hĺbkové žily: v. iliaca interna 1) 

5l179.x Ligatúra ciev: hĺbkové žily: ostatné 5l34a.1x Ligatúra ciev: hĺbkové žily: ostatné 1) 

5l17a.0 Ligatúra ciev: povrchové žily: hlava a krk 5l34b.0 Ligatúra ciev: povrchové žily: hlava a krk 1) 

5l17a.1 Ligatúra ciev: povrchové žily: rameno 5l34b.1 Ligatúra ciev: povrchové žily: rameno 1) 

5l17a.2 Ligatúra ciev: povrchové žily: predlaktie a ruka 5l34b.2 Ligatúra ciev: povrchové žily: predlaktie a ruka 1) 

5l17a.4 Ligatúra ciev: povrchové žily: panva a trup 5l34b.3 Ligatúra ciev: povrchové žily: panva a trup 1) 

5l17a.5 Ligatúra ciev: povrchové žily: stehno 5l34b.4 Ligatúra ciev: povrchové žily: stehno 1) 

5l17a.6 Ligatúra ciev: povrchové žily: predkolenie a noha 5l34b.5 Ligatúra ciev: povrchové žily: predkolenie a noha 1) 

5l17a.x Ligatúra ciev: povrchové žily: ostatné 5l34b.x Ligatúra ciev: povrchové žily: ostatné 1) 

5l17x Ligatúra ciev: ostatné 5l34x Ligatúra ciev: ostatné 1) 

5l180.0 Ligatúra alebo parciálny uzáver dolnej dutej žily: ligatúra 5l350.0 Ligatúra alebo parciálny uzáver dolnej dutej žily: ligatúra 1) 

5l180.1 Ligatúra alebo parciálny uzáver dolnej dutej žily: klipovanie 5l350.1 Ligatúra alebo parciálny uzáver dolnej dutej žily: clipovanie 1) 2)

5l180.2
Ligatúra alebo parciálny uzáver dolnej dutej žily: chirurgické výkony na dolnej dutej žile na zabránenie 

embolizácie
5l350.2

Ligatúra alebo parciálny uzáver dolnej dutej žily: chirurgické výkony na dolnej dutej žile na zabránenie 

embolizácie
1) 

5l180.x Ligatúra alebo parciálny uzáver dolnej dutej žily: ostatné 5l350.x Ligatúra alebo parciálny uzáver dolnej dutej žily: ostatné 1) 

5l190.0 Výkony na varikóznych vénach: lokálna skleroterapia 5l800.0 Výkony na varikóznych vénach: lokálna skleroterapia 1) 

5l190.1 Výkony na varikóznych vénach: prešitie varikozít 5l800.1 Výkony na varikóznych vénach: prešitie varikozít 1) 

5l190.2 Výkony na varikóznych vénach: lokálna excízia 5l800.2 Výkony na varikóznych vénach: lokálna excízia 1) 

5l190.3 Výkony na varikóznych vénach: incízia varikozít 5l800.3 Výkony na varikóznych vénach: incízia varikozít 1) 

5l191.10 Výkony na varikóznych vénach: endoskopická ligatúra perforátorov bez fasciotómie 5l810.0 Výkony na varikóznych vénach: endoskopické ligatúra perforátorov, bez fasciotómie 1) 2)

5l191.11 Výkony na varikóznych vénach: endoskopická ligatúra perforátorov s fasciotómiou 5l810.1 Výkony na varikóznych vénach: endoskopické ligatúra perforátorov, s fasciotómiou 1) 2)

5l191.2 Výkony na varikóznych vénach: transkutánna ligatúra perforátorov 5l800.4 Výkony na varikóznych vénach: transkutánna ligatúra perforátorov 1) 

5l192.0 Výkony na varikóznych vénach: crossektómia a stripping, parciálny strippping: v. saphena magna 5l820.0 Výkony na varikóznych vénach: crossektómia a stripping, parciálny strippping: v. saphena magna 1) 

5l192.1 Výkony na varikóznych vénach: crossektómia a stripping, parciálny strippping: v. saphena parva 5l820.1 Výkony na varikóznych vénach: crossektómia a stripping, parciálny strippping: v. saphena parva 1) 

5l192.2
Výkony na varikóznych vénach: crossektómia a stripping, parciálny strippping: v. saphena magna a 

parva
5l820.2

Výkony na varikóznych vénach: crossektómia a stripping, parciálny strippping: v. saphena magna a 

parva
1) 

5l193.0 Výkony na varikóznych vénach: samostatná crossektómia: v. saphena magna 5l821.0 Výkony na varikóznych vénach: samostatná crossektómia: v. saphena magna 1) 

5l193.1 Výkony na varikóznych vénach: samostatná crossektómia: v. saphena parva 5l821.1 Výkony na varikóznych vénach: samostatná crossektómia: v. saphena parva 1) 

5l193.2 Výkony na varikóznych vénach: samostatná crossektómia: v. saphena magna a parva 5l821.2 Výkony na varikóznych vénach: samostatná crossektómia: v. saphena magna a parva 1) 

5l194.0 Výkony na varikóznych vénach: odstránenie varixov bez crossektómie: v. saphena magna 5l830.0 Výkony na varikóznych vénach: odstránenie varixov bez crossektómie: v. saphena magna 1) 

5l194.1 Výkony na varikóznych vénach: odstránenie varixov bez crossektómie: v. saphena parva 5l830.1 Výkony na varikóznych vénach: odstránenie varixov bez crossektómie: v. saphena parva 1) 

5l194.2 Výkony na varikóznych vénach: odstránenie varixov bez crossektómie: v. saphena magna a parva 5l830.2 Výkony na varikóznych vénach: odstránenie varixov bez crossektómie: v. saphena magna a parva 1) 



5l194.3 Výkony na varikóznych vénach: odstránenie varixov bez crossektómie: nekmeňové varikozity 5l830.3 Výkony na varikóznych vénach: odstránenie varixov bez crossektómie: nekmeňové varikozity 1) 

5l194.x Výkony na varikóznych vénach: odstránenie varixov bez crossektómie: ostatné 5l830.x Výkony na varikóznych vénach: odstránenie varixov bez crossektómie: ostatné 1) 

5l195.0
Výkony na varikóznych vénach: termická ablácia VSM, VSP pomocou laseru: endovenózne pod 

sonografickou navigáciou
5l840.1 Výkony na varikóznych vénach: laserová terapia varixov: ELTR 1) 2)

5l195.1
Výkony na varikóznych vénach: termická ablácia VSM, VSP pomocou rádiofrekvencie: endovenózne 

pod sonografickou navigáciou

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l195.2
Výkony na varikóznych vénach: mechanicko-chemická ablácia VSM, VSP: endovenózne pod 

sonografickou navigáciou (clarivein a iné)

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l195.3
Výkony na varikóznych vénach: chemická ablácia VSM, VSP: endovenózne pod sonografickou 

navigáciou, penová skleroterapia

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l195.4
Výkony na varikóznych vénach: chemická ablácia VSM, VSP: endovenózne lepidlom pod sonografickou 

navigáciou

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l195.5 Výkony na varikóznych vénach: endovenózna liečba perforátorov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l195.6 Výkony na varikóznych vénach: laserová ablácia lokálnych varixov 5l840.0 Výkony na varikóznych vénach: laserová terapia varixov: lokálna 1) 2)

5l195.7 Výkony na varikóznych vénach: rádioflekvenčná ablácia lokálnych varixov 5l840.2 Výkony na varikóznych vénach: rádioflekvenčná ablácia varixov 1) 2)

5l195.8 Výkony na varikóznych vénach: sklerotizácia lokálnych varixov 5l840.3 Výkony na varikóznych vénach: ELTR alebo RFA so súčasnou sklerotizáciou 1) 2)

5l19x Výkony na varikóznych vénach: ostatné 5l890 Výkony na varikóznych vénach: iné 1) 2)

5l1a1.70 Korekcia kinkingu: arteria carotis interna
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l1a1.71 Korekcia kinkingu: arteria vertebralis
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l1a1.7x Korekcia kinkingu: iná
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l1a2.00 Chirurgický alebo endoskopický odber cievy pre transplantáciu: artérie predlaktia a ruky: a. radialis 5l910.00 Endoskopický odber cievy pre transplantáciu: artérie predlaktia a ruky: a. radialis 1) 2)

5l1a2.0x Chirurgický alebo endoskopický odber cievy pre transplantáciu: artérie predlaktia a ruky: ostatné 5l910.01 Endoskopický odber cievy pre transplantáciu: artérie predlaktia a ruky: ostatné 1) 2)

5l1a2.10 Chirurgický alebo endoskopický odber cievy pre transplantáciu: povrchové žily: stehno 5l910.10 Endoskopický odber cievy pre transplantáciu: povrchové žily: stehno 1) 2)

5l1a2.11 Chirurgický alebo endoskopický odber cievy pre transplantáciu: povrchové žily: predkolenie a noha 5l910.11 Endoskopický odber cievy pre transplantáciu: povrchové žily: predkolenie a noha 1) 2)

5l1a2.1x Chirurgický alebo endoskopický odber cievy pre transplantáciu: povrchové žily: ostatné 5l910.1x Endoskopický odber cievy pre transplantáciu: povrchové žily: ostatné 1) 2)

5l1a2.x Chirurgický alebo endoskopický odber cievy pre transplantáciu: ostatné 5l91x Endoskopický odber cievy pre transplantáciu: ostatné 1) 2)

5l410.00
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: aortouniiliakálny stentgraft bez 

fenestrácie alebo bočného ramena
5l410.00

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: aortomonoiliakálny stentgraft bez 

fenestrácie alebo bočného ramena
 2)

5l410.01
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: aortouniiliakálny stentgraft s bočným 

ramenom
5l410.01

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: aortomonoiliakálny stentgraft s bočným 

ramenom
 2)

5l410.10
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: bifurkačný stentgraft, aortobiiliakálny 

bez fenestrácie alebo bočného ramena
5l411.00

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: bifurkačný stentgraft, aortobiiliakálny 

bez fenestrácie alebo bočného ramena
1) 

5l410.11
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: bifurkačný stentgraft, aortobiiliakálny s 

1 fenestráciou
5l411.01

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: bifurkačný stentgraft, aortobiiliakálny s 

1 fenestráciou
1) 

5l410.12
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: bifurkačný stentgraft, aortobiiliakálny s 

2 fenestráciami
5l411.02

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: bifurkačný stentgraft, aortobiiliakálny s 

2 fenestráciami
1) 

5l410.13
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: bifurkačný stentgraft, aortobiiliakálny s 

3 fenestráciami
5l411.03

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: bifurkačný stentgraft, aortobiiliakálny s 

3 fenestráciami
1) 

5l410.14
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: bifurkačný stentgraft, aortobiiliakálny s 

4 a viac fenestráciami
5l411.04

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: bifurkačný stentgraft, aortobiiliakálny s 

4 a viac fenestráciami
1) 

5l410.21
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: bifurkačný stentgraft, aortobiiliakálny s 

1 bočným ramenom
5l411.05

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: bifurkačný stentgraft, aortobiiliakálny s 

1 bočným ramenom
1) 

5l410.22
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: bifurkačný stentgraft, aortobiiliakálny s 

2 bočnými ramenami
5l411.06

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: bifurkačný stentgraft, aortobiiliakálny s 

2 bočnými ramenami
1) 

5l410.23
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: bifurkačný stentgraft, aortobiiliakálny s 

3 bočnými ramenami
5l411.07

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: bifurkačný stentgraft, aortobiiliakálny s 

3 bočnými ramenami
1) 

5l410.24
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: bifurkačný stentgraft, aortobiiliakálny so 

4 a viac bočnými ramenami
5l411.08

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: bifurkačný stentgraft, aortobiiliakálny so 

4 a viac bočnými ramenami
1) 

5l410.30
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: aortálny stentgraft bez fenestrácie alebo 

bočného ramena
5l412.00

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: tube stentgraft, aortálny, bez 

fenestrácie alebo bočného ramena
1) 2)



5l410.31 Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: aortálny stentgraft s 1 fenestráciou 5l412.01
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: tube stentgraft, aortálny, s 1 

fenestráciou 
1) 2)

5l410.32 Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: aortálny stentgraft s 2 fenestráciami 5l412.02
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: tube stentgraft, aortálny, s 2 

fenestráciami 
1) 2)

5l410.33 Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: aortálny stentgraft s 3 fenestráciami 5l412.03
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: tube stentgraft, aortálny, s 3 

fenestráciami 
1) 2)

5l410.34
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: aortálny stentgraft s 4 a viac 

fenestráciami
5l412.04

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: tube stentgraft, aortálny, s 4 a viac 

fenestráciami 
1) 2)

5l410.41
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: aortálny stentgraft s 1 bočným 

ramenom
5l412.05

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: tube stentgraft, aortálny s 1 bočným 

ramenom
1) 2)

5l410.42
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: aortálny stentgraft s 2 bočnými 

ramenanmi
5l412.06

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: tube stentgraft, aortálny, s 2 bočnými 

ramenanmi
1) 2)

5l410.43
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: aortálny stentgraft s 3 bočnými 

ramenanmi
5l412.07

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: tube stentgraft, aortálny, s 3 bočnými 

ramenanmi
1) 2)

5l410.44
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: aortálny stentgraft so 4 a viac bočnými 

ramenanmi
5l412.08

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: tube stentgraft, aortálny, so 4 a viac 

bočnými ramenanmi
1) 2)

5l410.51
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: bifurkačný stentgraft, aortobiiliakálny s 

1 bočným ramenom a 1 fenestráciou v kombinácii
5l413.00

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: bifurkačný, aortobiiliakálny s 1 bočným 

ramenom a 1 fenestráciou v kombinácii
1) 2)

5l410.53
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: bifurkačný stentgraft, aortobiiliakálny s 

3 bočným ramenami a fenestráciami v rôznych kombináciách
5l413.01

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: bifurkačný, aortobiiliakálny s 3 bočným 

ramenami a fenestráciami v rôznych kombináciách
1) 2)

5l410.54
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: bifurkačný stentgraft, aortobiiliakálny s 

4 a viac bočným ramenami a fenestráciami v rôznych kombináciách
5l413.02

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: bifurkačný, aortobiiliakálny s 4 a viac 

bočným ramenami a fenestráciami v rôznych kombináciách
1) 2)

5l410.60
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: aortálny stentgraft s 1 bočným 

ramenom a 1 fenestráciou v kombinácii
5l414.00

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: tube stentgraft, aortálny, s 1 bočným 

ramenom a 1 fenestráciou v kombinácii
1) 2)

5l410.61
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: aortálny stentgraft s 3 bočným 

ramenami a fenestráciami v rôznych kombináciách
5l414.01

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: tube stentgraft, aortálny, s 3 bočným 

ramenami a fenestráciami v rôznych kombináciách
1) 2)

5l410.62
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: aortálny stentgraft s 4 s viac bočným 

ramenami a fenestráciami v rôznych kombináciách
5l414.02

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: tube stentgraft, aortálny, s 4 s viac 

bočným ramenami a fenestráciami v rôznych kombináciách
1) 2)

5l410.x Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: ostatné 5l410.x Endovaskulárna implantácia stentgraftov: abdominálna aorta: ostatné  

5l411.0
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v iliackých artériách: iliacký stentgraft bez 

bočného ramena
5l415.00

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v iliackých artériách: tube stentgraft, ilacký, bez 

bočného ramena
1) 2)

5l411.1
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v iliackých artériách: iliacký stentgraft s bočným 

ramenom
5l415.01

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v iliackých artériách: tube stentgraft, ilacký, s 

bočným ramenom
1) 2)

5l412.0
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakálnej aorte: stentgraft bez fenestrácie 

alebo bočného ramena
5l416.00

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakálnej aorte: tube stentgraft, bez fenestrácie 

alebo bočného ramena
1) 2)

5l412.11 Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakálnej aorte: stentgraft s 1 fenestráciou 5l416.01
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakálnej aorte: tube stentgraft, s 1 

fenestráciou 
1) 2)

5l412.12 Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakálnej aorte: stentgraft s 2 fenestráciami 5l416.02
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakálnej aorte: tube stentgraft, s 2 

fenestráciami 
1) 2)

5l412.13
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakálnej aorte: stentgraft s 3 a viac 

fenestráciami
5l416.03

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakálnej aorte: tube stentgraft, s 3 a viac 

fenestráciami 
1) 2)

5l412.21
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakálnej aorte: stentgraft s 1 bočným 

ramenom
5l416.04

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakálnej aorte: tube stentgraft, s 1 bočným 

ramenom
1) 2)

5l412.22
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakálnej aorte: stentgraft s 2 bočnými 

ramenami
5l416.05

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakálnej aorte: tube stentgraft, s 2 bočnými 

ramenami
1) 2)

5l412.23
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakálnej aorte: stentgraft s 3 a viac bočnými 

ramenami
5l416.06

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakálnej aorte: tube stentgraft, s 3 a viac 

bočnými ramenami
1) 2)

5l412.31
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakálnej aorte: stentgraft s 1 bočným 

ramenom a 1 fenestráciou v kombinácii
5l416.07

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakálnej aorte: tube stentgraft, s 1 bočným 

ramenom a 1 fenestráciou v kombinácii
1) 2)

5l412.32
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakálnej aorte: stentgraft s 3 bočným 

ramenami a fenestráciami v rôznych kombináciách
5l416.08

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakálnej aorte: tube stentgraft, s 3 bočným 

ramenami a fenestráciami v rôznych kombináciách
1) 2)

5l412.33
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakálnej aorte: stentgraft s 4 a viac bočným 

ramenami a fenestráciami v rôznych kombináciách
5l416.09

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakálnej aorte: tube stentgraft, s 4 a viac 

bočným ramenami a fenestráciami v rôznych kombináciách
1) 2)

5l413.0
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakoabdominálnej aorte: stentgraft bez 

fenestrácie alebo bočného ramena
5l417.00

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakoabdominálnej aorte: tube stentgraft, bez 

fenestrácie alebo bočného ramena
1) 2)

5l413.11
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakoabdominálnej aorte: stentgraft s 1 

fenestráciou
5l417.01

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakoabdominálnej aorte: tube stentgraft, s 1 

fenestráciou 
1) 2)

5l413.12
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakoabdominálnej aorte: stentgraft s 2 

fenestráciami
5l417.02

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakoabdominálnej aorte: tube stentgraft, s 2 

fenestráciami 
1) 2)



5l413.13
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakoabdominálnej aorte: stentgraft s 3 

fenestráciami
5l417.03

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakoabdominálnej aorte: tube stentgraft, s 3 

fenestráciami 
1) 2)

5l413.14
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakoabdominálnej aorte: stentgraft so 4 a viac 

fenestráciami
5l417.04

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakoabdominálnej aorte: tube stentgraft, so 4 

a viac fenestráciami
1) 2)

5l413.21
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakoabdominálnej aorte: stentgraft s 1 

bočným ramenom
5l417.05

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakoabdominálnej aorte: tube stentgraft, s 1 

bočným ramenom
1) 2)

5l413.22
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakoabdominálnej aorte: stentgraft s 2 

bočnými ramenami
5l417.06

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakoabdominálnej aorte: tube stentgraft, s 2 

bočnými ramenami
1) 2)

5l413.23
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakoabdominálnej aorte: stentgraft s 3 

bočnými ramenami
5l417.07

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakoabdominálnej aorte: tube stentgraft, s 3 

bočnými ramenami
1) 2)

5l413.24
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakoabdominálnej aorte: stentgraft so 4 a viac 

bočným ramenami
5l417.08

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakoabdominálnej aorte: tube stentgraft, so 4 

a viac bočným ramenami
1) 2)

5l413.31
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakoabdominálnej aorte: stentgraft s 1 

bočným ramenom a 1 fenestráciou v kombinácii
5l417.09

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakoabdominálnej aorte: tube stentgraft, s 1 

bočným ramenom a 1 fenestráciou v kombinácii
1) 2)

5l413.32
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakoabdominálnej aorte: stentgraft s 3 

bočným ramenami a fenestráciami v rôznych kombináciách
5l417.10

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakoabdominálnej aorte: tube stentgraft, s 3 

bočným ramenami a fenestráciami v rôznych kombináciách
1) 2)

5l413.33
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakoabdominálnej aorte: stentgraft s 4 a viac 

bočným ramenami a fenestráciami v rôznych kombináciách
5l417.11

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: stentgraft v torakoabdominálnej aorte: tube stentgraft, s 4 a 

viac bočným ramenami a fenestráciami v rôznych kombináciách
1) 2)

5l413.34 Endovaskulárna implantácia stentgraftov: vena cava inferior 5l418 Endovaskulárna implantácia stentgraftov: vena cava inferior 1) 

5l415.11
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: hybridné výkony na ascendentnej aorte, aortálnom oblúku a 

torakálnej aorte: s implantáciou stentgraftu
5l419.h0

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: hybridné výkony na ascendentnej aorte, aortálnom oblúku a 

torakálnej aorte: s implantáciou stentgraftu
1) 

5l415.12
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: hybridné výkony na ascendentnej aorte, aortálnom oblúku a 

torakálnej aorte: s implantáciou 2 stentgraftov
5l419.h1

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: hybridné výkony na ascendentnej aorte, aortálnom oblúku a 

torakálnej aorte: s implantáciou 2 stentgraftov
1) 

5l415.13
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: hybridné výkony na ascendentnej aorte, aortálnom oblúku a 

torakálnej aorte: s implantáciou 3 a viacerých stentgraftov
5l419.h2

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: hybridné výkony na ascendentnej aorte, aortálnom oblúku a 

torakálnej aorte: s implantáciou 3 a viacerých stentgraftov
1) 

5l416.11
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: hybridné výkony na torakoabdominálnej aorte: s 

implantáciou stentgraftu
5l419.h3

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: hybridné výkony na torakoabdominálnej aorte: s 

implantáciou stentgraftu
1) 

5l416.12
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: hybridné výkony na torakoabdominálnej aorte: s 

implantáciou 2 stentgraftov
5l419.h4

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: hybridné výkony na torakoabdominálnej aorte: s 

implantáciou 2 stentgraftov
1) 

5l416.13
Endovaskulárna implantácia stentgraftov: hybridné výkony na torakoabdominálnej aorte: s 

implantáciou 3 a viacerých stentgraftov
5l419.h5

Endovaskulárna implantácia stentgraftov: hybridné výkony na torakoabdominálnej aorte: s 

implantáciou 3 a viacerých stentgraftov
1) 

5l41x Endovaskulárna implantácia stentgraftov: ostatné 5l41x Endovaskulárna implantácia stentgraftov: ostatné  

5l420.00 Implantácia jedného stentu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: intrakraniálne cievy 5l420.00 Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; intrakraniálne cievy  2)

5l420.01 Implantácia jedného stentu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: cievy hlavy a krku 5l420.01 Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; cievy hlavy a krku  2)

5l420.02 Implantácia jedného stentu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: cievy ramena a paže 5l420.02 Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; cievy ramena a paže  2)

5l420.03 Implantácia jedného stentu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: cievy predlaktia 5l420.03 Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; cievy predlaktia  2)

5l420.04 Implantácia jedného stentu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: aorty 5l420.04 Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; aorty  2)

5l420.05 Implantácia jedného stentu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: aortálny 5l420.05 Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; aortálny  2)

5l420.06 Implantácia jedného stentu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: priechodný ductus arteriosus 5l420.06 Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; priechodný ductus arteriosus  2)

5l420.07 Implantácia jedného stentu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: vena cava 5l420.07 Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; vena cava  2)

5l420.08 Implantácia jedného stentu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: torakálne cievy 5l420.08 Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; torakálne cievy  2)

5l420.09 Implantácia jedného stentu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: iné cievy brucha a panvy 5l420.09 Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; iné cievy brucha a panvy  2)

5l420.0a Implantácia jedného stentu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: viscerálne cievy 5l420.0a Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; viscerálne cievy  2)

5l420.0b Implantácia jedného stentu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: cievy stehna 5l420.0b Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; cievy stehna  2)

5l420.0c Implantácia jedného stentu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: cievy predkolenia a nohy 5l420.0c Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; cievy predkolenia a nohy  2)

5l420.0d Implantácia jedného stentu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: cievne malformácie 5l420.0d Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; cievne malformácie  2)

5l420.0e Implantácia jedného stentu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: umelé cievy 5l420.0e Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; umelé cievy  2)

5l420.0f Implantácia jedného stentu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: cievy miechy 5l420.0f Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; cievy miechy  2)

5l420.0g Implantácia jedného stentu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: portálna véna 5l420.0g Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; portálna véna  2)

5l420.0x Implantácia jedného stentu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: ostatné 5l420.0x Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; ostatné  2)



5l420.10 Implantácia dvoch stentov s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: intrakraniálne cievy 5l420.10 Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 stenty intrakraniálne cievy  2)

5l420.11 Implantácia dvoch stentov s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: cievy hlavy a krku 5l420.11 Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 stenty cievy hlavy a krku  2)

5l420.12 Implantácia dvoch stentov s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: cievy ramena a paže 5l420.12 Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 stenty cievy ramena a paže  2)

5l420.13 Implantácia dvoch stentov s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: cievy predlaktia 5l420.13 Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 stenty cievy predlaktia  2)

5l420.14 Implantácia dvoch stentov s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: aorty 5l420.14 Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 stenty aorty  2)

5l420.15 Implantácia dvoch stentov s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: aortálny 5l420.15 Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 stenty aortálny  2)

5l420.16 Implantácia dvoch stentov s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: priechodný ductus arteriosus 5l420.16
Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 stenty priechodný ductus 

arteriosus
 2)

5l420.17 Implantácia dvoch stentov s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: vena cava 5l420.17 Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 stenty vena cava  2)

5l420.18 Implantácia dvoch stentov s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: torakálne cievy 5l420.18 Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 stenty torakálne cievy  2)

5l420.19 Implantácia dvoch stentov s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: iné cievy brucha a panvy 5l420.19 Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 stenty iné cievy brucha a panvy  2)

5l420.1a Implantácia dvoch stentov s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: viscerálne cievy 5l420.1a Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 stenty viscerálne cievy  2)

5l420.1b Implantácia dvoch stentov s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: cievy stehna 5l420.1b Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 stenty cievy stehna  2)

5l420.1c Implantácia dvoch stentov s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: cievy predkolenia a nohy 5l420.1c Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 stenty cievy predkolenia a nohy  2)

5l420.1d Implantácia dvoch stentov s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: cievne malformácie 5l420.1d Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 stenty cievne malformácie  2)

5l420.1e Implantácia dvoch stentov s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: umelé cievy 5l420.1e Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 stenty umelé cievy  2)

5l420.1f Implantácia dvoch stentov s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: cievy miechy 5l420.1f Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 stenty cievy miechy  2)

5l420.1g Implantácia dvoch stentov s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: portálna véna 5l420.1g Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 stenty portálna véna  2)

5l420.1x Implantácia dvoch stentov s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: ostatné 5l420.1x Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 stenty ostatné  2)

5l420.20 Implantácia viac ako dvoch stentov s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: intrakraniálne cievy 5l420.20 Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 3 a viac stentov intrakraniálne cievy  2)

5l420.21 Implantácia viac ako dvoch stentov s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: cievy hlavy a krku 5l420.21 Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 3 a viac stentov cievy hlavy a krku  2)

5l420.22 Implantácia viac ako dvoch stentov s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: cievy ramena a paže 5l420.22 Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 3 a viac stentov cievy ramena a paže  2)

5l420.23 Implantácia viac ako dvoch stentov s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: cievy predlaktia 5l420.23 Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 3 a viac stentov cievy predlaktia  2)

5l420.24 Implantácia viac ako dvoch stentov s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: aorty 5l420.24 Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 3 a viac stentov aorty  2)

5l420.25 Implantácia viac ako dvoch stentov s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: aortálny 5l420.25 Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 3 a viac stentov aortálny  2)

5l420.26
Implantácia viac ako dvoch stentov s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: priechodný ductus 

arteriosus
5l420.26

Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 3 a viac stentov priechodný ductus 

arteriosus
 2)

5l420.27 Implantácia viac ako dvoch stentov s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: vena cava 5l420.27 Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 3 a viac stentov vena cava  2)

5l420.28 Implantácia viac ako dvoch stentov s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: torakálne cievy 5l420.28 Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 3 a viac stentov torakálne cievy  2)

5l420.29 Implantácia viac ako dvoch stentov s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: iné cievy brucha a panvy 5l420.29
Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 3 a viac stentov iné cievy brucha a 

panvy
 2)

5l420.2a Implantácia viac ako dvoch stentov s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: viscerálne cievy 5l420.2a Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 3 a viac stentov viscerálne cievy  2)

5l420.2b Implantácia viac ako dvoch stentov s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: cievy stehna 5l420.2b Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 3 a viac stentov cievy stehna  2)

5l420.2c Implantácia viac ako dvoch stentov s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: cievy predkolenia a nohy 5l420.2c
Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 3 a viac stentov cievy predkolenia a 

nohy
 2)

5l420.2d Implantácia viac ako dvoch stentov s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: cievne malformácie 5l420.2d Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 3 a viac stentov cievne malformácie  2)

5l420.2e Implantácia viac ako dvoch stentov s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: umelé cievy 5l420.2e Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 3 a viac stentov umelé cievy  2)

5l420.2f Implantácia viac ako dvoch stentov s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: cievy miechy 5l420.2f Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 3 a viac stentov cievy miechy  2)

5l420.2g Implantácia viac ako dvoch stentov s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: portálna véna 5l420.2g Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 3 a viac stentov portálna véna  2)



5l420.2x Implantácia viac ako dvoch stentov s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: ostatné 5l420.2x Implantácia stentu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 3 a viac stentov ostatné  2)

5l421.00 Implantácia stentgraftu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: 1 stent: intrakraniálne cievy 5l421.00 Implantácia stentgraftu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; intrakraniálne cievy  2)

5l421.01 Implantácia stentgraftu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: 1 stent: cievy hlavy a krku 5l421.01 Implantácia stentgraftu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; cievy hlavy a krku  2)

5l421.02 Implantácia stentgraftu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: 1 stent: cievy ramena a paže 5l421.02 Implantácia stentgraftu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; cievy ramena a paže  2)

5l421.03 Implantácia stentgraftu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: 1 stent: cievy predlaktia 5l421.03 Implantácia stentgraftu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; cievy predlaktia  2)

5l421.04 Implantácia stentgraftu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: 1 stent: aorty 5l421.04 Implantácia stentgraftu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; aorty  2)

5l421.05 Implantácia stentgraftu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: 1 stent: aortálny 5l421.05 Implantácia stentgraftu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; aortálny  2)

5l421.06 Implantácia stentgraftu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: 1 stent: priechodný ductus arteriosus 5l421.06
Implantácia stentgraftu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; priechodný ductus 

arteriosus
 2)

5l421.07 Implantácia stentgraftu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: 1 stent: vena cava 5l421.07 Implantácia stentgraftu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; vena cava  2)

5l421.08 Implantácia stentgraftu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: 1 stent: torakálne cievy 5l421.08 Implantácia stentgraftu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; torakálne cievy  2)

5l421.09 Implantácia stentgraftu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: 1 stent: iné cievy brucha a panvy 5l421.09 Implantácia stentgraftu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; iné cievy brucha a panvy  2)

5l421.0a Implantácia stentgraftu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: 1 stent: viscerálne cievy 5l421.0a Implantácia stentgraftu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; viscerálne cievy  2)

5l421.0b Implantácia stentgraftu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: 1 stent: cievy stehna 5l421.0b Implantácia stentgraftu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; cievy stehna  2)

5l421.0c Implantácia stentgraftu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: 1 stent: cievy predkolenia a nohy 5l421.0c
Implantácia stentgraftu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; cievy predkolenia a 

nohy
 2)

5l421.0d Implantácia stentgraftu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: 1 stent: cievne malformácie 5l421.0d Implantácia stentgraftu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; cievne malformácie  2)

5l421.0e Implantácia stentgraftu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: 1 stent: umelé cievy 5l421.0e Implantácia stentgraftu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; umelé cievy  2)

5l421.0f Implantácia stentgraftu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: 1 stent: cievy miechy 5l421.0f Implantácia stentgraftu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; cievy miechy  2)

5l421.0g Implantácia stentgraftu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: 1 stent: portálna véna 5l421.0g Implantácia stentgraftu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; portálna véna  2)

5l421.0x Implantácia stentgraftu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: 1 stent: ostatné 5l421.0x Implantácia stentgraftu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; ostatné  2)

5l421.10 Implantácia stentgraftu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov: intrakraniálne cievy 5l421.10
Implantácia stentgraftu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov intrakraniálne 

cievy
 2)

5l421.11 Implantácia stentgraftu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov: cievy hlavy a krku 5l421.11
Implantácia stentgraftu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov cievy hlavy a 

krku
 2)

5l421.12 Implantácia stentgraftu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov: cievy ramena a paže 5l421.12
Implantácia stentgraftu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov cievy ramena a 

paže
 2)

5l421.13 Implantácia stentgraftu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov: cievy predlaktia 5l421.13 Implantácia stentgraftu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov cievy predlaktia  2)

5l421.14 Implantácia stentgraftu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov: aorty 5l421.14 Implantácia stentgraftu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov aorty  2)

5l421.15 Implantácia stentgraftu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov: aortálny 5l421.15 Implantácia stentgraftu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov aortálny  2)

5l421.16
Implantácia stentgraftu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov: priechodný ductus 

arteriosus
5l421.16

Implantácia stentgraftu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov priechodný 

ductus arteriosus
 2)

5l421.17 Implantácia stentgraftu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov: vena cava 5l421.17 Implantácia stentgraftu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov vena cava  2)

5l421.18 Implantácia stentgraftu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov: torakálne cievy 5l421.18 Implantácia stentgraftu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov torakálne cievy  2)

5l421.19
Implantácia stentgraftu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov: iné cievy brucha a 

panvy
5l421.19

Implantácia stentgraftu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov iné cievy brucha 

a panvy
 2)

5l421.1a Implantácia stentgraftu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov: viscerálne cievy 5l421.1a Implantácia stentgraftu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov viscerálne cievy  2)

5l421.1b Implantácia stentgraftu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov: cievy stehna 5l421.1b Implantácia stentgraftu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov cievy stehna  2)

5l421.1c
Implantácia stentgraftu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov: cievy predkolenia a 

nohy
5l421.1c

Implantácia stentgraftu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov cievy 

predkolenia a nohy
 2)

5l421.1d Implantácia stentgraftu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov: cievne malformácie 5l421.1d
Implantácia stentgraftu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov cievne 

malformácie
 2)



5l421.1e Implantácia stentgraftu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov: umelé cievy 5l421.1e Implantácia stentgraftu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov umelé cievy  2)

5l421.1f Implantácia stentgraftu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov: cievy miechy 5l421.1f Implantácia stentgraftu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov cievy miechy  2)

5l421.1g Implantácia stentgraftu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov: portálna véna 5l421.1g Implantácia stentgraftu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov portálna véna  2)

5l421.1x Implantácia stentgraftu s malým lúmenom: otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov: ostatné 5l421.1x Implantácia stentgraftu do ciev malého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov ostatné  2)

5l422.00 Implantácia stentu s veľkým lúmenom: otvorene chirurgicky: 1 stent: intrakraniálne cievy 5l422.00 Implantácia stentu do ciev veľkého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; intrakraniálne cievy  2)

5l422.01 Implantácia stentu s veľkým lúmenom: otvorene chirurgicky: 1 stent: cievy hlavy a krku 5l422.01 Implantácia stentu do ciev veľkého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; cievy hlavy a krku  2)

5l422.02 Implantácia stentu s veľkým lúmenom: otvorene chirurgicky: 1 stent: cievy ramena a paže 5l422.02 Implantácia stentu do ciev veľkého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; cievy ramena a paže  2)

5l422.03 Implantácia stentu s veľkým lúmenom: otvorene chirurgicky: 1 stent: cievy predlaktia 5l422.03 Implantácia stentu do ciev veľkého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; cievy predlaktia  2)

5l422.04 Implantácia stentu s veľkým lúmenom: otvorene chirurgicky: 1 stent: aorty 5l422.04 Implantácia stentu do ciev veľkého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; aorty  2)

5l422.05 Implantácia stentu s veľkým lúmenom: otvorene chirurgicky: 1 stent: aortálny 5l422.05 Implantácia stentu do ciev veľkého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; aortálny  2)

5l422.06 Implantácia stentu s veľkým lúmenom: otvorene chirurgicky: 1 stent: priechodný ductus arteriosus 5l422.06
Implantácia stentu do ciev veľkého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; priechodný ductus 

arteriosus
 2)

5l422.07 Implantácia stentu s veľkým lúmenom: otvorene chirurgicky: 1 stent: vena cava 5l422.07 Implantácia stentu do ciev veľkého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; vena cava  2)

5l422.08 Implantácia stentu s veľkým lúmenom: otvorene chirurgicky: 1 stent: torakálne cievy 5l422.08 Implantácia stentu do ciev veľkého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; torakálne cievy  2)

5l422.09 Implantácia stentu s veľkým lúmenom: otvorene chirurgicky: 1 stent: iné cievy brucha a panvy 5l422.09 Implantácia stentu do ciev veľkého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; iné cievy brucha a panvy  2)

5l422.0a Implantácia stentu s veľkým lúmenom: otvorene chirurgicky: 1 stent: viscerálne cievy 5l422.0a Implantácia stentu do ciev veľkého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; viscerálne cievy  2)

5l422.0b Implantácia stentu s veľkým lúmenom: otvorene chirurgicky: 1 stent: cievy stehna 5l422.0b Implantácia stentu do ciev veľkého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; cievy stehna  2)

5l422.0c Implantácia stentu s veľkým lúmenom: otvorene chirurgicky: 1 stent: cievy predkolenia a nohy 5l422.0c Implantácia stentu do ciev veľkého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; cievy predkolenia a nohy  2)

5l422.0d Implantácia stentu s veľkým lúmenom: otvorene chirurgicky: 1 stent: cievne malformácie 5l422.0d Implantácia stentu do ciev veľkého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; cievne malformácie  2)

5l422.0e Implantácia stentu s veľkým lúmenom: otvorene chirurgicky: 1 stent: umelé cievy 5l422.0e Implantácia stentu do ciev veľkého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; umelé cievy  2)

5l422.0f Implantácia stentu s veľkým lúmenom: otvorene chirurgicky: 1 stent: cievy miechy 5l422.0f Implantácia stentu do ciev veľkého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; cievy miechy  2)

5l422.0g Implantácia stentu s veľkým lúmenom: otvorene chirurgicky: 1 stent: portálna véna 5l422.0g Implantácia stentu do ciev veľkého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; portálna véna  2)

5l422.0x Implantácia stentu s veľkým lúmenom: otvorene chirurgicky: 1 stent: ostatné 5l422.0x Implantácia stentu do ciev veľkého lumenu; otvorene chirurgicky: 1 stent; ostatné  2)

5l422.10 Implantácia stentu s veľkým lúmenom: otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov: intrakraniálne cievy 5l422.10 Implantácia stentu do ciev veľkého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov intrakraniálne cievy  2)

5l422.11 Implantácia stentu s veľkým lúmenom: otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov: cievy hlavy a krku 5l422.11 Implantácia stentu do ciev veľkého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov cievy hlavy a krku  2)

5l422.12 Implantácia stentu s veľkým lúmenom: otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov: cievy ramena a paže 5l422.12 Implantácia stentu do ciev veľkého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov cievy ramena a paže  2)

5l422.13 Implantácia stentu s veľkým lúmenom: otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov: cievy predlaktia 5l422.13 Implantácia stentu do ciev veľkého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov cievy predlaktia  2)

5l422.14 Implantácia stentu s veľkým lúmenom: otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov: aorty 5l422.14 Implantácia stentu do ciev veľkého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov aorty  2)

5l422.15 Implantácia stentu s veľkým lúmenom: otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov: aortálny 5l422.15 Implantácia stentu do ciev veľkého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov aortálny  2)

5l422.16
Implantácia stentu s veľkým lúmenom: otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov: priechodný ductus 

arteriosus
5l422.16

Implantácia stentu do ciev veľkého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov priechodný ductus 

arteriosus
 2)

5l422.17 Implantácia stentu s veľkým lúmenom: otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov: vena cava 5l422.17 Implantácia stentu do ciev veľkého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov vena cava  2)

5l422.18 Implantácia stentu s veľkým lúmenom: otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov: torakálne cievy 5l422.18 Implantácia stentu do ciev veľkého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov torakálne cievy  2)

5l422.19 Implantácia stentu s veľkým lúmenom: otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov: iné cievy brucha a panvy 5l422.19
Implantácia stentu do ciev veľkého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov iné cievy brucha a 

panvy
 2)

5l422.1a Implantácia stentu s veľkým lúmenom: otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov: viscerálne cievy 5l422.1a Implantácia stentu do ciev veľkého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov viscerálne cievy  2)

5l422.1b Implantácia stentu s veľkým lúmenom: otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov: cievy stehna 5l422.1b Implantácia stentu do ciev veľkého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov cievy stehna  2)

5l422.1c Implantácia stentu s veľkým lúmenom: otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov: cievy predkolenia a nohy 5l422.1c
Implantácia stentu do ciev veľkého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov cievy predkolenia a 

nohy
 2)



5l422.1d Implantácia stentu s veľkým lúmenom: otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov: cievne malformácie 5l422.1d Implantácia stentu do ciev veľkého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov cievne malformácie  2)

5l422.1e Implantácia stentu s veľkým lúmenom: otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov: umelé cievy 5l422.1e Implantácia stentu do ciev veľkého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov umelé cievy  2)

5l422.1f Implantácia stentu s veľkým lúmenom: otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov: cievy miechy 5l422.1f Implantácia stentu do ciev veľkého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov cievy miechy  2)

5l422.1g Implantácia stentu s veľkým lúmenom: otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov: portálna véna 5l422.1g Implantácia stentu do ciev veľkého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov portálna véna  2)

5l422.1x Implantácia stentu s veľkým lúmenom: otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov: ostatné 5l422.1x Implantácia stentu do ciev veľkého lumenu; otvorene chirurgicky: 2 a viac stentov ostatné  2)

5l423.0 Otvorená chirurgická balónová angioplastika: intrakraniálne cievy 5l430.0 Otvorená chirurgická balónová angioplastika: intrakraniálne cievy 1) 

5l423.1 Otvorená chirurgická balónová angioplastika: cievy hlavy a krku 5l430.1 Otvorená chirurgická balónová angioplastika: cievy hlavy a krku 1) 

5l423.2 Otvorená chirurgická balónová angioplastika: cievy ramena 5l430.2 Otvorená chirurgická balónová angioplastika: cievy ramena 1) 

5l423.3 Otvorená chirurgická balónová angioplastika: cievy predlaktia 5l430.3 Otvorená chirurgická balónová angioplastika: cievy predlaktia 1) 

5l423.4 Otvorená chirurgická balónová angioplastika: aorta 5l430.4 Otvorená chirurgická balónová angioplastika: aorta 1) 

5l423.5 Otvorená chirurgická balónová angioplastika: istmus aorty 5l430.5 Otvorená chirurgická balónová angioplastika: istmus aorty 1) 

5l423.6 Otvorená chirurgická balónová angioplastika: priechodný ductus arteriosus 5l430.6 Otvorená chirurgická balónová angioplastika: priechodný ductus arteriosus 1) 

5l423.7 Otvorená chirurgická balónová angioplastika: vena cava 5l430.7 Otvorená chirurgická balónová angioplastika: vena cava 1) 

5l423.8 Otvorená chirurgická balónová angioplastika: torakálne cievy 5l430.8 Otvorená chirurgická balónová angioplastika: torakálne cievy 1) 

5l423.9 Otvorená chirurgická balónová angioplastika: iné cievy panvy a trupu 5l430.9 Otvorená chirurgická balónová angioplastika: iné cievy panvy a trupu 1) 

5l423.a Otvorená chirurgická balónová angioplastika: viscerálne cievy 5l430.a Otvorená chirurgická balónová angioplastika: viscerálne cievy 1) 

5l423.b Otvorená chirurgická balónová angioplastika: cievy stehna 5l430.b Otvorená chirurgická balónová angioplastika: cievy stehna 1) 

5l423.c Otvorená chirurgická balónová angioplastika: cievy predkolenia a nohy 5l430.c Otvorená chirurgická balónová angioplastika: cievy predkolenia a nohy 1) 

5l423.d Otvorená chirurgická balónová angioplastika: cievne malformácie 5l430.d Otvorená chirurgická balónová angioplastika: cievne malformácie 1) 

5l423.e Otvorená chirurgická balónová angioplastika: umelé cievy 5l430.e Otvorená chirurgická balónová angioplastika: umelé cievy 1) 

5l423.f Otvorená chirurgická balónová angioplastika: cievy miechy 5l430.f Otvorená chirurgická balónová angioplastika: cievy miechy 1) 

5l423.g Otvorená chirurgická balónová angioplastika: portálna véna 5l430.g Otvorená chirurgická balónová angioplastika: portálna véna 1) 

5l423.x Otvorená chirurgická balónová angioplastika: ostatné 5l430.x Otvorená chirurgická balónová angioplastika: iné 1) 2)

5l424 Otvorená chirurgická selektívna intravaskulárna lýza 5l431 Otvorená chirurgická selektívna intravaskulárna lýza 1) 2)

5l500.0
Vytvorenie spojky medzi malým a veľkým obehom (ľavo-pravé shunty): anastomóza medzi a.subclavia 

a a.pulmonalis (Blalock-Taussig)
5l500.0

Vytvorenie spojky medzi malým a veľkým obehom (ľavo-pravé shunty): anastomóza mezi a.subclavia a 

a.pulmonalis (Blalock-Taussig)
 2)

5l500.1
Vytvorenie spojky medzi malým a veľkým obehom (ľavo-pravé shunty): anastomóza medzi aortou a 

a.pulmonalis (Waterson-Cooley)
5l500.1

Vytvorenie spojky medzi malým a veľkým obehom (ľavo-pravé shunty): anastomóza mezi aortou a 

a.pulmonalis (Waterson-Cooley)
 2)

5l500.2
Vytvorenie spojky medzi malým a veľkým obehom (ľavo-pravé shunty): anastomóza medzi 

descendentnou aortou a a. pulmonalis (Potts-Smith)
5l500.2

Vytvorenie spojky medzi malým a veľkým obehom (ľavo-pravé shunty): anastomóza mezi 

descendentnou aortou a a. pulmonalis (Potts-Smith)
 2)

5l500.3
Vytvorenie spojky medzi malým a veľkým obehom (ľavo-pravé shunty): protézy Hunt medzi a. 

pulmonalis a aortou, centrálne
5l500.3

Vytvorenie spojky medzi malým a veľkým obehom (ľavo-pravé shunty): protézy Hunt medzi a. 

pulmonalis a aortou, centrálne
 

5l500.4
Vytvorenie spojky medzi malým a veľkým obehom (ľavo-pravé shunty): protézy Hunt medzi a. 

pulmonalis a aortou, periférne
5l500.4

Vytvorenie spojky medzi malým a veľkým obehom (ľavo-pravé shunty): protézy Hunt medzi a. 

pulmonalis a aortou, periférne
 

5l500.5
Vytvorenie spojky medzi malým a veľkým obehom (ľavo-pravé shunty): anastomóza medzi a. 

pulmonalis a a. pulmonalis
5l500.5

Vytvorenie spojky medzi malým a veľkým obehom (ľavo-pravé shunty): anastomóza mezi a. pulmonalis 

a a. pulmonalis 
 2)

5l500.6
Vytvorenie spojky medzi malým a veľkým obehom (ľavo-pravé shunty): umiestnenie ventrikulo-

pulmonárneho arteriálneho konduitu
5l500.6

Vytvorenie spojky medzi malým a veľkým obehom (ľavo-pravé shunty): umiestnenie ventrikulo-

pulmonárneho arteriálneho konduitu
 

5l500.7
Vytvorenie spojky medzi malým a veľkým obehom (ľavo-pravé shunty): centrálny banding 

pulmonálnych artérií
5l500.7

Vytvorenie spojky medzi malým a veľkým obehom (ľavo-pravé shunty): centrálny banding 

pulmonárnych artérií
 2)

5l500.8
Vytvorenie spojky medzi malým a veľkým obehom (ľavo-pravé shunty): obojstranný banding 

pulmonálnych artérií
5l500.8

Vytvorenie spojky medzi malým a veľkým obehom (ľavo-pravé shunty): obojstranný banding 

pulmonárnych artérií
 2)

5l500.x Vytvorenie spojky medzi malým a veľkým obehom (ľavo-pravé shunty): ostatné 5l500.x Vytvorenie spojky medzi malým a veľkým obehom (ľavo-pravé shunty): iné  2)

5l501.0 Vytvorenie vnútrobrušnej žilovej spojky (intraabdominálny venózny shunt): splenorenálny 5l510.0 Vytvorenie vnútrobrušnej žilovej spojky (intraabdominálny venózny shunt): splenorenálny 1) 

5l501.1 Vytvorenie vnútrobrušnej žilovej spojky (intraabdominálny venózny shunt): portokaválny 5l510.1 Vytvorenie vnútrobrušnej žilovej spojky (intraabdominálny venózny shunt): portokaválny 1) 

5l501.2 Vytvorenie vnútrobrušnej žilovej spojky (intraabdominálny venózny shunt): mezokaválny 5l510.2 Vytvorenie vnútrobrušnej žilovej spojky (intraabdominálny venózny shunt): mezokaválny 1) 

5l501.3 Vytvorenie vnútrobrušnej žilovej spojky (intraabdominálny venózny shunt): renoportálny
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l501.4 Vytvorenie vnútrobrušnej žilovej spojky (intraabdominálny venózny shunt): mezenterikoportálny jump
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l501.x Vytvorenie vnútrobrušnej žilovej spojky (intraabdominálny venózny shunt): ostatné 5l510.x Vytvorenie vnútrobrušnej žilovej spojky (intraabdominálny venózny shunt): iné 1) 2)



5l502.10 Vytvorenie arterio-venóznej fistuly: AV fistula radiocefalická (Cimino - Brescia) 5l520.1 Vytvorenie arterio-venóznych spojok: vnútorná AV fistula (Cimino fistula) 1) 2)

5l502.11 Vytvorenie arterio-venóznej fistuly: AV fistula radiocefalická (fossa tabatiere- snuff box)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l502.2 Vytvorenie arterio-venóznej fistuly: AV fistula na predlaktí HK (R-C, R-B, U-C, U-B)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l502.30 Vytvorenie arterio-venóznej fistuly: AV fistula brachiokubitálna (sec. Gracz, sec. Konner)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l502.31 Vytvorenie arterio-venóznej fistuly: AV fistula brachiokubitálna (na vena basilica)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l502.32 Vytvorenie arterio-venóznej fistuly: AV fistula brachiokubitálna (na vena cephalica)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l502.40 Vytvorenie arterio-venóznej fistuly: AV fistula s transpozíciou v. basilica na predlaktí
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l502.41 Vytvorenie arterio-venóznej fistuly: AV fistula s transpozíciou v. basilica na paži
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l502.50 Vytvorenie arterio-venóznej fistuly: AV fistula pomocou autológnej cievy 5l520.2 Vytvorenie arterio-venóznych spojok: vnútorná AV fistula pomocou allogénneho materiálu 1) 2)

5l502.51 Vytvorenie arterio-venóznej fistuly: AV fistula pomocou allogénnej cievy 5l520.3 Vytvorenie arterio-venóznych spojok: vnútorná AV fistula pomocou alloplastického materiálu 1) 2)

5l502.6 Vytvorenie arterio-venóznej fistuly: AV fistula na hornej končatine pomocou protetického materiálu
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l502.70 Vytvorenie arterio-venóznej fistuly: AV fistula na dolnej končatine pomocou protetického materiálu
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l502.71 Vytvorenie arterio-venóznej fistuly: AV fistula na dolnej končatine s transpozíciou VFS
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l502.72 Vytvorenie arterio-venóznej fistuly: AV fistula na dolnej končatine s transpozíciou žily
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l502.73 Vytvorenie arterio-venóznej fistuly: AV fistula na dolnej končatine pomocou cievnej protézy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l502.8 Vytvorenie arterio-venóznych spojok: vonkajší AV shunt 5l520.0 Vytvorenie arterio-venóznych spojok: vonkajší AV shunt 1) 

5l502.9 Vytvorenie arterio-venóznych spojok: dočasný shunt (peroperačný) 5l520.4 Vytvorenie arterio-venóznych spojok: dočasný shunt (peroperačný) 1) 

5l502.a0 Cievna rekonštrukcia arterio-venóznej fistuly: (PAI, RUDI, DRAL, DRIL, PRAL, .....)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l502.a1 Cievna rekonštrukcia arterio-venóznej fistuly: s použitím interpozitu
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l502.a2 Cievna rekonštrukcia arterio-venóznej fistuly: aneuryzmorafia bez protetického materiálu
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l502.a3 Cievna rekonštrukcia arterio-venóznej fistuly: aneuryzmorafia s protetickým materiálom
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l502.a4 Cievna rekonštrukcia arterio-venóznej fistuly. banding
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l502.a5 Cievna rekonštrukcia arterio-venózne fistuly: ligatúra vetiev
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l502.ax Cievna rekonštrukcia arterio-venózne fistuly: ostatné
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l502.b Trombektómia arterio-venózne fistuly
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l502.c0 Zrušenie arterio-venózne fistuly bez rekonštrukcie tepny
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l502.c1 Zrušenie arterio-venózne fistuly s rekonštrukciou tepny
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l502.x Vytvorenie arterio-venóznej fistuly: ostatné 5l520.x Vytvorenie arterio-venóznych spojok: ostatné 1) 2)

5l511.0 Bajpasové operácie pomocou vény: artérie hlavy a krku: a. carotis
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l511.1 Bajpasové operácie pomocou vény: artérie hlavy a krku: a. carotis - a. carotis
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l511.2 Bajpasové operácie pomocou vény: artérie hlavy a krku: a. carotis - a. subclavia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



5l511.3 Bajpasové operácie pomocou vény: artérie hlavy a krku: a. carotis - a. vertebralis
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l511.x Bajpasové operácie pomocou vény: artérie hlavy a krku: ostatné
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l512.0 Bajpasové operácie pomocou vény: artérie ramena: a. subclavia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l512.1 Bajpasové operácie pomocou vény: artérie ramena: a. subclavia - a.subclavia, extranatomicky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l512.2 Bajpasové operácie pomocou vény: artérie ramena: subclaviofemorálny
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l512.3 Bajpasové operácie pomocou vény: artérie ramena: subclaviobifemorálny
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l512.4 Bajpasové operácie pomocou vény: artérie ramena: a. axillaris
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l512.5 Bajpasové operácie pomocou vény: artérie ramena: a. axillaris - a. axillaris, extraanatomicky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l512.6 Bajpasové operácie pomocou vény: artérie ramena: axillofemorálny
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l512.7 Bajpasové operácie pomocou vény: artérie ramena: axillobifemorálny, extraanatomicky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l512.x Bajpasové operácie pomocou vény: artérie ramena: ostatné
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l513 Bajpasové operácie pomocou vény: artérie hornej končatiny
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l514.0 Bajpasové operácie pomocou vény: aorta: aorta - a.carotis
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l514.1 Bajpasové operácie pomocou vény: aorta: aorta - a. subclavia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l514.2 Bajpasové operácie pomocou vény: aorta: aortoaortálny
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l514.3 Bajpasové operácie pomocou vény: aorta: aortoiliakálny
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l514.4 Bajpasové operácie pomocou vény: aorta: aortoiliofemorálny
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l514.5 Bajpasové operácie pomocou vény: aorta: aortofemorálny
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l514.6 Bajpasové operácie pomocou vény: aorta: aortopopliteálny
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l514.x Bajpasové operácie pomocou vény: aorta: ostatné
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l515.0 Bajpasové operácie pomocou vény: a. iliaca a viscerálne artérie: iliakoiliakálny
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l515.1 Bajpasové operácie pomocou vény: a. iliaca a viscerálne artérie: iliakoifemorálny
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l515.2 Bajpasové operácie pomocou vény: a. iliaca a viscerálne artérie: iliakopopliteálny bez špecifikácie
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l515.3 Bajpasové operácie pomocou vény: a. iliaca a viscerálne artérie: iliakopopliteálny nad kolenom
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l515.4 Bajpasové operácie pomocou vény: a. iliaca a viscerálne artérie: iliakopopliteálny pod kolenom
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l515.5 Bajpasové operácie pomocou vény: a. iliaca a viscerálne artérie: iliakokrurálny
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l515.6 Bajpasové operácie pomocou vény: a. iliaca a viscerálne artérie: obturátorový bajpas, extraanatomicky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l515.7 Bajpasové operácie pomocou vény: a. iliaca a viscerálne artérie: a. renalis
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l515.8 Bajpasové operácie pomocou vény: a. iliaca a viscerálne artérie: iné viscerálne tepny
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



5l515.x Bajpasové operácie pomocou vény: a. iliaca a viscerálne artérie: ostatné
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l516.0 Bajpasové operácie pomocou vény: a. femoralis: femorofemorálny
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l516.1 Bajpasové operácie pomocou vény: a. femoralis: femoropopliteálny bez špecifikácie
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l516.2 Bajpasové operácie pomocou vény: a. femoralis: femoropopliteálny nad kolenom
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l516.3 Bajpasové operácie pomocou vény: a. femoralis: femoropopliteálny pod kolenom
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l516.4 Bajpasové operácie pomocou vény: a. femoralis: femorokrurálny
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l516.5 Bajpasové operácie pomocou vény: a. femoralis: femoropedálny
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l516.6 Bajpasové operácie pomocou vény: a. femoralis: femorofemorálny, extraanatomicky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l516.x Bajpasové operácie pomocou vény: a. femoralis: ostatné
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l517.0 Bajpasové operácie pomocou vény: a. poplitea: popliteopopliteálny
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l517.1 Bajpasové operácie pomocou vény: a. poplitea: popliteotrunkálny
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l517.2 Bajpasové operácie pomocou vény: a. poplitea: popliteokrurálny
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l517.3 Bajpasové operácie pomocou vény: a. poplitea: popliteopedálny
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l517.x Bajpasové operácie pomocou vény: a. poplitea: ostatné
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l518 Bajpasové operácie pomocou vény: artérie nohy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l519 Bajpasové operácie pomocou vény: vény
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l51a Bajpasové operácie pomocou vény: dočasný arterio-arteriálny shunt (peroperačný)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l521.0 Bajpasové operácie pomocou protézy: artérie hlavy a krku: a. carotis - interpozitum 5l600.0 Bajpasové operácie pomocou protézy: artérie hlavy a krku: a. carotis 1) 2)

5l521.1 Bajpasové operácie pomocou protézy: artérie hlavy a krku: karoticko-karotický extraanatomický 5l600.1 Bajpasové operácie pomocou protézy: artérie hlavy a krku: a. carotis - a. carotis 1) 2)

5l521.2 Bajpasové operácie pomocou protézy: artérie hlavy a krku: karoticko-subklaviálny 5l600.2 Bajpasové operácie pomocou protézy: artérie hlavy a krku: a. carotis - a. subclavia 1) 2)

5l521.3 Bajpasové operácie pomocou protézy: artérie hlavy a krku: karoticko-vertebrálny 5l600.3 Bajpasové operácie pomocou protézy: artérie hlavy a krku: a. carotis - a. vertebralis 1) 2)

5l521.4 Bajpasové operácie pomocou protézy: artérie hlavy a krku: karoticko-subklaviálny extraanatomický
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l521.5 Bajpasové operácie pomocou protézy: artérie hlavy a krku: aorto-karotický extraanatomický
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l521.x Bajpasové operácie pomocou protézy: artérie hlavy a krku: ostatné 5l600.x Bajpasové operácie pomocou protézy: artérie hlavy a krku: ostatné 1) 

5l522.0 Bajpasové operácie pomocou protézy: artérie ramena: a. subclavia 5l601.0 Bajpasové operácie pomocou protézy: artérie ramena: a. subclavia 1) 

5l522.1 Bajpasové operácie pomocou protézy: artérie ramena: a. subclavia - a.subclavia, extranatomicky 5l601.1 Bajpasové operácie pomocou protézy: artérie ramena: a. subclavia - a.subclavia, extranatomicky 1) 

5l522.2 Bajpasové operácie pomocou protézy: artérie ramena: subklaviofemorálny 5l601.2 Bajpasové operácie pomocou protézy: artérie ramena: subclaviofemorálny 1) 2)

5l522.3 Bajpasové operácie pomocou protézy: artérie ramena: subklaviobifemorálny 5l601.3 Bajpasové operácie pomocou protézy: artérie ramena: subclaviobifemorálny 1) 2)

5l522.4 Bajpasové operácie pomocou protézy: artérie ramena: a. axillaris 5l601.4 Bajpasové operácie pomocou protézy: artérie ramena: a. axillaris 1) 

5l522.5 Bajpasové operácie pomocou protézy: artérie ramena: a. axillaris - a. axillaris, extraanatomicky 5l601.5 Bajpasové operácie pomocou protézy: artérie ramena: a. axillaris - a. axillaris, extraanatomicky 1) 

5l522.6 Bajpasové operácie pomocou protézy: artérie ramena: axillofemorálny 5l601.6 Bajpasové operácie pomocou protézy: artérie ramena: axillofemorálny 1) 

5l522.7 Bajpasové operácie pomocou protézy: artérie ramena: axillobifemorálny, extraanatomicky 5l601.7 Bajpasové operácie pomocou protézy: artérie ramena: axillobifemorálny,  extraanatomicky 1) 2)

5l522.x Bajpasové operácie pomocou protézy: artérie ramena: ostatné 5l601.x Bajpasové operácie pomocou protézy: artérie ramena: ostatné 1) 

5l523 Bajpasové operácie pomocou protézy: artérie hornej končatiny 5l601.8 Bajpasové operácie pomocou protézy: artérie hornej končatiny 1) 

5l524.0 Bajpasové operácie pomocou protézy: aorta: aorta - a.carotis 5l602.0 Bajpasové operácie pomocou protézy: aorta: aorta - a.carotis 1) 



5l524.1 Bajpasové operácie pomocou protézy: aorta: aorta - a. subclavia 5l602.1 Bajpasové operácie pomocou protézy: aorta: aorta - a. subclavia 1) 

5l524.2 Bajpasové operácie pomocou protézy: aorta: aortoaortálny 5l602.2 Bajpasové operácie pomocou protézy: aorta: aortoaortálny 1) 

5l524.3 Bajpasové operácie pomocou protézy: aorta: aortoiliakálny 5l602.3 Bajpasové operácie pomocou protézy: aorta: aortoiliakálny 1) 

5l524.4 Bajpasové operácie pomocou protézy: aorta: aortoiliofemorálny 5l602.4 Bajpasové operácie pomocou protézy: aorta: aortoiliofemorálny 1) 

5l524.5 Bajpasové operácie pomocou protézy: aorta: aortofemorálny 5l602.5 Bajpasové operácie pomocou protézy: aorta: aortofemorálny 1) 

5l524.6 Bajpasové operácie pomocou protézy: aorta: aortopopliteálny 5l602.6 Bajpasové operácie pomocou protézy: aorta: aortopopliteálny 1) 

5l524.7
Bajpasové operácie pomocou protézy: aorto-viscerálny (a. hepatica, a.renalis, a.mesenterica sup., 

a.coeliaca)

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l524.x Bajpasové operácie pomocou protézy: aorta: ostatné 5l602.x Bajpasové operácie pomocou protézy: aorta: ostatné 1) 

5l525.0 Bajpasové operácie pomocou protézy: a. iliaca a viscerálne artérie: iliakoiliakálny 5l603.0 Bajpasové operácie pomocou protézy: a. iliaca a viscerálne artérie: iliakoiliakálny 1) 

5l525.00 Bajpasové operácie pomocou protézy: cross-bajpas iliakoiliakálny
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l525.1 Bajpasové operácie pomocou protézy: a. iliaca a viscerálne artérie: iliakofemorálny 5l603.1 Bajpasové operácie pomocou protézy: a. iliaca a viscerálne artérie: iliakoifemorálny 1) 2)

5l525.10 Bajpasové operácie pomocou protézy: cross-bajpas iliakofemorálny
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l525.2 Bajpasové operácie pomocou protézy: a. iliaca a viscerálne artérie: iliakopopliteálny bez špecifikácie 5l603.2 Bajpasové operácie pomocou protézy: a. iliaca a viscerálne artérie: iliakopopliteálny bez špecifikácie 1) 2)

5l525.3 Bajpasové operácie pomocou protézy: a. iliaca a viscerálne artérie: iliakopopliteálny nad kolenom 5l603.3 Bajpasové operácie pomocou protézy: a. iliaca a viscerálne artérie: iliakopopliteálny nad kolenom 1) 2)

5l525.4 Bajpasové operácie pomocou protézy: a. iliaca a viscerálne artérie: iliakopopliteálny pod kolenom 5l603.4 Bajpasové operácie pomocou protézy: a. iliaca a viscerálne artérie: iliakopopliteálny pod kolenom 1) 2)

5l525.5 Bajpasové operácie pomocou protézy: a. iliaca a viscerálne artérie: iliakokrurálny 5l603.5 Bajpasové operácie pomocou protézy: a. iliaca a viscerálne artérie: iliakokrurálny 1) 

5l525.6
Bajpasové operácie pomocou protézy: a. iliaca a viscerálne artérie: obturátorový bajpas, 

extraanatomicky
5l603.6

Bajpasové operácie pomocou protézy: a. iliaca a viscerálne artérie: obturátorový bajpas, 

extraanatomicky
1) 

5l525.7 Bajpasové operácie pomocou protézy: a. iliaca a viscerálne artérie: a. renalis 5l603.7 Bajpasové operácie pomocou protézy: a. iliaca a viscerálne artérie: a. renalis 1) 

5l525.8 Bajpasové operácie pomocou protézy: a. iliaca a viscerálne artérie: iné viscerálne tepny 5l603.8 Bajpasové operácie pomocou protézy: a. iliaca a viscerálne artérie: iné viscerálne tepny 1) 

5l525.x Bajpasové operácie pomocou protézy: a. iliaca a viscerálne artérie: ostatné 5l603.x Bajpasové operácie pomocou protézy: a. iliaca a viscerálne artérie: ostatné 1) 

5l526.0 Bajpasové operácie pomocou protézy: a. femoralis: femorofemorálny 5l604.0 Bajpasové operácie pomocou protézy: a. femoralis: femorofemorálny 1) 

5l526.1 Bajpasové operácie pomocou protézy: a. femoralis: femoropopliteálny bez špecifikácie 5l604.1 Bajpasové operácie pomocou protézy: a. femoralis: femoropopliteálny bez špecifikácie 1) 2)

5l526.2 Bajpasové operácie pomocou protézy: a. femoralis: femoropopliteálny nad kolenom 5l604.2 Bajpasové operácie pomocou protézy: a. femoralis: femoropopliteálny nad kolenom 1) 

5l526.3 Bajpasové operácie pomocou protézy: a. femoralis: femoropopliteálny pod kolenom 5l604.3 Bajpasové operácie pomocou protézy: a. femoralis: femoropopliteálny pod kolenom 1) 

5l526.4 Bajpasové operácie pomocou protézy: a. femoralis: femorokrurálny 5l604.4 Bajpasové operácie pomocou protézy: a. femoralis: femorokrurálny 1) 

5l526.5 Bajpasové operácie pomocou protézy: a. femoralis: femoropedálny 5l604.5 Bajpasové operácie pomocou protézy: a. femoralis: femoropedálny 1) 

5l526.6 Bajpasové operácie pomocou protézy: a. femoralis: femorofemorálny, extraanatomicky 5l604.6 Bajpasové operácie pomocou protézy: a. femoralis: femorofemorálny, extraanatomicky 1) 

5l526.x Bajpasové operácie pomocou protézy: a. femoralis: ostatné 5l604.x Bajpasové operácie pomocou protézy: a. femoralis: ostatné 1) 

5l527.0 Bajpasové operácie pomocou protézy: a. poplitea: popliteopopliteálny 5l605.0 Bajpasové operácie pomocou protézy: a. poplitea: popliteopopliteálny 1) 

5l527.1 Bajpasové operácie pomocou protézy: a. poplitea: popliteotrunkálny
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l527.2 Bajpasové operácie pomocou protézy: a. poplitea: popliteokrurálny
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l527.3 Bajpasové operácie pomocou protézy: a. poplitea: popliteopedálny 5l605.1 Bajpasové operácie pomocou protézy: a. poplitea: popliteopedálny 1) 

5l527.x Bajpasové operácie pomocou protézy: a. poplitea: ostatné 5l605.x Bajpasové operácie pomocou protézy: a. poplitea: ostatné 1) 

5l528 Bajpasové operácie pomocou protézy: artérie nohy 5l605.2 Bajpasové operácie pomocou protézy: artérie nohy 1) 

5l529 Bajpasové operácie pomocou protézy: vény 5l606 Bajpasové operácie pomocou protézy: vény 1) 

5l52a Bajpasové operácie pomocou protézy: dočasný arterio-arteriálny shunt (peroperačný) 5l607 Bajpasové operácie pomocou protézy: dočasný arterio-arteriálny shunt (peroperačný) 1) 

5l530.0 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie hlavy a krku: a. carotis, bližšie neurčené časti 5l700.0 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie hlavy a krku: a. carotis, bližšie neurčené časti 1) 

5l530.1 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie hlavy a krku: a. carotis communis a sinus caroticus 5l700.1 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie hlavy a krku: a. carotis communis a sinus caroticus 1) 

5l530.2 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie hlavy a krku: a. carotis interna extrakraniélna časť 5l700.2 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie hlavy a krku: a. carotis interna extrakraniélna časť 1) 

5l530.3 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie hlavy a krku: a. carotis externa 5l700.3 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie hlavy a krku: a. carotis externa 1) 

5l530.4 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie hlavy a krku: a. vertebralis extrakraniálna časť 5l700.4 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie hlavy a krku: a. vertebralis extrakraniálna časť 1) 



5l530.x Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie hlavy a krku: ostatné 5l700.x Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie hlavy a krku: ostatné 1) 

5l531.0 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie ramena: a.axillaris 5l701.0 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie ramena: a.axillaris 1) 

5l531.1 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie ramena: a.brachialis 5l701.1 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie ramena: a.brachialis 1) 

5l531.x Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie ramena: ostatné 5l701.x Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie ramena: ostatné 1) 

5l532.0 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie predlaktia a ruky: a. ulnaris 5l702.0 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie predlaktia a ruky: a. ulnaris 1) 

5l532.1 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie predlaktia a ruky: arcus palmaris profundus 5l702.1 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie predlaktia a ruky: arcus palmaris profundus 1) 

5l532.2 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie predlaktia a ruky: arcus palmaris superficialis 5l702.2 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie predlaktia a ruky: arcus palmaris superficialis 1) 

5l532.3
Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie predlaktia a ruky: aa. digitales palmares 

communes
5l702.3

Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie predlaktia a ruky: aa. digitales palmares 

communes
1) 

5l532.4 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie predlaktia a ruky: a. radialis 5l702.4 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie predlaktia a ruky: a. radialis 1) 

5l532.x Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie predlaktia a ruky: ostatné 5l702.x Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie predlaktia a ruky: ostatné 1) 

5l533.0 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): aorta: aorta thoracica 5l703.0 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): aorta: aorta thoracica 1) 

5l533.1 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): aorta: aorta abdominalis 5l703.1 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): aorta: aorta abdominalis 1) 2)

5l533.x Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): aorta: ostatné 5l703.x Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): aorta: ostatné 1) 

5l534.0 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie hrudníka: a. subclavia 5l704.0 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie hrudníka: a. subclavia 1) 

5l534.1 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie hrudníka: truncus brachiocephalicus 5l704.1 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie hrudníka: truncus brachiocephalicus 1) 

5l534.2 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie hrudníka: a. pulmonalis 5l704.2 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie hrudníka: a. pulmonalis 1) 

5l534.x Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie hrudníka: ostatné 5l704.x Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie hrudníka: ostatné 1) 

5l535.0 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie panvy a trupu: a. iliaca, bližšie neurčené časti 5l705.0 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie panvy a trupu: a. iliaca, bližšie neurčené časti 1) 

5l535.1 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie panvy a trupu: a. iliaca communis 5l705.1 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie panvy a trupu: a. iliaca communis 1) 

5l535.2 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie panvy a trupu: a. iliaca externa 5l705.2 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie panvy a trupu: a. iliaca externa 1) 

5l535.3 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie panvy a trupu: a. iliaca interna 5l705.3 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie panvy a trupu: a. iliaca interna 1) 

5l535.4 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie panvy a trupu: cievna protéza 5l705.4 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie panvy a trupu: cievna protéza 1) 

5l535.x Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie panvy a trupu: ostané 5l705.x Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie panvy a trupu: ostané 1) 

5l536.0 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): viscerálne artérie: truncus coeliacus 5l706.0 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): viscerálne artérie: truncus coeliacus 1) 

5l536.1 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): viscerálne artérie: a. hepatica 5l706.1 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): viscerálne artérie: a. hepatica 1) 

5l536.2 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): viscerálne artérie: a. gastrica 5l706.2 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): viscerálne artérie: a. gastrica 1) 

5l536.3 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): viscerálne artérie: a. lienalis 5l706.3 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): viscerálne artérie: a. lienalis 1) 

5l536.4 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): viscerálne artérie: a. renalis 5l706.4 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): viscerálne artérie: a. renalis 1) 

5l536.5 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): viscerálne artérie: mesenterica superior 5l706.5 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): viscerálne artérie: mesenterica superior 1) 

5l536.6 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): viscerálne artérie: mesenterica inferior 5l706.6 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): viscerálne artérie: mesenterica inferior 1) 

5l536.x Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): viscerálne artérie: ostatné 5l706.x Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): viscerálne artérie: ostatné 1) 

5l537.0 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie stehna: a. femoralis 5l707.0 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie stehna: a. femoralis 1) 

5l537.1 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie stehna: a. profunda femoris 5l707.1 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie stehna: a. profunda femoris 1) 

5l537.2 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie stehna: a. poplitea 5l707.2 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie stehna: a. poplitea 1) 

5l537.3 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie stehna: cievna protéza 5l707.3 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie stehna: cievna protéza 1) 

5l537.x Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie stehna: ostatné 5l707.x Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie stehna: ostatné 1) 

5l538.0 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie predkolenia a nohy: a. tibialis anterior 5l708.0 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie predkolenia a nohy: a. tibialis anterior 1) 

5l538.1 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie predkolenia a nohy: a. dorsalis pedis 5l708.1 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie predkolenia a nohy: a. dorsalis pedis 1) 

5l538.2 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie predkolenia a nohy: a. tibialis posterior 5l708.2 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie predkolenia a nohy: a. tibialis posterior 1) 

5l538.3 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie predkolenia a nohy: a. fibularis 5l708.3 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie predkolenia a nohy: a. fibularis 1) 

5l538.4 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie predkolenia a nohy: cievna protéza 5l708.4 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie predkolenia a nohy: cievna protéza 1) 

5l538.x Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie predkolenia a nohy: ostatné 5l708.x Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): artérie predkolenia a nohy: ostatné 1) 

5l539.0 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): hĺbkové žily: v. femoralis 5l70a.10 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): hĺbkové žily: v. femoralis 1) 

5l539.1 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): hĺbkové žily: v. poplitea 5l70a.11 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): hĺbkové žily: v. poplitea 1) 

5l539.2 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): hĺbkové žily: v. portae 5l70a.12 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): hĺbkové žily: v. portae 1) 

5l539.3 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): hĺbkové žily: v. gastrica 5l70a.13 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): hĺbkové žily: v. gastrica 1) 



5l539.4 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): hĺbkové žily: v. lienalis 5l70a.14 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): hĺbkové žily: v. lienalis 1) 

5l539.5 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): hĺbkové žily: v. mesenterica superior 5l70a.15 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): hĺbkové žily: v. mesenterica superior 1) 

5l539.6 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): hĺbkové žily: v. mesenterica inferior 5l70a.16 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): hĺbkové žily: v. mesenterica inferior 1) 

5l539.7 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): hĺbkové žily: vv. hepaticae 5l70a.17 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): hĺbkové žily: vv. hepaticae 1) 

5l539.8 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): hĺbkové žily: v. renalis 5l70a.18 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): hĺbkové žily: v. renalis 1) 

5l539.9 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): hĺbkové žily: v. jugularis 5l70a.0 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): hĺbkové žily: v. jugularis 1) 

5l539.a Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): hĺbkové žily: v. pulmonalis 5l70a.1 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): hĺbkové žily: v. pulmonalis 1) 

5l539.b Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): hĺbkové žily: v. subclavia 5l70a.2 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): hĺbkové žily: v. subclavia 1) 

5l539.c Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): hĺbkové žily: v. axillaris 5l70a.3 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): hĺbkové žily: v. axillaris 1) 

5l539.d Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): hĺbkové žily: v. brachiocephalica 5l70a.4 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): hĺbkové žily: v. brachiocephalica 1) 

5l539.e Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): hĺbkové žily: v. cava superior 5l70a.5 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): hĺbkové žily: v. cava superior 1) 

5l539.f Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): hĺbkové žily: v. cava inferior 5l70a.6 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): hĺbkové žily: v. cava inferior 1) 

5l539.g Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): hĺbkové žily: v. iliaca communis 5l70a.7 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): hĺbkové žily: v. iliaca communis 1) 

5l539.h Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): hĺbkové žily: v. iliaca externa 5l70a.8 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): hĺbkové žily: v. iliaca externa 1) 

5l539.i Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): hĺbkové žily: v. iliaca interna 5l70a.9 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): hĺbkové žily: v. iliaca interna 1) 

5l539.x Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): hĺbkové žily: ostatné 5l70a.1x Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): hĺbkové žily: ostatné 1) 

5l53a.0 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): povrchové žily: hlava a krk 5l70b.0 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): povrchové žily: hlava a krk 1) 

5l53a.1 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): povrchové žily: rameno 5l70b.1 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): povrchové žily: rameno 1) 

5l53a.2 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): povrchové žily: predlaktie a ruka 5l70b.2 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): povrchové žily: predlaktie a ruka 1) 

5l53a.3 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): povrchové žily: stehno 5l70b.3 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): povrchové žily: stehno 1) 

5l53a.4 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): povrchové žily: ostatné 5l70b.4 Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): povrchové žily: ostatné 1) 

5l53a.x Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): ostatné 5l70b.x Plastika záplatou na cievach (patch plastiky): iné 1) 2)

5l540.0 Transpozícia ciev: artérie hlavy a krku: a. carotis, bližšie neurčené časti 5l710.0 Transpozícia ciev (nezahŕňa transpozíciu žíl): artérie hlavy a krku: a. carotis, bližšie neurčené časti 1) 2)

5l540.10 Transpozícia ciev: artérie hlavy a krku: a. carotis communis a sinus caroticus 5l710.1 Transpozícia ciev (nezahŕňa transpozíciu žíl): artérie hlavy a krku: a. carotis communis a sinus caroticus 1) 2)

5l540.11 Transpozícia arteria carotis comunis do arteria subclavia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l540.2 Transpozícia ciev: artérie hlavy a krku: a. carotis interna extrakraniélna časť 5l710.2 Transpozícia ciev (nezahŕňa transpozíciu žíl): artérie hlavy a krku: a. carotis interna extrakraniélna časť 1) 2)

5l540.3 Transpozícia ciev: artérie hlavy a krku: a. carotis externa 5l710.3 Transpozícia ciev (nezahŕňa transpozíciu žíl): artérie hlavy a krku: a. carotis externa 1) 2)

5l540.40 Transpozícia ciev: artérie hlavy a krku: a. vertebralis extrakraniálna časť 5l710.4 Transpozícia ciev (nezahŕňa transpozíciu žíl): artérie hlavy a krku: a. vertebralis extrakraniálna časť 1) 2)

5l540.41 Transpozícia ciev: a. vertebralis do a. carotis comunis
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l540.42 Transpozícia ciev: a. vertebralis do a. subclavia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l540.x Transpozícia ciev: artérie hlavy a krku: ostatné 5l710.x Transpozícia ciev (nezahŕňa transpozíciu žíl): artérie hlavy a krku: ostatné 1) 2)

5l542.0 Transpozícia ciev: artérie predlaktia a ruky: a. ulnaris 5l711.0 Transpozícia ciev (nezahŕňa transpozíciu žíl): artérie predlaktia a ruky: a. ulnaris 1) 2)

5l542.1 Transpozícia ciev: artérie predlaktia a ruky: arcus palmaris profundus 5l711.1 Transpozícia ciev (nezahŕňa transpozíciu žíl): artérie predlaktia a ruky: arcus palmaris profundus 1) 2)

5l542.2 Transpozícia ciev: artérie predlaktia a ruky: arcus palmaris superficialis 5l711.2 Transpozícia ciev (nezahŕňa transpozíciu žíl): artérie predlaktia a ruky: arcus palmaris superficialis 1) 2)

5l542.3 Transpozícia ciev: artérie predlaktia a ruky: aa. digitales palmares communes 5l711.3
Transpozícia ciev (nezahŕňa transpozíciu žíl): artérie predlaktia a ruky: aa. digitales palmares 

communes
1) 2)

5l542.4 Transpozícia ciev: artérie predlaktia a ruky: a. radialis 5l711.4 Transpozícia ciev (nezahŕňa transpozíciu žíl): artérie predlaktia a ruky: a. radialis 1) 2)

5l542.x Transpozícia ciev: artérie predlaktia a ruky: ostatné 5l711.x Transpozícia ciev (nezahŕňa transpozíciu žíl): artérie predlaktia a ruky: ostatné 1) 2)

5l544.00 Transpozícia ciev: artérie hrudníka: a. subclavia 5l712.0 Transpozícia ciev (nezahŕňa transpozíciu žíl): artérie hrudníka: a. subclavia 1) 2)

5l544.01 Transpozícia ciev: arteria subclavia do arteria carotis comunis
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l544.1 Transpozícia ciev: artérie hrudníka: truncus brachiocephalicus 5l712.1 Transpozícia ciev (nezahŕňa transpozíciu žíl): artérie hrudníka: truncus brachiocephalicus 1) 2)

5l544.2 Transpozícia ciev: artérie hrudníka: a. pulmonalis 5l712.2 Transpozícia ciev (nezahŕňa transpozíciu žíl): artérie hrudníka: a. pulmonalis 1) 2)

5l544.x Transpozícia ciev: artérie hrudníka: ostatné 5l712.x Transpozícia ciev (nezahŕňa transpozíciu žíl): artérie hrudníka: ostatné 1) 2)



5l545.0 Transpozícia ciev: artérie panvy a trupu: a. iliaca, bližšie neurčené časti 5l713.0 Transpozícia ciev (nezahŕňa transpozíciu žíl): artérie panvy a trupu: a. iliaca, bližšie neurčené časti 1) 2)

5l545.1 Transpozícia ciev: artérie panvy a trupu: a. iliaca externa 5l713.1 Transpozícia ciev (nezahŕňa transpozíciu žíl): artérie panvy a trupu: a. iliaca externa 1) 2)

5l545.2 Transpozícia ciev: artérie panvy a trupu: a. iliaca interna 5l713.2 Transpozícia ciev (nezahŕňa transpozíciu žíl): artérie panvy a trupu: a. iliaca interna 1) 2)

5l545.x Transpozícia ciev: artérie panvy a trupu: ostané 5l713.x Transpozícia ciev (nezahŕňa transpozíciu žíl): artérie panvy a trupu: ostané 1) 2)

5l546.0 Transpozícia ciev: viscerálne artérie: a. hepatica 5l714.0 Transpozícia ciev (nezahŕňa transpozíciu žíl): viscerálne artérie: a. hepatica 1) 2)

5l546.1 Transpozícia ciev: viscerálne artérie: a. gastrica 5l714.1 Transpozícia ciev (nezahŕňa transpozíciu žíl): viscerálne artérie: a. gastrica 1) 2)

5l546.2 Transpozícia ciev: viscerálne artérie: a. lienalis 5l714.2 Transpozícia ciev (nezahŕňa transpozíciu žíl): viscerálne artérie: a. lienalis 1) 2)

5l546.3 Transpozícia ciev: viscerálne artérie: a. renalis 5l714.3 Transpozícia ciev (nezahŕňa transpozíciu žíl): viscerálne artérie: a. renalis 1) 2)

5l546.4 Transpozícia ciev: viscerálne artérie: mesenterica superior 5l714.4 Transpozícia ciev (nezahŕňa transpozíciu žíl): viscerálne artérie: mesenterica superior 1) 2)

5l546.5 Transpozícia ciev: viscerálne artérie: mesenterica inferior 5l714.5 Transpozícia ciev (nezahŕňa transpozíciu žíl): viscerálne artérie: mesenterica inferior 1) 2)

5l546.x Transpozícia ciev: viscerálne artérie: ostatné 5l714.x Transpozícia ciev (nezahŕňa transpozíciu žíl): viscerálne artérie: ostatné 1) 2)

5l547.0 Transpozícia ciev: artérie stehna: a. femoralis 5l715.0 Transpozícia ciev (nezahŕňa transpozíciu žíl): artérie stehna: a. femoralis 1) 2)

5l547.1 Transpozícia ciev: artérie stehna: a. profunda femoris 5l715.1 Transpozícia ciev (nezahŕňa transpozíciu žíl): artérie stehna: a. profunda femoris 1) 2)

5l547.x Transpozícia ciev: artérie stehna: ostatné 5l715.x Transpozícia ciev (nezahŕňa transpozíciu žíl): artérie stehna: ostatné 1) 2)

5l548.0 Transpozícia ciev: artérie predkolenia a nohy: a. tibialis anterior 5l716.0 Transpozícia ciev (nezahŕňa transpozíciu žíl): artérie predkolenia a nohy: a. tibialis anterior 1) 2)

5l548.1 Transpozícia ciev: artérie predkolenia a nohy: a. tibialis posterior 5l716.1 Transpozícia ciev (nezahŕňa transpozíciu žíl): artérie predkolenia a nohy: a. tibialis posterior 1) 2)

5l548.2 Transpozícia ciev: artérie predkolenia a nohy: a. fibularis 5l716.2 Transpozícia ciev (nezahŕňa transpozíciu žíl): artérie predkolenia a nohy: a. fibularis 1) 2)

5l548.x Transpozícia ciev: artérie predkolenia a nohy: ostatné 5l716.x Transpozícia ciev (nezahŕňa transpozíciu žíl): artérie predkolenia a nohy: ostatné 1) 2)

5l549 Transpozícia ciev: žily
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l54x Transpozícia ciev: ostatné 5l71x Transpozícia ciev (nezahŕňa transpozíciu žíl): ostatné 1) 2)

5l550.0 Iné plastické rekonštrukcie ciev: artérie hlavy a krku: a. carotis, bližšie neurčené časti 5l720.0
Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): artérie hlavy a krku: a. carotis, bližšie 

neurčené časti
1) 2)

5l550.1 Iné plastické rekonštrukcie ciev: artérie hlavy a krku: a. carotis communis a sinus caroticus 5l720.1
Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): artérie hlavy a krku: a. carotis 

communis a sinus caroticus
1) 2)

5l550.2 Iné plastické rekonštrukcie ciev: artérie hlavy a krku: a. carotis interna extrakraniélna časť 5l720.2
Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): artérie hlavy a krku: a. carotis interna 

extrakraniélna časť
1) 2)

5l550.3 Iné plastické rekonštrukcie ciev: artérie hlavy a krku: a. carotis externa 5l720.3 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): artérie hlavy a krku: a. carotis externa 1) 2)

5l550.4 Iné plastické rekonštrukcie ciev: artérie hlavy a krku: a. vertebralis extrakraniálna časť 5l720.4
Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): artérie hlavy a krku: a. vertebralis 

extrakraniálna časť
1) 2)

5l550.5 Iné plastické rekonštrukcie ciev: artérie hlavy a krku: a. carotis, pužitie stentu 5l720.5
Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): artérie hlavy a krku: a. carotis, pužitie 

stentu
1) 2)

5l550.x Iné plastické rekonštrukcie ciev: artérie hlavy a krku: ostatné 5l720.x Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): artérie hlavy a krku: ostatné 1) 2)

5l551.0 Iné plastické rekonštrukcie ciev: artérie ramena: a.axillaris 5l721.0 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): artérie ramena: a.axillaris 1) 2)

5l551.1 Iné plastické rekonštrukcie ciev: artérie ramena: a.brachialis 5l721.1 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): artérie ramena: a.brachialis 1) 2)

5l551.x Iné plastické rekonštrukcie ciev: artérie ramena: ostatné 5l721.x Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): artérie ramena: ostatné 1) 2)

5l552.0 Iné plastické rekonštrukcie ciev: artérie predlaktia a ruky: a. ulnaris 5l722.0 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): artérie predlaktia a ruky: a. ulnaris 1) 2)

5l552.1 Iné plastické rekonštrukcie ciev: artérie predlaktia a ruky: arcus palmaris profundus 5l722.1
Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): artérie predlaktia a ruky: arcus 

palmaris profundus
1) 2)

5l552.2 Iné plastické rekonštrukcie ciev: artérie predlaktia a ruky: arcus palmaris superficialis 5l722.2
Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): artérie predlaktia a ruky: arcus 

palmaris superficialis
1) 2)

5l552.3 Iné plastické rekonštrukcie ciev: artérie predlaktia a ruky: aa. digitales palmares communes 5l722.3
Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): artérie predlaktia a ruky: aa. digitales 

palmares communes
1) 2)

5l552.4 Iné plastické rekonštrukcie ciev: artérie predlaktia a ruky: a. radialis 5l722.4 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): artérie predlaktia a ruky: a. radialis 1) 2)

5l552.5 Iné plastické rekonštrukcie ciev: artérie predlaktia a ruky: r. carpalis palmaris 5l722.5
Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): artérie predlaktia a ruky: r. carpalis 

palmaris
1) 2)



5l552.6 Iné plastické rekonštrukcie ciev: artérie predlaktia a ruky: r. carpalis dorsalis 5l722.6
Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): artérie predlaktia a ruky: r. carpalis 

dorsalis
1) 2)

5l552.7 Iné plastické rekonštrukcie ciev: artérie predlaktia a ruky: a. princeps pollicis 5l722.7
Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): artérie predlaktia a ruky: a. princeps 

pollicis
1) 2)

5l552.x Iné plastické rekonštrukcie ciev: artérie predlaktia a ruky: ostatné 5l722.x Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): artérie predlaktia a ruky: ostatné 1) 2)

5l553.0 Iné plastické rekonštrukcie ciev: aorta: aorta ascendens 5l723.0 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): aorta: aorta ascendens 1) 2)

5l553.1 Iné plastické rekonštrukcie ciev: aorta: arcus aortae 5l723.1 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): aorta: arcus aortae 1) 2)

5l553.2 Iné plastické rekonštrukcie ciev: aorta: aorta thoracica 5l723.2 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): aorta: aorta thoracica 1) 2)

5l553.3 Iné plastické rekonštrukcie ciev: aorta: aorta abdominalis 5l723.3 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): aorta: aorta abdominalis 1) 2)

5l553.4 Iné plastické rekonštrukcie ciev: aorta: aorta, použitie stentu 5l723.4 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): aorta: aorta, použitie stentu 1) 2)

5l553.x Iné plastické rekonštrukcie ciev: aorta: ostatné 5l723.x Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): aorta: ostatné 1) 2)

5l554.0 Iné plastické rekonštrukcie ciev: artérie hrudníka: a. subclavia 5l724.0 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): artérie hrudníka: a. subclavia 1) 2)

5l554.1 Iné plastické rekonštrukcie ciev: artérie hrudníka: truncus brachiocephalicus 5l724.1
Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): artérie hrudníka: truncus 

brachiocephalicus
1) 2)

5l554.2 Iné plastické rekonštrukcie ciev: artérie hrudníka: a. pulmonalis 5l724.2 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): artérie hrudníka: a. pulmonalis 1) 2)

5l554.x Iné plastické rekonštrukcie ciev: artérie hrudníka: ostatné 5l724.x Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): artérie hrudníka: ostatné 1) 2)

5l555.0 Iné plastické rekonštrukcie ciev: artérie panvy a trupu: aa. lumbales 5l725.0 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): artérie panvy a trupu: aa. lumbales 1) 2)

5l555.1 Iné plastické rekonštrukcie ciev: artérie panvy a trupu: a. iliaca, bližšie neurčené časti 5l725.1
Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): artérie panvy a trupu: a. iliaca, bližšie 

neurčené časti
1) 2)

5l555.2 Iné plastické rekonštrukcie ciev: artérie panvy a trupu: a. iliaca communis 5l725.2
Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): artérie panvy a trupu: a. iliaca 

communis
1) 2)

5l555.3 Iné plastické rekonštrukcie ciev: artérie panvy a trupu: a. iliaca externa 5l725.3 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): artérie panvy a trupu: a. iliaca externa 1) 2)

5l555.4 Iné plastické rekonštrukcie ciev: artérie panvy a trupu: a. iliaca interna 5l725.4 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): artérie panvy a trupu: a. iliaca interna 1) 2)

5l555.x Iné plastické rekonštrukcie ciev: artérie panvy a trupu: ostatné 5l725.x Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): artérie panvy a trupu: ostatné 1) 2)

5l556.0 Iné plastické rekonštrukcie ciev: viscerálne artérie: truncus coeliacus 5l726.0 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): viscerálne artérie: truncus coeliacus 1) 2)

5l556.1 Iné plastické rekonštrukcie ciev: viscerálne artérie: a. hepatica 5l726.1 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): viscerálne artérie: a. hepatica 1) 2)

5l556.2 Iné plastické rekonštrukcie ciev: viscerálne artérie: a. gastrica 5l726.2 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): viscerálne artérie: a. gastrica 1) 2)

5l556.3 Iné plastické rekonštrukcie ciev: viscerálne artérie: a. lienalis 5l726.3 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): viscerálne artérie: a. lienalis 1) 2)

5l556.4 Iné plastické rekonštrukcie ciev: viscerálne artérie: a. renalis 5l726.4 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): viscerálne artérie: a. renalis 1) 2)

5l556.5 Iné plastické rekonštrukcie ciev: viscerálne artérie: mesenterica superior 5l726.5
Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): viscerálne artérie: mesenterica 

superior
1) 2)

5l556.6 Iné plastické rekonštrukcie ciev: viscerálne artérie: mesenterica inferior 5l726.6
Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): viscerálne artérie: mesenterica 

inferior
1) 2)

5l556.x Iné plastické rekonštrukcie ciev: viscerálne artérie: ostatné 5l726.x Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): viscerálne artérie: ostatné 1) 2)

5l557.0 Iné plastické rekonštrukcie ciev: artérie stehna: a. femoralis 5l727.0 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): artérie stehna: a. femoralis 1) 2)

5l557.1 Iné plastické rekonštrukcie ciev: artérie stehna: a. profunda femoris 5l727.1 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): artérie stehna: a. profunda femoris 1) 2)

5l557.2 Iné plastické rekonštrukcie ciev: artérie stehna: a. poplitea 5l727.2 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): artérie stehna: a. poplitea 1) 2)

5l557.x Iné plastické rekonštrukcie ciev: artérie stehna: ostatné 5l727.x Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): artérie stehna: ostatné 1) 2)

5l558.0 Iné plastické rekonštrukcie ciev: artérie predkolenia a nohy: a. tibialis anterior 5l728.0
Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): artérie predkolenia a nohy: a. tibialis 

anterior
1) 2)



5l558.1 Iné plastické rekonštrukcie ciev: artérie predkolenia a nohy: aa. recurrentes 5l728.1
Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): artérie predkolenia a nohy: aa. 

recurrentes
1) 2)

5l558.2 Iné plastické rekonštrukcie ciev: artérie predkolenia a nohy: a. dorsalis pedis 5l728.2
Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): artérie predkolenia a nohy: a. dorsalis 

pedis
1) 2)

5l558.3 Iné plastické rekonštrukcie ciev: artérie predkolenia a nohy: a. tibialis posterior 5l728.3
Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): artérie predkolenia a nohy: a. tibialis 

posterior
1) 2)

5l558.4 Iné plastické rekonštrukcie ciev: artérie predkolenia a nohy: a. fibularis 5l728.4 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): artérie predkolenia a nohy: a. fibularis 1) 2)

5l558.5 Iné plastické rekonštrukcie ciev: artérie predkolenia a nohy: a. plantaris medialis 5l728.5
Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): artérie predkolenia a nohy: a. 

plantaris medialis
1) 2)

5l558.6 Iné plastické rekonštrukcie ciev: artérie predkolenia a nohy: a. plantaris lateralis 5l728.6
Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): artérie predkolenia a nohy: a. 

plantaris lateralis
1) 2)

5l558.x Iné plastické rekonštrukcie ciev: artérie predkolenia a nohy: ostatné 5l728.x Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): artérie predkolenia a nohy: ostatné 1) 2)

5l559.0 Iné plastické rekonštrukcie ciev: hĺbkové žily: v. femoralis 5l72a.10 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): hĺbkové žily: v. femoralis 1) 2)

5l559.1 Iné plastické rekonštrukcie ciev: hĺbkové žily: v. poplitea 5l72a.11 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): hĺbkové žily: v. poplitea 1) 2)

5l559.2 Iné plastické rekonštrukcie ciev: hĺbkové žily: v. portae 5l72a.12 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): hĺbkové žily: v. portae 1) 2)

5l559.3 Iné plastické rekonštrukcie ciev: hĺbkové žily: v. gastrica 5l72a.13 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): hĺbkové žily: v. gastrica 1) 2)

5l559.4 Iné plastické rekonštrukcie ciev: hĺbkové žily: v. lienalis 5l72a.14 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): hĺbkové žily: v. lienalis 1) 2)

5l559.5 Iné plastické rekonštrukcie ciev: hĺbkové žily: v. mesenterica superior 5l72a.15 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): hĺbkové žily: v. mesenterica superior 1) 2)

5l559.6 Iné plastické rekonštrukcie ciev: hĺbkové žily: v. mesenterica inferior 5l72a.16 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): hĺbkové žily: v. mesenterica inferior 1) 2)

5l559.7 Iné plastické rekonštrukcie ciev: hĺbkové žily: vv. hepaticae 5l72a.17 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): hĺbkové žily: vv. hepaticae 1) 2)

5l559.8 Iné plastické rekonštrukcie ciev: hĺbkové žily: v. renalis 5l72a.18 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): hĺbkové žily: v. renalis 1) 2)

5l559.9 Iné plastické rekonštrukcie ciev: hĺbkové žily: v. jugularis 5l72a.0 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): hĺbkové žily: v. jugularis 1) 2)

5l559.a Iné plastické rekonštrukcie ciev: hĺbkové žily: v. pulmonalis 5l72a.1 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): hĺbkové žily: v. pulmonalis 1) 2)

5l559.b Iné plastické rekonštrukcie ciev: hĺbkové žily: v. subclavia 5l72a.2 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): hĺbkové žily: v. subclavia 1) 2)

5l559.c Iné plastické rekonštrukcie ciev: hĺbkové žily: v. axillaris 5l72a.3 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): hĺbkové žily: v. axillaris 1) 2)

5l559.d Iné plastické rekonštrukcie ciev: hĺbkové žily: v. brachiocephalica 5l72a.4 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): hĺbkové žily: v. brachiocephalica 1) 2)

5l559.e Iné plastické rekonštrukcie ciev: hĺbkové žily: v. cava superior 5l72a.5 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): hĺbkové žily: v. cava superior 1) 2)

5l559.f Iné plastické rekonštrukcie ciev: hĺbkové žily: v. cava inferior 5l72a.6 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): hĺbkové žily: v. cava inferior 1) 2)

5l559.g Iné plastické rekonštrukcie ciev: hĺbkové žily: v. iliaca communis 5l72a.7 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): hĺbkové žily: v. iliaca communis 1) 2)

5l559.h Iné plastické rekonštrukcie ciev: hĺbkové žily: v. iliaca externa 5l72a.8 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): hĺbkové žily: v. iliaca externa 1) 2)

5l559.i Iné plastické rekonštrukcie ciev: hĺbkové žily: v. iliaca interna 5l72a.9 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): hĺbkové žily: v. iliaca interna 1) 2)

5l559.x Iné plastické rekonštrukcie ciev: hĺbkové žily: ostatné 5l72a.1x Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): hĺbkové žily: ostatné 1) 2)

5l55a.0 Iné plastické rekonštrukcie ciev: povrchové žily: hlava a krk 5l72b.0 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): povrchové žily: hlava a krk 1) 2)

5l55a.1 Iné plastické rekonštrukcie ciev: povrchové žily: rameno 5l72b.1 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): povrchové žily: rameno 1) 2)

5l55a.2 Iné plastické rekonštrukcie ciev: povrchové žily: predlaktie a ruka 5l72b.2 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): povrchové žily: predlaktie a ruka 1) 2)

5l55a.3 Iné plastické rekonštrukcie ciev: povrchové žily: hrudník 5l72b.3 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): povrchové žily: hrudník 1) 2)

5l55a.4 Iné plastické rekonštrukcie ciev: povrchové žily: panva a trup 5l72b.4 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): povrchové žily: panva a trup 1) 2)

5l55a.5 Iné plastické rekonštrukcie ciev: povrchové žily: stehno 5l72b.5 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): povrchové žily: stehno 1) 2)

5l55a.6 Iné plastické rekonštrukcie ciev: povrchové žily: predkolenie a noha 5l72b.6 Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): povrchové žily: predkolenie a noha 1) 2)

5l55a.x Iné plastické rekonštrukcie ciev: povrchové žily: ostatné 5l72b.x Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): povrchové žily: ostatné 1) 2)



5l55x Iné plastické rekonštrukcie ciev: ostatné 5l72x Iné plastické rekonštrukcie ciev (extraluminálne valvuloplastiky): ostatné 1) 2)

5l560.0 Operácie tumorov na karotídach a iné paragangliómy: explorácia 5l900.0 Operácie tumorov na karotídach a iné paragangliómy: explorácia 1) 

5l560.1 Operácie tumorov na karotídach a iné paragangliómy: excízia bez monitoringu nervov 5l900.1 Operácie tumorov na karotídach a iné paragangliómy: excízia bez monitoringu nervov 1) 

5l560.2 Operácie tumorov na karotídach a iné paragangliómy: excízia s monitoringom nervov 5l900.2 Operácie tumorov na karotídach a iné paragangliómy: excízia s monitoringom nervov 1) 

5l560.x Operácie tumorov na karotídach a iné paragangliómy: ostatné 5l900.x Operácie tumorov na karotídach a iné paragangliómy: ostatné 1) 

5l570.0 Revízie v cievnej chirurgii pre krvácanie: chirurgická liečba krvácania po cievnej rekonštrukcii 5l920.0 Revízie v cievnej chirurgii pre krvácanie: chirurgická liečba krvácania po cievnej rekonštrukcii 1) 

5l570.1 Revízie v cievnej chirurgii pre krvácanie: revízia anastomóz 5l920.1 Revízie v cievnej chirurgii pre krvácanie: revízia anastomóz 1) 

5l570.2 Revízie v cievnej chirurgii pre krvácanie: revízia cievneho graftu 5l920.2 Revízie v cievnej chirurgii pre krvácanie: revízia cievneho graftu 1) 

5l570.3 Revízie v cievnej chirurgii pre krvácanie: výmena cievneho graftu 5l920.3 Revízie v cievnej chirurgii pre krvácanie: výmena cievneho graftu 1) 

5l570.4 Revízie v cievnej chirurgii pre krvácanie: odstránenie cievneho graftu 5l920.4 Revízie v cievnej chirurgii pre krvácanie: odstránenie cievneho graftu 1) 

5l570.5 Revízie v cievnej chirurgii pre krvácanie: revízia arterio-venózneho shuntu 5l920.5 Revízie v cievnej chirurgii pre krvácanie: revízia arterio-venózneho shuntu 1) 

5l570.6 Revízie v cievnej chirurgii pre krvácanie: uzáver arterio-venózneho shuntu 5l920.6 Revízie v cievnej chirurgii pre krvácanie: uzáver arterio-venózneho shuntu 1) 

5l570.7 Revízie v cievnej chirurgii pre krvácanie: výmena kardiálneho konduitu 5l920.7 Revízie v cievnej chirurgii pre krvácanie: výmena kardiálneho konduitu 1) 

5l570.x Revízie v cievnej chirurgii pre krvácanie: ostatné 5l920.x Revízie v cievnej chirurgii pre krvácanie: ostatné 1) 

5l571.0 Revízie v cievnej chirurgii pre infekciu: chirurgická liečba krvácania pri infekcii cievnej protézy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l571.1 Revízie v cievnej chirurgii pre infekciu: revízia anastomóz
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l571.2 Revízie v cievnej chirurgii pre infekciu: revízia cievneho graftu
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l571.3 Revízie v cievnej chirurgii pre infekciu: výmena cievneho graftu
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l571.4 Revízie v cievnej chirurgii pre infekciu: odstránenie cievneho graftu
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l572 Revízia arteria carotis interna
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l590.01
Iné operácie na cievach: implantácia a výmena liekovej pumpy (pre potreby chemoterapie, terapia 

bolesti): lieková pumpa s konštantným tokom
5l930.0

Iné operácie na cievach: implantácia a výmena liekovej pumpy (pre potreby chemoterapie, terapia 

bolesti): lieková pumpa s konštantným tokom
1) 

5l590.02
Iné operácie na cievach: implantácia a výmena liekovej pumpy (pre potreby chemoterapie, terapia 

bolesti): programovateľná lieková pumpa s variačným denným profilom aplikácie
5l930.1

Iné operácie na cievach: implantácia a výmena liekovej pumpy (pre potreby chemoterapie, terapia 

bolesti): programovateľná lieková pumpa s variačným denným profilom aplikácie
1) 

5l590.03
Iné operácie na cievach: implantácia a výmena liekovej pumpy (pre potreby chemoterapie, terapia 

bolesti): lieková pumpa s integrovaným elektronickým monitorovaním
5l930.2

Iné operácie na cievach: implantácia a výmena liekovej pumpy (pre potreby chemoterapie, terapia 

bolesti): lieková pumpa s integrovaným elektronickým monitorovaním
1) 

5l590.04
Iné operácie na cievach: implantácia a výmena liekovej pumpy (pre potreby chemoterapie, terapia 

bolesti): ostatné
5l930.3

Iné operácie na cievach: implantácia a výmena liekovej pumpy (pre potreby chemoterapie, terapia 

bolesti): ostatné
1) 

5l590.2 Iné operácie na cievach: revízia liekovej pumpy (pre potreby chemoterapie, terapia bolesti) 5l930.4 Iné operácie na cievach: revízia liekovej pumpy (pre potreby chemoterapie, terapia bolesti) 1) 

5l590.3 Iné operácie na cievach: odstránenie liekovej pumpy (pre potreby chemoterapie, terapia bolesti) 5l930.5 Iné operácie na cievach: odstránenie liekovej pumpy (pre potreby chemoterapie, terapia bolesti) 1) 

5l591.0 Iné operácie na cievach: peroperačné použitie embolo-protektívneho systému 5l940 Iné operácie na cievach: peroperačné použitie embolo-protektívneho systému 1) 

5l591.2 Iné operácie na cievach: dočasný atraumatický uzáver ciev hyperviskóznym polymérom 5l942 Iné operácie na cievach: dočasný atraumatický uzáver ciev hyperviskóznym polymérom 1) 

5l591.3 Iné operácie na cievach: použitie cievnej protézy s integrovaným stentom 5l943 Iné operácie na cievach: použitie cievnej protézy s integrovaným stentom 1) 

5l591.40 Iné operácie na cievach: operačné vloženie katétra do artérie 5l990 Iné operácie na cievach: operačné vloženie katétra do artérie 1) 2)

5l591.41 Iné operácie na cievach: operačné vloženie katétra do vény 5l991 Iné operácie na cievach: operačné vloženie katétra do vény 1) 

5l591.50
Iné operácie na cievach: implantácia alebo výmena katétra vo véne chirurgicky (pre potreby CVK 

dialýzy, chemoterapie, terapia bolesti)
5l992

Iné operácie na cievach: implantácia a výmena katétra vo véne (pre potreby chemoterapie, dialýzy, 

terapia bolesti)
1) 2)

5l591.51
Iné operácie na cievach: implantácia alebo výmena katétra vo véne sonograficky navigovaná (pre 

potreby CVK dialýzy, chemoterapie, terapia bolesti)

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5l591.52
Iné operácie na cievach: revízia katétra vo véne (pre potreby CVK dialýzy, chemoterapie, terapia 

bolesti)
5l993 Iné operácie na cievach: revízia katétra vo véne (pre potreby chemoterapie, dialýzy, terapia bolesti) 1) 2)

5l591.53
Iné operácie na cievach: odstránenie katétra vo véne (pre potreby CVK dialýzy, chemoterapie, terapia 

bolesti)
5l994

Iné operácie na cievach: odstránenie katétra vo véne (pre potreby chemoterapie, dialýzy, terapia 

bolesti)
1) 2)

5l591.6 Iné operácie na cievach: aortopexia 5l995 Iné operácie na cievach: aortopexia 1) 

5l591.7 Zrušenie AV fistuly 5l996 Iné operácie na cievach: zrušenie AV fistuly 1) 2)

5l591.8 Iné operácie na cievach: adheziolýza a dekompresia 5l997 Iné operácie na cievach: adheziolýza a dekompresia 1) 

5l591.9 Iné operácie na cievach: venózne valvuloplastiky 5l998 Iné operácie na cievach: venózne valvuloplastiky 1) 



5l591.x Iné operácie na cievach: ostatné 5l99x Iné operácie na cievach: ostatné 1) 

5m100 Extirpácia lymfatickej uzliny 5m100 Extirpácia lymfatickej uzliny  

5m101 Extirpácia supraklavikulárnych lymfatických uzlín jednostranne 5m101 Extirpácia supraklavikulárnych lymfatických uzlín jednostranne  

5m102 Extirpácia axilárnych lymfatických uzlín jednostranne 5m102 Extirpácia axilárnych lymfatických uzlín jednostranne  

5m103 Extirpácia lymfangiómu 5m103 Extirpácia lymfangiómu  

5m104 Operácia lymfokély 5m104 Operácia lymfokély  

5m110 Podviazanie ductus thoracicus 5m110 Podviazanie ductus thoracicus  

5m111 Podviazanie alebo kanylácia ductus thoracicus 5m111 Podviazanie alebo kanylácia ductus thoracicus  

5m120.0 Disekcia retroperitoneálnych lymfatických uzlín: laparotomicky 5m120.0 Disekcia retroperitoneálnych lymfatických uzlín: laparotomicky  

5m120.3 Disekcia retroperitoneálnych lymfatických uzlín: laparoskopicky 5m120.3 Disekcia retroperitoneálnych lymfatických uzlín: laparoskopicky  

5m121 Bloková disekcia inguinálnych lymfatických uzlín: laparotomicky 5m121 Bloková disekcia inguinálnych lymfatických uzlín laparotomicky  2)

5m122 Bloková disekcia cervikálnych lymfatických uzlín: jednostranne 5m122 Bloková disekcia cervikálnych lymfatických uzlín jednostranne  2)

5m123 Totálna disekcia cervikálnych lymfatických uzlín: jednostranne 5m123 Totálna disekcia cervikálnych lymfatických uzlín jednostranne  2)

5m124 Rozšírená disekcia cervikálnych lymfatických uzlín: jednostranne 5m124 Rozšírená disekcia cervikálnych lymfatických uzlín jednostranne  2)

5m130 Extirpácia viacerých lymfatických uzlín z toho istého miesta 5m130 Extirpácia viacerých lymfatických uzlín z toho istého miesta  

5m131 Selektívna disekcia cervikálnych lymfatických uzlín jednostranne 5m131 Selektívna disekcia cervikálnych lymfatických uzlín jednostranne  

5m132 Bloková disekcia supraklavikulárnych lymfatických uzlín jednostranne 5m132 Bloková disekcia supraklavikulárnych lymfatických uzlín jednostranne  

5m133 Bloková disekcia axilárnych lymfatických uzlín jednostranne 5m133 Bloková disekcia axilárnych lymfatických uzlín jednostranne  

5m134 Exenterácia axily, disekcia axily jednostranne 5m134 Exenterácia axily, disekcia axily jednostranne  

5m136.0 Disekcia supramezokolických lymfatických uzlín: laparotomicky 5m136.0 Disekcia supramezokolických lymfatických uzlín: laparotomicky  

5m136.3 Disekcia supramezokolických lymfatických uzlín: laparoskopicky 5m136.3 Disekcia supramezokolických lymfatických uzlín: laparoskopicky  

5m137.0 Disekcia inframezokolických lymfatických uzlín: laparotomicky 5m137.0 Disekcia inframezokolických lymfatických uzlín: laparotomicky  

5m137.3 Disekcia inframezokolických lymfatických uzlín: laparoskopicky 5m137.3 Disekcia inframezokolických lymfatických uzlín: laparoskopicky  

5m138.0 Disekcia ilických lymfatických uzlín: laparotomicky 5m138.0 Disekcia ilických lymfatických uzlín: laparotomicky  

5m138.3 Disekcia ilických lymfatických uzlín: laparoskopicky 5m138.3 Disekcia ilických lymfatických uzlín: laparoskopicky  

5m139 Disekcia inguinálnych lymfatických uzlín (prípadne ilioinguinálna disekcia) 5m139 Disekcia inguinálnych lymfatických uzlín (prípadne ilioinguinálna disekcia)  

5m13c Bloková disekcia iných lymfatických uzlín 5m13c Bloková disekcia iných lymfatických uzlín  

5m13d.0 Paraaortálna lymfadenektómia: laparotomicky 5m13d.0 Paraaortálna lymfadenektómia: laparotomicky  

5m13d.3 Paraaortálna lymfadenektómia: laparoskopicky 5m13d.3 Paraaortálna lymfadenektómia: laparoskopicky  

5m13d.8 Paraaortálna lymfadenektómia: roboticky 5m13d.8 Paraaortálna lymfadenektómia: roboticky  

5m13e.0 Pelvická lymfadenektómia: laparotomicky 5m13e.0 Pelvická lymfadenektómia: laparotomicky  

5m13e.3 Pelvická lymfadenektómia: laparoskopicky 5m13e.3 Pelvická lymfadenektómia: laparoskopicky  

5m13e.8 Pelvická lymfadenektómia: roboticky 5m13e.8 Pelvická lymfadenektómia: roboticky  

5m200.0 Parciálna splenektómia: laparotomicky 5m200.0 Parciálna splenektómia: laparotomicky  

5m200.3 Parciálna splenektómia: laparoskopicky 5m200.3 Parciálna splenektómia: laparoskopicky  

5m201 Transabdominálna totálna splenektómia laparotomicky 5m201 Transabdominálna totálna splenektómia laparotomicky  

5m202 Splenektómia laparoskopicky 5m202 Splenektómia laparoskopicky  

5m203 Splenektómia a dekonexia porto - systémových anastomóz laparotomicky 5m203 Splenektómia a dekonexia porto - systémových anastomóz laparotomicky  

5m290 Sutúra sleziny 5m290 Sutúra sleziny  

5m291 Autotransplantácia sleziny laparotomicky 5m291 Autotransplantácia sleziny laparotomicky  

5m292 Obalenie sleziny sieťkou 5m292 Obalenie sleziny sieťkou  

5m293.0 Marsupializácia cysty sleziny: laparotomicky 5m293.0 Marsupializácia cysty sleziny: laparotomicky  

5m293.3 Marsupializácia cysty sleziny: laparoskopicky 5m293.3 Marsupializácia cysty sleziny: laparoskopicky  

5m300.0 Odber hemopoetických buniek z perifernej krvi: pre autológnu transplantáciu 5m300.0 Odber hemopoetických buniek z perifernej krvi: pre autológnu transplantáciu  

5m300.1 Odber hemopoetických buniek z perifernej krvi: pre alogénnu transplantáciu 5m300.1 Odber hemopoetických buniek z perifernej krvi: pre alogénnu transplantáciu  

5m301.0 Odber hemopoetických buniek z kostnej drene: pre autológnu transplantáciu 5m301.0 Odber hemopoetických buniek z kostnej drene: pre autológnu transplantáciu  

5m301.1 Odber hemopoetických buniek z kostnej drene: pre alogénnu transplantáciu 5m301.1 Odber hemopoetických buniek z kostnej drene: pre alogénnu transplantáciu  

5m310.0 Autológna transplantácia krvotvotvorných buniek kostnej drene: bez in-vitro prípravy 5m310.0 Autológna transplantácia krvotvotvorných buniek kostnej drene: bez in-vitro prípravy  

5m310.1 Autológna transplantácia krvotvotvorných buniek kostnej drene: po in-vitro príprave 5m310.1 Autológna transplantácia krvotvotvorných buniek kostnej drene: po in-vitro príprave  



5m311.00
Alogénna transplantácia krvotvotvorných buniek kostnej drene od príbuzného darcu: HLA neidentická, 

bez in-vitro prípravy
5m311.00

Alogénna transplantácia krvotvotvorných buniek kostnej drene od príbuzného darcu: HLA neidentická, 

bez in-vitro prípravy
 

5m311.02
Alogénna transplantácia krvotvotvorných buniek kostnej drene od príbuzného darcu: HLA neidentická, 

po in-vitro príprave pri rozdiele v 1 antigéne
5m311.02

Alogénna transplantácia krvotvotvorných buniek kostnej drene od príbuzného darcu: HLA neidentická, 

po in-vitro príprave pri rozdiele v 1 antigéne
 

5m311.03
Alogénna transplantácia krvotvotvorných buniek kostnej drene od príbuzneho darcu: HLA neidentická, 

po in-vitro príprave pri rozdiele v 2-3 antigénoch
5m311.03

Alogénna transplantácia krvotvotvorných buniek kostnej drene od príbuzneho darcu: HLA neidentická, 

po in-vitro príprave pri rozdiele v 2-3 antigénoch
 

5m311.10
Alogénna transplantácia krvotvotvorných buniek kostnej drene od príbuzného darcu: HLA identická, 

bez in-vitro prípravy
5m311.10

Alogénna transplantácia krvotvotvorných buniek kostnej drene od príbuzného darcu: HLA identická, 

bez in-vitro prípravy
 

5m311.11
Alogénna transplantácia krvotvotvorných buniek kostnej drene od príbuzného darcu: HLA identická, po 

in-vitro príprave
5m311.11

Alogénna transplantácia krvotvotvorných buniek kostnej drene od príbuzného darcu: HLA identická, po 

in-vitro príprave
 

5m312.00
Alogénna transplantácia krvotvotvorných buniek kostnej drene od nie príbuzného darcu: HLA 

neidentická, bez in-vitro prípravy
5m312.00

Alogénna transplantácia krvotvotvorných buniek kostnej drene od nie príbuzného darcu: HLA 

neidentická, bez in-vitro prípravy
 

5m312.01
Alogénna transplantácia krvotvotvorných buniek kostnej drene od nie príbuzného darcu: HLA 

neidentická, po in-vitro príprave
5m312.01

Alogénna transplantácia krvotvotvorných buniek kostnej drene od nie príbuzného darcu: HLA 

neidentická, po in-vitro príprave
 

5m312.10
Alogénna transplantácia krvotvotvorných buniek kostnej drene od nie príbuzného darcu: HLA 

identická, bez in-vitro prípravy
5m312.10

Alogénna transplantácia krvotvotvorných buniek kostnej drene od nie príbuzného darcu: HLA 

identická, bez in-vitro prípravy
 

5m312.11
Alogénna transplantácia krvotvotvorných buniek kostnej drene od nie príbuzného darcu: HLA 

identická, po in-vitro príprave
5m312.11

Alogénna transplantácia krvotvotvorných buniek kostnej drene od nie príbuzného darcu: HLA 

identická, po in-vitro príprave
 

5m901 Použitie rádiofarmaka v chirurgii lymfatického systému 5m901 Použitie rádiofarmaka v chirurgii lymfatického systému  

5m902 Použitie farebného markeru v chirurgii lymfatického systému 5m902 Použitie farebného markeru v chirurgii lymfatického systému  

5n010.0 Ezofagomyotómia: laparotomicky 5n010.0 Ezofagomyotómia: laparotomicky  

5n010.1 Ezofagomyotómia: torakotomicky 5n010.1 Ezofagomyotómia: torakotomicky  

5n010.2 Ezofagomyotómia: laparoskopicky 5n010.2 Ezofagomyotómia: laparoskopicky  

5n010.3 Ezofagomyotómia: torakoskopicky 5n010.3 Ezofagomyotómia: torakoskopicky  

5n010.4 Ezofagomyotómia: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n010.4 Ezofagomyotómia: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n010.5 Ezofagomyotómia: konverzia z torakoskopie na laparotómiu 5n010.5 Ezofagomyotómia: konverzia z torakoskopie na laparotómiu  

5n010.6 Ezofagomyotómia: endoskopicky 5n010.6 Ezofagomyotómia: endoskopicky  

5n010.x Ezofagomyotómia: ostatné 5n010.x Ezofagomyotómia: ostatné  

5n011.0 Ezofagomyotómia faryngocervikálna: laparotomicky 5n011.0 Ezofagomyotómia faryngocervikálna: laparotomicky  

5n011.1 Ezofagomyotómia faryngocervikálna: torakotomicky 5n011.1 Ezofagomyotómia faryngocervikálna: torakotomicky  

5n011.2 Ezofagomyotómia faryngocervikálna: laparoskopicky 5n011.2 Ezofagomyotómia faryngocervikálna: laparoskopicky  

5n011.3 Ezofagomyotómia faryngocervikálna: torakoskopicky 5n011.3 Ezofagomyotómia faryngocervikálna: torakoskopicky  

5n011.4 Ezofagomyotómia faryngocervikálna: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n011.4 Ezofagomyotómia faryngocervikálna: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n011.5 Ezofagomyotómia faryngocervikálna: konverzia z torakoskopie na laparotómiu 5n011.5 Ezofagomyotómia faryngocervikálna: konverzia z torakoskopie na laparotómiu  

5n011.6 Ezofagomyotómia faryngocervikálna: endoskopicky 5n011.6 Ezofagomyotómia faryngocervikálna: endoskopicky  

5n011.x Ezofagomyotómia faryngocervikálna: ostatné 5n011.x Ezofagomyotómia faryngocervikálna: ostatné  

5n012.0 Ezofago-gastromyotómia (Kardiomyotómia): laparotomicky 5n012.0 Ezofago-gastromyotómia (Kardiomyotómia): laparotomicky  

5n012.1 Ezofago-gastromyotómia (Kardiomyotómia): torakotomicky 5n012.1 Ezofago-gastromyotómia (Kardiomyotómia): torakotomicky  

5n012.2 Ezofago-gastromyotómia (Kardiomyotómia): laparoskopicky 5n012.2 Ezofago-gastromyotómia (Kardiomyotómia): laparoskopicky  

5n012.3 Ezofago-gastromyotómia (Kardiomyotómia): torakoskopicky 5n012.3 Ezofago-gastromyotómia (Kardiomyotómia): torakoskopicky  

5n012.4 Ezofago-gastromyotómia (Kardiomyotómia): konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n012.4 Ezofago-gastromyotómia (Kardiomyotómia): konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n012.5 Ezofago-gastromyotómia (Kardiomyotómia): konverzia z torakoskopie na laparotómiu 5n012.5 Ezofago-gastromyotómia (Kardiomyotómia): konverzia z torakoskopie na laparotómiu  

5n012.6 Ezofago-gastromyotómia (Kardiomyotómia): endoskopicky 5n012.6 Ezofago-gastromyotómia (Kardiomyotómia): endoskopicky  

5n012.x Ezofago-gastromyotómia (Kardiomyotómia): ostatné 5n012.x Ezofago-gastromyotómia (Kardiomyotómia): ostatné  

5n01x.0 Iná incízia pažeráku: laparotomicky 5n01x.0 Iná incízia pažeráku: laparotomicky  

5n01x.1 Iná incízia pažeráku: torakotomicky 5n01x.1 Iná incízia pažeráku: torakotomicky  

5n01x.2 Iná incízia pažeráku: laparoskopicky 5n01x.2 Iná incízia pažeráku: laparoskopicky  

5n01x.3 Iná incízia pažeráku: torakoskopicky 5n01x.3 Iná incízia pažeráku: torakoskopicky  

5n01x.4 Iná incízia pažeráku: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n01x.4 Iná incízia pažeráku: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n01x.5 Iná incízia pažeráku: konverzia z torakoskopie na laparotómiu 5n01x.5 Iná incízia pažeráku: konverzia z torakoskopie na laparotómiu  

5n01x.6 Iná incízia pažeráku: endoskopicky 5n01x.6 Iná incízia pažeráku: endoskopicky  

5n01x.x Iná incízia pažeráku: ostatné 5n01x.x Iná incízia pažeráku: ostatné  



5n020.1
Rekonštrukcia pasáže pažeráku ako samostatný výkon: v retrosternálnom priestore (v prednom 

mediastíne): „Gastric pull up“ a s intratorakálnou anastomózou
5n020.1

Rekonštrukcia pasáže pažeráku ako samostatný výkon: v retrosternálnom priestore (v prednom 

mediastíne): „Gastric pull up“ a s intratorakálnou anastomózou
 

5n020.2
Rekonštrukcia pasáže pažeráku ako samostatný výkon: v retrosternálnom priestore (v prednom 

mediastíne): „Gastric pull up“ a s cervikálnou anastomózou
5n020.2

Rekonštrukcia pasáže pažeráku ako samostatný výkon: v retrosternálnom priestore (v prednom 

mediastíne): „Gastric pull up“ a s cervikálnou anastomózou
 

5n020.3
Rekonštrukcia pasáže pažeráku ako samostatný výkon: v retrosternálnom priestore (v prednom 

mediastíne): voľnou interpozíciou tenkého čreva
5n020.3

Rekonštrukcia pasáže pažeráku ako samostatný výkon: v retrosternálnom priestore (v prednom 

mediastíne): voľnou interpozíciou tenkého čreva
 

5n020.4
Rekonštrukcia pasáže pažeráku ako samostatný výkon: v retrosternálnom priestore (v prednom 

mediastíne): s interpozíciou hrubého čreva
5n020.4

Rekonštrukcia pasáže pažeráku ako samostatný výkon: v retrosternálnom priestore (v prednom 

mediastíne): s interpozíciou hrubého čreva
 

5n020.x
Rekonštrukcia pasáže pažeráku ako samostatný výkon: v retrosternálnom priestore (v prednom 

mediastíne): ostatné
5n020.x

Rekonštrukcia pasáže pažeráku ako samostatný výkon: v retrosternálnom priestore (v prednom 

mediastíne): ostatné
 

5n021.1
Rekonštrukcia pasáže pažeráku ako samostatný výkon: v pôvodnom lôžku pažeráku (v zadnom 

mediastíne): „Gastric pull up“ a s intratorakálnou anastomózou
5n021.1

Rekonštrukcia pasáže pažeráku ako samostatný výkon: v pôvodnom lôžku pažeráku (v zadnom 

mediastíne): „Gastric pull up“ a s intratorakálnou anastomózou
 

5n021.2
Rekonštrukcia pasáže pažeráku ako samostatný výkon: v pôvodnom lôžku pažeráku (v zadnom 

mediastíne): „Gastric pull up“ a s cervikálnou anastomózou
5n021.2

Rekonštrukcia pasáže pažeráku ako samostatný výkon: v pôvodnom lôžku pažeráku (v zadnom 

mediastíne): „Gastric pull up“ a s cervikálnou anastomózou
 

5n021.3
Rekonštrukcia pasáže pažeráku ako samostatný výkon: v pôvodnom lôžku pažeráku (v zadnom 

mediastíne): voľnou interpozíciou tenkého čreva
5n021.3

Rekonštrukcia pasáže pažeráku ako samostatný výkon: v pôvodnom lôžku pažeráku (v zadnom 

mediastíne): voľnou interpozíciou tenkého čreva
 

5n021.4
Rekonštrukcia pasáže pažeráku ako samostatný výkon: v pôvodnom lôžku pažeráku (v zadnom 

mediastíne): s interpozíciou hrubého čreva
5n021.4

Rekonštrukcia pasáže pažeráku ako samostatný výkon: v pôvodnom lôžku pažeráku (v zadnom 

mediastíne): s interpozíciou hrubého čreva
 

5n021.x
Rekonštrukcia pasáže pažeráku ako samostatný výkon: v pôvodnom lôžku pažeráku (v zadnom 

mediastíne): ostatné
5n021.x

Rekonštrukcia pasáže pažeráku ako samostatný výkon: v pôvodnom lôžku pažeráku (v zadnom 

mediastíne): ostatné
 

5n022.0 Ezofagostómia ako samostatný výkon: cervikálna (slinná fistula) 5n022.0 Ezofagostómia ako samostatný výkon: cervikálna (slinná fistula)  

5n022.x Ezofagostómia ako samostatný výkon: ostatné 5n022.x Ezofagostómia ako samostatný výkon: ostatné  

5n029.1
Rekonštrukcia pasáže pažeráku ako samostatný výkon: iná: „Gastric pull up“ a s intratorakálnou 

anastomózou
5n029.1

Rekonštrukcia pasáže pažeráku ako samostatný výkon: iná: „Gastric pull up“ a s intratorakálnou 

anastomózou
 

5n029.2
Rekonštrukcia pasáže pažeráku ako samostatný výkon: iná: „Gastric pull up“ a s cervikálnou 

anastomózou
5n029.2

Rekonštrukcia pasáže pažeráku ako samostatný výkon: iná: „Gastric pull up“ a s cervikálnou 

anastomózou
 

5n029.3 Rekonštrukcia pasáže pažeráku ako samostatný výkon: iná: voľnou interpozíciou tenkého čreva 5n029.3 Rekonštrukcia pasáže pažeráku ako samostatný výkon: iná: voľnou interpozíciou tenkého čreva  

5n029.4 Rekonštrukcia pasáže pažeráku ako samostatný výkon: iná: s interpozíciou hrubého čreva 5n029.4 Rekonštrukcia pasáže pažeráku ako samostatný výkon: iná: s interpozíciou hrubého čreva  

5n029.x Rekonštrukcia pasáže pažeráku ako samostatný výkon: iná: ostatné 5n029.x Rekonštrukcia pasáže pažeráku ako samostatný výkon: iná: ostatné  

5n02a
Rekonštrukcia pasáže pri atrézii pažeráku a ošetrenie jednej vrodenej ezofagotracheálnej fistuly: s 

ezofago–ezofageálnou anastomózou (retro- alebo transpleurálne) bez uzatvorenia fistuly
5n02a

Rekonštrukcia pasáže pri atrézii pažeráku a ošetrenie jednej vrodenej ezofagotracheálnej fistuly: s 

ezofago–ezofageálnou anastomózou (retro- alebo transpleurálne) bez uzatvorenia fistuly
 

5n02b
Rekonštrukcia pasáže pri atrézii pažeráku a ošetrenie jednej vrodenej ezofagotracheálnej fistuly: s 

ezofago–ezofageálnou anastomózou (retro- alebo transpleurálne) s uzatvorením fistuly
5n02b

Rekonštrukcia pasáže pri atrézii pažeráku a ošetrenie jednej vrodenej ezofagotracheálnej fistuly: s 

ezofago–ezofageálnou anastomózou (retro- alebo transpleurálne) s uzatvorením fistuly
 

5n02c
Rekonštrukcia pasáže pri atrézii pažeráku a ošetrenie jednej vrodenej ezofagotracheálnej fistuly: s 

interpozíciou (napr. svalová plastika podľa Livaditisa) bez uzatvorenia fistuly
5n02c

Rekonštrukcia pasáže pri atrézii pažeráku a ošetrenie jednej vrodenej ezofagotracheálnej fistuly: s 

interpozíciou (napr. svalová plastika podľa Livaditisa) bez uzatvorenia fistuly
 

5n02d
Rekonštrukcia pasáže pri atrézii pažeráku a ošetrenie jednej vrodenej ezofagotracheálnej fistuly: s 

interpozíciou (napr. svalová plastika podľa Livaditisa) s uzatvorením fistuly
5n02d

Rekonštrukcia pasáže pri atrézii pažeráku a ošetrenie jednej vrodenej ezofagotracheálnej fistuly: s 

interpozíciou (napr. svalová plastika podľa Livaditisa) s uzatvorením fistuly
 

5n02e
Rekonštrukcia pasáže pri atrézii pažeráku a ošetrenie jednej vrodenej ezofagotracheálnej fistuly: 

transmediastinálnou náhradou bez uzatvorenia fistuly
5n02e

Rekonštrukcia pasáže pri atrézii pažeráku a ošetrenie jednej vrodenej ezofagotracheálnej fistuly: 

transmediastinálnou náhradou bez uzatvorenia fistuly
 

5n02f
Rekonštrukcia pasáže pri atrézii pažeráku a ošetrenie jednej vrodenej ezofagotracheálnej fistuly: 

transmediastinálnou náhradou a uzatvorením fistuly
5n02f

Rekonštrukcia pasáže pri atrézii pažeráku a ošetrenie jednej vrodenej ezofagotracheálnej fistuly: 

transmediastinálnou náhradou a uzatvorením fistuly
 

5n02g
Rekonštrukcia pasáže pri atrézii pažeráku a ošetrenie jednej vrodenej ezofagotracheálnej fistuly: 

elongácia pažeráku (príprava na sekundárnu ezofagoanastomózu)
5n02g

Rekonštrukcia pasáže pri atrézii pažeráku a ošetrenie jednej vrodenej ezofagotracheálnej fistuly: 

elongácia pažeráku (príprava na sekundárnu ezofagoanastomózu)
 

5n02h
Rekonštrukcia pasáže pri atrézii pažeráku a ošetrenie jednej vrodenej ezofagotracheálnej fistuly: 

podviazanie jednej H- fistuly
5n02h

Rekonštrukcia pasáže pri atrézii pažeráku a ošetrenie jednej vrodenej ezofagotracheálnej fistuly: 

podviazanie jednej H- fistuly
 

5n02x Rekonštrukcia pasáže pri atrézii pažeráku a ošetrenie jednej vrodenej ezofagotracheálnej fistuly: iná 5n02x Rekonštrukcia pasáže pri atrézii pažeráku a ošetrenie jednej vrodenej ezofagotracheálnej fistuly: iná  

5n030 Lokálna excízia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku: otvorene chirurgicky 5n030 Lokálna excízia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku: otvorene chirurgicky  

5n031 Lokálna excízia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku: torakoskopicky 5n031 Lokálna excízia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku: torakoskopicky  

5n032.0 Lokálna endoskopická excízia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku: bez ďalších výkonov 5n032.0 Lokálna endoskopická excízia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku: bez ďalších výkonov  

5n032.1
Lokálna endoskopická excízia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku: polypektómia 1-2 polypov 

slučkou
5n032.1

Lokálna endoskopická excízia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku: polypektómia 1-2 polypov 

slučkou
 

5n032.2
Lokálna endoskopická excízia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku: polypektómia viac ako 2 

polypov slučkou
5n032.2

Lokálna endoskopická excízia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku: polypektómia viac ako 2 

polypov slučkou
 



5n032.3 Lokálna endoskopická excízia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku: endoskopická resekcia mukózy 5n032.3 Lokálna endoskopická excízia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku: endoskopická resekcia mukózy  

5n032.4
Lokálna endoskopická excízia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku: endoskopická submukózna 

disekcia [ESD]
5n032.4

Lokálna endoskopická excízia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku: endoskopická submukózna 

disekcia [ESD]
 

5n032.x Lokálna endoskopická excízia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku: ostatné 5n032.x Lokálna endoskopická excízia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku: ostatné  

5n033.0 Lokálna deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku otvorene chirurgicky: elektrokoagulácia 5n033.0 Lokálna deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku otvorene chirurgicky: elektrokoagulácia  

5n033.1 Lokálna deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku otvorene chirurgicky: laserová koagulácia 5n033.1 Lokálna deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku otvorene chirurgicky: laserová koagulácia  

5n033.2 Lokálna deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku otvorene chirurgicky: termokoagulácia 5n033.2 Lokálna deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku otvorene chirurgicky: termokoagulácia  

5n033.3 Lokálna deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku otvorene chirurgicky: kryokoagulácia 5n033.3 Lokálna deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku otvorene chirurgicky: kryokoagulácia  

5n033.4 Lokálna deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku otvorene chirurgicky: fotodynamická liečba 5n033.4 Lokálna deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku otvorene chirurgicky: fotodynamická liečba  

5n033.x Lokálna deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku otvorene chirurgicky: ostatné 5n033.x Lokálna deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku otvorene chirurgicky: ostatné  

5n034.0 Lokálna torakoskopická deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku: elektrokoagulácia 5n034.0 Lokálna torakoskopická deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku: elektrokoagulácia  

5n034.1 Lokálna torakoskopická deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku: laserová koagulácia 5n034.1 Lokálna torakoskopická deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku: laserová koagulácia  

5n034.2 Lokálna torakoskopická deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku: termokoagulácia 5n034.2 Lokálna torakoskopická deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku: termokoagulácia  

5n034.3 Lokálna torakoskopická deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku: kryokoagulácia 5n034.3 Lokálna torakoskopická deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku: kryokoagulácia  

5n034.4 Lokálna torakoskopická deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku: fotodynamická liečba 5n034.4 Lokálna torakoskopická deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku: fotodynamická liečba  

5n034.x Lokálna torakoskopická deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku: ostatné 5n034.x Lokálna torakoskopická deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku: ostatné  

5n035.0 Lokálna endoskopická deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku: elektrokoagulácia 5n035.0 Lokálna endoskopická deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku: elektrokoagulácia  

5n035.1 Lokálna endoskopická deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku: laserová koagulácia 5n035.1 Lokálna endoskopická deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku: laserová koagulácia  

5n035.2 Lokálna endoskopická deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku: termokoagulácia 5n035.2 Lokálna endoskopická deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku: termokoagulácia  

5n035.3 Lokálna endoskopická deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku: kryokoagulácia 5n035.3 Lokálna endoskopická deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku: kryokoagulácia  

5n035.4 Lokálna endoskopická deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku: fotodynamická liečba 5n035.4 Lokálna endoskopická deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku: fotodynamická liečba  

5n035.5 Lokálna endoskopická deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku: radiofrekvenčná ablácia 5n035.5 Lokálna endoskopická deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku: radiofrekvenčná ablácia  

5n035.x Lokálna endoskopická deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku: ostatné 5n035.x Lokálna endoskopická deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pažeráku: ostatné  

5n040 Parciálna cervikálna resekcia pažeráku: bez obnovenia kontinuity 5n040 Parciálna cervikálna resekcia pažeráku: bez obnovenia kontinuity  

5n041 Parciálna torakálna resekcia pažeráku: bez obnovenia kontinuity 5n041 Parciálna torakálna resekcia pažeráku: bez obnovenia kontinuity  

5n042 Parciálna torakoabdominálna resekcia pažeráku: bez obnovenia kontinuity 5n042 Parciálna torakoabdominálna resekcia pažeráku: bez obnovenia kontinuity  

5n043 Parciálna abdominálna resekcia pažeráku: bez obnovenia kontinuity 5n043 Parciálna abdominálna resekcia pažeráku: bez obnovenia kontinuity  

5n049 Iná parciálna resekcia pažeráku: bez obnovenia kontinuity 5n049 Iná parciálna resekcia pažeráku: bez obnovenia kontinuity  

5n04a Parciálna torakálna resekcia pažeráku: s obnovením kontinuity 5n04a Parciálna torakálna resekcia pažeráku: s obnovením kontinuity  

5n04b Parciálna torakoabdominálna resekcia pažeráku: s obnovením kontinuity 5n04b Parciálna torakoabdominálna resekcia pažeráku: s obnovením kontinuity  

5n04c Parciálna abdominálna resekcia pažeráku: s obnovením kontinuity 5n04c Parciálna abdominálna resekcia pažeráku: s obnovením kontinuity  

5n04x Iná parciálna resekcia pažeráku: s obnovením kontinuity 5n04x Iná parciálna resekcia pažeráku: s obnovením kontinuity  

5n050
Totálna abdominocervikálna ezofagektómia bez obnovenia kontinuity, tupá disekcia 

(transmediastinálne)
5n050

Totálna abdominocervikálna ezofagektómia bez obnovenia kontinuity, tupá disekcia 

(transmediastinálne)
 

5n051 Totálna ezofagektómia bez obnovenia kontinuity bez lymfadenektómie: torakoabdominálne 5n051 Totálna ezofagektómia bez obnovenia kontinuity bez lymfadenektómie: torakoabdominálne  

5n052 Totálna ezofagektómia bez obnovenia kontinuity s lymfadenektómiou: torakoabdominálne 5n052 Totálna ezofagektómia bez obnovenia kontinuity s lymfadenektómiou: torakoabdominálne  

5n059 Totálna ezofagektómia bez obnovenia kontinuity: iná 5n059 Totálna ezofagektómia bez obnovenia kontinuity: iná  

5n05a.1
Totálna abdominocervikálna ezofagektómia s obnovením kontinuity (tupá disekcia): „Gastric pull up“ a 

s intratorakálnou anastomózou
5n05a.1

Totálna abdominocervikálna ezofagektómia s obnovením kontinuity (tupá disekcia): „Gastric pull up“ a 

s intratorakálnou anastomózou
 

5n05a.2
Totálna abdominocervikálna ezofagektómia s obnovením kontinuity (tupá disekcia): „Gastric pull up“ a 

s cervikálnou anastomózou
5n05a.2

Totálna abdominocervikálna ezofagektómia s obnovením kontinuity (tupá disekcia): „Gastric pull up“ a 

s cervikálnou anastomózou
 



5n05a.3
Totálna abdominocervikálna ezofagektómia s obnovením kontinuity (tupá disekcia): voľnou 

interpozíciou tenkého čreva
5n05a.3

Totálna abdominocervikálna ezofagektómia s obnovením kontinuity (tupá disekcia): voľnou 

interpozíciou tenkého čreva
 

5n05a.4
Totálna abdominocervikálna ezofagektómia s obnovením kontinuity (tupá disekcia): s interpozíciou 

hrubého čreva
5n05a.4

Totálna abdominocervikálna ezofagektómia s obnovením kontinuity (tupá disekcia): s interpozíciou 

hrubého čreva
 

5n05a.x Totálna abdominocervikálna ezofagektómia s obnovením kontinuity (tupá disekcia): ostatné 5n05a.x Totálna abdominocervikálna ezofagektómia s obnovením kontinuity (tupá disekcia): ostatné  

5n05b.1
Totálna torakoabdominálna ezofagektómia s obnovením kontinuity bez lymfadenektómie: „Gastric pull 

up“ a s intratorakálnou anastomózou
5n05b.1

Totálna torakoabdominálna ezofagektómia s obnovením kontinuity bez lymfadenektómie: „Gastric pull 

up“ a s intratorakálnou anastomózou
 

5n05b.2
Totálna torakoabdominálna ezofagektómia s obnovením kontinuity bez lymfadenektómie: „Gastric pull 

up“ a s cervikálnou anastomózou
5n05b.2

Totálna torakoabdominálna ezofagektómia s obnovením kontinuity bez lymfadenektómie: „Gastric pull 

up“ a s cervikálnou anastomózou
 

5n05b.3
Totálna torakoabdominálna ezofagektómia s obnovením kontinuity bez lymfadenektómie: voľnou 

interpozíciou tenkého čreva
5n05b.3

Totálna torakoabdominálna ezofagektómia s obnovením kontinuity bez lymfadenektómie: voľnou 

interpozíciou tenkého čreva
 

5n05b.4
Totálna torakoabdominálna ezofagektómia s obnovením kontinuity bez lymfadenektómie: s 

interpozíciou hrubého čreva
5n05b.4

Totálna torakoabdominálna ezofagektómia s obnovením kontinuity bez lymfadenektómie: s 

interpozíciou hrubého čreva
 

5n05b.5 Totálna ezofagektómia: minimálne invazívna s použitím svorkovačov: torakoskopicky 5n05b.5 Totálna ezofagektómia: minimálne invazívna s použitím svorkovačov: torakoskopicky  

5n05b.x Totálna torakoabdominálna ezofagektómia s obnovením kontinuity bez lymfadenektómie: ostatné 5n05b.x Totálna torakoabdominálna ezofagektómia s obnovením kontinuity bez lymfadenektómie: ostatné  

5n05c.1
Totálna torakoabdominálna ezofagektómia s obnovením kontinuity s lymfadenektómiou (en-bloc-

ezofagektómia): „Gastric pull up“ a s intratorakálnou anastomózou
5n05c.1

Totálna torakoabdominálna ezofagektómia s obnovením kontinuity s lymfadenektómiou (en-bloc-

ezofagektómia): „Gastric pull up“ a s intratorakálnou anastomózou
 

5n05c.2
Totálna torakoabdominálna ezofagektómia s obnovením kontinuity s lymfadenektómiou (en-bloc-

ezofagektómia): „Gastric pull up“ a s cervikálnou anastomózou
5n05c.2

Totálna torakoabdominálna ezofagektómia s obnovením kontinuity s lymfadenektómiou (en-bloc-

ezofagektómia): „Gastric pull up“ a s cervikálnou anastomózou
 

5n05c.3
Totálna torakoabdominálna ezofagektómia s obnovením kontinuity s lymfadenektómiou (en-bloc-

ezofagektómia): voľnou interpozíciou tenkého čreva
5n05c.3

Totálna torakoabdominálna ezofagektómia s obnovením kontinuity s lymfadenektómiou (en-bloc-

ezofagektómia): voľnou interpozíciou tenkého čreva
 

5n05c.4
Totálna torakoabdominálna ezofagektómia s obnovením kontinuity s lymfadenektómiou (en-bloc-

ezofagektómia): s interpozíciou hrubého čreva
5n05c.4

Totálna torakoabdominálna ezofagektómia s obnovením kontinuity s lymfadenektómiou (en-bloc-

ezofagektómia): s interpozíciou hrubého čreva
 

5n05c.x
Totálna torakoabdominálna ezofagektómia s obnovením kontinuity s lymfadenektómiou (en-bloc-

ezofagektómia): ostatné
5n05c.x

Totálna torakoabdominálna ezofagektómia s obnovením kontinuity s lymfadenektómiou (en-bloc-

ezofagektómia): ostatné
 

5n05x.1 Iná totálna ezofagektómia s obnovením kontinuity: „Gastric pull up“ a s intratorakálnou anastomózou 5n05x.1 Iná totálna ezofagektómia s obnovením kontinuity: „Gastric pull up“ a s intratorakálnou anastomózou  

5n05x.2 Iná totálna ezofagektómia s obnovením kontinuity: „Gastric pull up“ a s cervikálnou anastomózou 5n05x.2 Iná totálna ezofagektómia s obnovením kontinuity: „Gastric pull up“ a s cervikálnou anastomózou  

5n05x.3 Iná totálna ezofagektómia s obnovením kontinuity: voľnou interpozíciou tenkého čreva 5n05x.3 Iná totálna ezofagektómia s obnovením kontinuity: voľnou interpozíciou tenkého čreva  

5n05x.4 Iná totálna ezofagektómia s obnovením kontinuity: s interpozíciou hrubého čreva 5n05x.4 Iná totálna ezofagektómia s obnovením kontinuity: s interpozíciou hrubého čreva  

5n05x.x Iná totálna ezofagektómia s obnovením kontinuity: ostatné 5n05x.x Iná totálna ezofagektómia s obnovením kontinuity: ostatné  

5n091 Endoskopická sklerotizácia ezofageálnych varixov 5n091 Endoskopická sklerotizácia ezofageálnych varixov  

5n092 Opich ezofageálnych varixov 5n092 Opich ezofageálnych varixov  

5n094.0 Primárna sutúra na pažeráku: laparotomicky 5n094.0 Primárna sutúra na pažeráku: laparotomicky  

5n094.6 Primárna sutúra na pažeráku: endoskopicky 5n094.6 Primárna sutúra na pažeráku: endoskopicky  

5n095 Endoskopická transluminálna dilátácia pažeráku 5n095 Endoskopická transluminálna dilátácia pažeráku  

5n097 Balónová dilatácia pažeráku 5n097 Balónová dilatácia pažeráku  

5n098 Bužírovanie pažeráku 5n098 Bužírovanie pažeráku  

5n09a Endoskopická ligatúra (Banding) ezofageálnych varixov 5n09a Endoskopická ligatúra (Banding) ezofageálnych varixov  

5n09c Iné operácie pažeráku: endo-Loop 5n09c Iné operácie pažeráku: endo-Loop  

5n09d Endoskopické klipovanie pažeráku 5n09d Endoskopické klipovanie pažeráku  

5n09e Endoskopická injekcia do pažeráku 5n09e Endoskopická injekcia do pažeráku  

5n09h Iné operácie pažeráku: endoskopické zavedenie jedného ožarovacieho aplikátora 5n09h Iné operácie pažeráku: endoskopické zavedenie jedného ožarovacieho aplikátora  

5n09j.00
Iné operácie pažeráku: zavedenie alebo výmena samoexpandovateľnej protézy, otvorene chirurgicky: 1 

protéza bez antirefluxného ventilu
5n09j.00

Iné operácie pažeráku: zavedenie alebo výmena samoexpandovateľnej protézy: otvorene chirurgicky: 1 

protéza bez antirefluxného ventilu
 2)

5n09j.01
Iné operácie pažeráku: zavedenie alebo výmena samoexpandovateľnej protézy, otvorene chirurgicky: 2 

protézy bez antirefluxného ventilu
5n09j.01

Iné operácie pažeráku: zavedenie alebo výmena samoexpandovateľnej protézy: otvorene chirurgicky: 2 

protézy bez antirefluxného ventilu
 2)

5n09j.03
Iné operácie pažeráku: zavedenie alebo výmena samoexpandovateľnej protézy, otvorene chirurgicky: 3 

a viac protéz bez antirefluxného ventilu
5n09j.03

Iné operácie pažeráku: zavedenie alebo výmena samoexpandovateľnej protézy: otvorene chirurgicky: 3 

a viac protéz bez antirefluxného ventilu
 2)

5n09j.60
Iné operácie pažeráku: zavedenie alebo výmena samoexpandovateľnej protézy, endoskopicky: 1 

protéza bez antirefluxného ventilu
5n09j.60

Iné operácie pažeráku: zavedenie alebo výmena samoexpandovateľnej protézy: endoskopicky: 1 

protéza bez antirefluxného ventilu
 2)

5n09j.61
Iné operácie pažeráku: zavedenie alebo výmena samoexpandovateľnej protézy, endoskopicky: 2 

protezy bez antirefluxného ventilu
5n09j.61

Iné operácie pažeráku: zavedenie alebo výmena samoexpandovateľnej protézy: endoskopicky, 2 

protezy bez antirefluxného ventilu
 2)



5n09j.63
Iné operácie pažeráku: zavedenie alebo výmena samoexpandovateľnej protézy, endoskopicky: 3 a viac 

protéz bez antirefluxného ventilu
5n09j.63

Iné operácie pažeráku: zavedenie alebo výmena samoexpandovateľnej protézy: endoskopicky, 3 a viac 

protéz bez antirefluxného ventilu
 2)

5n09j.7 Iné operácie pažeráku: odstránenie protézy bez antirefluxného ventilu 5n09k Iné operácie pažeráku: odstránenie protézy bez antirefluxného ventilu 1) 

5n09k.02
Iné operácie pažeráku: zavedenie alebo výmena samoexpandovateľnej protézy, otvorene chirurgicky: 1 

protéza s antirefluxným ventilom
5n09k.02

Iné operácie pažeráku: zavedenie alebo výmena samoexpandovateľnej protézy: otvorene chirurgicky: 1 

protéza s antirefluxným ventilom
 2)

5n09k.04
Iné operácie pažeráku: zavedenie alebo výmena samoexpandovateľnej protézy, otvorene chirurgicky: 2 

protézy, jedna s antirefluxným ventilom, druhá bez
5n09k.04

Iné operácie pažeráku: zavedenie alebo výmena samoexpandovateľnej protézy: otvorene chirurgicky: 2 

protézy, jedna s antirefluxným ventilom, druhá bez
 2)

5n09k.05
Iné operácie pažeráku: zavedenie alebo výmena samoexpandovateľnej protézy, otvorene chirurgicky: 3 

a viac, z toho jedna s antirefluxným ventilom
5n09k.05

Iné operácie pažeráku: zavedenie alebo výmena samoexpandovateľnej protézy: otvorene chirurgicky: 3 

a viac, z toho jedna s antirefluxným ventilom
 2)

5n09k.62
Iné operácie pažeráku: zavedenie alebo výmena samoexpandovateľnej protézy, endoskopicky: 1 

protéza s antirefluxným ventilom
5n09k.62

Iné operácie pažeráku: zavedenie alebo výmena samoexpandovateľnej protézy: endoskopicky, 1 

protéza s antirefluxným ventilom
 2)

5n09k.64
Iné operácie pažeráku: zavedenie alebo výmena samoexpandovateľnej protézy, endoskopicky: 2 

protézy, jedna s antirefluxným ventilom, druhá bez
5n09k.64

Iné operácie pažeráku: zavedenie alebo výmena samoexpandovateľnej protézy: endoskopicky, 2 

protézy, jedna s antirefluxným ventilom, druhá bez
 2)

5n09k.65
Iné operácie pažeráku: zavedenie alebo výmena samoexpandovateľnej protézy, endoskopicky: 3 a viac, 

z toho jedna s antirefluxným ventilom
5n09k.65

Iné operácie pažeráku: zavedenie alebo výmena samoexpandovateľnej protézy: endoskopicky, 3 a viac, 

z toho jedna s antirefluxným ventilom
 2)

5n09l.0 Iné operácie pažeráku: zavedenie alebo výmena neexpandovateľnej protézy: otvorene chirurgicky 5n09l.0 Iné operácie pažeráku: zavedenie alebo výmena neexpandovateľnej protézy: otvorene chirurgicky  

5n09l.6 Iné operácie pažeráku: zavedenie alebo výmena neexpandovateľnej protézy: endoskopicky 5n09l.6 Iné operácie pažeráku: zavedenie alebo výmena neexpandovateľnej protézy: endoskopicky  

5n09l.7 Iné operácie pažeráku: odstránenie neexpandovateľnej protézy 5n09m.2 Iné operácie pažeráku: odstránenie neexpandovateľnej protézy 1) 

5n09n.0 Iné operácie pažeráku: endoskopické antirefluxné postupy: šicie a upínacie techniky 5n09n.0 Iné operácie pažeráku: endoskopické antirefluxné postupy: šicie a upínacie techniky  

5n09n.1 Iné operácie pažeráku: endoskopické antirefluxné postupy: injekčné techniky 5n09n.1 Iné operácie pažeráku: endoskopické antirefluxné postupy: injekčné techniky  

5n09n.2 Iné operácie pažeráku: endoskopické antirefluxné postupy: implantačné techniky 5n09n.2 Iné operácie pažeráku: endoskopické antirefluxné postupy: implantačné techniky  

5n09n.3 Iné operácie pažeráku: endoskopické antirefluxné postupy: radiofrekvenčná ablácia 5n09n.3 Iné operácie pažeráku: endoskopické antirefluxné postupy: radiofrekvenčná ablácia  

5n09n.x Iné operácie pažeráku: endoskopické antirefluxné postupy: ostatné 5n09n.x Iné operácie pažeráku: endoskopické antirefluxné postupy: ostatné  

5n09o Uzavretie jednej chirurgicky vytvorenej ezofagotracheálnej fistuly 5n09o Uzavretie jednej chirurgicky vytvorenej ezofagotracheálnej fistuly  

5n09x Ostatné operácie na pažeráku 5n09x Ostatné operácie na pažeráku  

5n100 Gastrotómia: (vrátane odstránenia cudzieho telesa) bez ďalších výkonov 5n100 Gastrotómia: (vrátane odstránenia cudzieho telesa) bez ďalších výkonov  

5n101 Gastrotómia: so zavedením jedného ezofageálneho tubusu 5n101 Gastrotómia: so zavedením jedného ezofageálneho tubusu  

5n103 Iná gastrotómia 5n103 Iná gastrotómia  

5n104.0 Gastrostómia: laparotomicky 5n104.0 Gastrostómia: laparotomicky  

5n104.2 Gastrostómia: laparoskopicky 5n104.2 Gastrostómia: laparoskopicky  

5n106 Perkutánne endoskopická gastrostómia (bez výmeny a odstranenia PEG) 5n106 Perkutánne endoskopická gastrostómia (bez výmeny a odstranenia PEG)  

5n109 Gastrostómia: ostatné 5n109 Gastrostómia: ostatné  

5n10a Trunkulárna vagotómia 5n10a Trunkulárna vagotómia  

5n10b.0 Selektívna, gastrická vagotómia: bez pyloroplastiky 5n10b.0 Selektívna, gastrická vagotómia: bez pyloroplastiky  

5n10b.1 Selektívna, gastrická vagotómia: pyloroplastika 5n10b.1 Selektívna, gastrická vagotómia: pyloroplastika  

5n10c.0 Selektivna, proximálna vagotómia: bez pyloroplastiky 5n10c.0 Selektivna, proximálna vagotómia: bez pyloroplastiky  

5n10c.1 Selektivna, proximálna vagotómia: pyloroplastika 5n10c.1 Selektivna, proximálna vagotómia: pyloroplastika  

5n10d Vagotómia žalúdočného pahýľa (v súvislosti s reoperáciou žalúdka) 5n10d Vagotómia žalúdočného pahýľa (v súvislosti s reoperáciou žalúdka)  

5n10e Vagotómia laparoskopicky (všetky postupy) 5n10e Vagotómia laparoskopicky (všetky postupy)  

5n10f Torakoskopická vagotómia 5n10f Torakoskopická vagotómia  

5n10x Iná vagotómia 5n10x Iná vagotómia  

5n110 Lokálna otvorená excízia chorobou zmeneného žaludočného tkaniva 5n110 Lokálna otvorená excízia chorobou zmeneného žaludočného tkaniva  

5n111 Lokálna laparoskopická excízia chorobou zmeneného žaludočného tkaniva 5n111 Lokálna laparoskopická excízia chorobou zmeneného žaludočného tkaniva  

5n112.0 Lokálna endoskopická excízia chorobou zmeneného žaludočného tkaniva: bez ďalších výkonov 5n112.0 Lokálna endoskopická excízia chorobou zmeneného žaludočného tkaniva: bez ďalších výkonov  

5n112.1
Lokálna endoskopická excízia chorobou zmeneného žaludočného tkaniva: polypektómia 1-2 polypov 

pomocou slučky
5n112.1

Lokálna endoskopická excízia chorobou zmeneného žaludočného tkaniva: polypektómia 1-2 polypov 

pomocou slučky
 

5n112.2
Lokálna endoskopická excízia chorobou zmeneného žaludočného tkaniva: polypektómia viac ako 2 

polypov pomocou slučky
5n112.2

Lokálna endoskopická excízia chorobou zmeneného žaludočného tkaniva: polypektómia viac ako 2 

polypov pomocou slučky
 

5n112.3
Lokálna endoskopická excízia chorobou zmeneného žaludočného tkaniva: endoskopická resekcia 

mukózy
5n112.3

Lokálna endoskopická excízia chorobou zmeneného žaludočného tkaniva: endoskopická resekcia 

mukózy
 

5n112.4
Lokálna endoskopická excízia chorobou zmeneného žaludočného tkaniva: endoskopická submukózna 

disekcia [ESD]
5n112.4

Lokálna endoskopická excízia chorobou zmeneného žaludočného tkaniva: endoskopická submukózna 

disekcia [ESD]
 



5n112.x Lokálna endoskopická excízia chorobou zmeneného žaludočného tkaniva: ostatné 5n112.x Lokálna endoskopická excízia chorobou zmeneného žaludočného tkaniva: ostatné  

5n113.0 Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva žalúdka otvorene chirurgicky: elektrokoagulácia 5n113.0 Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva žalúdka otvorene chirurgicky: elektrokoagulácia  

5n113.1 Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva žalúdka otvorene chirurgicky: laserová koagulácia 5n113.1 Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva žalúdka otvorene chirurgicky: laserová koagulácia  

5n113.2 Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva žalúdka otvorene chirurgicky: termokoagulácia 5n113.2 Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva žalúdka otvorene chirurgicky: termokoagulácia  

5n113.3 Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva žalúdka otvorene chirurgicky: kryokoagulácia 5n113.3 Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva žalúdka otvorene chirurgicky: kryokoagulácia  

5n113.4 Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva žalúdka otvorene chirurgicky: fotodynamická liečba 5n113.4 Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva žalúdka otvorene chirurgicky: fotodynamická liečba  

5n113.x Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva žalúdka otvorene chirurgicky: iný spôsob 5n113.x Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva žalúdka otvorene chirurgicky: iný spôsob  

5n114.0 Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného žalúdočného tkaniva laparoskopicky: elektrokoagulácia 5n114.0 Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného žalúdočného tkaniva laparoskopicky: elektrokoagulácia  

5n114.1 Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného žalúdočného tkaniva laparoskopicky: laserová koagulácia 5n114.1 Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného žalúdočného tkaniva laparoskopicky: laserová koagulácia  

5n114.2 Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného žalúdočného tkaniva laparoskopicky: termokoagulácia 5n114.2 Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného žalúdočného tkaniva laparoskopicky: termokoagulácia  

5n114.3 Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného žalúdočného tkaniva laparoskopicky: kryokoagulácia 5n114.3 Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného žalúdočného tkaniva laparoskopicky: kryokoagulácia  

5n114.4 Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného žalúdočného tkaniva laparoskopicky: fotodynamická liečba 5n114.4 Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného žalúdočného tkaniva laparoskopicky: fotodynamická liečba  

5n114.x Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného žalúdočného tkaniva laparoskopicky: ostatné 5n114.x Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného žalúdočného tkaniva laparoskopicky: ostatné  

5n115.0 Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného žalúdočného tkaniva endoskopicky: elektrokoagulácia 5n115.0 Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného žalúdočného tkaniva endoskopicky: elektrokoagulácia  

5n115.1 Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného žalúdočného tkaniva endoskopicky: laserová koagulácia 5n115.1 Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného žalúdočného tkaniva endoskopicky: laserová koagulácia  

5n115.2 Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného žalúdočného tkaniva endoskopicky: termokoagulácia 5n115.2 Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného žalúdočného tkaniva endoskopicky: termokoagulácia  

5n115.3 Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného žalúdočného tkaniva endoskopicky: kryokoagulácia 5n115.3 Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného žalúdočného tkaniva endoskopicky: kryokoagulácia  

5n115.4 Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného žalúdočného tkaniva endoskopicky: fotodynamická liečba 5n115.4 Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného žalúdočného tkaniva endoskopicky: fotodynamická liečba  

5n115.x Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného žalúdočného tkaniva endoskopicky: ostatné 5n115.x Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného žalúdočného tkaniva endoskopicky: ostatné  

5n120 Atypická parciálna resekcia žalúdka: segmentárna resekcia 5n120 Atypická parciálna resekcia žalúdka: segmentárna resekcia  

5n121 Atypická parciálna resekcia žalúdka: resekcia kardie s vytiahnutím zvyšku žalúdka 5n121 Atypická parciálna resekcia žalúdka: resekcia kardie s vytiahnutím zvyšku žalúdka  

5n122 Atypická parciálna resekcia žalúdka: antrektómia 5n122 Atypická parciálna resekcia žalúdka: antrektómia  

5n123.0 Atypická parciálna resekcia žalúdka: biliopankreatická diverzia podľa Scopinaro: laparotomicky 5n123.0 Atypická parciálna resekcia žalúdka: biliopankreatická diverzia podľa Scopinaro: laparotomicky  

5n123.2 Atypická parciálna resekcia žalúdka: biliopankreatická diverzia podľa Scopinaro: laparoskopicky 5n123.2 Atypická parciálna resekcia žalúdka: biliopankreatická diverzia podľa Scopinaro: laparoskopicky  

5n123.4
Atypická parciálna resekcia žalúdka: biliopankreatická diverzia podľa Scopinaro: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
5n123.4

Atypická parciálna resekcia žalúdka: biliopankreatická diverzia podľa Scopinaro: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
 

5n124.0 Atypická parciálna resekcia žalúdka: biliopankreatická diverzia s duodenánym switchom: laparotomicky 5n124.0 Atypická parciálna resekcia žalúdka: biliopankreatická diverzia s duodenánym switchom: laparotomicky  

5n124.2
Atypická parciálna resekcia žalúdka: biliopankreatická diverzia s duodenánym switchom: 

laparoskopicky
5n124.2

Atypická parciálna resekcia žalúdka: biliopankreatická diverzia s duodenánym switchom: 

laparoskopicky
 

5n124.4
Atypická parciálna resekcia žalúdka: biliopankreatická diverzia s duodenánym switchom: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
5n124.4

Atypická parciálna resekcia žalúdka: biliopankreatická diverzia s duodenánym switchom: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
 

5n125.0
Atypická parciálna resekcia žalúdka: vytvorenie žaludočnej sondy [Sleeve Resection] ako prípravný 

výkon pre biliopankreatickú diverziu s duodenálnym switchom (prvá fáza): laparotomicky
5n125.0

Atypická parciálna resekcia žalúdka: vytvorenie žaludočnej sondy [Sleeve Resection] ako prípravný 

výkon pre biliopankreatickú diverziu s duodenálnym switchom (prvá fáza): laparotomicky
 

5n125.2
Atypická parciálna resekcia žalúdka: vytvorenie žaludočnej sondy [Sleeve Resection] ako prípravný 

výkon pre biliopankreatickú diverziu s duodenálnym switchom (prvá fáza): laparoskopicky
5n125.2

Atypická parciálna resekcia žalúdka: vytvorenie žaludočnej sondy [Sleeve Resection] ako prípravný 

výkon pre biliopankreatickú diverziu s duodenálnym switchom (prvá fáza): laparoskopicky
 

5n125.4

Atypická parciálna resekcia žalúdka: vytvorenie žaludočnej sondy [Sleeve Resection] ako prípravný 

výkon pre biliopankreatickú diverziu s duodenálnym switchom (prvá fáza): konverzia z laparoskopie na 

laparotómiu

5n125.4

Atypická parciálna resekcia žalúdka: vytvorenie žaludočnej sondy [Sleeve Resection] ako prípravný 

výkon pre biliopankreatickú diverziu s duodenálnym switchom (prvá fáza): konverzia z laparoskopie na 

laparotómiu

 



5n126.0
Atypická parciálna resekcia žalúdka: duodenálny switch s tvorbou jedného spoločného kanála pre 

tenké črevo [Common Channel] po vytvorení jednej žaludočnej sondy (druhá fáza): laparotomicky
5n126.0

Atypická parciálna resekcia žalúdka: duodenálny switch s tvorbou jedného spoločného kanála pre 

tenké črevo [Common Channel] po vytvorení jednej žaludočnej sondy (druhá fáza): laparotomicky
 

5n126.2
Atypická parciálna resekcia žalúdka: duodenálny switch s tvorbou jedného spoločného kanála pre 

tenké črevo [Common Channel] po vytvorení jednej žaludočnej sondy (druhá fáza): laparoskopicky
5n126.2

Atypická parciálna resekcia žalúdka: duodenálny switch s tvorbou jedného spoločného kanála pre 

tenké črevo [Common Channel] po vytvorení jednej žaludočnej sondy (druhá fáza): laparoskopicky
 

5n126.4

Atypická parciálna resekcia žalúdka: duodenálny switch s tvorbou jedného spoločného kanála pre 

tenké črevo [Common Channel] po vytvorení jednej žaludočnej sondy (druhá fáza): konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu

5n126.4

Atypická parciálna resekcia žalúdka: duodenálny switch s tvorbou jedného spoločného kanála pre 

tenké črevo [Common Channel] po vytvorení jednej žaludočnej sondy (druhá fáza): konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu

 

5n129 Iná atypická parciálna resekcia žalúdka 5n129 Iná atypická parciálna resekcia žalúdka  

5n12a Revízia po resekcii žalúdka: následná revízia po Billroth-I resekcii 5n12a Revízia po resekcii žalúdka: následná revízia po Billroth-I resekcii  

5n12b Revízia po resekcii žalúdka: premena Billroth-I-resekcie na Billroth-II rekonštrukciu 5n12b Revízia po resekcii žalúdka: premena Billroth-I-resekcie na Billroth-II rekonštrukciu  

5n12c Revízia po resekcii žalúdka: premena Billroth-I-resekcie na Roux- Y anastomózu 5n12c Revízia po resekcii žalúdka: premena Billroth-I-resekcie na Roux- Y anastomózu  

5n12d Revízia po resekcii žalúdka: následná resekcia po Billroth-II resekcii 5n12d Revízia po resekcii žalúdka: následná resekcia po Billroth-II resekcii  

5n12e Revízia po resekcii žalúdka: premena Billroth-II resekcie na Billroth-I rekonštrukciu 5n12e Revízia po resekcii žalúdka: premena Billroth-II resekcie na Billroth-I rekonštrukciu  

5n12f Revízia po resekcii žalúdka: premena Billroth-II resekcie na Roux-Y anastomózu 5n12f Revízia po resekcii žalúdka: premena Billroth-II resekcie na Roux-Y anastomózu  

5n12g Revízia po resekcii žalúdka: premena s interpozíciou tenkého čreva 5n12g Revízia po resekcii žalúdka: premena s interpozíciou tenkého čreva  

5n12h Revízia po resekcii žalúdka: revízia interponátu tenkého čreva alebo Roux-Y anastomózy 5n12h Revízia po resekcii žalúdka: revízia interponátu tenkého čreva alebo Roux-Y anastomózy  

5n12x Ostatná revízia po resekcii žalúdka 5n12x Ostatná revízia po resekcii žalúdka  

5n130 Parciálna 2/3 resekcia žalúdka: s gastroduodenostómiou [Billroth I] 5n130 Parciálna 2/3 resekcia žalúdka: s gastroduodenostómiou [Billroth I]  

5n131 Parciálna 2/3 resekcia žalúdka: s gastrojejunostómou [Billroth II] 5n131 Parciálna 2/3 resekcia žalúdka: s gastrojejunostómou [Billroth II]  

5n132 Parciálna 2/3 resekcia žalúdka: s gastrojejunostómiou cez Roux-Y- anastomózu 5n132 Parciálna 2/3 resekcia žalúdka: s gastrojejunostómiou cez Roux-Y- anastomózu  

5n139 Parciálna 2/3 resekcia žalúdka: ostatné 5n139 Parciálna 2/3 resekcia žalúdka: ostatné  

5n13a.0 Subtotálna resekcia žalúdka (4/5): s gastrojejunostómiou analogicky Billroth II: bez lymfadenektómie 5n13a.0 Subtotálna resekcia žalúdka (4/5): s gastrojejunostómiou analogicky Billroth II: bez lymfadenektómie  

5n13a.1
Subtotálna resekcia žalúdka (4/5): s gastrojejunostómiou analogicky Billroth II: so systematickým 

čiastočným odstránenim lymfatických uzlín
5n13a.1

Subtotálna resekcia žalúdka (4/5): s gastrojejunostómiou analogicky Billroth II: so systematickým 

čiastočným odstránenim lymfatických uzlín
 

5n13a.2 Subtotálna resekcia žalúdka (4/5): s gastrojejunostómiou analogicky Billroth II: s lymfadenektómiou 5n13a.2 Subtotálna resekcia žalúdka (4/5): s gastrojejunostómiou analogicky Billroth II: s lymfadenektómiou  

5n13b.0
Subtotálna resekcia žalúdka (4/5): s gastrojejunostómiou pomocou Roux-Y-anastomózy: bez 

lymfadenektómie
5n13b.0

Subtotálna resekcia žalúdka (4/5): s gastrojejunostómiou pomocou Roux-Y-anastomózy: bez 

lymfadenektómie
 

5n13b.1
Subtotálna resekcia žalúdka (4/5): s gastrojejunostómiou pomocou Roux-Y-anastomózy: so 

systematickým čiastočným odstránenim lymfatických uzlín
5n13b.1

Subtotálna resekcia žalúdka (4/5): s gastrojejunostómiou pomocou Roux-Y-anastomózy: so 

systematickým čiastočným odstránenim lymfatických uzlín
 

5n13b.2
Subtotálna resekcia žalúdka (4/5): s gastrojejunostómiou pomocou Roux-Y-anastomózy: s 

lymfadenektómiou
5n13b.2

Subtotálna resekcia žalúdka (4/5): s gastrojejunostómiou pomocou Roux-Y-anastomózy: s 

lymfadenektómiou
 

5n13c.0 Subtotálna resekcia žalúdka (4/5): s interpozíciou tenkého čreva: bez lymfadenektómie 5n13c.0 Subtotálna resekcia žalúdka (4/5): s interpozíciou tenkého čreva: bez lymfadenektómie  

5n13c.1
Subtotálna resekcia žalúdka (4/5): s interpozíciou tenkého čreva: so systematickým čiastočným 

odstránenim lymfatických uzlín
5n13c.1

Subtotálna resekcia žalúdka (4/5): s interpozíciou tenkého čreva: so systematickým čiastočným 

odstránenim lymfatických uzlín
 

5n13c.2 Subtotálna resekcia žalúdka (4/5): s interpozíciou tenkého čreva: s lymfadenektómiou 5n13c.2 Subtotálna resekcia žalúdka (4/5): s interpozíciou tenkého čreva: s lymfadenektómiou  

5n13x.0 Iné subtotálne resekcie žalúdka (4/5): bez lymfadenektómie 5n13x.0 Subtotálna resekcia žalúdka (4/5): ostatné: bez lymfadenektómie  2)

5n13x.1 Iné subtotálne resekcie žalúdka (4/5): so systematickým čiastočným odstránenim lymfatických uzlín 5n13x.1
Subtotálna resekcia žalúdka (4/5): ostatné: so systematickým čiastočným odstránenim lymfatických 

uzlín
 2)

5n13x.2 Iné subtotálne resekcie žalúdka (4/5): s lymfadenektómiou 5n13x.2 Subtotálna resekcia žalúdka (4/5): ostatné: s lymfadenektómiou  2)

5n140.0
Totálna gastrektómia: s ezofagojejunostómiou analogicky Billroth II bez tvorby rezervoára: bez 

lymfadenektómie
5n140.0

Totálna gastrektómia: s ezofagojejunostómiou analogicky Billroth II bez tvorby rezervoára: bez 

lymfadenektómie
 

5n140.1
Totálna gastrektómia: s ezofagojejunostómiou analogicky Billroth II bez tvorby rezervoára: so 

systematickým čiastočným odstránenim lymfatických uzlín
5n140.1

Totálna gastrektómia: s ezofagojejunostómiou analogicky Billroth II bez tvorby rezervoára: so 

systematickým čiastočným odstránenim lymfatických uzlín
 

5n140.2
Totálna gastrektómia: s ezofagojejunostómiou analogicky Billroth II bez tvorby rezervoára: s 

lymfadenektómiou
5n140.2

Totálna gastrektómia: s ezofagojejunostómiou analogicky Billroth II bez tvorby rezervoára: s 

lymfadenektómiou
 

5n141.0
Totálna gastrektómia: s ezofagojejunostómiou analogicky Billroth II s tvorbou rezervoára: bez 

lymfadenektómie
5n141.0

Totálna gastrektómia: s ezofagojejunostómiou analogicky Billroth II s tvorbou rezervoára: bez 

lymfadenektómie
 

5n141.1
Totálna gastrektómia: s ezofagojejunostómiou analogicky Billroth II s tvorbou rezervoára: so 

systematickým čiastočným odstránenim lymfatických uzlín
5n141.1

Totálna gastrektómia: s ezofagojejunostómiou analogicky Billroth II s tvorbou rezervoára: so 

systematickým čiastočným odstránenim lymfatických uzlín
 

5n141.2
Totálna gastrektómia: s ezofagojejunostómiou analogicky Billroth II s tvorbou rezervoára: s 

lymfadenektómiou
5n141.2

Totálna gastrektómia: s ezofagojejunostómiou analogicky Billroth II s tvorbou rezervoára: s 

lymfadenektómiou
 



5n142.0
Totálna gastrektómia: s ezofagojejunostómiou pomocou Roux-Y anastomózy bez tvorby rezervoára: 

bez lymfadenektómie
5n142.0

Totálna gastrektómia: s ezofagojejunostómiou pomocou Roux-Y anastomózy bez tvorby rezervoára: 

bez lymfadenektómie
 

5n142.1
Totálna gastrektómia: s ezofagojejunostómiou pomocou Roux-Y anastomózy bez tvorby rezervoára: so 

systematickým čiastočným odstránenim lymfatických uzlín
5n142.1

Totálna gastrektómia: s ezofagojejunostómiou pomocou Roux-Y anastomózy bez tvorby rezervoára: so 

systematickým čiastočným odstránenim lymfatických uzlín
 

5n142.2
Totálna gastrektómia: s ezofagojejunostómiou pomocou Roux-Y anastomózy bez tvorby rezervoára: s 

lymfadenektómiou
5n142.2

Totálna gastrektómia: s ezofagojejunostómiou pomocou Roux-Y anastomózy bez tvorby rezervoára: s 

lymfadenektómiou
 

5n143.0
Totálna gastrektómia: s ezofagojejunostómiou pomocou Roux-Y anastomózy s tvorbou rezervoára: bez 

lymfadenektómie
5n143.0

Totálna gastrektómia: s ezofagojejunostómiou pomocou Roux-Y anastomózy s tvorbou rezervoára: bez 

lymfadenektómie
 

5n143.1
Totálna gastrektómia: s ezofagojejunostómiou pomocou Roux-Y anastomózy s tvorbou rezervoára: so 

systematickým čiastočným odstránenim lymfatických uzlín
5n143.1

Totálna gastrektómia: s ezofagojejunostómiou pomocou Roux-Y anastomózy s tvorbou rezervoára: so 

systematickým čiastočným odstránenim lymfatických uzlín
 

5n143.2
Totálna gastrektómia: s ezofagojejunostómiou pomocou Roux-Y anastomózy s tvorbou rezervoára: s 

lymfadenektómiou
5n143.2

Totálna gastrektómia: s ezofagojejunostómiou pomocou Roux-Y anastomózy s tvorbou rezervoára: s 

lymfadenektómiou
 

5n144.0 Totálna gastrektómia: s interpozíciou tenkého čreva bez tvorby rezervoára: bez lymfadenektómie 5n144.0 Totálna gastrektómia: s interpozíciou tenkého čreva bez tvorby rezervoara: bez lymfadenektómie  2)

5n144.1
Totálna gastrektómia: s interpozíciou tenkého čreva bez tvorby rezervoára: so systematickým 

čiastočným odstránenim lymfatických uzlín
5n144.1

Totálna gastrektómia: s interpozíciou tenkého čreva bez tvorby rezervoara: so systematickým 

čiastočným odstránenim lymfatických uzlín
 2)

5n144.2 Totálna gastrektómia: s interpozíciou tenkého čreva bez tvorby rezervoára: s lymfadenektómiou 5n144.2 Totálna gastrektómia: s interpozíciou tenkého čreva bez tvorby rezervoara: s lymfadenektómiou  2)

5n145.0 Totálna gastrektómia: s interpozíciou tenkého čreva s tvorbou rezervoára: bez lymfadenektómie 5n145.0 Totálna gastrektómia: s interpozíciou tenkého čreva, s tvorbou rezervoára: bez lymfadenektómie  2)

5n145.1
Totálna gastrektómia: s interpozíciou tenkého čreva s tvorbou rezervoára: so systematickým 

čiastočným odstránenim lymfatických uzlín
5n145.1

Totálna gastrektómia: s interpozíciou tenkého čreva, s tvorbou rezervoára: so systematickým 

čiastočným odstránenim lymfatických uzlín
 2)

5n145.2 Totálna gastrektómia: s interpozíciou tenkého čreva s tvorbou rezervoára: s lymfadenektómiou 5n145.2 Totálna gastrektómia: s interpozíciou tenkého čreva, s tvorbou rezervoára: s lymfadenektómiou  2)

5n146.0 Totálna gastrektómia: ektómia zvyškového (reziduálneho) žalúdka: bez lymfadenektómie 5n146.0 Totálna gastrektómia: ektómia zvyškového (reziduálneho) žalúdka: bez lymfadenektómie  

5n146.1
Totálna gastrektómia: ektómia reziduálneho žalúdka: so systematickým čiastočným odstránenim 

lymfatických uzlín
5n146.1

Totálna gastrektómia: ektómia reziduálneho žalúdka: so systematickým čiastočným odstránenim 

lymfatických uzlín
 

5n146.2 Totálna gastrektómia: ektómia zvyškového (reziduálneho) žalúdka: s lymfadenektómiou 5n146.2 Totálna gastrektómia: ektómia zvyškového (reziduálneho) žalúdka: s lymfadenektómiou  

5n14a.0
Totálna gastrektómia so subtotálnou resekciou pažeráku: s interpozíciou tenkého čreva: bez 

lymfadenektómie
5n14a.0

Totálna gastrektómia so subtotálnou resekciou pažeráku: s interpozíciou tenkého čreva: bez 

lymfadenektómie
 

5n14a.1
Totálna gastrektómia so subtotálnou resekciou pažeráku: s interpozíciou tenkého čreva: so 

systematickým čiastočným odstránenim lymfatických uzlín
5n14a.1

Totálna gastrektómia so subtotálnou resekciou pažeráku: s interpozíciou tenkého čreva: so 

systematickým čiastočným odstránenim lymfatických uzlín
 

5n14a.2
Totálna gastrektómia so subtotálnou resekciou pažeráku: s interpozíciou tenkého čreva: s 

lymfadenektómiou
5n14a.2

Totálna gastrektómia so subtotálnou resekciou pažeráku: s interpozíciou tenkého čreva: s 

lymfadenektómiou
 

5n14b.0
Totálna gastrektómia so subtotálnou resekciou pažeráku: s interpozíciou hrubého čreva: bez 

lymfadenektómie
5n14b.0

Totálna gastrektómia so subtotálnou resekciou pažeráku: s interpozíciou hrubého čreva: bez 

lymfadenektómie
 

5n14b.1
Totálna gastrektómia so subtotálnou resekciou pažeráku: s interpozíciou hrubého čreva: so 

systematickým čiastočným odstránenim lymfatických uzlín
5n14b.1

Totálna gastrektómia so subtotálnou resekciou pažeráku: s interpozíciou hrubého čreva: so 

systematickým čiastočným odstránenim lymfatických uzlín
 

5n14b.2
Totálna gastrektómia so subtotálnou resekciou pažeráku: s interpozíciou hrubého čreva: s 

lymfadenektómiou
5n14b.2

Totálna gastrektómia so subtotálnou resekciou pažeráku: s interpozíciou hrubého čreva: s 

lymfadenektómiou
 

5n14x.00 Iná totálna gastrektómia bez subtotálnej resekcie pažeráka: bez lymfadenektómie 5n149.0 Totálna gastrektómia: ostatné: bez lymfadenektómie 1) 2)

5n14x.01
Iná totálna gastrektómia bez subtotálnej resekcie pažeráka: so systematickým čiastočným odstránenim 

lymfatických uzlín
5n149.1 Totálna gastrektómia: ostatné: so systematickým čiastočným odstránenim lymfatických uzlín 1) 2)

5n14x.02 Iná totálna gastrektómia bez subtotálnej resekcie pažeráka: s lymfadenektómiou 5n149.2 Totálna gastrektómia: ostatné: s lymfadenektómiou 1) 2)

5n14x.10 Iná totálna gastrektómia so subtotálnou resekciou pažeráku: bez lymfadenektómie 5n14x.0 Totálna gastrektómia so subtotálnou resekciou pažeráku: ostatné: bez lymfadenektómie 1) 2)

5n14x.11
Iná totálna gastrektómia so subtotálnou resekciou pažeráku: so systematickým čiastočným 

odstránenim lymfatických uzlín
5n14x.1

Totálna gastrektómia so subtotálnou resekciou pažeráku: ostatné: so systematickým čiastočným 

odstránenim lymfatických uzlín
1) 2)

5n14x.12 Iná totálna gastrektómia so subtotálnou resekciou pažeráku: s lymfadenektómiou 5n14x.2 Totálna gastrektómia so subtotálnou resekciou pažeráku: ostatné: s lymfadenektómiou 1) 2)

5n150.0
Rozšírená subtotálna resekcia žalúdka: s gastrojejunostómiou analogicky Billroth II: bez 

lymfadenektómie
5n150.0

Rozšírená subtotálna resekcia žalúdka: s gastrojejunostómiou analogicky Billroth II: bez 

lymfadenektómie
 

5n151.0
Rozšírená subtotálna resekcia žalúdka: s gastrojejunostómiou pomocou Roux-Y-anastomózy: bez 

lymfadenektómie
5n151.0

Rozšírená subtotálna resekcia žalúdka: s gastrojejunostómiou pomocou Roux-Y-anastomózy: bez 

lymfadenektómie
 

5n152.0 Rozšírená subtotálna resekcia žalúdka: s interpozíciou tenkého čreva: bez lymfadenektómie 5n152.0 Rozšírená subtotálna resekcia žalúdka: s interpozíciou tenkého čreva: bez lymfadenektómie  

5n159 Rozšírená subtotálna resekcia žalúdka bez systematického odstránenia lymfatických uzlín: ostatné 5n159 Rozšírená subtotálna resekcia žalúdka bez systematického odstránenia lymfatických uzlín: ostatné  

5n15a.2
Rozšírená subtotálna resekcia žalúdka: s gastrojejunostómiou analogicky Billroth II: so systematickou 

lymfadenektómiou
5n15a.2

Rozšírená subtotálna resekcia žalúdka: s gastrojejunostómiou analogicky Billroth II: so systematickou 

lymfadenektómiou
 



5n15b.2
Rozšírená subtotálna resekcia žalúdka: s gastrojejunostómiou pomocou Roux-Y-anastomózy: so 

systematickou lymfadenektómiou
5n15b.2

Rozšírená subtotálna resekcia žalúdka: s gastrojejunostómiou pomocou Roux-Y-anastomózy: so 

systematickou lymfadenektómiou
 

5n15c.2
Rozšírená subtotálna resekcia žalúdka: s interpozíciou tenkého čreva: so systematickou 

lymfadenektómiou
5n15c.2

Rozšírená subtotálna resekcia žalúdka: s interpozíciou tenkého čreva: so systematickou 

lymfadenektómiou
 

5n15x Rozšírená subtotálna resekcia žalúdka so systematickým odstránením lymfatických uzlín: ostatné 5n15x Rozšírená subtotálna resekcia žalúdka so systematickým odstránením lymfatických uzlín: ostatné  

5n160.0
Rozšírená gastrektómia (s resekciou iného susediaceho orgánu): s ezofagojejunostómiou analogicky 

Billroth II bez tvorby rezervoára: bez lymfadenektómie
5n160.0

Rozšírená gastrektómia (s resekciou iného susediaceho orgánu): s ezofagojejunostómiou analogicky 

Billroth II bez tvorby rezervoára: bez lymfadenektómie
 

5n160.2
Rozšírená gastrektómia (s resekciou iného susediaceho orgánu) so systematickou lymfadenektómiou: s 

ezofagojejunostómiou analogicky Billroth II bez tvorby rezervoára: s lymfadenektómiou
5n160.2

Rozšírená gastrektómia (s resekciou iného susediaceho orgánu) so systematickou lymfadenektómiou: s 

ezofagojejunostómiou analogicky Billroth II bez tvorby rezervoára: s lymfadenektómiou
 

5n161.0
Rozšírená gastrektómia (s resekciou iného susediaceho orgánu): s ezofagojejunostómiou analogicky 

Billroth II s tvorbou rezervoára: bez lymfadenektómie
5n161.0

Rozšírená gastrektómia (s resekciou iného susediaceho orgánu): s ezofagojejunostómiou analogicky 

Billroth II s tvorbou rezervoára: bez lymfadenektómie
 

5n161.2
Rozšírená gastrektómia (s resekciou iného susediaceho orgánu): s ezofagojejunostómiou analogicky 

Billroth II s tvorbou rezervoára: so systematickou lymfadenektómiou
5n161.2

Rozšírená gastrektómia (s resekciou iného susediaceho orgánu): s ezofagojejunostómiou analogicky 

Billroth II s tvorbou rezervoára: so systematickou lymfadenektómiou
 

5n162.0
Rozšírená gastrektómia (s resekciou iného susediaceho orgánu): s ezofagojejunostómiou pomocou 

Roux-Y-anastomózy bez tvorby rezervoára: bez lymfadenektómie
5n162.0

Rozšírená gastrektómia (s resekciou iného susediaceho orgánu): s ezofagojejunostómiou pomocou 

Roux-Y-anastomózy bez tvorby rezervoára: bez lymfadenektómie
 

5n162.2
Rozšírená gastrektómia (s resekciou iného susediaceho orgánu): s ezofagojejunostómiou pomocou 

Roux-Y-anastomózy bez tvorby rezervoára: so systematickou lymfadenektómiou
5n162.2

Rozšírená gastrektómia (s resekciou iného susediaceho orgánu): s ezofagojejunostómiou pomocou 

Roux-Y-anastomózy bez tvorby rezervoára: so systematickou lymfadenektómiou
 

5n163.0
Rozšírená gastrektómia (s resekciou iného susediaceho orgánu): s ezofagojejunostómiou pomocou 

Roux-Y-anastomózy s tvorbou rezervoára: bez lymfadenektómie
5n163.0

Rozšírená gastrektómia (s resekciou iného susediaceho orgánu): s ezofagojejunostómiou pomocou 

Roux-Y-anastomózy s tvorbou rezervoára: bez lymfadenektómie
 

5n163.2
Rozšírená gastrektómia (s resekciou iného susediaceho orgánu): s ezofagojejunostómiou pomocou 

Roux-Y-anastomózy s tvorbou rezervoára: so systematickou lymfadenektómiou
5n163.2

Rozšírená gastrektómia (s resekciou iného susediaceho orgánu): s ezofagojejunostómiou pomocou 

Roux-Y-anastomózy s tvorbou rezervoára: so systematickou lymfadenektómiou
 

5n164.0
Rozšírená gastrektómia (s resekciou iného susediaceho orgánu): s interpozíciou tenkého čreva bez 

tvorby rezervoára: bez lymfadenektómie
5n164.0

Rozšírená gastrektómia (s resekciou iného susediaceho orgánu): s interpozíciou tenkého čreva bez 

tvorby rezervoára: bez lymfadenektómie
 

5n164.2
Rozšírená gastrektómia (s resekciou iného susediaceho orgánu): s interpozíciou tenkého čreva bez 

tvorby rezervoára: so systematickou lymfadenektómiou
5n164.2

Rozšírená gastrektómia (s resekciou iného susediaceho orgánu): s interpozíciou tenkého čreva bez 

tvorby rezervoára: so systematickou lymfadenektómiou
 

5n165.0
Rozšírená gastrektómia (s resekciou iného susediaceho orgánu): s interpozíciou tenkého čreva s 

tvorbou rezervoára: bez lymfadenektómie
5n165.0

Rozšírená gastrektómia (s resekciou iného susediaceho orgánu): s interpozíciou tenkého čreva, s 

tvorbou rezervoára: bez lymfadenektómie
 2)

5n165.2
Rozšírená gastrektómia (s resekciou iného susediaceho orgánu): s interpozíciou tenkého čreva s 

tvorbou rezervoára: so systematickou lymfadenektómiou
5n165.2

Rozšírená gastrektómia (s resekciou iného susediaceho orgánu): s interpozíciou tenkého čreva, s 

tvorbou rezervoára: so systematickou lymfadenektómiou
 2)

5n166.2 Rozšírená gastrektómia: ektómia zbytkovej časti žalúdka: so systematickou lymfadenektómiou 5n166.2 Rozšírená gastrektómia: ektómia zbytkovej časti žalúdka: so systematickou lymfadenektómiou  

5n16x
Rozšírená gastrektómia (s resekciou ostatného susediaceho orgánu) so systematickou 

lymfadenektómiou: ostatné
5n16x

Rozšírená gastrektómia (s resekciou ostatného susediaceho orgánu) so systematickou 

lymfadenektómiou: ostatné
 

5n16x.0 Rozšírená gastrektómia (s resekciou ostatného susediaceho orgánu): ostatné: bez lymfadenektómie 5n16x.0 Rozšírená gastrektómia (s resekciou ostatného susediaceho orgánu): ostatné: bez lymfadenektómie  

5n170.0 Gastroduodenostómia: laparotomicky 5n170.0 Gastroduodenostómia: laparotomicky  

5n170.2 Gastroduodenostómia: laparoskopicky 5n170.2 Gastroduodenostómia: laparoskopicky  

5n170.4 Gastroduodenostómia: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n170.4 Gastroduodenostómia: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n171.0 Predná gastroenterostómia: laparotomicky 5n171.0 Predná gastroenterostómia: laparotomicky  

5n171.2 Predná gastroenterostómia: laparoskopicky 5n171.2 Predná gastroenterostómia: laparoskopicky  

5n171.4 Predná gastroenterostómia: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n171.4 Predná gastroenterostómia: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n172.0 Zadná gastroenterostómia: laparotomicky 5n172.0 Zadná gastroenterostómia: laparotomicky  

5n172.2 Zadná gastroenterostómia: laparoskopicky 5n172.2 Zadná gastroenterostómia: laparoskopicky  

5n172.4 Zadná gastroenterostómia: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n172.4 Zadná gastroenterostómia: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n173.0 Revízia gastroenterostómie bez resekcie žalúdka: laparotomicky 5n173.0 Revízia gastroenterostómie bez resekcie žalúdka: laparotomicky  

5n173.2 Revízia gastroenterostómie bez resekcie žalúdka: laparoskopicky 5n173.2 Revízia gastroenterostómie bez resekcie žalúdka: laparoskopicky  

5n173.4 Revízia gastroenterostómie bez resekcie žalúdka: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n173.4 Revízia gastroenterostómie bez resekcie žalúdka: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n174.0
Gastroenterostómia bez resekcie žalúdka [bajpasové postupy], zošitie staplerom alebo transsekciou 

(pri adipozite), s gastrojejunostómiou pomocou Roux-Y- anastomózy: otvorená chirurgická
5n174.0

Gastroenterostómia bez resekcie žalúdka [bajpasové postupy], zošitie staplerom alebo transsekciou 

(pri adipozite), s gastrojejunostómiou pomocou Roux-Y- anastomózy: otvorená chirurgická
 

5n174.2
Gastroenterostómia bez resekcie žalúdka [bajpasové postupy], zošitie staplerom alebo transsekciou 

(pri adipozite), s gastrojejunostómiou pomocou Roux-Y- anastomózy: laparoskopicky
5n174.2

Gastroenterostómia bez resekcie žalúdka [bajpasové postupy], zošitie staplerom alebo transsekciou 

(pri adipozite), s gastrojejunostómiou pomocou Roux-Y- anastomózy: laparoskopicky
 



5n174.4

Gastroenterostómia bez resekcie žalúdka [bajpasové postupy], zošitie staplerom alebo transsekciou 

(pri adipozite), s gastrojejunostómiou pomocou Roux-Y- anastomózy: konverzia z laparoskopie na 

laparotómiu

5n174.4

Gastroenterostómia bez resekcie žalúdka [bajpasové postupy], zošitie staplerom alebo transsekciou 

(pri adipozite), s gastrojejunostómiou pomocou Roux-Y- anastomózy: konverzia z laparoskopie na 

laparotómiu

 

5n175.0
Gastroenterostómia bez resekcie žalúdka [bajpasové postupy], zošitie staplerom alebo transsekciou 

(pri adipozite), s gastrojejunostómiou analogiky Billroth II.: laparotomicky
5n175.0

Gastroenterostómia bez resekcie žalúdka [bajpasové postupy], zošitie staplerom alebo transsekciou 

(pri adipozite), s gastrojejunostómiou analogiky Billroth II.: laparotomicky
 

5n175.2
Gastroenterostómia bez resekcie žalúdka [bajpasové postupy], zošitie staplerom alebo transsekciou 

(pri adipozite), s gastrojejunostómiou analogiky Billroth II.: laparoskopicky
5n175.2

Gastroenterostómia bez resekcie žalúdka [bajpasové postupy], zošitie staplerom alebo transsekciou 

(pri adipozite), s gastrojejunostómiou analogiky Billroth II.: laparoskopicky
 

5n175.4
Gastroenterostómia bez resekcie žalúdka [bajpasové postupy], zošitie staplerom alebo transsekciou 

(pri adipozite), s gastrojejunostómiou analogiky Billroth II: konverzia z laparoskopie na laparotómiu
5n175.4

Gastroenterostómia bez resekcie žalúdka [bajpasové postupy], zošitie staplerom alebo transsekciou 

(pri adipozite), s gastrojejunostómiou analogiky Billroth II: konverzia z laparoskopie na laparotómiu
 

5n17x.0 Iná gastroenterostómia bez resekcie žalúdka: laparotomicky 5n17x.0 Iná gastroenterostómia bez resekcie žalúdka: laparotomicky  

5n17x.2 Iná gastroenterostómia bez resekcie žalúdka: laparoskopicky 5n17x.2 Iná gastroenterostómia bez resekcie žalúdka: laparoskopicky  

5n17x.4 Iná gastroenterostómia bez resekcie žalúdka: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n17x.4 Iná gastroenterostómia bez resekcie žalúdka: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n180.0 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: sutúra po poranení: otvorene chirurgicky abdominálne 5n180.0 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: sutúra po poranení: otvorene chirurgicky abdominálne  

5n180.1 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: sutúra po poranení: otvorene chirurgicky torakálne 5n180.1 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: sutúra po poranení: otvorene chirurgicky torakálne  

5n180.2 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: sutúra po poranení: laparoskopicky 5n180.2 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: sutúra po poranení: laparoskopicky  

5n180.4 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: sutúra po poranení: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n180.4 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: sutúra po poranení: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n180.x Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: sutúra po poranení: ostatné 5n180.x Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: sutúra po poranení: ostatné  

5n181.0
Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: uzavretie gastrostómie alebo (výživovacej) fistuly: otvorene 

chirurgicky abdominálne
5n181.0

Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: uzavretie gastrostómie alebo (výživovacej) fistuly: otvorene 

chirurgicky abdominálne
 

5n181.1
Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: uzavretie gastrostómie alebo (výživovacej) fistuly: otvorene 

chirurgicky torakálne
5n181.1

Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: uzavretie gastrostómie alebo (výživovacej) fistuly: otvorene 

chirurgicky torakálne
 

5n181.2
Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: uzavretie gastrostómie alebo (výživovacej) fistuly: 

laparoskopicky
5n181.2

Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: uzavretie gastrostómie alebo (výživovacej) fistuly: 

laparoskopicky
 

5n181.4
Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: uzavretie gastrostómie alebo (výživovacej) fistuly: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
5n181.4

Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: uzavretie gastrostómie alebo (výživovacej) fistuly: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
 

5n181.x Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: uzavretie gastrostómie alebo (výživovacej) fistuly: ostatné 5n181.x Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: uzavretie gastrostómie alebo (výživovacej) fistuly: ostatné  

5n182.0 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: gastropexia: otvorene chirurgicky abdominálne 5n182.0 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: gastropexia: otvorene chirurgicky abdominálne  

5n182.1 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: gastropexia: otvorene chirurgicky torakálne 5n182.1 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: gastropexia: otvorene chirurgicky torakálne  

5n182.2 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: gastropexia: laparoskopicky 5n182.2 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: gastropexia: laparoskopicky  

5n182.4 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: gastropexia: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n182.4 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: gastropexia: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n182.x Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: gastropexia: ostatné 5n182.x Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: gastropexia: ostatné  

5n183.0
Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: kardioplastika (napr. Belsey): otvorene chirurgicky 

abdominálne
5n183.0

Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: kardioplastika (napr. Belsey): otvorene chirurgicky 

abdominálne
 

5n183.1
Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: kardioplastika (napr. Belsey): otvorene chirurgicky torakálne 

(hrudnikom)
5n183.1

Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: kardioplastika (napr. Belsey): otvorene chirurgicky torakálne 

(hrudnikom)
 

5n183.2 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: kardioplastika (napr. Belsey): laparoskopicky 5n183.2 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: kardioplastika (napr. Belsey): laparoskopicky  

5n183.4
Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: kardioplastika (napr. Belsey): konverzia z laparoskopie na 

laparotómiu
5n183.4

Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: kardioplastika (napr. Belsey): konverzia z laparoskopie na 

laparotómiu
 

5n183.x Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: kardioplastika (napr. Belsey): ostatné 5n183.x Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: kardioplastika (napr. Belsey): ostatné  

5n184.0 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: fundoplikácia: otvorene chirurgicky abdominálne (brušne) 5n184.0 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: fundoplikácia: otvorene chirurgicky abdominálne (brušne)  

5n184.1 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: fundoplikácia: otvorene chirurgicky torakálne (hrudnikom) 5n184.1 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: fundoplikácia: otvorene chirurgicky torakálne (hrudnikom)  

5n184.2 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: fundoplikácia: laparoskopicky 5n184.2 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: fundoplikácia: laparoskopicky  

5n184.4 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: fundoplikácia: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n184.4 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: fundoplikácia: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n184.x Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: fundoplikácia: ostatné 5n184.x Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: fundoplikácia: ostatné  

5n185.0 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: hemifundoplikácia: otvorene chirurgicky abdominálne (brušne) 5n185.0 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: hemifundoplikácia: otvorene chirurgicky abdominálne (brušne)  

5n185.1
Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: hemifundoplikácia: otvorene chirurgicky torakálne 

(hrudnikom)
5n185.1

Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: hemifundoplikácia: otvorene chirurgicky torakálne 

(hrudnikom)
 



5n185.2 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: hemifundoplikácia: laparoskopicky 5n185.2 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: hemifundoplikácia: laparoskopicky  

5n185.4 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: hemifundoplikácia: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n185.4 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: hemifundoplikácia: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n185.x Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: hemifundoplikácia: ostatné 5n185.x Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: hemifundoplikácia: ostatné  

5n186.0
Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: hemifundoplikácia s hiátovou suturou: otvorene chirurgicky 

abdominálne
5n186.0

Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: hemifundoplikácia s hiátovou suturou: otvorene chirurgicky 

abdominálne
 

5n186.1
Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: hemifundoplikácia s hiátovou suturou: otvorene chirurgicky 

torakálne
5n186.1

Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: hemifundoplikácia s hiátovou suturou: otvorene chirurgicky 

torakálne
 

5n186.2 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: hemifundoplikácia s hiátovou suturou: laparoskopicky 5n186.2 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: hemifundoplikácia s hiátovou suturou: laparoskopicky  

5n186.4
Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: hemifundoplikácia s hiátovou suturou: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
5n186.4

Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: hemifundoplikácia s hiátovou suturou: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
 

5n186.x Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: hemifundoplikácia s hiátovou suturou: ostatné 5n186.x Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: hemifundoplikácia s hiátovou suturou: ostatné  

5n18a.0
Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: vertikálna gastroplastika podľa Masona: otvorene chirurgicky 

abdominálne (brušne)
5n18a.0

Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: vertikálna gastroplastika podľa Masona: otvorene chirurgicky 

abdominálne (brušne)
 

5n18a.1
Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: vertikálna gastroplastika podľa Masona: otvorene chirurgicky 

torakálne (hrudnikom)
5n18a.1

Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: vertikálna gastroplastika podľa Masona: otvorene chirurgicky 

torakálne (hrudnikom)
 

5n18a.2 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: vertikálna gastroplastika podľa Masona: laparoskopicky 5n18a.2 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: vertikálna gastroplastika podľa Masona: laparoskopicky  

5n18a.4
Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: vertikálna gastroplastika podľa Masona: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
5n18a.4

Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: vertikálna gastroplastika podľa Masona: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
 

5n18a.x Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: vertikálna gastroplastika podľa Masona: ostatné 5n18a.x Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: vertikálna gastroplastika podľa Masona: ostatné  

5n18b.0
Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: implantácia alebo výmena nenastaviteľnej bandáže žalúdka: 

otvorene chirurgicky
5n18b.0

Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: implantácia alebo výmena nenastaviteľnej bandáže žalúdka: 

otvorene chirurgicky
 

5n18b.1
Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: implantácia alebo výmena nenastaviteľnej bandáže žalúdka: 

otvorene chirurgicky torakálne (hrudnikom)
5n18b.1

Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: implantácia alebo výmena nenastaviteľnej bandáže žalúdka: 

otvorene chirurgicky torakálne (hrudnikom)
 

5n18b.2
Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: implantácia alebo výmena nenastaviteľnej bandáže žalúdka: 

laparoskopicky
5n18b.2

Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: implantácia alebo výmena nenastaviteľnej bandáže žalúdka: 

laparoskopicky
 

5n18b.4
Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: implantácia alebo výmena nenastaviteľnej bandáže žalúdka: 

konverzia z laparoskopie na laparotómiu
5n18b.4

Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: implantácia alebo výmena nenastaviteľnej bandáže žalúdka: 

konverzia z laparoskopie na laparotómiu
 

5n18b.x
Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: implantácia alebo výmena nenastaviteľnej bandáže žalúdka: 

ostatné
5n18b.x

Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: implantácia alebo výmena nenastaviteľnej bandáže žalúdka: 

ostatné
 

5n18c.0
Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: implantácia alebo výmena nastaviteľnej bandáže žalúdka: 

otvorene chirurgickyabdominálne (brušne)
5n18c.0

Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: implantácia alebo výmena nastaviteľnej bandáže žalúdka: 

otvorene chirurgickyabdominálne (brušne)
 

5n18c.1
Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: implantácia alebo výmena nastaviteľnej bandáže žalúdka: 

otvorene chirurgicky torakálne (hrudnikom)
5n18c.1

Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: implantácia alebo výmena nastaviteľnej bandáže žalúdka: 

otvorene chirurgicky torakálne (hrudnikom)
 

5n18c.2
Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: implantácia alebo výmena nastaviteľnej bandáže žalúdka: 

laparoskopicky
5n18c.2

Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: implantácia alebo výmena nastaviteľnej bandáže žalúdka: 

laparoskopicky
 

5n18c.4
Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: implantácia alebo výmena nastaviteľnej bandáže žalúdka: 

konverzia z laparoskopie na laparotómiu
5n18c.4

Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: implantácia alebo výmena nastaviteľnej bandáže žalúdka: 

konverzia z laparoskopie na laparotómiu
 

5n18c.x
Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: implantácia alebo výmena nastaviteľnej bandáže žalúdka: 

ostatné
5n18c.x

Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: implantácia alebo výmena nastaviteľnej bandáže žalúdka: 

ostatné
 

5n18d.0
Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: znovazafixovanie dislokovanej bandáže žalúdka: otvorene 

chirurgicky abdominálne (brušne)
5n18d.0

Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: znovazafixovanie dislokovanej bandáže žalúdka: otvorene 

chirurgicky abdominálne (brušne)
 

5n18d.1
Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: znovazafixovanie dislokovanej bandáže žalúdka: otvorene 

chirurgicky torakálne (hrudnikom)
5n18d.1

Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: znovazafixovanie dislokovanej bandáže žalúdka: otvorene 

chirurgicky torakálne (hrudnikom)
 

5n18d.2
Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: znovazafixovanie dislokovanej bandáže žalúdka: 

laparoskopicky
5n18d.2

Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: znovazafixovanie dislokovanej bandáže žalúdka: 

laparoskopicky
 

5n18d.4
Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: znovazafixovanie dislokovanej bandáže žalúdka: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
5n18d.4

Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: znovazafixovanie dislokovanej bandáže žalúdka: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
 

5n18d.x Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: znovazafixovanie dislokovanej bandáže žalúdka: ostatné 5n18d.x Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: znovazafixovanie dislokovanej bandáže žalúdka: ostatné  

5n18e.0
Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: odstránenie jednej žalúdočnej bandáže: otvorene chirurgicky 

abdominálne (brušne)
5n18e.0

Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: odstránenie jednej žalúdočnej bandáže: otvorene chirurgicky 

abdominálne (brušne)
 

5n18e.1
Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: odstránenie jednej žalúdočnej bandáže: otvorene chirurgicky 

torakálne (hrudnikom)
5n18e.1

Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: odstránenie jednej žalúdočnej bandáže: otvorene chirurgicky 

torakálne (hrudnikom)
 

5n18e.2 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: odstránenie jednej žalúdočnej bandáže: laparoskopicky 5n18e.2 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: odstránenie jednej žalúdočnej bandáže: laparoskopicky  



5n18e.4
Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: odstránenie jednej žalúdočnej bandáže: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
5n18e.4

Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: odstránenie jednej žalúdočnej bandáže: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
 

5n18e.x Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: odstránenie jednej žalúdočnej bandáže: ostatné 5n18e.x Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: odstránenie jednej žalúdočnej bandáže: ostatné  

5n18x.0 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: ostatné: otvorene chirurgicky abdominálne (brušne) 5n18x.0 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: ostatné: otvorene chirurgicky abdominálne (brušne)  

5n18x.1
Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: ostatné: rekonštrukčná operácia na žalúdku: otvorene 

chirurgicky torakálne (hrudnikom)
5n18x.1

Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: ostatné: rekonštrukčná operácia na žalúdku: otvorene 

chirurgicky torakálne (hrudnikom)
 

5n18x.2 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: ostatné: laparoskopicky 5n18x.2 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: ostatné: laparoskopicky  

5n18x.4 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: ostatné: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n18x.4 Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: ostatné: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n18x.x Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: ostatné: ostatné 5n18x.x Iné rekonštrukčné operácie na žalúdku: ostatné: ostatné  

5n190.0 Iné operácie na žalúdku: sklerotizácia varixov v oblasti fundusu: laparotomicky 5n190.0 Iné operácie na žalúdku: sklerotizácia varixov v oblasti fundusu: laparotomicky  

5n190.2 Iné operácie na žalúdku: sklerotizácia varixov v oblasti fundusu: laparoskopicky 5n190.2 Iné operácie na žalúdku: sklerotizácia varixov v oblasti fundusu: laparoskopicky  

5n190.4
Iné operácie na žalúdku: sklerotizácia varixov v oblasti fundusu: konverzia z laparoskopie na otvorene 

chirurgicky
5n190.4

Iné operácie na žalúdku: sklerotizácia varixov v oblasti fundusu: konverzia z laparoskopie na otvorene 

chirurgicky
 

5n190.6 Iné operácie na žalúdku: sklerotizácia varixov v oblasti fundusu: endoskopicky 5n190.6 Iné operácie na žalúdku: sklerotizácia varixov v oblasti fundusu: endoskopicky  

5n190.x Iné operácie na žalúdku: sklerotizácia varixov v oblasti fundusu: ostatné 5n190.x Iné operácie na žalúdku: sklerotizácia varixov v oblasti fundusu: ostatné  

5n191.0 Iné operácie na žalúdku: sutúra varixov v oblasti fundusu: laparotomicky 5n191.0 Iné operácie na žalúdku: sutúra varixov v oblasti fundusu: laparotomicky  

5n191.2 Iné operácie na žalúdku: sutúra varixov v oblasti fundusu: laparoskopicky 5n191.2 Iné operácie na žalúdku: sutúra varixov v oblasti fundusu: laparoskopicky  

5n191.4
Iné operácie na žalúdku: sutúra varixov v oblasti fundusu: konverzia z laparoskopie na otvorene 

chirurgicky
5n191.4

Iné operácie na žalúdku: sutúra varixov v oblasti fundusu: konverzia z laparoskopie na otvorene 

chirurgicky
 

5n191.6 Iné operácie na žalúdku: sutúra varixov v oblasti fundusu: endoskopicky 5n191.6 Iné operácie na žalúdku: sutúra varixov v oblasti fundusu: endoskopicky  

5n191.x Iné operácie na žalúdku: sutúra varixov v oblasti fundusu: ostatné 5n191.x Iné operácie na žalúdku: sutúra varixov v oblasti fundusu: ostatné  

5n193.0 Iné operácie na žalúdku: odstránenie žaludočného volvulu: laparotomicky 5n193.0 Iné operácie na žalúdku: odstránenie žaludočného volvulu: laparotomicky  

5n193.2
Iné operácie na žalúdku: odstránenie žaludočného volvulu: odstránenie žaludočného volvulu: 

laparoskopicky
5n193.2

Iné operácie na žalúdku: odstránenie žaludočného volvulu: odstránenie žaludočného volvulu: 

laparoskopicky
 

5n193.4
Iné operácie na žalúdku: odstránenie žaludočného volvulu: konverzia z laparoskopie na otvorene 

chirurgicky
5n193.4

Iné operácie na žalúdku: odstránenie žaludočného volvulu: konverzia z laparoskopie na otvorene 

chirurgicky
 

5n193.6 Iné operácie na žalúdku: odstránenie žaludočného volvulu: endoskopicky 5n193.6 Iné operácie na žalúdku: odstránenie žaludočného volvulu: endoskopicky  

5n193.x Iné operácie na žalúdku: odstránenie žaludočného volvulu: ostatné 5n193.x Iné operácie na žalúdku: odstránenie žaludočného volvulu: ostatné  

5n194.0 Iné operácie na žalúdku: uzavretie fistuly medzi hrubým črevom a žalúdkom: laparotomicky 5n194.0 Iné operácie na žalúdku: uzavretie fistuly medzi hrubým črevom a žalúdkom: laparotomicky  

5n194.2 Iné operácie na žalúdku: uzavretie fistuly medzi hrubým črevom a žalúdkom: laparoskopicky 5n194.2 Iné operácie na žalúdku: uzavretie fistuly medzi hrubým črevom a žalúdkom: laparoskopicky  

5n194.4
Iné operácie na žalúdku: uzavretie fistuly medzi hrubým črevom a žalúdkom: konverzia z laparoskopie 

na otvorene chirurgicky
5n194.4

Iné operácie na žalúdku: uzavretie fistuly medzi hrubým črevom a žalúdkom: konverzia z laparoskopie 

na otvorene chirurgicky
 

5n194.6 Iné operácie na žalúdku: uzavretie fistuly medzi hrubým črevom a žalúdkom: endoskopicky 5n194.6 Iné operácie na žalúdku: uzavretie fistuly medzi hrubým črevom a žalúdkom: endoskopicky  

5n194.x Iné operácie na žalúdku: uzavretie fistuly medzi hrubým črevom a žalúdkom: ostatné 5n194.x Iné operácie na žalúdku: uzavretie fistuly medzi hrubým črevom a žalúdkom: ostatné  

5n195.0 Iné operácie na žalúdku: sutúra alebo prešitie žaludočného vredu: laparotomicky 5n195.0 Iné operácie na žalúdku: sutúra alebo prešitie žaludočného vredu: laparotomicky  

5n195.2 Iné operácie na žalúdku: sutúra alebo prešitie žaludočného vredu: laparoskopicky 5n195.2 Iné operácie na žalúdku: sutúra alebo prešitie žaludočného vredu: laparoskopicky  

5n195.4
Iné operácie na žalúdku: sutúra alebo prešitie žaludočného vredu: konverzia z laparoskopie na 

otvorene chirurgicky
5n195.4

Iné operácie na žalúdku: sutúra alebo prešitie žaludočného vredu: konverzia z laparoskopie na 

otvorene chirurgicky
 

5n195.6 Iné operácie na žalúdku: sutúra alebo prešitie žaludočného vredu: endoskopicky 5n195.6 Iné operácie na žalúdku: sutúra alebo prešitie žaludočného vredu: endoskopicky  

5n195.x Iné operácie na žalúdku: sutúra alebo prešitie žaludočného vredu: ostatné 5n195.x Iné operácie na žalúdku: sutúra alebo prešitie žaludočného vredu: ostatné  

5n196.0 Iné operácie na žalúdku: dilatácia: laparotomicky 5n196.0 Iné operácie na žalúdku: dilatácia: laparotomicky  

5n196.2 Iné operácie na žalúdku: dilatácia: laparoskopicky 5n196.2 Iné operácie na žalúdku: dilatácia: laparoskopicky  

5n196.4 Iné operácie na žalúdku: dilatácia: konverzia z laparoskopie na otvorene chirurgicky 5n196.4 Iné operácie na žalúdku: dilatácia: konverzia z laparoskopie na otvorene chirurgicky  

5n196.6 Iné operácie na žalúdku: dilatácia: endoskopicky 5n196.6 Iné operácie na žalúdku: dilatácia: endoskopicky  

5n196.x Iné operácie na žalúdku: dilatácia: ostatné 5n196.x Iné operácie na žalúdku: dilatácia: ostatné  

5n197.0 Iné operácie na žalúdku: ligatúra (banding) varixov v oblasti fundusu: laparotomicky 5n197.0 Iné operácie na žalúdku: ligatúra (banding) varixov v oblasti fundusu: laparotomicky  

5n197.2 Iné operácie na žalúdku: ligatúra (banding) varixov v oblasti fundusu: laparoskopicky 5n197.2 Iné operácie na žalúdku: ligatúra (banding) varixov v oblasti fundusu: laparoskopicky  

5n197.4
Iné operácie na žalúdku: ligatúra (banding) varixov v oblasti fundusu: konverzia z laparoskopie na 

otvorene chirurgicky
5n197.4

Iné operácie na žalúdku: ligatúra (banding) varixov v oblasti fundusu: konverzia z laparoskopie na 

otvorene chirurgicky
 

5n197.6 Iné operácie na žalúdku: ligatúra (banding) varixov v oblasti fundusu: endoskopicky 5n197.6 Iné operácie na žalúdku: ligatúra (banding) varixov v oblasti fundusu: endoskopicky  

5n197.x Iné operácie na žalúdku: ligatúra (banding) varixov v oblasti fundusu: ostatné 5n197.x Iné operácie na žalúdku: ligatúra (banding) varixov v oblasti fundusu: ostatné  



5n198 Iné operácie na žalúdku: pyloromyotómia 5n198 Iné operácie na žalúdku: pyloromyotómia  

5n199 Iné operácie na žalúdku: pyloroplastika 5n199 Iné operácie na žalúdku: pyloroplastika  

5n19a Iné operácie na žalúdku: resekcia pyloru s gastroduodenostómiou (napr. pri atrézii pyloru) 5n19a Iné operácie na žalúdku: resekcia pyloru s gastroduodenostómiou (napr. pri atrézii pyloru)  

5n19b.0 Iné operácie na žalúdku: rozšírenie: laparotomicky 5n19b.0 Iné operácie na žalúdku: rozšírenie: laparotomicky  

5n19b.2 Iné operácie na žalúdku: rozšírenie: laparoskopicky 5n19b.2 Iné operácie na žalúdku: rozšírenie: laparoskopicky  

5n19b.4 Iné operácie na žalúdku: rozšírenie: konverzia z laparoskopie na otvorene chirurgicky 5n19b.4 Iné operácie na žalúdku: rozšírenie: konverzia z laparoskopie na otvorene chirurgicky  

5n19b.6 Iné operácie na žalúdku: rozšírenie: endoskopicky 5n19b.6 Iné operácie na žalúdku: rozšírenie: endoskopicky  

5n19b.x Iné operácie na žalúdku: rozšírenie: ostatné 5n19b.x Iné operácie na žalúdku: rozšírenie: ostatné  

5n19c.0 Iné operácie na žalúdku: Endo-Loop: laparotomicky 5n19c.0 Iné operácie na žalúdku: endo-Loop: laparotomicky  

5n19c.2 Iné operácie na žalúdku: Endo-Loop: laparoskopicky 5n19c.2 Iné operácie na žalúdku: Endo-Loop: laparoskopicky  

5n19c.4 Iné operácie na žalúdku: Endo-Loop: konverzia z laparoskopie na otvorene chirurgicky 5n19c.4 Iné operácie na žalúdku: Endo-Loop: konverzia z laparoskopie na otvorene chirurgicky  

5n19c.6 Iné operácie na žalúdku: Endo-Loop: endoskopicky 5n19c.6 Iné operácie na žalúdku: Endo-Loop: endoskopicky  

5n19c.x Iné operácie na žalúdku: Endo-Loop: ostatné 5n19c.x Iné operácie na žalúdku: Endo-Loop: ostatné  

5n19d.0 Iné operácie na žalúdku: klipovanie: laparotomicky 5n19d.0 Iné operácie na žalúdku: klipovanie: laparotomicky  

5n19d.2 Iné operácie na žalúdku: klipovanie: laparoskopicky 5n19d.2 Iné operácie na žalúdku: klipovanie: laparoskopicky  

5n19d.4 Iné operácie na žalúdku: klipovanie: konverzia z laparoskopie na otvorene chirurgicky 5n19d.4 Iné operácie na žalúdku: klipovanie: konverzia z laparoskopie na otvorene chirurgicky  

5n19d.6 Iné operácie na žalúdku: klipovanie: endoskopicky 5n19d.6 Iné operácie na žalúdku: klipovanie: endoskopicky  

5n19d.x Iné operácie na žalúdku: klipovanie: ostatné 5n19d.x Iné operácie na žalúdku: klipovanie: ostatné  

5n19e.0 Iné operácie na žalúdku: injekcia: laparotomicky 5n19e.0 Iné operácie na žalúdku: injekcia: laparotomicky  

5n19e.2 Iné operácie na žalúdku: injekcia: laparoskopicky 5n19e.2 Iné operácie na žalúdku: injekcia: laparoskopicky  

5n19e.4 Iné operácie na žalúdku: injekcia: konverzia z laparoskopie na otvorene chirurgicky 5n19e.4 Iné operácie na žalúdku: injekcia: konverzia z laparoskopie na otvorene chirurgicky  

5n19e.6 Iné operácie na žalúdku: injekcia: endoskopicky 5n19e.6 Iné operácie na žalúdku: injekcia: endoskopicky  

5n19e.x Iné operácie na žalúdku: injekcia: ostatné 5n19e.x Iné operácie na žalúdku: injekcia: ostatné  

5n19h.0
Iné operácie na žalúdku: vloženie alebo výmena protézy so samoexpandujúcou schopnosťou: 

laparotomicky
5n19h.0

Iné operácie na žalúdku: vloženie alebo výmena protézy so samoexpandujúcou schopnosťou: 

laparotomicky
 

5n19h.2
Iné operácie na žalúdku: vloženie alebo výmena protézy so samoexpandujúcou schopnosťou: 

laparoskopicky
5n19h.2

Iné operácie na žalúdku: vloženie alebo výmena protézy so samoexpandujúcou schopnosťou: 

laparoskopicky
 

5n19h.4
Iné operácie na žalúdku: vloženie alebo výmena protézy so samoexpandujúcou schopnosťou: 

konverzia z laparoskopie na otvorene chirurgicky
5n19h.4

Iné operácie na žalúdku: vloženie alebo výmena protézy so samoexpandujúcou schopnosťou: 

konverzia z laparoskopie na otvorene chirurgicky
 

5n19h.6
Iné operácie na žalúdku: vloženie alebo výmena protézy so samoexpandujúcou schopnosťou: 

endoskopicky
5n19h.6

Iné operácie na žalúdku: vloženie alebo výmena protézy so samoexpandujúcou schopnosťou: 

endoskopicky
 

5n19h.x Iné operácie na žalúdku: vloženie alebo výmena protézy so samoexpandujúcou schopnosťou: ostatné 5n19h.x Iné operácie na žalúdku: vloženie alebo výmena protézy so samoexpandujúcou schopnosťou: ostatné  

5n19j.0
Iné operácie na žalúdku: odstránenie jednej protézy so samoexpandujúcou schopnosťou: 

laparotomicky
5n19j.0

Iné operácie na žalúdku: odstránenie jednej protézy, so samoexpandujúcou schopnosťou: 

laparotomicky
 2)

5n19j.2
Iné operácie na žalúdku: odstránenie jednej protézy so samoexpandujúcou schopnosťou: 

laparoskopicky
5n19j.2

Iné operácie na žalúdku: odstránenie jednej protézy, so samoexpandujúcou schopnosťou: 

laparoskopicky
 2)

5n19j.4
Iné operácie na žalúdku: odstránenie jednej protézy so samoexpandujúcou schopnosťou: konverzia z 

laparoskopie na otvorene chirurgicky
5n19j.4

Iné operácie na žalúdku: odstránenie jednej protézy, so samoexpandujúcou schopnosťou: konverzia z 

laparoskopie na otvorene chirurgicky
 2)

5n19j.6
Iné operácie na žalúdku: odstránenie jednej protézy so samoexpandujúcou schopnosťou: 

endoskopicky
5n19j.6

Iné operácie na žalúdku: odstránenie jednej protézy, so samoexpandujúcou schopnosťou: 

endoskopicky
 2)

5n19j.x Iné operácie na žalúdku: odstránenie jednej protézy so samoexpandujúcou schopnosťou: ostatné 5n19j.x Iné operácie na žalúdku: odstránenie jednej protézy, so samoexpandujúcou schopnosťou: ostatné  2)

5n19k.0
Iné operácie na žalúdku: vloženie alebo výmena protézy bez samoexpandujúcej schopnosti: otvorený 

spôsob
5n19k.0

Iné operácie na žalúdku: vloženie alebo výmena protézy, bez samoexpandujúcej schopnosti: otvorený 

spôsob
 2)

5n19k.2
Iné operácie na žalúdku: vloženie alebo výmena protézy bez samoexpandujúcej schopnosti: 

laparoskopicky
5n19k.2

Iné operácie na žalúdku: vloženie alebo výmena protézy, bez samoexpandujúcej schopnosti: 

laparoskopicky
 2)

5n19k.4
Iné operácie na žalúdku: vloženie alebo výmena protézy bez samoexpandujúcej schopnosti: konverzia z 

laparoskopie na otvorene chirurgicky
5n19k.4

Iné operácie na žalúdku: vloženie alebo výmena protézy, bez samoexpandujúcej schopnosti: konverzia 

z laparoskopie na otvorene chirurgicky
 2)

5n19k.6
Iné operácie na žalúdku: vloženie alebo výmena protézy bez samoexpandujúcej schopnosti: 

endoskopicky
5n19k.6

Iné operácie na žalúdku: vloženie alebo výmena protézy, bez samoexpandujúcej schopnosti: 

endoskopicky
 2)

5n19k.x Iné operácie na žalúdku: vloženie alebo výmena protézy bez samoexpandujúcej schopnosti: ostatné 5n19k.x Iné operácie na žalúdku: vloženie alebo výmena protézy, bez samoexpandujúcej schopnosti: ostatné  2)

5n19m.0 Iné operácie na žalúdku: odstránenie protézy bez samoexpandujúcej schopnosti: laparotomicky 5n19m.0 Iné operácie na žalúdku: odstránenie protézy, bez samoexpandujúcej schopnosti: laparotomicky  2)



5n19m.2 Iné operácie na žalúdku: odstránenie protézy bez samoexpandujúcej schopnosti: laparoskopicky 5n19m.2 Iné operácie na žalúdku: odstránenie protézy, bez samoexpandujúcej schopnosti: laparoskopicky  2)

5n19m.4
Iné operácie na žalúdku: odstránenie protézy bez samoexpandujúcej schopnosti: konverzia z 

laparoskopie na otvorene chirurgicky
5n19m.4

Iné operácie na žalúdku: odstránenie protézy, bez samoexpandujúcej schopnosti: konverzia z 

laparoskopie na otvorene chirurgicky
 2)

5n19m.6 Iné operácie na žalúdku: odstránenie protézy bez samoexpandujúcej schopnosti: endoskopicky 5n19m.6 Iné operácie na žalúdku: odstránenie protézy, bez samoexpandujúcej schopnosti: endoskopicky  2)

5n19m.x Iné operácie na žalúdku: odstránenie protézy bez samoexpandujúcej schopnosti: ostatné 5n19m.x Iné operácie na žalúdku: odstránenie protézy, bez samoexpandujúcej schopnosti: ostatné  2)

5n19n.0
Iné operácie na žalúdku: implantácia žaludočného pace-makera (kardiostimulátora): implantácia sondy 

laparotomicky
5n19n.0

Iné operácie na žalúdku: implantácia žaludočného pace-makera (kardiostimulátora): implantácia sondy 

laparotomicky
 

5n19n.1
Iné operácie na žalúdku: implantácia žaludočného pace-makera (kardiostimulátora): implantácia sondy 

laparoskopicky
5n19n.1

Iné operácie na žalúdku: implantácia žaludočného pace-makera (kardiostimulátora): implantácia sondy 

laparoskopicky
 

5n19n.2
Iné operácie na žalúdku: implantácia žaludočného pace-makera (kardiostimulátora): s implantáciou 

sondy konverziou z laparoskopického na otvorený chirurgický
5n19n.2

Iné operácie na žalúdku: implantácia žaludočného pace-makera (kardiostimulátora): s implantáciou 

sondy konverziou z laparoskopického na otvorený chirurgický
 

5n19p.0
Iné operácie na žalúdku: revízia alebo odstránenie sondy žaludočného pace-makeru 

(kardiostimulátora): laparotomicky
5n19p.0

Iné operácie na žalúdku: revízia alebo odstránenie sondy žaludočného pace-makeru 

(kardiostimulátora): laparotomicky
 

5n19p.2
Iné operácie na žalúdku: revízia alebo odstránenie sondy žaludočného pace-makeru 

(kardiostimulátora): laparoskopicky
5n19p.2

Iné operácie na žalúdku: revízia alebo odstránenie sondy žaludočného pace-makeru 

(kardiostimulátora): laparoskopicky
 

5n19p.4
Iné operácie na žalúdku: revízia alebo odstránenie sondy žaludočného pace-makeru 

(kardiostimulátora): konverzia z laparoskopie na laparotómiu
5n19p.4

Iné operácie na žalúdku: revízia alebo odstránenie sondy žaludočného pace-makeru 

(kardiostimulátora): konverzia z laparoskopie na laparotómiu
 

5n19q
Iné operácie na žalúdku: revízia alebo odstránenie agregátu žaludočného pace-makeru 

(kardiostimulátora)
5n19q

Iné operácie na žalúdku: revízia alebo odstránenie agregátu žaludočného pace-makeru 

(kardiostimulátora)
 

5n19r Iné operácie na žalúdku: endoskopické zmenšovanie (rezídua-zbytku) žalúdka 5n19r Iné operácie na žalúdku: endoskopické zmenšovanie (rezídua-zbytku) žalúdka  

5n19s Iné operácie na žalúdku: operácie na pylore 5n19z Iné operácie na žalúdku: ostatné operácie na pylore 1) 2)

5n19x.0 Iné operácie na žalúdku: laparotomicky 5n19x.0 Iné operácie na žalúdku: ostatné: laparotomicky  2)

5n19x.2 Iné operácie na žalúdku: laparoskopicky 5n19x.2 Iné operácie na žalúdku: ostatné: laparoskopicky  2)

5n19x.4 Iné operácie na žalúdku: konverzia z laparoskopie na otvorene chirurgicky 5n19x.4 Iné operácie na žalúdku: ostatné: konverzia z laparoskopie na otvorene chirurgicky  2)

5n19x.6 Iné operácie na žalúdku: endoskopicky 5n19x.6 Iné operácie na žalúdku: ostatné: endoskopicky  2)

5n19x.x Iné operácie na žalúdku: ostatné 5n19x.x Iné operácie na žalúdku: ostatné  

5n200 Incízia čreva: duodenum 5n200 Incízia čreva: duodenum  

5n201 Incízia čreva: jejunum alebo ileum 5n201 Incízia čreva: jejunum alebo ileum  

5n202 Incízia čreva: kolon 5n202 Incízia čreva: kolon  

5n203 Incízia čreva: perkutána endoskopická jejunostómia (PEJ) 5n203 Incízia čreva: perkutána endoskopická jejunostómia (PEJ)  

5n20a Bajpasové anastomózy čriev: tenké črevo k tenkému črevu 5n20a Bajpasové anastomózy čriev: tenké črevo k tenkému črevu  

5n20b Bajpasové anastomózy čriev: duodenum k duodenu 5n20b Bajpasové anastomózy čriev: duodenum k duodenu  

5n20c Bajpasové anastomózy čriev: tenké črevo k hrubému črevu 5n20c Bajpasové anastomózy čriev: tenké črevo k hrubému črevu  

5n20d Bajpasové anastomózy čriev: hrubé črevo k hrubému črevu 5n20d Bajpasové anastomózy čriev: hrubé črevo k hrubému črevu  

5n20e Bajpasové anastomózy čriev: viacpočetné anastomózy 5n20e Bajpasové anastomózy čriev: viacpočetné anastomózy  

5n20x Bajpasové anastomózy čriev: ostatné 5n20x Bajpasové anastomózy čriev: iné  2)

5n210 Lokálna excízia na tenkom čreve intraluminálnych membrán 5n210 Lokálna excízia na tenkom čreve intraluminálnych membrán  

5n211.0 Lokálna excízia na tenkom čreve: laparotomicky 5n211 Lokálna excízia na tenkom čreve: laparotomicky 1) 

5n211.2 Lokálna excízia na tenkom čreve: laparoskopicky 5n211.2 Lokálna excízia na tenkom čreve: laparoskopicky  

5n214.0 Deštrukcia patologického tkaniva na tenkom čreve: otvorená chirurgická: elektrokoagulácia 5n214.0 Deštrukcia patologického tkaniva na tenkom čreve: otvorená chirurgická: elektrokoagulácia  

5n214.1 Deštrukcia patologického tkaniva na tenkom čreve: otvorená chirurgická: laserová koagulácia 5n214.1 Deštrukcia patologického tkaniva na tenkom čreve: otvorená chirurgická: laserová koagulácia  

5n214.2 Deštrukcia patologického tkaniva na tenkom čreve: otvorená chirurgická: termokoagulácia 5n214.2 Deštrukcia patologického tkaniva na tenkom čreve: otvorená chirurgická: termokoagulácia  

5n214.3 Deštrukcia patologického tkaniva na tenkom čreve: otvorená chirurgická: kryokoagulácia 5n214.3 Deštrukcia patologického tkaniva na tenkom čreve: otvorená chirurgická: kryokoagulácia  

5n214.4 Deštrukcia patologického tkaniva na tenkom čreve: otvorená chirurgická: fotodynamická liečba 5n214.4 Deštrukcia patologického tkaniva na tenkom čreve: otvorená chirurgická: fotodynamická liečba  

5n214.x Deštrukcia patologického tkaniva na tenkom čreve: otvorená chirurgická: ostatné 5n214.x Deštrukcia patologického tkaniva na tenkom čreve: otvorená chirurgická: ostatné  

5n215.0 Deštrukcia patologického tkaniva na tenkom čreve: laparoskopická: elektrokoagulácia 5n215.0 Deštrukcia patologického tkaniva na tenkom čreve: laparoskopická: elektrokoagulácia  

5n215.1 Deštrukcia patologického tkaniva na tenkom čreve: laparoskopická: laserová koagulácia 5n215.1 Deštrukcia patologického tkaniva na tenkom čreve: laparoskopická: laserová koagulácia  

5n215.2 Deštrukcia patologického tkaniva na tenkom čreve: laparoskopická: termokoagulácia 5n215.2 Deštrukcia patologického tkaniva na tenkom čreve: laparoskopická: termokoagulácia  

5n215.3 Deštrukcia patologického tkaniva na tenkom čreve: laparoskopická: kryokoagulácia 5n215.3 Deštrukcia patologického tkaniva na tenkom čreve: laparoskopická: kryokoagulácia  



5n215.4 Deštrukcia patologického tkaniva na tenkom čreve: laparoskopická: fotodynamická liečba 5n215.4 Deštrukcia patologického tkaniva na tenkom čreve: laparoskopická: fotodynamická liečba  

5n215.x Deštrukcia patologického tkaniva na tenkom čreve: laparoskopická: ostatné 5n215.x Deštrukcia patologického tkaniva na tenkom čreve: laparoskopická: ostatné  

5n217.0
Excízia patologického tkaniva tenkého čreva: endoskopická, jednoduchá (Push-technika): bez ďalších 

výkonov
5n217.0

Excízia patologického tkaniva tenkého čreva: endoskopická, jednoduchá (Push-technika): bez ďalších 

výkonov
 

5n217.1
Excízia patologického tkaniva tenkého čreva: endoskopická, jednoduchá (Push-technika): polypektómia 

1-2 polypov pomocou slučky
5n217.1

Excízia patologického tkaniva tenkého čreva: endoskopická, jednoduchá (Push-technika): polypektómia 

1-2 polypov pomocou slučky
 

5n217.2
Excízia patologického tkaniva tenkého čreva: endoskopická, jednoduchá (Push-technika): polypektómia 

viac ako 2 polypov pomocou slučky
5n217.2

Excízia patologického tkaniva tenkého čreva: endoskopická, jednoduchá (Push-technika): polypektómia 

viac ako 2 polypov pomocou slučky
 

5n217.3
Excízia patologického tkaniva tenkého čreva: endoskopická, jednoduchá (Push-technika): endoskopická 

resekcia mukózy
5n217.3

Excízia patologického tkaniva tenkého čreva: endoskopická, jednoduchá (Push-technika): endoskopická 

resekcia mukózy
 

5n217.x Excízia patologického tkaniva tenkého čreva: endoskopická, jednoduchá (Push-technika): ostatné 5n217.x Excízia patologického tkaniva tenkého čreva: endoskopická, jednoduchá (Push-technika): ostatné  

5n218 Excízia patologického tkaniva tenkého čreva: endoskopická technikou Push-and-pull-back 5n218 Excízia patologického tkaniva tenkého čreva: endoskopická technikou Push-and-pull-back  

5n219.0
Deštrukcia patologického tkaniva tenkého čreva: endoskopická, jednoduchá (Push-technika): 

elektrokoagulácia
5n219.0

Deštrukcia patologického tkaniva tenkého čreva: endoskopická, jednoduchá (Push-technika): 

elektrokoagulácia
 

5n219.1
Deštrukcia patologického tkaniva tenkého čreva: endoskopická, jednoduchá (Push-technika): laserová 

koagulácia
5n219.1

Deštrukcia patologického tkaniva tenkého čreva: endoskopická, jednoduchá (Push-technika): laserová 

koagulácia
 

5n219.2
Deštrukcia patologického tkaniva tenkého čreva: endoskopická, jednoduchá (Push-technika): 

termokoagulácia
5n219.2

Deštrukcia patologického tkaniva tenkého čreva: endoskopická, jednoduchá (Push-technika): 

termokoagulácia
 

5n219.3
Deštrukcia patologického tkaniva tenkého čreva: endoskopická.jednoduchá (Push-technika): 

kryokoagulácia
5n219.3

Deštrukcia patologického tkaniva tenkého čreva: endoskopická.jednoduchá (Push-technika): 

kryokoagulácia
 

5n219.4
Deštrukcia patologického tkaniva tenkého čreva: endoskopická, jednoduchá (Push-technika): 

fotodynamická liečba
5n219.4

Deštrukcia patologického tkaniva tenkého čreva: endoskopická, jednoduchá (Push-technika): 

fotodynamická liečba
 

5n219.x Deštrukcia patologického tkaniva tenkého čreva: endoskopická, jednoduchá (Push-technika): ostatné 5n219.x Deštrukcia patologického tkaniva tenkého čreva: endoskopická, jednoduchá (Push-technika): ostatné  

5n21a.0
Deštrukcia patologického tkaniva tenkého čreva: endoskopická, technikou Push-and-pull-back: 

elektrokoagulácia
5n21a.0

Deštrukcia patologického tkaniva tenkého čreva: endoskopická technikou Push-and-pull-back: 

elektrokoagulácia
 2)

5n21a.1
Deštrukcia patologického tkaniva tenkého čreva: endoskopická, technikou Push-and-pull-back: 

laserová koagulácia
5n21a.1

Deštrukcia patologického tkaniva tenkého čreva: endoskopická technikou Push-and-pull-back: laserová 

koagulácia
 2)

5n21a.2
Deštrukcia patologického tkaniva tenkého čreva: endoskopická, technikou Push-and-pull-back: 

termokoagulácia
5n21a.2

Deštrukcia patologického tkaniva tenkého čreva: endoskopická technika Push-and-pull-back: 

termokoagulácia
 2)

5n21a.3
Deštrukcia patologického tkaniva tenkého čreva: endoskopická, technikou Push-and-pull-back: 

kryokoagulácia
5n21a.3

Deštrukcia patologického tkaniva tenkého čreva: endoskopická technikou Push-and-pull-back: 

kryokoagulácia
 2)

5n21a.4
Deštrukcia patologického tkaniva tenkého čreva: endoskopická, technikou Push-and-pull-back: 

fotodynamická liečba
5n21a.4

Deštrukcia patologického tkaniva tenkého čreva: endoskopická technikou Push-and-pull-back: 

fotodynamická liečba
 2)

5n21a.x Deštrukcia patologického tkaniva tenkého čreva: endoskopická, technikou Push-and-pull-back: ostatné 5n21a.x Deštrukcia patologického tkaniva tenkého čreva: endoskopická technikou Push-and-pull-back: ostatné  2)

5n21x.0 Iná lokálna excízia a deštrukcia patologického tkaniva tenkého čreva: elektrokoagulácia 5n21x.0 Iná lokálna excízia a deštrukcia patologického tkaniva tenkého čreva: elektrokoagulácia  

5n21x.1 Iná lokálna excízia a deštrukcia patologického tkaniva tenkého čreva: laserová koagulácia 5n21x.1 Iná lokálna excízia a deštrukcia patologického tkaniva tenkého čreva: laserová koagulácia  

5n21x.2 Iná lokálna excízia a deštrukcia patologického tkaniva tenkého čreva: termokoagulácia 5n21x.2 Iná lokálna excízia a deštrukcia patologického tkaniva tenkého čreva: termokoagulácia  

5n21x.3 Iná lokálna excízia a deštrukcia patologického tkaniva tenkého čreva: kryokoagulácia 5n21x.3 Iná lokálna excízia a deštrukcia patologického tkaniva tenkého čreva: kryokoagulácia  

5n21x.4 Iná lokálna excízia a deštrukcia patologického tkaniva tenkého čreva: fotodynamická liečba 5n21x.4 Iná lokálna excízia a deštrukcia patologického tkaniva tenkého čreva: fotodynamická liečba  

5n21x.x Iná lokálna excízia a deštrukcia patologického tkaniva tenkého čreva: ostatné 5n21x.x Iná lokálna excízia a deštrukcia patologického tkaniva tenkého čreva: ostatné  

5n220 Lokálna excízia patologického tkaniva hrubého čreva: otvorená chirurgická 5n220 Lokálna excízia patologického tkaniva hrubého čreva: otvorená chirurgická  

5n221 Lokálna excízia patologického tkaniva hrubého čreva: laparoskopická 5n221 Lokálna excízia patologického tkaniva hrubého čreva: laparoskopická  

5n222.0 Lokálna excízia patologického tkaniva hrubého čreva: endoskopická: bez ďalších výkonov 5n222.0 Lokálna excízia patologického tkaniva hrubého čreva: endoskopická: bez ďalších výkonov  

5n222.1
Lokálna excízia patologického tkaniva hrubého čreva: endoskopická: polypektómia 1-2 polypov 

pomocou slučky
5n222.1

Lokálna excízia patologického tkaniva hrubého čreva: endoskopická: polypektómia 1-2 polypov 

pomocou slučky
 

5n222.2
Lokálna excízia patologického tkaniva hrubého čreva: endoskopická: polypektómia viac ako 2 polypov 

pomocou slučky
5n222.2

Lokálna excízia patologického tkaniva hrubého čreva: endoskopická: polypektómia viac ako 2 polypov 

pomocou slučky
 

5n222.3 Lokálna excízia patologického tkaniva hrubého čreva: endoskopická: endoskopická resekcia mukózy 5n222.3 Lokálna excízia patologického tkaniva hrubého čreva: endoskopická: endoskopická resekcia mukózy  

5n222.x Lokálna excízia patologického tkaniva hrubého čreva: endoskopická: ostatné 5n222.x Lokálna excízia patologického tkaniva hrubého čreva: endoskopická: ostatné  

5n223.0 Deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: otvorená chirurgická: elektrokoagulácia 5n223.0 Deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: otvorená chirurgická: elektrokoagulácia  

5n223.1 Deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: otvorená chirurgická: laserová koagulácia 5n223.1 Deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: otvorená chirurgická: laserová koagulácia  



5n223.2 Deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: otvorená chirurgická: termokoagulácia 5n223.2 Deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: otvorená chirurgická: termokoagulácia  

5n223.3 Deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: otvorená chirurgická: kryokoagulácia 5n223.3 Deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: otvorená chirurgická: kryokoagulácia  

5n223.4 Deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: otvorená chirurgická: fotodynamická liečba 5n223.4 Deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: otvorená chirurgická: fotodynamická liečba  

5n223.x Deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: otvorená chirurgická: ostatné 5n223.x Deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: otvorená chirurgická: ostatné  

5n224.0 Deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: laparoskopická: elektrokoagulácia 5n224.0 Deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: laparoskopická: elektrokoagulácia  

5n224.1 Deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: laparoskopická: laserová koagulácia 5n224.1 Deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: laparoskopická: laserová koagulácia  

5n224.2 Deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: laparoskopická: termokoagulácia 5n224.2 Deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: laparoskopická: termokoagulácia  

5n224.3 Deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: laparoskopická: kryokoagulácia 5n224.3 Deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: laparoskopická: kryokoagulácia  

5n224.4 Deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: laparoskopická: fotodynamická liečba 5n224.4 Deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: laparoskopická: fotodynamická liečba  

5n224.x Deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: laparoskopická: ostatné 5n224.x Deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: laparoskopická: ostatné  

5n225.0 Deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: endoskopická: elektrokoagulácia 5n225.0 Deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: endoskopická: elektrokoagulácia  

5n225.1 Deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: endoskopická: laserová koagulácia 5n225.1 Deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: endoskopická: laserová koagulácia  

5n225.2 Deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: endoskopická: termokoagulácia 5n225.2 Deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: endoskopická: termokoagulácia  

5n225.3 Deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: endoskopická: kryokoagulácia 5n225.3 Deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: endoskopická: kryokoagulácia  

5n225.4 Deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: endoskopická: fotodynamická liečba 5n225.4 Deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: endoskopická: fotodynamická liečba  

5n225.x Deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: endoskopická: ostatné 5n225.x Deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: endoskopická: ostatné  

5n22x.0 Iná excízia a deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: elektrokoagulácia 5n22x.0 Iná excízia a deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: elektrokoagulácia  

5n22x.1 Iná excízia a deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: laserová koagulácia 5n22x.1 Iná excízia a deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: laserová koagulácia  

5n22x.2 Iná excízia a deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: termokoagulácia 5n22x.2 Iná excízia a deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: termokoagulácia  

5n22x.3 Iná excízia a deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: kryokoagulácia 5n22x.3 Iná excízia a deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: kryokoagulácia  

5n22x.4 Iná excízia a deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: fotodynamická liečba 5n22x.4 Iná excízia a deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: fotodynamická liečba  

5n22x.x Iná excízia a deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: ostatné 5n22x.x Iná excízia a deštrukcia patologického tkaniva hrubého čreva: ostatné  

5n230.0 Resekcia tenkého čreva: segmentárna resekcia duodena: laparotomicky 5n230.0 Resekcia tenkého čreva: segmentárna resekcia duodena: laparotomicky  

5n230.2 Resekcia tenkého čreva: segmentárna resekcia duodena: laparoskopicky 5n230.2 Resekcia tenkého čreva: segmentárna resekcia duodena: laparoskopicky  

5n230.4 Resekcia tenkého čreva: segmentárna resekcia duodena: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n230.4 Resekcia tenkého čreva: segmentárna resekcia duodena: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n231.0 Resekcia tenkého čreva: segmentárna resekcia jejuna: laparotomicky 5n231.0 Resekcia tenkého čreva: segmentárna resekcia jejuna: laparotomicky  

5n231.2 Resekcia tenkého čreva: segmentárna resekcia jejuna: laparoskopicky 5n231.2 Resekcia tenkého čreva: segmentárna resekcia jejuna: laparoskopicky  

5n231.4 Resekcia tenkého čreva: segmentárna resekcia jejuna: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n231.4 Resekcia tenkého čreva: segmentárna resekcia jejuna: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n232.0 Resekcia tenkého čreva: segmentárna resekcia ilea: laparotomicky 5n232.0 Resekcia tenkého čreva: segmentárna resekcia ilea: laparotomicky  

5n232.2 Resekcia tenkého čreva: segmentárna resekcia ilea: laparoskopicky 5n232.2 Resekcia tenkého čreva: segmentárna resekcia ilea: laparoskopicky  

5n232.4 Resekcia tenkého čreva: segmentárna resekcia ilea: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n232.4 Resekcia tenkého čreva: segmentárna resekcia ilea: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n233.0 Resekcia tenkého čreva: viacnásobná segmentárna resekcia: laparotomicky 5n233.0 Resekcia tenkého čreva: viacnásobná segmentárna resekcia: laparotomicky  

5n233.2 Resekcia tenkého čreva: viacnásobná segmentárna resekcia: laparoskopicky 5n233.2 Resekcia tenkého čreva: viacnásobná segmentárna resekcia: laparoskopicky  

5n233.4 Resekcia tenkého čreva: viacnásobná segmentárna resekcia: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n233.4 Resekcia tenkého čreva: viacnásobná segmentárna resekcia: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n234.0 Parciálna resekcia tenkého čreva: duodenum: laparotomicky 5n234.0 Parciálna resekcia tenkého čreva: duodenum: laparotomicky  

5n234.2 Parciálna resekcia tenkého čreva: duodenum: laparoskopicky 5n234.2 Parciálna resekcia tenkého čreva: duodenum: laparoskopicky  

5n234.4 Parciálna resekcia tenkého čreva: duodenum: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n234.4 Parciálna resekcia tenkého čreva: duodenum: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n235.0 Parciálna resekcia tenkého čreva: jujenum: laparotomicky 5n235.0 Parciálna resekcia tenkého čreva: jujenum: laparotomicky  

5n235.2 Parciálna resekcia tenkého čreva: jujenum: laparoskopicky 5n235.2 Parciálna resekcia tenkého čreva: jujenum: laparoskopicky  

5n235.4 Parciálna resekcia tenkého čreva: jujenum: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n235.4 Parciálna resekcia tenkého čreva: jujenum: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n236.0 Parciálna resekcia tenkého čreva: ileum: laparotomicky 5n236.0 Parciálna resekcia tenkého čreva: ileum: laparotomicky  

5n236.2 Parciálna resekcia tenkého čreva: ileum: laparoskopicky 5n236.2 Parciálna resekcia tenkého čreva: ileum: laparoskopicky  

5n236.4 Parciálna resekcia tenkého čreva: ileum: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n236.4 Parciálna resekcia tenkého čreva: ileum: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n237 Resekcia tenkého čreva: postmortálna (na transplantáciu) 5n237 Resekcia tenkého čreva: postmortálna (na transplantáciu)  

5n238 Resekcia tenkého čreva: odstránenie transplantátu použitého z tenkého čreva 5n238 Resekcia tenkého čreva: odstránenie transplantátu použitého z tenkého čreva  

5n23x Resekcia tenkého čreva: iná 5n23x Resekcia tenkého čreva: iná  



5n240.01 Parciálna resekcia hrubého čreva: segmentárna resekcia hrubého čreva: laparotomicky, s anastomózou 5n240.01 Parciálna resekcia hrubého čreva: segmentárna resekcia hrubého čreva: laparotomicky, s anastomózou  

5n240.02
Parciálna resekcia hrubého čreva: segmentárna resekcia hrubého čreva: laparotomicky, s 

enterostómiou a slepým uzáverom
5n240.02

Parciálna resekcia hrubého čreva: segmentárna resekcia hrubého čreva: laparotomicky, s 

enterostómiou a slepým uzáverom
 

5n240.03
Parciálna resekcia hrubého čreva: segmentárna resekcia hrubého čreva: laparotomicky, s dvomi 

enterostómiami
5n240.03

Parciálna resekcia hrubého čreva: segmentárna resekcia hrubého čreva: laparotomicky, s dvomi 

enterostómiami
 

5n240.04
Parciálna resekcia hrubého čreva: segmentárna resekcia hrubého čreva: laparotomicky, s anastomózou 

a anus praeter naturalis
5n240.04

Parciálna resekcia hrubého čreva: segmentárna resekcia hrubého čreva: laparotomicky, s anastomózou 

a anus praeter naturalis
 

5n240.21
Parciálna resekcia hrubého čreva: segmentárna resekcia hrubého čreva: laparoskopicky, s 

anastomózou
5n240.21

Parciálna resekcia hrubého čreva: segmentárna resekcia hrubého čreva: laparoskopicky, s 

anastomózou
 

5n240.25
Parciálna resekcia hrubého čreva: segmentárna resekcia hrubého čreva: laparoskopicky, s 

enterostómiou
5n240.25

Parciálna resekcia hrubého čreva: segmentárna resekcia hrubého čreva: laparoskopicky, s 

enterostómiou
 

5n240.4
Parciálna resekcia hrubého čreva: segmentárna resekcia hrubého čreva: konverzia z laparoskopie na 

laparotómiu
5n240.4

Parciálna resekcia hrubého čreva: segmentárna resekcia hrubého čreva: konverzia z laparoskopie na 

laparotómiu
 

5n240.x Parciálna resekcia hrubého čreva: segmentárna resekcia hrubého čreva: ostatné 5n240.x Parciálna resekcia hrubého čreva: segmentárna resekcia hrubého čreva: iné  2)

5n241.01
Parciálna resekcia hrubého čreva: mnohopočetná segmentárna resekcia hrubého čreva: 

laparotomicky, s anastomózou
5n241.01

Parciálna resekcia hrubého čreva: mnohopočetná segmentárna resekcia hrubého čreva: 

laparotomicky, s anastomózou
 

5n241.02
Parciálna resekcia hrubého čreva: mnohopočetná segmentárna resekcia hrubého čreva: 

laparotomicky, s enterostómiou a slepým uzáverom
5n241.02

Parciálna resekcia hrubého čreva: mnohopočetná segmentárna resekcia hrubého čreva: 

laparotomicky, s enterostómiou a slepým uzáverom
 

5n241.03
Parciálna resekcia hrubého čreva: mnohopočetná segmentárna resekcia hrubého čreva: 

laparotomicky, s dvomi enterostómiami
5n241.03

Parciálna resekcia hrubého čreva: mnohopočetná segmentárna resekcia hrubého čreva: 

laparotomicky, s dvomi enterostómiami
 

5n241.04
Parciálna resekcia hrubého čreva: mnohopočetná segmentárna resekcia hrubého čreva: 

laparotomicky, s anastomózou a anus praeter naturalis
5n241.04

Parciálna resekcia hrubého čreva: mnohopočetná segmentárna resekcia hrubého čreva: 

laparotomicky, s anastomózou a anus praeter naturalis
 

5n241.21
Parciálna resekcia hrubého čreva: mnohopočetná segmentárna resekcia hrubého čreva: 

laparoskopicky, s anastomózou
5n241.21

Parciálna resekcia hrubého čreva: mnohopočetná segmentárna resekcia hrubého čreva: 

laparoskopicky, s anastomózou
 

5n241.25
Parciálna resekcia hrubého čreva: mnohopočetná segmentárna resekcia hrubého čreva: 

laparoskopicky, s enterostómiou
5n241.25

Parciálna resekcia hrubého čreva: mnohopočetná segmentárna resekcia hrubého čreva: 

laparoskopicky, s enterostómiou
 

5n241.4
Parciálna resekcia hrubého čreva: mnohopočetná segmentárna resekcia hrubého čreva: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
5n241.4

Parciálna resekcia hrubého čreva: mnohopočetná segmentárna resekcia hrubého čreva: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
 

5n241.x Parciálna resekcia hrubého čreva: mnohopočetná segmentárna resekcia hrubého čreva: ostatné 5n241.x Parciálna resekcia hrubého čreva: mnohopočetná segmentárna resekcia hrubého čreva: iné  2)

5n242.01 Parciálna resekcia hrubého čreva: ileocekálna resekcia hrubého čreva: laparotomicky, s anastomózou 5n242.01 Parciálna resekcia hrubého čreva: ileocekálna resekcia hrubého čreva: laparotomicky, s anastomózou  

5n242.02
Parciálna resekcia hrubého čreva: ileocekálna resekcia hrubého čreva: laparotomicky, s enterostómiou 

a slepým uzáverom
5n242.02

Parciálna resekcia hrubého čreva: ileocekálna resekcia hrubého čreva: laparotomicky, s enterostómiou 

a slepým uzáverom
 

5n242.03
Parciálna resekcia hrubého čreva: ileocekálna resekcia hrubého čreva: laparotomicky, s dvomi 

enterostómiami
5n242.03

Parciálna resekcia hrubého čreva: ileocekálna resekcia hrubého čreva: laparotomicky, s dvomi 

enterostómiami
 

5n242.04
Parciálna resekcia hrubého čreva: ileocekálna resekcia hrubého čreva: laparotomicky, s anastomózou a 

anus praeter naturalis
5n242.04

Parciálna resekcia hrubého čreva: ileocekálna resekcia hrubého čreva: laparotomicky, s anastomózou a 

anus praeter naturalis
 

5n242.21 Parciálna resekcia hrubého čreva: ileocekálna resekcia hrubého čreva: laparoskopicky, s anastomózou 5n242.21 Parciálna resekcia hrubého čreva: ileocekálna resekcia hrubého čreva: laparoskopicky, s anastomózou  

5n242.25 Parciálna resekcia hrubého čreva: ileocekálna resekcia hrubého čreva: laparoskopicky, s enterostómiou 5n242.25 Parciálna resekcia hrubého čreva: ileocekálna resekcia hrubého čreva: laparoskopicky, s enterostómiou  

5n242.4
Parciálna resekcia hrubého čreva: ileocekálna resekcia hrubého čreva: konverzia z laparoskopie na 

laparotómiu
5n242.4

Parciálna resekcia hrubého čreva: ileocekálna resekcia hrubého čreva: konverzia z laparoskopie na 

laparotómiu
 

5n242.x Parciálna resekcia hrubého čreva: ileocekálna resekcia hrubého čreva: ostatné 5n242.x Parciálna resekcia hrubého čreva: ileocekálna resekcia hrubého čreva: ostatné  

5n243.0 Parciálna resekcia hrubého čreva: caecum: laparotomicky 5n243.0 Parciálna resekcia hrubého čreva: caecum: laparotomicky  

5n243.2 Parciálna resekcia hrubého čreva: caecum: laparoskopicky 5n243.2 Parciálna resekcia hrubého čreva: caecum: laparoskopicky  

5n243.4 Parciálna resekcia hrubého čreva: caecum: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n243.4 Parciálna resekcia hrubého čreva: caecum: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n244.01 Parciálna resekcia hrubého čreva: hemikolektómia pravostranná: laparotomicky, s anastomózou 5n244.01 Parciálna resekcia hrubého čreva: hemikolektómia pravostranná: laparotomicky, s anastomózou  

5n244.02
Parciálna resekcia hrubého čreva: hemikolektómia pravostranná: laparotomicky, s enterostómiou a 

slepým uzáverom
5n244.02

Parciálna resekcia hrubého čreva: hemikolektómia pravostranná: laparotomicky, s enterostómiou a 

slepým uzáverom
 

5n244.03
Parciálna resekcia hrubého čreva: hemikolektómia pravostranná: laparotomicky, s dvomi 

enterostómiami
5n244.03

Parciálna resekcia hrubého čreva: hemikolektómia pravostranná: laparotomicky, s dvomi 

enterostómiami
 

5n244.04
Parciálna resekcia hrubého čreva: hemikolektómia pravostranná: laparotomicky, s anastomózou a anus 

praeter naturalis
5n244.04

Parciálna resekcia hrubého čreva: hemikolektómia pravostranná: laparotomicky, s anastomózou a anus 

praeter naturalis
 



5n244.21 Parciálna resekcia hrubého čreva: hemikolektómia pravostranná: laparoskopicky, s anastomózou 5n244.21 Parciálna resekcia hrubého čreva: hemikolektómia pravostranná: laparoskopicky, s anastomózou  

5n244.25 Parciálna resekcia hrubého čreva: hemikolektómia pravostranná: laparoskopicky, s enterostómiou 5n244.25 Parciálna resekcia hrubého čreva: hemikolektómia pravostranná: laparoskopicky, s enterostómiou  

5n244.4
Parciálna resekcia hrubého čreva: hemikolektómia pravostranná: konverzia z laparoskopie na 

laparotómiu
5n244.4

Parciálna resekcia hrubého čreva: hemikolektómia pravostranná: konverzia z laparoskopie na 

laparotómiu
 

5n244.x Parciálna resekcia hrubého čreva: hemikolektómia pravostranná: ostatné 5n244.x Parciálna resekcia hrubého čreva: hemikolektómia pravostranná: ostatné  

5n245.01 Parciálna resekcia hrubého čreva: resekcia colon transversum: laparotomicky, s anastomózou 5n245.01 Parciálna resekcia hrubého čreva: resekcia colon transversum: laparotomicky, s anastomózou  

5n245.02
Parciálna resekcia hrubého čreva: hemikolektómia ľavostranná: laparotomicky, s enterostómiou a 

slepým uzáverom
5n245.02

Parciálna resekcia hrubého čreva: hemikolektómia ľavostranná: laparotomicky, s enterostómiou a 

slepým uzáverom
 

5n245.03 Parciálna resekcia hrubého čreva: resekcia colon transversum: laparotomicky, s dvomi enterostómiami 5n245.03 Parciálna resekcia hrubého čreva: resekcia colon transversum: laparotomicky, s dvomi enterostómiami  

5n245.04
Parciálna resekcia hrubého čreva: resekcia colon transversum: laparotomicky, s anastomózou a anus 

praeter naturalis
5n245.04

Parciálna resekcia hrubého čreva: resekcia colon transversum: laparotomicky, s anastomózou a anus 

praeter naturalis
 

5n245.21 Parciálna resekcia hrubého čreva: resekcia colon transversum: laparoskopicky, s anastomózou 5n245.21 Parciálna resekcia hrubého čreva: resekcia colon transversum: laparoskopicky, s anastomózou  

5n245.25 Parciálna resekcia hrubého čreva: resekcia colon transversum: laparoskopicky, s enterostómiou 5n245.25 Parciálna resekcia hrubého čreva: resekcia colon transversum: laparoskopicky, s enterostómiou  

5n245.4
Parciálna resekcia hrubého čreva: resekcia colon transversum: konverzia z laparoskopie na 

laparotómiu
5n245.4

Parciálna resekcia hrubého čreva: resekcia colon transversum: konverzia z laparoskopie na 

laparotómiu
 

5n245.x Parciálna resekcia hrubého čreva: resekcia colon transversum: ostatné 5n245.x Parciálna resekcia hrubého čreva: resekcia colon transversum: ostatné  

5n246.01 Parciálna resekcia hrubého čreva: hemikolektómia ľavostranná: laparotomicky, s anastomózou 5n246.01 Parciálna resekcia hrubého čreva: hemikolektómia ľavostranná: laparotomicky, s anastomózou  

5n246.02
Parciálna resekcia hrubého čreva: sesekcia colon transversum: laparotomicky, s enterostómiou a 

slepým uzáverom
5n246.02

Parciálna resekcia hrubého čreva: sesekcia colon transversum: laparotomicky, s enterostómiou a 

slepým uzáverom
 

5n246.03
Parciálna resekcia hrubého čreva: hemikolektómia ľavostranná: laparotomicky, s dvomi 

enterostómiami
5n246.03

Parciálna resekcia hrubého čreva: hemikolektómia ľavostranná: laparotomicky, s dvomi 

enterostómiami
 

5n246.04
Parciálna resekcia hrubého čreva: hemikolektómia ľavostranná: laparotomicky, s anastomózou a anus 

praeter naturalis
5n246.04

Parciálna resekcia hrubého čreva: hemikolektómia ľavostranná: laparotomicky, s anastomózou a anus 

praeter naturalis
 

5n246.21 Parciálna resekcia hrubého čreva: hemikolektómia ľavostranná: laparoskopicky, s anastomózou 5n246.21 Parciálna resekcia hrubého čreva: hemikolektómia ľavostranná: laparoskopicky, s anastomózou  

5n246.25 Parciálna resekcia hrubého čreva: hemikolektómia ľavostranná: laparoskopicky, s enterostómiou 5n246.25 Parciálna resekcia hrubého čreva: hemikolektómia ľavostranná: laparoskopicky, s enterostómiou  

5n246.4
Parciálna resekcia hrubého čreva: hemikolektómia ľavostranná: konverzia z laparoskopie na 

laparotómiu
5n246.4

Parciálna resekcia hrubého čreva: hemikolektómia ľavostranná: konverzia z laparoskopie na 

laparotómiu
 

5n246.x Parciálna resekcia hrubého čreva: hemikolektómia ľavostranná: ostatné 5n246.x Parciálna resekcia hrubého čreva: hemikolektómia ľavostranná: ostatné  

5n247.01 Parciálna resekcia hrubého čreva: colon sigmoideum: laparotomicky, s anastomózou 5n247.01 Parciálna resekcia hrubého čreva: colon sigmoideum: laparotomicky, s anastomózou  

5n247.02
Parciálna resekcia hrubého čreva: colon sigmoideum: laparotomicky, s enterostómiou a slepým 

uzáverom
5n247.02

Parciálna resekcia hrubého čreva: colon sigmoideum: laparotomicky, s enterostómiou a slepým 

uzáverom
 

5n247.03 Parciálna resekcia hrubého čreva: colon sigmoideum: laparotomicky, s dvomi enterostómiami 5n247.03 Parciálna resekcia hrubého čreva: colon sigmoideum: laparotomicky, s dvomi enterostómiami  

5n247.04
Parciálna resekcia hrubého čreva: colon sigmoideum: laparotomicky, s anastomózou a anus praeter 

naturalis
5n247.04

Parciálna resekcia hrubého čreva: colon sigmoideum: laparotomicky, s anastomózou a anus praeter 

naturalis
 

5n247.21 Parciálna resekcia hrubého čreva: colon sigmoideum: laparoskopicky, s anastomózou 5n247.21 Parciálna resekcia hrubého čreva: colon sigmoideum: laparoskopicky, s anastomózou  

5n247.25 Parciálna resekcia hrubého čreva: colon sigmoideum: laparoskopicky, s enterostómiou 5n247.25 Parciálna resekcia hrubého čreva: colon sigmoideum: laparoskopicky, s enterostómiou  

5n247.4 Parciálna resekcia hrubého čreva: colon sigmoideum: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n247.4 Parciálna resekcia hrubého čreva: colon sigmoideum: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n247.x Parciálna resekcia hrubého čreva: colon sigmoideum: ostatné 5n247.x Parciálna resekcia hrubého čreva: colon sigmoideum: ostatné  

5n248.01
Parciálna resekcia hrubého čreva: resekcia viacerých susedných častí hrubého čreva [subtotálna 

resekcia hrubého čreva]: laparotomicky, s anastomózou
5n248.01

Parciálna resekcia hrubého čreva: resekcia viacerých susedných častí hrubého čreva [subtotálna 

resekcia hrubého čreva]: laparotomicky, s anastomózou
 

5n248.02
Parciálna resekcia hrubého čreva: resekcia viacerých susedných častí hrubého čreva [subtotálna 

resekcia hrubého čreva]: laparotomicky, s enterostómiou a slepým uzáverom
5n248.02

Parciálna resekcia hrubého čreva: resekcia viacerých susedných častí hrubého čreva [subtotálna 

resekcia hrubého čreva]: laparotomicky, s enterostómiou a slepým uzáverom
 

5n248.03
Parciálna resekcia hrubého čreva: resekcia viacerých susedných častí hrubého čreva [subtotálna 

resekcia hrubého čreva]: laparotomicky, s dvomi enterostómiami
5n248.03

Parciálna resekcia hrubého čreva: resekcia viacerých susedných častí hrubého čreva [subtotálna 

resekcia hrubého čreva]: laparotomicky, s dvomi enterostómiami
 

5n248.04
Parciálna resekcia hrubého čreva: resekcia viacerých susedných častí hrubého čreva [subtotálna 

resekcia hrubého čreva]: laparotomicky, s anastomózou a anus praeter
5n248.04

Parciálna resekcia hrubého čreva: resekcia viacerých susedných častí hrubého čreva [subtotálna 

resekcia hrubého čreva]: laparotomicky, s anastomózou a anus praeter
 



5n248.21
Parciálna resekcia hrubého čreva: resekcia viacerých susedných častí hrubého čreva [subtotálna 

resekcia hrubého čreva]: laparoskopicky, s anastomózou
5n248.21

Parciálna resekcia hrubého čreva: resekcia viacerých susedných častí hrubého čreva [subtotálna 

resekcia hrubého čreva]: laparoskopicky, s anastomózou
 

5n248.25
Parciálna resekcia hrubého čreva: resekcia viacerých susedných častí hrubého čreva [subtotálna 

resekcia hrubého čreva]: laparoskopicky, s enterostómiou
5n248.25

Parciálna resekcia hrubého čreva: resekcia viacerých susedných častí hrubého čreva [subtotálna 

resekcia hrubého čreva]: laparoskopicky, s enterostómiou
 

5n248.4
Parciálna resekcia hrubého čreva: resekcia viacerých susedných častí hrubého čreva [subtotálna 

resekcia hrubého čreva]: konverzia z laparoskopie na laparotómiu
5n248.4

Parciálna resekcia hrubého čreva: resekcia viacerých susedných častí hrubého čreva [subtotálna 

resekcia hrubého čreva]: konverzia z laparoskopie na laparotómiu
 

5n248.x
Parciálna resekcia hrubého čreva: resekcia viacerých susedných častí hrubého čreva [subtotálna 

resekcia hrubého čreva]: ostatné
5n248.x

Parciálna resekcia hrubého čreva: resekcia viacerých susedných častí hrubého čreva [subtotálna 

resekcia hrubého čreva]: ostatné
 

5n24x.01 Parciálna resekcia hrubého čreva: iná: laparotomicky, s anastomózou 5n24x.01 Parciálna resekcia hrubého čreva: iná: laparotomicky, s anastomózou  

5n24x.02 Parciálna resekcia hrubého čreva: iná: laparotomicky, s enterostómiou a slepým uzáverom 5n24x.02 Parciálna resekcia hrubého čreva: iná: laparotomicky, s enterostómiou a slepým uzáverom  

5n24x.03 Parciálna resekcia hrubého čreva: iná: laparotomicky, s dvomi enterostómiami 5n24x.03 Parciálna resekcia hrubého čreva: iná: laparotomicky, s dvomi enterostómiami  

5n24x.04 Parciálna resekcia hrubého čreva: iná: laparotomicky, s anastomózou a anus praeter naturalis 5n24x.04 Parciálna resekcia hrubého čreva: iná: laparotomicky, s anastomózou a anus praeter naturalis  

5n24x.21 Parciálna resekcia hrubého čreva: iná: laparoskopicky, s anastomózou 5n24x.21 Parciálna resekcia hrubého čreva: iná: laparoskopicky, s anastomózou  

5n24x.25 Parciálna resekcia hrubého čreva: iná: laparoskopicky, s enterostómiou 5n24x.25 Parciálna resekcia hrubého čreva: iná: laparoskopicky, s enterostómiou  

5n24x.4 Parciálna resekcia hrubého čreva: iná: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n24x.4 Parciálna resekcia hrubého čreva: iná: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n24x.x Parciálna resekcia hrubého čreva: iná: ostatné 5n24x.x Parciálna resekcia hrubého čreva: iná: ostatné  

5n250.02
Totálna kolektómia a proktokolektómia: kolektómia: otvorene chirurgicky, s ileorektálnou 

anastomózou a rezervoárom (Pouch)
5n250.02

Totálna kolektómia a proktokolektómia: kolektómia: otvorene chirurgicky, s ileorektálnou 

anastomózou a rezervoárom (Pouch)
 

5n250.03
Totálna kolektómia a proktokolektómia: kolektómia: otvorene chirurgicky, s ileorektálnou 

anastomózou bez rezervoáru (Pouch)
5n250.03

Totálna kolektómia a proktokolektómia: kolektómia: otvorene chirurgicky, s ileorektálnou 

anastomózou bez rezervoáru (Pouch)
 

5n250.04
Totálna kolektómia a proktokolektómia: kolektómia: otvorene chirurgicky, s ileoanálnou anastomózou 

a rezervoárom (Pouch)
5n250.04

Totálna kolektómia a proktokolektómia: kolektómia: otvorene chirurgicky, s ileoanálnou anastomózou 

a rezervoárom (Pouch)
 

5n250.05
Totálna kolektómia a proktokolektómia: kolektómia: otvorene chirurgicky, s ileoanálnou anastomózou 

bez rezervoáru (Pouch)
5n250.05

Totálna kolektómia a proktokolektómia: kolektómia: otvorene chirurgicky, s ileoanálnou anastomózou 

bez rezervoáru (Pouch)
 

5n250.08 Totálna kolektómia a proktokolektómia: kolektómia: otvorene chirurgicky, s ileostómiou 5n250.08 Totálna kolektómia a proktokolektómia: kolektómia: otvorene chirurgicky, s ileostómiou  

5n250.26
Totálna kolektómia a proktokolektómia: kolektómia: laparoskopicky, s anastomózou a rezervoárom 

(Pouch)
5n250.26

Totálna kolektómia a proktokolektómia: kolektómia: laparoskopicky, s anastomózou a rezervoárom 

(Pouch)
 

5n250.27
Totálna kolektómia a proktokolektómia: kolektómia: laparoskopicky, s anastomózou bez rezervoáru 

(Pouch)
5n250.27

Totálna kolektómia a proktokolektómia: kolektómia: laparoskopicky, s anastomózou bez rezervoáru 

(Pouch)
 

5n250.28 Totálna kolektómia a proktokolektómia: kolektómia: laparoskopicky, s ileostómiou 5n250.28 Totálna kolektómia a proktokolektómia: kolektómia: laparoskopicky, s ileostómiou  

5n250.4 Totálna kolektómia a proktokolektómia: kolektómia: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n250.4 Totálna kolektómia a proktokolektómia: kolektómia: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n250.x Totálna kolektómia a proktokolektómia: kolektómia: ostatné 5n250.x Totálna kolektómia a proktokolektómia: kolektómia: ostatné  

5n251.02
Totálna kolektómia a proktokolektómia: proktokolektómia: otvorene chirurgicky, s ileorektálnou 

anastomózou a rezervoárom(Pouch)
5n251.02

Totálna kolektómia a proktokolektómia: proktokolektómia: otvorene chirurgicky, s ileorektálnou 

anastomózou a rezervoárom(Pouch)
 

5n251.03
Totálna kolektómia a proktokolektómia: proktokolektómia: otvorene chirurgicky, s ileorektálnou 

anastomózou bez rezervoáru(Pouch)
5n251.03

Totálna kolektómia a proktokolektómia: proktokolektómia: otvorene chirurgicky, s ileorektálnou 

anastomózou bez rezervoáru(Pouch)
 

5n251.04
Totálna kolektómia a proktokolektómia: proktokolektómia: otvorene chirurgicky, s ileoanálnou 

anastomózou a rezervoárom(Pouch)
5n251.04

Totálna kolektómia a proktokolektómia: proktokolektómia: otvorene chirurgicky, s ileoanálnou 

anastomózou a rezervoárom(Pouch)
 

5n251.05
Totálna kolektómia a proktokolektómia: proktokolektómia: otvorene chirurgicky, s ileoanálnou 

anastomózou bez rezervoáru (Pouch)
5n251.05

Totálna kolektómia a proktokolektómia: proktokolektómia: otvorene chirurgicky, s ileoanálnou 

anastomózou bez rezervoáru (Pouch)
 

5n251.08 Totálna kolektómia a proktokolektómia: proktokolektómia: otvorene chirurgicky, s ileostómiou 5n251.08 Totálna kolektómia a proktokolektómia: proktokolektómia: otvorene chirurgicky, s ileostómiou  

5n251.26
Totálna kolektómia a proktokolektómia: proktokolektómia: laparoskopicky, s anastomózou a 

rezervoárom (Pouch)
5n251.26

Totálna kolektómia a proktokolektómia: proktokolektómia: laparoskopicky, s anastomózou a 

rezervoárom (Pouch)
 

5n251.27
Totálna kolektómia a proktokolektómia: proktokolektómia: laparoskopicky, s anastomózou bez 

rezervoáru (Pouch)
5n251.27

Totálna kolektómia a proktokolektómia: proktokolektómia: laparoskopicky, s anastomózou bez 

rezervoáru (Pouch)
 

5n251.28 Totálna kolektómia a proktokolektómia: proktokolektómia: laparoskopicky, s ileostómiou 5n251.28 Totálna kolektómia a proktokolektómia: proktokolektómia: laparoskopicky, s ileostómiou  

5n251.4 Totálna kolektómia a proktokolektómia: proktokolektómia: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n251.4 Totálna kolektómia a proktokolektómia: proktokolektómia: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n251.x Totálna kolektómia a proktokolektómia: proktokolektómia: ostatné 5n251 Totálna kolektómia a proktokolektómia: proktokolektómia: ostatné 1) 

5n252.02
Totálna kolektómia a proktokolektómia: kolektómia s proktomukosektómiou: otvorene chirurgicky, s 

ileorektálnou anastomózou a rezervoárom(Pouch)
5n252.02

Totálna kolektómia a proktokolektómia: kolektómia s proktomukosektómiou: otvorene chirurgicky, s 

ileorektálnou anastomózou a rezervoárom(Pouch)
 

5n252.03
Totálna kolektómia a proktokolektómia: kolektómia s proktomukosektómiou: otvorene chirurgicky, s 

ileorektálnou anastomózou bez rezervoáru (Pouch)
5n252.03

Totálna kolektómia a proktokolektómia: kolektómia s proktomukosektómiou: otvorene chirurgicky, s 

ileorektálnou anastomózou bez rezervoáru (Pouch)
 



5n252.04
Totálna kolektómia a proktokolektómia: kolektómia s proktomukosektómiou: otvorene chirurgicky, s 

ileoanálnou anastomózou a rezervoárom (Pouch)
5n252.04

Totálna kolektómia a proktokolektómia: kolektómia s proktomukosektómiou: otvorene chirurgicky, s 

ileoanálnou anastomózou a rezervoárom (Pouch)
 

5n252.05
Totálna kolektómia a proktokolektómia: kolektómia s proktomukosektómiou: otvorene chirurgicky, s 

ileoanálnou anastomózou bez rezervoáru (Pouch)
5n252.05

Totálna kolektómia a proktokolektómia: kolektómia s proktomukosektómiou: otvorene chirurgicky, s 

ileoanálnou anastomózou bez rezervoáru (Pouch)
 

5n252.08
Totálna kolektómia a proktokolektómia: kolektómia s proktomukosektómiou: otvorene chirurgicky, s 

ileostómiou
5n252.08

Totálna kolektómia a proktokolektómia: kolektómia s proktomukosektómiou: otvorene chirurgicky, s 

ileostómiou
 

5n252.26
Totálna kolektómia a proktokolektómia: kolektómia s proktomukosektómiou: laparoskopicky, s 

anastomózou a rezervoárom (Pouch)
5n252.26

Totálna kolektómia a proktokolektómia: kolektómia s proktomukosektómiou: laparoskopicky, s 

anastomózou a rezervoárom (Pouch)
 

5n252.27
Totálna kolektómia a proktokolektómia: kolektómia s proktomukosektómiou: laparoskopicky, s 

anastomózou bez rezervoáru (Pouch)
5n252.27

Totálna kolektómia a proktokolektómia: kolektómia s proktomukosektómiou: laparoskopicky, s 

anastomózou bez rezervoáru (Pouch)
 

5n252.28
Totálna kolektómia a proktokolektómia: kolektómia s proktomukosektómiou: laparoskopicky, s 

ileostómiou
5n252.28

Totálna kolektómia a proktokolektómia: kolektómia s proktomukosektómiou: laparoskopicky, s 

ileostómiou
 

5n252.4
Totálna kolektómia a proktokolektómia: kolektómia s proktomukosektómiou: konverzia z laparoskopie 

na laparotómiu
5n252.4

Totálna kolektómia a proktokolektómia: kolektómia s proktomukosektómiou: konverzia z laparoskopie 

na laparotómiu
 

5n252.x Totálna kolektómia a proktokolektómia: kolektómia s proktomukosektómiou: ostatné 5n252.x Totálna kolektómia a proktokolektómia: kolektómia s proktomukosektómiou: ostatné  

5n25x.02
Iná totálna kolektómia a proktokolektómia: otvorene chirurgicky, s ileorektálnou anastomózou a 

rezervoárom (Pouch)
5n25x.02

Totálna kolektómia a proktokolektómia: iná: otvorene chirurgicky, s ileorektálnou anastomózou a 

rezervoárom(Pouch)
 2)

5n25x.03
Iná totálna kolektómia a proktokolektómia: otvorene chirurgicky, s ileorektálnou anastomózou bez 

rezervoáru (Pouch)
5n25x.03

Totálna kolektómia a proktokolektómia: iná: otvorene chirurgicky, s ileorektálnou anastomózou bez 

rezervoáru(Pouch)
 2)

5n25x.04
Iná totálna kolektómia a proktokolektómia: otvorene chirurgicky, s ileoanálnou anastomózou a s 

rezervoárom (Pouch)
5n25x.04

Totálna kolektómia a proktokolektómia: iná: otvorene chirurgicky, s ileoanálnou anastomózou a s 

rezervoárom(Pouch)
 2)

5n25x.05
Iná totálna kolektómia a proktokolektómia: otvorene chirurgicky, s ileoanálnou anastomózou bez 

rezervoáru (Pouch)
5n25x.05

Totálna kolektómia a proktokolektómia: iná: otvorene chirurgicky, s ileoanálnou anastomózou bez 

rezervoáru (Pouch)
 2)

5n25x.08 Iná totálna kolektómia a proktokolektómia: otvorene chirurgicky, s ileostómiou 5n25x.08 Totálna kolektómia a proktokolektómia: iná: otvorene chirurgicky, s ileostómiou  2)

5n25x.26 Iná totálna kolektómia a proktokolektómia: laparoskopicky, s anastomózou a rezervoárom (Pouch) 5n25x.26 Totálna kolektómia a proktokolektómia: iná: laparoskopicky, s anastomózou a rezervoárom(Pouch)  2)

5n25x.27 Iná totálna kolektómia a proktokolektómia: laparoskopicky, s anastomózou bez rezervoáru (Pouch) 5n25x.27 Totálna kolektómia a proktokolektómia: iná: laparoskopicky, s anastomózou bez rezervoáru (Pouch)  2)

5n25x.28 Iná totálna kolektómia a proktokolektómia: laparoskopicky, s ileostómiou 5n25x.28 Totálna kolektómia a proktokolektómia: iná: laparoskopicky, s ileostómiou  2)

5n25x.4 Iná totálna kolektómia a proktokolektómia: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n25x.4 Totálna kolektómia a proktokolektómia: iná: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  2)

5n25x.x Iná totálna kolektómia a proktokolektómia: ostatné 5n25x.x Totálna kolektómia a proktokolektómia: iná: ostatné  2)

5n260.01
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: rozšírená pravostranná 

hemikolektómia: otvorene chirurgicky, s anastomózou
5n260.01

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: rozšírená pravostranná 

hemikolektómia: otvorene chirurgicky, s anastomózou
 

5n260.02
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: rozšírená pravostranná 

hemikolektómia: otvorene chirurgicky, s enterostómiou a slepým uzáverom
5n260.02

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: rozšírená pravostranná 

hemikolektómia: otvorene chirurgicky, s enterostómiou a slepým uzáverom
 

5n260.03
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: rozšírená pravostranná 

hemikolektómia: otvorene chirurgicky, s dvomi enterostómiami
5n260.03

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: rozšírená pravostranná 

hemikolektómia: otvorene chirurgicky, s dvomi enterostómiami
 

5n260.04
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: rozšírená pravostranná 

hemikolektómia: otvorene chirurgicky, s anastomózou Anus praeter
5n260.04

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: rozšírená pravostranná 

hemikolektómia: otvorene chirurgicky, s anastomózou Anus praeter
 

5n260.20
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: rozšírená pravostranná 

hemikolektómia: laparoskopicky, bez anastomózy
5n260.20

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: rozšírená pravostranná 

hemikolektómia: laparoskopicky, bez anastomózy
 

5n260.21
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: rozšírená pravostranná 

hemikolektómia: laparoskopicky, s anastomózou
5n260.21

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: rozšírená pravostranná 

hemikolektómia: laparoskopicky, s anastomózou
 

5n260.4
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: rozšírená pravostranná 

hemikolektómia: konverzia z laparoskopie na laparotómiu
5n260.4

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: rozšírená pravostranná 

hemikolektómia: konverzia z laparoskopie na laparotómiu
 

5n260.x
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: rozšírená pravostranná 

hemikolektómia: ostatné
5n260.x

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: rozšírená pravostranná 

hemikolektómia: ostatné
 

5n261.01
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: rozšírená ľavostranná 

hemikolektómia: otvorene chirurgicky, s anastomózou
5n261.01

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: rozšírená ľavostranná 

hemikolektómia: otvorene chirurgicky, s anastomózou
 

5n261.02
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: rozšírená ľavostranná 

hemikolektómia: otvorene chirurgicky, s enterostómiou a slepým uzáverom
5n261.02

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: rozšírená ľavostranná 

hemikolektómia: otvorene chirurgicky, s enterostómiou a slepým uzáverom
 

5n261.03
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: rozšírená ľavostranná 

hemikolektómia: otvorene chirurgicky, s dvomi enterostómiami
5n261.03

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: rozšírená ľavostranná 

hemikolektómia: otvorene chirurgicky, s dvomi enterostómiami
 

5n261.04
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: rozšírená ľavostranná 

hemikolektómia: otvorene chirurgicky, s anastomózou Anus praeter
5n261.04

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: rozšírená ľavostranná 

hemikolektómia: otvorene chirurgicky, s anastomózou Anus praeter
 

5n261.20
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: rozšírená ľavostranná 

hemikolektómia: laparoskopicky, bez anastomózy
5n261.20

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: rozšírená ľavostranná 

hemikolektómia: laparoskopicky, bez anastomózy
 



5n261.21
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: rozšírená ľavostranná 

hemikolektómia: laparoskopicky, s anastomózou
5n261.21

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: rozšírená ľavostranná 

hemikolektómia: laparoskopicky, s anastomózou
 

5n261.4
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: rozšírená ľavostranná 

hemikolektómia: konverzia z laparoskopie na laparotómiu
5n261.4

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: rozšírená ľavostranná 

hemikolektómia: konverzia z laparoskopie na laparotómiu
 

5n261.x
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: rozšírená ľavostranná 

hemikolektómia: ostatné
5n261.x

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: rozšírená ľavostranná 

hemikolektómia: ostatné
 

5n262.01
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: subtotálna resekcia hrubého 

čreva: otvorene chirurgicky, s anastomózou
5n262.01

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: subtotálna resekcia hrubého 

čreva: otvorene chirurgicky, s anastomózou
 

5n262.02
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: subtotálna resekcia hrubého 

čreva: otvorene chirurgicky, s enterostómiou a slepým uzáverom
5n262.02

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: subtotálna resekcia hrubého 

čreva: otvorene chirurgicky, s enterostómiou a slepým uzáverom
 

5n262.03
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: subtotálna resekcia hrubého 

čreva: otvorene chirurgicky, s dvomi enterostómiami
5n262.03

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: subtotálna resekcia hrubého 

čreva: otvorene chirurgicky, s dvomi enterostómiami
 

5n262.04
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: subtotálna resekcia hrubého 

čreva: otvorene chirurgicky, s anastomózou Anus praeter
5n262.04

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: subtotálna resekcia hrubého 

čreva: otvorene chirurgicky, s anastomózou Anus praeter
 

5n262.20
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: subtotálna resekcia hrubého 

čreva: laparoskopicky, bez anastomózy
5n262.20

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: subtotálna resekcia hrubého 

čreva: laparoskopicky, bez anastomózy
 

5n262.21
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: subtotálna resekcia hrubého 

čreva: laparoskopicky, s anastomózou
5n262.21

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: subtotálna resekcia hrubého 

čreva: laparoskopicky, s anastomózou
 

5n262.4
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: subtotálna resekcia hrubého 

čreva: konverzia z laparoskopie na laparotómiu
5n262.4

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: subtotálna resekcia hrubého 

čreva: konverzia z laparoskopie na laparotómiu
 

5n262.x
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: subtotálna resekcia hrubého 

čreva: ostatné
5n262.x

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: subtotálna resekcia hrubého 

čreva: ostatné
 

5n263.01
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: kolektómia: otvorene chirurgicky, 

s anastomózou
5n263.01

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: kolektómia: otvorene chirurgicky, 

s anastomózou
 

5n263.02
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: kolektómia: otvorene chirurgicky, 

s enterostómiou a slepým uzáverom
5n263.02

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: kolektómia: otvorene chirurgicky, 

s enterostómiou a slepým uzáverom
 

5n263.03
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: kolektómia: otvorene chirurgicky, 

s dvomi enterostómiami
5n263.03

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: kolektómia: otvorene chirurgicky, 

s dvomi enterostómiami
 

5n263.04
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: kolektómia: otvorene chirurgicky, 

s anastomózou Anus praeter
5n263.04

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: kolektómia: otvorene chirurgicky, 

s anastomózou Anus praeter
 

5n263.20
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: kolektómia: laparoskopicky, bez 

anastomózy
5n263.20

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: kolektómia: laparoskopicky, bez 

anastomózy
 

5n263.21
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: kolektómia: laparoskopicky, s 

anastomózou
5n263.21

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: kolektómia: laparoskopicky, s 

anastomózou
 

5n263.4
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: kolektómia: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
5n263.4

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: kolektómia: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
 

5n263.x Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: kolektómia: ostatné 5n263.x Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: kolektómia: ostatné  

5n264.01
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: proktokolektómia: otvorene 

chirurgicky,s anastomózou
5n264.01

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: proktokolektómia: otvorene 

chirurgicky,s anastomózou
 

5n264.02
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: proktokolektómia: otvorene 

chirurgicky, s enterostómiou a slepým uzáverom
5n264.02

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: proktokolektómia: otvorene 

chirurgicky, s enterostómiou a slepým uzáverom
 

5n264.03
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: proktokolektómia: otvorene 

chirurgicky, s dvomi enterostómiami
5n264.03

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: proktokolektómia: otvorene 

chirurgicky, s dvomi enterostómiami
 

5n264.04
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: proktokolektómia: otvorene 

chirurgicky, s anastomózou Anus praeter
5n264.04

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: proktokolektómia: otvorene 

chirurgicky, s anastomózou Anus praeter
 

5n264.20
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: proktokolektómia: 

laparoskopicky, bez anastomózy
5n264.20

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: proktokolektómia: 

laparoskopicky, bez anastomózy
 

5n264.21
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: proktokolektómia: 

laparoskopicky, s anastomózou
5n264.21

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: proktokolektómia: 

laparoskopicky, s anastomózou
 

5n264.4
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: proktokolektómia: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
5n264.4

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: proktokolektómia: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
 

5n264.x Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: proktokolektómia: ostatné 5n264.x Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: proktokolektómia: ostatné  

5n265.01
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: colon sigmoideum: otvorene 

chirurgicky, s anastomózou
5n265.01

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: colon sigmoideum: otvorene 

chirurgicky, s anastomózou
 

5n265.02
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: colon sigmoideum: otvorene 

chirurgicky, s enterostómiou a slepým uzáverom
5n265.02

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: colon sigmoideum: otvorene 

chirurgicky, s enterostómiou a slepým uzáverom
 

5n265.03
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: colon sigmoideum: otvorene 

chirurgicky, s dvomi enterostómiami
5n265.03

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: colon sigmoideum: otvorene 

chirurgicky, s dvomi enterostómiami
 



5n265.04
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: colon sigmoideum: otvorene 

chirurgicky, s anastomózou Anus praeter
5n265.04

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: colon sigmoideum: otvorene 

chirurgicky, s anastomózou Anus praeter
 

5n265.20
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: colon sigmoideum: 

laparoskopicky, bez anastomózy
5n265.20

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: colon sigmoideum: 

laparoskopicky, bez anastomózy
 

5n265.21
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: colon sigmoideum: 

laparoskopicky, s anastomózou
5n265.21

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: colon sigmoideum: 

laparoskopicky, s anastomózou
 

5n265.4
Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: colon sigmoideum: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
5n265.4

Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: colon sigmoideum: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
 

5n265.x Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: colon sigmoideum: ostatné 5n265.x Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: colon sigmoideum: ostatné  

5n26x.x Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: iná: ostatné 5n26x.x Rozšírená resekcia hrubého čreva s odstránením susedných orgánov: iná: ostatné  

5n290 Odstránenie črevného segmentu ako samostatný výkon: duodenum 5n290 Odstránenie črevného segmentu ako samostatný výkon: duodenum  

5n291 Odstránenie črevného segmentu ako samostatný výkon: jejunum alebo Ileum 5n291 Odstránenie črevného segmentu ako samostatný výkon: jejunum alebo Ileum  

5n292 Odstránenie črevného segmentu ako samostatný výkon: kolon 5n292 Odstránenie črevného segmentu ako samostatný výkon: kolon  

5n29x Odstránenie črevného segmentu ako samostatný výkon: ostatné 5n29x Odstránenie črevného segmentu ako samostatný výkon: iné  2)

5n300.0 Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: jejunostómia: laparotomicky 5n300.0 Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: jejunostómia: laparotomicky  

5n300.2 Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: jejunostómia: laparoskopicky 5n300.2 Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: jejunostómia: laparoskopicky  

5n300.4
Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: jejunostómia: konverzia z laparoskopie 

na laparotómiu
5n300.4

Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: jejunostómia: konverzia z laparoskopie 

na laparotómiu
 

5n301.0 Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: ileostómia: laparotomicky 5n301.0 Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: ileostómia: laparotomicky  

5n301.2 Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: ileostómia: ileostómia laparoskopicky 5n301.2 Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: ileostómia: ileostómia laparoskopicky  

5n301.4
Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: ileostómia: konverzia z laparoskopie na 

laparotómiu
5n301.4

Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: ileostómia: konverzia z laparoskopie na 

laparotómiu
 

5n302.0 Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: ascendostómia: laparotomicky 5n302.0 Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: ascendostómia: laparotomicky  

5n302.2 Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: ascendostómia: laparoskopicky 5n302.2 Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: ascendostómia: laparoskopicky  

5n302.4
Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: ascendostómia: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
5n302.4

Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: ascendostómia: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
 

5n303.0 Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: transverzostómia: laparotomicky 5n303.0 Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: transverzostómia: laparotomicky  

5n303.2 Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: transverzostómia: laparoskopicky 5n303.2 Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: transverzostómia: laparoskopicky  

5n303.4
Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: transverzostómia: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
5n303.4

Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: transverzostómia: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
 

5n304.0 Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: descendostómia: laparotomicky 5n304.0 Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: descendostómia: laparotomicky  

5n304.2 Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: descendostómia: laparoskopicky 5n304.2 Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: descendostómia: laparoskopicky  

5n304.4
Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: descendostómia: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
5n304.4

Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: descendostómia: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
 

5n305.0 Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: sigmoideostómia: laparotomicky 5n305.0 Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: sigmoideostómia: laparotomicky  

5n305.2 Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: sigmoideostómia: laparoskopicky 5n305.2 Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: sigmoideostómia: laparoskopicky  

5n305.4
Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: sigmoideostómia: sigmoidostómia 

konverzia z laparoskopie na laparotómiu
5n305.4

Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: sigmoideostómia: sigmoidostómia 

konverzia z laparoskopie na laparotómiu
 

5n30x.0 Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: ostatné: laparotomicky 5n30x.0 Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: iné: laparotomicky  2)

5n30x.2 Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: ostatné: laparoskopicky 5n30x.2 Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: iné: laparoskopicky  2)

5n30x.4
Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: ostatné: konverzia z laparoskopie na 

laparotómiu
5n30x.4

Vytvorenie dvojzložkovej enterostómie ako samostatný výkon: iné: konverzia z laparoskopie na 

laparotómiu
 2)

5n310.0
Vytvorenie terminálnej enterostómie ako samostatný výkon: cékalná stómia (caecumstómia): 

laparotomicky
5n310.0

Vytvorenie terminálnej enterostómie ako samostatný výkon: cékalná stómia (caecumstómia): 

laparotomicky
 

5n310.2
Vytvorenie terminálnej enterostómie ako samostatný výkon: cékalná stómia (caecumstómia): 

laparoskopicky
5n310.2

Vytvorenie terminálnej enterostómie ako samostatný výkon: cékalná stómia (caecumstómia): 

laparoskopicky
 



5n310.4
Vytvorenie terminálnej enterostómie ako samostatný výkon: cékalná stómia (caecumstómia): 

konverzia z laparoskopie na laparotómiu
5n310.4

Vytvorenie terminálnej enterostómie ako samostatný výkon: cékalná stómia (caecumstómia): 

konverzia z laparoskopie na laparotómiu
 

5n311.0 Vytvorenie terminálnej enterostómie ako samostatný výkon: ascendostómia: laparotomicky 5n311.0 Vytvorenie terminálnej enterostómie ako samostatný výkon: ascendostómia: laparotomicky  

5n311.2 Vytvorenie terminálnej enterostómie ako samostatný výkon: ascendostómia: laparoskopicky 5n311.2 Vytvorenie terminálnej enterostómie ako samostatný výkon: ascendostómia: laparoskopicky  

5n311.4
Vytvorenie terminálnej enterostómie ako samostatný výkon: ascendostómia: konverzia z laparoskopie 

na laparotómiu
5n311.4

Vytvorenie terminálnej enterostómie ako samostatný výkon: ascendostómia: konverzia z laparoskopie 

na laparotómiu
 

5n312.0 Vytvorenie terminálnej enterostómie ako samostatný výkon: transverzostómia: laparotomicky 5n312.0 Vytvorenie terminálnej enterostómie ako samostatný výkon: transverzostómia: laparotomicky  

5n312.2 Vytvorenie terminálnej enterostómie ako samostatný výkon: transverzostómia: laparoskopicky 5n312.2 Vytvorenie terminálnej enterostómie ako samostatný výkon: transverzostómia: laparoskopicky  

5n312.4
Vytvorenie terminálnej enterostómie ako samostatný výkon: transverzostómia: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
5n312.4

Vytvorenie terminálnej enterostómie ako samostatný výkon: transverzostómia: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
 

5n313.0 Vytvorenie terminálnej enterostómie ako samostatný výkon: descendostómia: laparotomicky 5n313.0 Vytvorenie terminálnej enterostómie ako samostatný výkon: descendostómia: laparotomicky  

5n313.2 Vytvorenie terminálnej enterostómie ako samostatný výkon: descendostómia: laparoskopicky 5n313.2 Vytvorenie terminálnej enterostómie ako samostatný výkon: descendostómia: laparoskopicky  

5n313.4
Vytvorenie terminálnej enterostómie ako samostatný výkon: descendostómia: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
5n313.4

Vytvorenie terminálnej enterostómie ako samostatný výkon: descendostómia: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
 

5n314.0 Vytvorenie terminálnej enterostómie ako samostatný výkon: sigmoideostómia: laparotomicky 5n314.0 Vytvorenie terminálnej enterostómie ako samostatný výkon: sigmoideostómia: laparotomicky  

5n314.2 Vytvorenie terminálnej enterostómie ako samostatný výkon: sigmoideostómia: laparoskopicky 5n314.2 Vytvorenie terminálnej enterostómie ako samostatný výkon: sigmoideostómia: laparoskopicky  

5n314.4
Vytvorenie terminálnej enterostómie ako samostatný výkon: sigmoideostómia: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
5n314.4

Vytvorenie terminálnej enterostómie ako samostatný výkon: sigmoideostómia: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
 

5n315.0 Vytvorenie terminálnej enterostómie ako samostatný výkon: ileostómia: laparotomicky 5n315.0 Vytvorenie terminálnej enterostómie ako samostatný výkon: ileostómia: laparotomicky  

5n315.2 Vytvorenie terminálnej enterostómie ako samostatný výkon: ileostómia: laparoskopicky 5n315.2 Vytvorenie terminálnej enterostómie ako samostatný výkon: ileostómia: laparoskopicky  

5n315.4
Vytvorenie terminálnej enterostómie ako samostatný výkon: ileostómia: konverzia z laparoskopie na 

laparotómiu
5n315.4

Vytvorenie terminálnej enterostómie ako samostatný výkon: ileostómia: konverzia z laparoskopie na 

laparotómiu
 

5n31x.0 Vytvorenie terminálnej enterostómie ako samostatný výkon: ostatné: laparotomicky 5n31x.0 Vytvorenie terminálnej enterostómie ako samostatný výkon: iné: laparotomicky  2)

5n31x.2 Vytvorenie terminálnej enterostómie ako samostatný výkon: ostatné: laparoskopicky 5n31x.2 Vytvorenie terminálnej enterostómie ako samostatný výkon: iné: laparoskopicky  2)

5n31x.4
Vytvorenie terminálnej enterostómie ako samostatný výkon: ostatné: konverzia z laparoskopie na 

laparotómiu
5n31x.4

Vytvorenie terminálnej enterostómie ako samostatný výkon: iné: konverzia z laparoskopie na 

laparotómiu
 2)

5n320.0 Vytvorenie ďalších enterostómií: duodenostómia (vytvorenie jednej výživovej fistuly): laparotomicky 5n320.0 Vytvorenie ďalších enterostómií: duodenostómia (vytvorenie jednej výživovej fistuly): laparotomicky  

5n320.2 Vytvorenie ďalších enterostómií: duodenostómia (vytvorenie jednej výživovej fistuly): laparoskopicky 5n320.2 Vytvorenie ďalších enterostómií: duodenostómia (vytvorenie jednej výživovej fistuly): laparoskopicky  

5n320.4
Vytvorenie ďalších enterostómií: duodenostómia (vytvorenie jednej výživovej fistuly): konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
5n320.4

Vytvorenie ďalších enterostómií: duodenostómia (vytvorenie jednej výživovej fistuly): konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
 

5n321.0 Vytvorenie ďalších enterostómií: jejunostómia (vytvorenie jednej výživovej fistuly): laparotomicky 5n321.0 Vytvorenie ďalších enterostómií: jejunostómia (vytvorenie jednej výživovej fistuly): laparotomicky  

5n321.2 Vytvorenie ďalších enterostómií: jejunostómia (vytvorenie jednej výživovej fistuly): laparoskopicky 5n321.2 Vytvorenie ďalších enterostómií: jejunostómia (vytvorenie jednej výživovej fistuly): laparoskopicky  

5n321.4
Vytvorenie ďalších enterostómií: jejunostómia (Vytvorenie jednej výživovej fistuly): konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
5n321.4

Vytvorenie ďalších enterostómií: jejunostómia (Vytvorenie jednej výživovej fistuly): konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
 

5n322.1 Vytvorenie enterostómie ako protektívny výkon v súvislosti s iným výkonom: jejunostómia 5n320 Vytvorenie enterostómie ako protektívny výkon v súvislosti s iným výkonom: jejunostómia 1) 

5n322.2 Vytvorenie enterostómie ako protektívny výkon v súvislosti s iným výkonom: ileostómia 5n321 Vytvorenie enterostómie ako protektívny výkon v súvislosti s iným výkonom: ileostómia 1) 

5n322.3 Vytvorenie enterostómie ako protektívny výkon v súvislosti s iným výkonom: cekostómia 5n322 Vytvorenie enterostómie ako protektívny výkon v súvislosti s iným výkonom: cekostómia 1) 

5n322.4 Vytvorenie enterostómie ako protektívny výkon v súvislosti s iným výkonom: ascendentostómia 5n323 Vytvorenie enterostómie ako protektívny výkon v súvislosti s iným výkonom: ascendentostómia 1) 

5n322.5 Vytvorenie enterostómie ako protektívny výkon v súvislosti s iným výkonom: transverzostómia 5n324 Vytvorenie enterostómie ako protektívny výkon v súvislosti s iným výkonom: transverzostómia 1) 

5n322.6 Vytvorenie enterostómie ako protektívny výkon v súvislosti s iným výkonom: descendentostómia 5n325 Vytvorenie enterostómie ako protektívny výkon v súvislosti s iným výkonom: descendentostómia 1) 

5n322.7 Vytvorenie enterostómie ako protektívny výkon v súvislosti s iným výkonom: sigmoideostómia 5n326 Vytvorenie enterostómie ako protektívny výkon v súvislosti s iným výkonom: sigmoideostómia 1) 

5n322.x Vytvorenie enterostómie ako protektívny výkon v súvislosti s iným výkonom: ostatné 5n32x Vytvorenie enterostómie ako protektívny výkon v súvislosti s iným výkonom: iné 1) 2)



5n32x.0 Vytvorenie iných enterostómií: laparotomicky 5n32x.0 Vytvorenie ďalších enterostómií: iné: laparotomicky  2)

5n32x.2 Vytvorenie iných enterostómií: laparoskopicky 5n32x.2 Vytvorenie ďalších enterostómií: iné: laparoskopicky  2)

5n32x.4 Vytvorenie iných enterostómií: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n32x.4 Vytvorenie ďalších enterostómií: iné: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  2)

5n330.0 Revízia a iné výkony na enterostómii: plastická elongácia: duodenum 5n330.0 Revízia a iné výkony na enterostómii: plastická elongácia: duodenum  

5n330.1 Revízia a iné výkony na enterostómii: plastická elongácia: jejunum 5n330.1 Revízia a iné výkony na enterostómii: plastická elongácia: jejunum  

5n330.2 Revízia a iné výkony na enterostómii: plastická elongácia: ileum 5n330.2 Revízia a iné výkony na enterostómii: plastická elongácia: ileum  

5n330.3 Revízia a iné výkony na enterostómii: plastická elongácia: hrubé črevo 5n330.3 Revízia a iné výkony na enterostómii: plastická elongácia: hrubé črevo  

5n330.x Revízia a iné výkony na enterostómii: plastická elongácia: ostatné 5n330.x Revízia a iné výkony na enterostómii: plastická elongácia: ostatné  

5n331.0 Revízia a iné výkony na enterostómii: plastické zúženie: duodenum 5n331.0 Revízia a iné výkony na enterostómii: plastické zúženie: duodenum  

5n331.1 Revízia a iné výkony na enterostómii: plastické zúženie: jejunum 5n331.1 Revízia a iné výkony na enterostómii: plastické zúženie: jejunum  

5n331.2 Revízia a iné výkony na enterostómii: plastické zúženie: ileum 5n331.2 Revízia a iné výkony na enterostómii: plastické zúženie: ileum  

5n331.3 Revízia a iné výkony na enterostómii: plastické zúženie: hrubé črevo 5n331.3 Revízia a iné výkony na enterostómii: plastické zúženie: hrubé črevo  

5n331.x Revízia a iné výkony na enterostómii: plastické zúženie: ostatné 5n331.x Revízia a iné výkony na enterostómii: plastické zúženie: ostatné  

5n332.0 Revízia a iné výkony na enterostómii: reimplantácia: duodenum - duodenum 5n332.0 Revízia a iné výkony na enterostómii: reimplantácia: duodenum - duodenum  

5n332.1 Revízia a iné výkony na enterostómii: reimplantácia: jejunum - jejunum 5n332.1 Revízia a iné výkony na enterostómii: reimplantácia: jejunum - jejunum  

5n332.2 Revízia a iné výkony na enterostómii: reimplantácia: ileum - ileum 5n332.2 Revízia a iné výkony na enterostómii: reimplantácia: ileum - ileum  

5n332.3 Revízia a iné výkony na enterostómii: reimplantácia: hrubé črevo - hrubé črevo 5n332.3 Revízia a iné výkony na enterostómii: reimplantácia: hrubé črevo - hrubé črevo  

5n332.x Revízia a iné výkony na enterostómii: reimplantácia: ostatné - ostatné 5n332.x Revízia a iné výkony na enterostómii: reimplantácia: ostatné - ostatné  

5n333.0 Revízia a iné výkony na enterostómii: odstránenie predsunutej časti: duodenum 5n333.0 Revízia a iné výkony na enterostómii: odstránenie predsunutej časti: duodenum  

5n333.1 Revízia a iné výkony na enterostómii: odstránenie predsunutej časti: jejunum 5n333.1 Revízia a iné výkony na enterostómii: odstránenie predsunutej časti: jejunum  

5n333.2 Revízia a iné výkony na enterostómii: odstránenie predsunutej časti: ileum 5n333.2 Revízia a iné výkony na enterostómii: odstránenie predsunutej časti: ileum  

5n333.3 Revízia a iné výkony na enterostómii: odstránenie predsunutej časti: hrubé črevo 5n333.3 Revízia a i.výkony na enterostómii: odstránenie predsunutej časti: hrubé črevo  2)

5n333.x Revízia a iné výkony na enterostómii: odstránenie predsunutej časti: ostatné 5n333.x Revízia a i.výkony na enterostómii: odstránenie predsunutej časti: ostatné  2)

5n334.0 Premena kontinentnej stómie (napríklad Kock-Pouch): duodenum 5n334.0 Premena kontinentnej stómie (napríklad Kock-Pouch): duodenum  

5n334.1 Premena kontinentnej stómie (napríklad Kock-Pouch): jejunum 5n334.1 Premena kontinentnej stómie (napríklad Kock-Pouch): jejunum  

5n334.2 Premena kontinentnej stómie (napríklad Kock-Pouch): ileum 5n334.2 Premena kontinentnej stómie (napríklad Kock-Pouch): ileum  

5n334.3 Premena kontinentnej stómie (napríklad Kock-Pouch): hrubé črevo 5n334.3 Premena kontinentnej stómie (napríklad Kock-Pouch): hrubé črevo  

5n334.x Premena kontinentnej stómie (napríklad Kock-Pouch): ostatné 5n334.x Premena kontinentnej stómie (napríklad Kock-Pouch): ostatné  

5n335.0 Revízia a iné výkony na enterostómii: korektúra parastómiálnej hernie: duodenum 5n335.0 Revízia a iné výkony na enterostómii: korektúra parastómiálnej hernie: duodenum  

5n335.1 Revízia a iné výkony na enterostómii: korektúra parastómiálnej hernie: jejunum 5n335.1 Revízia a iné výkony na enterostómii: korektúra parastómiálnej hernie: jejunum  

5n335.2 Revízia a iné výkony na enterostómii: korektúra parastómiálnej hernie: ileum 5n335.2 Revízia a iné výkony na enterostómii: korektúra parastómiálnej hernie: ileum  

5n335.3 Revízia a iné výkony na enterostómii: korektúra parastómiálnej hernie: hrubé črevo 5n335.3 Revízia a iné výkony na enterostómii: korektúra parastómiálnej hernie: hrubé črevo  

5n335.x Revízia a iné výkony na enterostómii: korektúra jednej parastómiálnej hernie: ostatné 5n335.x Revízia a iné výkony na enterostómii: korektúra jednej parastómiálnej hernie: ostatné  

5n339.0 Iná revíza a ďalšie výkony na enterostómii: duodenum 5n339.0 Iná revíza a ďalšie výkony na enterostómii: duodenum  

5n339.1 Iná revíza a ďalšie výkony na enterostómii: jejunum 5n339.1 Iná revíza a ďalšie výkony na enterostómii: jejunum  

5n339.2 Iná revíza a ďalšie výkony na enterostómii: ileum 5n339.2 Iná revíza a ďalšie výkony na enterostómii: ileum  

5n339.3 Iná revíza a ďalšie výkony na enterostómii: hrubé črevo 5n339.3 Iná revíza a ďalšie výkony na enterostómii: hrubé črevo  

5n339.x Iná revíza a ďalšie zákroky na enterostómii: ostatné 5n339.x Iná revíza a ďalšie zákroky na enterostómii: ostatné  

5n33a.0 Obnovenie kontinuity čreva pri dvojzložkovej enterostómii: jejunostómia 5n33a.0 Obnovenie kontinuity čreva pri dvojzložkovej enterostómii: jejunostómia  

5n33a.1 Obnovenie kontinuity čreva pri dvojzložkovej enterostómii: ileostómia 5n33a.1 Obnovenie kontinuity čreva pri dvojzložkovej enterostómii: ileostómia  

5n33a.2 Obnovenie kontinuity čreva pri dvojzložkovej enterostómii: kolostómia 5n33a.2 Obnovenie kontinuity čreva pri dvojzložkovej enterostómii: kolostómia  

5n33a.x Obnovenie kontinuity čreva pri dvojzložkovej enterostómii: ostatné 5n33a.x Obnovenie kontinuity čreva pri dvojzložkovej enterostómii: iné  2)

5n33b.0 Obnovenie kontinuity čreva pri terminálnych enterostómiach: jejunostómia 5n33b.0 Obnovenie kontinuity čreva pri terminálnych enterostómiach: jejunostómia  

5n33b.1 Obnovenie kontinuity čreva pri terminálnych enterostómiach: ileostómia 5n33b.1 Obnovenie kontinuity čreva pri terminálnych enterostómiach: ileostómia  

5n33b.2 Obnovenie kontinuity čreva pri terminálnych enterostómiach: kolostómia 5n33b.2 Obnovenie kontinuity čreva pri terminálnych enterostómiach: kolostómia  

5n33b.x Obnovenie kontinuity čreva pri terminálnych enterostómiach: ostatné 5n33b.x Obnovenie kontinuity čreva pri terminálnych enterostómiach: iné  2)

5n340.0 Ostatné rekonštrukcie čreva: sutúra po poranení: duodenum 5n340.0 Iné rekonštrukcie čreva: sutúra po poranení: duodenum  2)

5n340.1 Ostatné rekonštrukcie čreva: sutúra po poranení: jejunum 5n340.1 Iné rekonštrukcie čreva: sutúra po poranení: jejunum  2)

5n340.2 Ostatné rekonštrukcie čreva: sutúra po poranení: ileum 5n340.2 Iné rekonštrukcie čreva: sutúra po poranení: ileum  2)

5n340.3 Ostatné rekonštrukcie čreva: sutúra po poranení: hrubé črevo 5n340.3 Iné rekonštrukcie čreva: sutúra po poranení: hrubé črevo  2)



5n340.x Ostatné rekonštrukcie čreva: sutúra po poranení: ostatné 5n340.x Iné rekonštrukcie čreva: sutúra po poranení: ostatné  2)

5n341.0 Uzavretie črevnej fistuly otvorene chirurgicky: duodenum 5n341.0 Iné rekonštrukcie čreva: uzavretie jednej črevnej fistuly, otvorene chirurgicky: duodenum  2)

5n341.1 Uzavretie črevnej fistuly otvorene chirurgicky: jejunum 5n341.1 Iné rekonštrukcie čreva: uzavretie jednej črevnej fistuly, otvorene chirurgicky: jejunum  2)

5n341.2 Uzavretie črevnej fistuly otvorene chirurgicky: ileum 5n341.2 Iné rekonštrukcie čreva: uzavretie jednej črevnej fistuly, otvorene chirurgicky: ileum  2)

5n341.3 Uzavretie črevnej fistuly otvorene chirurgicky: hrubé črevo 5n341.3 Iné rekonštrukcie čreva: uzavretie jednej črevnej fistuly, otvorene chirurgicky: hrubé črevo  2)

5n341.x Uzavretie črevnej fistuly otvorene chirurgicky: ostatné 5n341.x Iné rekonštrukcie čreva: uzavretie jednej črevnej fistuly, otvorene chirurgicky: ostatné  2)

5n342.0 Uzavretie črevnej fistuly endoskopicky: duodenum 5n342.0 Uzavretie črevnej fistuly endoskopicky: duodenum  

5n342.1 Uzavretie črevnej fistuly endoskopicky: jejunum 5n342.1 Uzavretie črevnej fistuly endoskopicky: jejunum  

5n342.2 Uzavretie črevnej fistuly endoskopicky: ileum 5n342.2 Uzavretie črevnej fistuly endoskopicky: ileum  

5n342.3 Uzavretie črevnej fistuly endoskopicky: hrubé črevo 5n342.3 Uzavretie črevnej fistuly endoskopicky: hrubé črevo  

5n342.x Uzavretie črevnej fistuly endoskopicky: ostatné 5n342.x Uzavretie črevnej fistuly endoskopicky: ostatné  

5n343.0 Ostatné rekonštrukcie čreva, predlžovacia plastika: duodenum 5n343.0 Ďalšie rekonštrukcie čreva: predlžovacia plastika: duodenum  2)

5n343.1 Ostatné rekonštrukcie čreva, predlžovacia plastika: jejunum 5n343.1 Ďalšie rekonštrukcie čreva: predlžovacia plastika: jejunum  2)

5n343.2 Ostatné rekonštrukcie čreva, predlžovacia plastika: ileum 5n343.2 Ďalšie rekonštrukcie čreva: predlžovacia plastika: ileum  2)

5n343.3 Ostatné rekonštrukcie čreva, predlžovacia plastika: hrubé črevo 5n343.3 Ďalšie rekonštrukcie čreva: predlžovacia plastika: hrubé črevo  2)

5n343.x Ostatné rekonštrukcie čreva, predlžovacia plastika: ostatné 5n343.x Ďalšie rekonštrukcie čreva: predlžovacia plastika: ostatné  2)

5n344.0 Ostatné rekonštrukcie čreva, zužovacia plastika: duodenum 5n344.0 Ďalšie rekonštrukcie čreva, zužovacia plastika: duodenum  2)

5n344.1 Ostatné rekonštrukcie čreva, zužovacia plastika: jejunum 5n344.1 Ďalšie rekonštrukcie čreva, zužovacia plastika: jejunum  2)

5n344.2 Ostatné rekonštrukcie čreva, zužovacia plastika: ileum 5n344.2 Ďalšie rekonštrukcie čreva, zužovacia plastika: ileum  2)

5n344.3 Ostatné rekonštrukcie čreva, zužovacia plastika: hrubé črevo 5n344.3 Ďalšie rekonštrukcie čreva, zužovacia plastika: hrubé črevo  2)

5n344.x Ostatné rekonštrukcie čreva, zužovacia plastika: ostatné 5n344.x Ďalšie rekonštrukcie čreva, zužovacia plastika: ostatné  2)

5n345.0 Ostatné rekonštrukcie čreva, revízia anastomózy: duodenum 5n345.0 Ostatné rekonštrukcie čreva: revízia anastomózy: duodenum  2)

5n345.1 Ostatné rekonštrukcie čreva, revízia anastomózy: jejunum 5n345.1 Ostatné rekonštrukcie čreva: revízia anastomózy: jejunum  2)

5n345.2 Ostatné rekonštrukcie čreva, revízia anastomózy: ileum 5n345.2 Ostatné rekonštrukcie čreva: revízia anastomózy: ileum  2)

5n345.3 Ostatné rekonštrukcie čreva, revízia anastomózy: hrubé črevo 5n345.3 Ostatné rekonštrukcie čreva: revízia anastomózy: hrubé črevo  2)

5n345.x Ostatné rekonštrukcie čreva, revízia anastomózy: iné 5n345.x Ostatné rekonštrukcie čreva: revízia anastomózy: ostatné  2)

5n346.0 Transplantácia tenkého čreva: duodenum
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5n346.1 Transplantácia tenkého čreva: jejunum
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5n346.2 Transplantácia tenkého čreva: ileum
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5n346.x Transplantácia tenkého čreva: iné
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5n347.0 Retransplantácia tenkého čreva počas tej istej hospitalizácie: duodenum
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5n347.1 Retransplantácia tenkého čreva počas tej istej hospitalizácie: jejunum
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5n347.2 Retransplantácia tenkého čreva počas tej istej hospitalizácie: ileum
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5n347.x Retransplantácia tenkého čreva počas tej istej hospitalizácie: Iné 5n346 Iné rekonštrukcie čreva: retransplantácia tenkého čreva počas tej istej hospitalizácie 1) 2)

5n34a.0 Predĺženie čreva plastickou operáciou: longitudinálne predĺženie čreva podľa Bianchiho 5n34a.0 Predĺženie čreva plastickou operáciou: longitudinálne predĺženie čreva podľa Bianchiho  

5n34a.1 Predĺženie čreva plastickou operáciou: sériová transverzná enteroplastika [STEP] 5n34a.1 Predĺženie čreva plastickou operáciou: sériová transverzná enteroplastika [STEP]  

5n34a.x Predĺženie čreva plastickou operáciou: ostatné 5n34a.x Predĺženie čreva plastickou operáciou: ostatné  

5n34x.0 Iné rekonštrukcie čreva: duodenum 5n34x.0 Iné rekonštrukcie čreva: duodenum  

5n34x.1 Iné rekonštrukcie čreva: jejunum 5n34x.1 Iné rekonštrukcie čreva: jejunum  

5n34x.2 Iné rekonštrukcie čreva: ileum 5n34x.2 Iné rekonštrukcie čreva: ileum  

5n34x.3 Iné rekonštrukcie čreva: hrubé črevo 5n34x.3 Iné rekonštrukcie čreva: hrubé črevo  

5n34x.x Iné rekonštrukcie čreva: ostatné 5n34x.x Iné rekonštrukcie čreva: ostatné  

5n350.0 Intraabdominálne manipulácie na čreve: dezinvaginácia: duodenum 5n350.0 Intraabdominálne manipulácie na čreve: dezinvaginácia: duodenum  

5n350.1 Intraabdominálne manipulácie na čreve: dezinvaginácia: jejunum 5n350.1 Intraabdominálne manipulácie na čreve: dezinvaginácia: jejunum  

5n350.2 Intraabdominálne manipulácie na čreve: dezinvaginácia: ileum 5n350.2 Intraabdominálne manipulácie na čreve: dezinvaginácia: ileum  



5n350.3 Intraabdominálne manipulácie na čreve: dezinvaginácia: hrubé črevo 5n350.3 Intraabdominálne manipulácie na čreve: dezinvaginácia: hrubé črevo  

5n350.x Intraabdominálne manipulácie na čreve: dezinvaginácia: ostatné 5n350.x Intraabdominálne manipulácie na čreve: dezinvaginácia: ostatné  

5n351.0 Intraabdominálne manipulácie na čreve: detorzia volvulu: duodenum 5n351.0 Intraabdominálne manipulácie na čreve: detorzia volvulu: duodenum  

5n351.1 Intraabdominálne manipulácie na čreve: detorzia volvulu: jejunum 5n351.1 Intraabdominálne manipulácie na čreve: detorzia volvulu: jejunum  

5n351.2 Intraabdominálne manipulácie na čreve: detorzia volvulu: ileum 5n351.2 Intraabdominálne manipulácie na čreve: detorzia volvulu: ileum  

5n351.3 Intraabdominálne manipulácie na čreve: detorzia volvulu: hrubé črevo 5n351.3 Intraabdominálne manipulácie na čreve: detorzia volvulu: hrubé črevo  

5n351.x Intraabdominálne manipulácie na čreve: detorzia volvulu: ostatné 5n351.x Intraabdominálne manipulácie na čreve: detorzia volvulu: ostatné  

5n35x.x Intraabdominálne manipulácie na čreve: ostatné 5n35x.x Intraabdominálne manipulácie na čreve: iné  2)

5n360 Apendektómia: laparotomicky 5n360 Apendektómia: laparotomicky  

5n361.0 Apendektómia: laparoskopicky: pomocou slučky alebo ligatúry 5n361.0 Apendektómia: laparoskopicky: pomocou slučky alebo ligatúry  

5n361.1 Apendektómia: laparoskopicky: pomocou clampu (stapler) 5n361.1 Apendektómia: laparoskopicky: pomocou clampu (stapler)  

5n361.x Apendektómia: laparoskopicky: ostatné 5n361.x Apendektómia: laparoskopicky: iné  2)

5n362 Apendektómia: konverzia laparoskopie na laparotómiu 5n362 Apendektómia: konverzia laparoskopie na laparotómiu  

5n36a Simultánna apendektómia počas laparotómie z iných dôvodov 5n36a Simultánna apendektómia počas laparotómie z iných dôvodov  

5n36b.0 Simultánna apendektómia počas laparoskopie z iných dôvodov: pomocou slučiek alebo ligatúry 5n36b.0 Simultánna apendektómia počas laparoskopie z iných dôvodov: pomocou slučiek alebo ligatúry  

5n36b.1 Simultánna apendektómia počas laparoskopie z iných dôvodov: pomocou clampu (Stapler) 5n36b.1 Simultánna apendektómia počas laparoskopie z iných dôvodov: pomocou clampu (Stapler)  

5n36b.x Simultánna apendektómia počas laparoskopie z iných dôvodov: ostatné 5n36b.x Simultánna apendektómia počas laparoskopie z iných dôvodov: iné  2)

5n36x Apendektómia: iná 5n36x Apendektómia: iná  

5n390.0 Dekompresia čreva: laparotomicky 5n390.0 Dekompresia čreva: laparotomicky  

5n390.2 Dekompresia čreva: laparoskopicky 5n390.2 Dekompresia čreva: laparoskopicky  

5n390.4 Dekompresia čreva: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n390.4 Dekompresia čreva: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n390.6 Dekompresia čreva: endoskopicky 5n390.6 Dekompresia čreva: endoskopicky  

5n390.x Dekompresia čreva: ostatné 5n390.x Dekompresia čreva: ostatné  

5n391.0 Iné operácie čreva: vloženie alebo výmena samoexpandujúcej protézy: laparotomicky 5n391.0 Iné operácie čreva: vloženie alebo výmena samoexpandujúcej protézy: laparotomicky  

5n391.2 Iné operácie čreva: vloženie alebo výmena samoexpandujúcej protézy: laparoskopicky 5n391.2 Iné operácie čreva: vloženie alebo výmena samoexpandujúcej protézy: laparoskopicky  

5n391.4
Iné operácie čreva: vloženie alebo výmena samoexpandujúcej protézy: konverzia laparoskopie na 

laparotómiu
5n391.4

Iné operácie čreva: vloženie alebo výmena samoexpandujúcej protézy: konverzia laparoskopie na 

laparotómiu
 

5n391.6 Iné operácie čreva: vloženie alebo výmena samoexpandujúcej protézy: endoskopicky 5n391.6 Iné operácie čreva: vloženie alebo výmena samoexpandujúcej protézy: endoskopicky  

5n391.x Iné operácie čreva: vloženie alebo výmena samoexpandujúcej protézy: ostatné 5n391.x Iné operácie čreva: vloženie alebo výmena samoexpandujúcej protézy: ostatné  

5n392.0 Iné operácie na čreve: adhéziolýza: laparotomicky 5n392.0 Iné operácie na čreve: adhéziolýza: laparotomicky  

5n392.2 Iné operácie na čreve: adhéziolýza: laparoskopicky 5n392.2 Iné operácie na čreve: adhéziolýza: laparoskopicky  

5n392.4 Iné operácie na čreve: adhéziolýza: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n392.4 Iné operácie na čreve: adhéziolýza: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n392.x Iné operácie na čreve: adhéziolýza: ostatné 5n392.x Iné operácie na čreve: adhéziolýza: ostatné  

5n393.0 Plikácia tenkého čreva (jejunoplikatio podľa Philipps-Child): laparotomicky 5n393.0 Plikácia tenkého čreva (jejunoplikatio podľa Philipps-Child): laparotomicky  

5n393.2 Plikácia tenkého čreva (jejunoplikatio podľa Nobleho) (OP podľa Philipps-Child): laparoskopicky 5n393.2 Plikácia tenkého čreva (jejunoplikatio podľa Nobleho) (OP podľa Philipps-Child): laparoskopicky  

5n393.4
Plikácia tenkého čreva (jejunoplikatio podľa Nobleho) (OP podľa Philipps-Child): konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
5n393.4

Plikácia tenkého čreva (jejunoplikatio podľa Nobleho) (OP podľa Philipps-Child): konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
 

5n393.x Plikácia tenkého čreva (jejunoplikatio podľa Nobleho) (OP podľa Philipps-Child): ostatné 5n393.x Plikácia tenkého čreva (jejunoplikatio podľa Nobleho) (OP podľa Philipps-Child): ostatné  

5n394.0 Myotómia (ténia hrubého čreva): laparotomicky 5n394.0 Myotómia (ténia hrubého čreva): laparotomicky  

5n394.2 Myotómia (ténia hrubého čreva): laparoskopicky 5n394.2 Myotómia (ténia hrubého čreva): laparoskopicky  

5n394.4 Myotómia (ténia hrubého čreva): konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n394.4 Myotómia (ténia hrubého čreva): konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n394.x Myotómia (ténia hrubého čreva): ostatné 5n394.x Myotómia (ténia hrubého čreva): ostatné  

5n395.0
Fixácia tenkého čreva na pravú stranu brušnej steny a hrubého čreva na ľavú stranu brušnej steny: 

laparotomicky
5n395.0

Fixácia tenkého čreva na pravú stranu brušnej steny a hrubého čreva na ľavú stranu brušnej steny: 

laparotomicky
 

5n395.2
Fixácia tenkého čreva na pravú stranu brušnej steny a hrubého čreva na ľavú stranu brušnej steny: 

laparoskopicky
5n395.2

Fixácia tenkého čreva na pravú stranu brušnej steny a hrubého čreva na ľavú stranu brušnej steny: 

laparoskopicky
 

5n395.4
Fixácia tenkého čreva na pravú stranu brušnej steny a hrubého čreva na ľavú stranu brušnej steny: 

konverzia z laparoskopie na laparotómiu
5n395.4

Fixácia tenkého čreva na pravú stranu brušnej steny a hrubého čreva na ľavú stranu brušnej steny: 

konverzia z laparoskopie na laparotómiu
 

5n395.x
Fixácia tenkého čreva na pravú stranu brušnej steny a hrubého čreva na ľavú stranu brušnej steny: 

ostatné
5n395.x

Fixácia tenkého čreva na pravú stranu brušnej steny a hrubého čreva na ľavú stranu brušnej steny: 

ostatné
 



5n396.0 Iné operácie na čreve: oddelenie Laddových väzov: laparotomicky 5n396.0 Iné operácie na čreve: oddelenie Laddových väzov: laparotomicky  

5n396.2 Iné operácie na čreve: oddelenie Laddových väzov: laparoskopicky 5n396.2 Iné operácie na čreve: oddelenie Laddových väzov: laparoskopicky  

5n396.4 Iné operácie na čreve: oddelenie Laddových väzov: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n396.4 Iné operácie na čreve: oddelenie Laddových väzov: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n396.x Iné operácie na čreve: oddelenie Laddových väzov: ostatné 5n396.x Iné operácie na čreve: oddelenie Laddových väzov: ostatné  

5n397.0 Iné operácie na čreve: sutúra ulkusu: laparotomicky 5n397.0 Iné operácie na čreve: sutúra ulkusu: laparotomicky  

5n397.2 Iné operácie na čreve: sutúra ulkusu: laparoskopicky 5n397.2 Iné operácie na čreve: sutúra ulkusu: laparoskopicky  

5n397.4 Iné operácie na čreve: sutúra ulkusu: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n397.4 Iné operácie na čreve: sutúra ulkusu: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n397.6 Iné operácie na čreve: sutúra ulkusu: endoskopicky 5n397.6 Iné operácie na čreve: sutúra ulkusu: endoskopicky  

5n397.x Iné operácie na čreve: sutúra ulkusu: ostatné 5n397.x Iné operácie na čreve: sutúra ulkusu: ostatné  

5n398.0 Iné operácie na čreve: opich ulkusu: laparotomicky 5n398.0 Iné operácie na čreve: opich ulkusu: laparotomicky  

5n398.2 Iné operácie na čreve: opich ulkusu: laparoskopicky 5n398.2 Iné operácie na čreve: opich ulkusu: laparoskopicky  

5n398.4 Iné operácie na čreve: opich ulkusu: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n398.4 Iné operácie na čreve: opich ulkusu: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n398.6 Iné operácie na čreve: opich ulkusu: endoskopicky 5n398.6 Iné operácie na čreve: opich ulkusu: endoskopicky  

5n398.x Iné operácie na čreve: opich ulkusu: ostatné 5n398.x Iné operácie na čreve: opich ulkusu: ostatné  

5n39b.0 Rozširovanie (bužírovanie) čreva: laparotomicky 5n39b.0 Rozširovanie (bužírovanie) čreva: laparotomicky  

5n39b.2 Rozširovanie (bužírovanie) čreva: laparoskopicky 5n39b.2 Rozširovanie (bužírovanie) čreva: laparoskopicky  

5n39b.4 Rozširovanie (bužírovanie) čreva: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n39b.4 Rozširovanie (bužírovanie) čreva: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n39b.6 Rozširovanie (bužírovanie) čreva: endoskopicky 5n39b.6 Rozširovanie (bužírovanie) čreva: endoskopicky  

5n39b.x Rozširovanie (bužírovanie) čreva: ostatné 5n39b.x Rozširovanie (bužírovanie) čreva: ostatné  

5n39c.0 Endo-Loop čreva: laparotomicky 5n39c.0 Endo-Loop čreva: laparotomicky  

5n39c.2 Endo-Loop čreva: laparoskopicky 5n39c.2 Endo-Loop čreva: laparoskopicky  

5n39c.4 Endo-Loop čreva: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n39c.4 Endo-Loop čreva: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n39c.6 Endo-Loop čreva: endoskopicky 5n39c.6 Endo-Loop čreva: endoskopicky  

5n39c.x Endo-Loop čreva: ostatné 5n39c.x Endo-Loop čreva: ostatné  

5n39d.0 Klipovanie čreva: laparotomicky 5n39d.0 Klipovanie čreva: laparotomicky  

5n39d.2 Klipovanie čreva: laparoskopicky 5n39d.2 Klipovanie čreva: laparoskopicky  

5n39d.4 Klipovanie čreva: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n39d.4 Klipovanie čreva: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n39d.6 Klipovanie čreva: endoskopicky 5n39d.6 Klipovanie čreva: endoskopicky  

5n39d.x Klipovanie čreva: ostatné 5n39d.x Klipovanie čreva: ostatné  

5n39g.0 Transduodenálna drenáž cysty pankreasu: laparotomicky 5n39g.0 Transduodenálna drenáž cysty pankreasu: laparotomicky  

5n39g.2 Transduodenálna drenáž cysty pankreasu: laparoskopicky 5n39g.2 Transduodenálna drenáž cysty pankreasu: laparoskopicky  

5n39g.4 Transduodenálna drenáž cysty pankreasu: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n39g.4 Transduodenálna drenáž cysty pankreasu: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n39g.6 Transduodenálna drenáž cysty pankreasu: endoskopicky 5n39g.6 Transduodenálna drenáž cysty pankreasu: endoskopicky  

5n39g.x Transduodenálna drenáž cysty pankreasu: ostatné 5n39g.x Transduodenálna drenáž cysty pankreasu: ostatné  

5n39h.0 Dilatácia tenkého čreva: laparotomicky 5n39h.0 Dilatácia tenkého čreva: laparotomicky  

5n39h.2 Dilatácia tenkého čreva: laparoskopicky 5n39h.2 Dilatácia tenkého čreva: laparoskopicky  

5n39h.4 Dilatácia tenkého čreva: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n39h.4 Dilatácia tenkého čreva: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n39h.6 Dilatácia tenkého čreva: endoskopicky 5n39h.6 Dilatácia tenkého čreva: endoskopicky  

5n39h.x Dilatácia tenkého čreva: ostatné 5n39h.x Dilatácia tenkého čreva: ostatné  

5n39j.0 Dilatácia hrubého čreva: laparotomicky 5n39j.0 Dilatácia hrubého čreva: laparotomicky  

5n39j.2 Dilatácia hrubého čreva: laparoskopicky 5n39j.2 Dilatácia hrubého čreva: laparoskopicky  

5n39j.4 Dilatácia hrubého čreva: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n39j.4 Dilatácia hrubého čreva: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n39j.6 Dilatácia hrubého čreva: endoskopicky 5n39j.6 Dilatácia hrubého čreva: endoskopicky  

5n39j.x Dilatácia hrubého čreva: ostatné 5n39j.x Dilatácia hrubého čreva: ostatné  

5n39k Incízia a drenáž perityflitického abscesu apendixu 5n39k Incízia a drenáž perityflitického abscesu apendixu  

5n39l Sekundárna apendektómia (po drenáži perityflitického abscesu) 5n39l Sekundárna apendektómia (po drenáži perityflitického abscesu)  

5n39x.0 Iné operačné výkony na čreve: laparotomicky 5n39x.0 Iné operačné výkony na čreve: laparotomicky  

5n39x.2 Iné operačné výkony na čreve: laparoskopicky 5n39x.2 Iné operačné výkony na čreve: laparoskopicky  

5n39x.4 Iné operačné výkony na čreve: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n39x.4 Iné operačné výkony na čreve: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  



5n39x.6 Iné operačné výkony na čreve: endoskopicky 5n39x.6 Iné operačné výkony na čreve: endoskopicky  

5n39x.x Iné operačné výkony na čreve: ostatné 5n39x.x Iné operačné výkony na čreve: ostatné  

5n410.0
Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: resekcia slučky: 

peranálne
5n410.0

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: resekcia slučky: 

peranálne
 

5n410.6
Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: resekcia slučky: 

endoskopicky
5n410.6

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: resekcia slučky: 

endoskopicky
 

5n410.7
Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: resekcia slučky: 

endoskopicko-mikrochirurgický
5n410.7

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: resekcia slučky: 

endoskopicko-mikrochirurgický
 

5n410.x
Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: resekcia slučky: 

ostatné
5n410.x

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: resekcia slučky: 

ostatné
 

5n411.0
Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: submukózna excízia: 

peranálne
5n411.0

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: submukózna excízia: 

peranálne
 

5n411.6
Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: submukózna excízia: 

endoskopicky
5n411.6

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: submukózna excízia: 

endoskopicky
 

5n411.7
Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: submukózna excízia: 

endoskopicko-mikrochirurgicky
5n411.7

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: submukózna excízia: 

endoskopicko-mikrochirurgicky
 

5n411.x
Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: submukózna excízia: 

ostatné
5n411.x

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: submukózna excízia: 

ostatné
 

5n413.0
Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: elektrokoagulácia: 

peranálne
5n413.0

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: elektrokoagulácia: 

peranálne
 

5n413.6
Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: elektrokoagulácia: 

endoskopicky
5n413.6

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: elektrokoagulácia: 

endoskopicky
 

5n413.7
Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: elektrokoagulácia: 

endoskopicko-mikrochirurgicky
5n413.7

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: elektrokoagulácia: 

endoskopicko-mikrochirurgicky
 

5n413.x
Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: elektrokoagulácia: 

ostatné
5n413.x

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: elektrokoagulácia: 

ostatné
 

5n414.0
Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: laserová koagulácia: 

peranálne
5n414.0

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka, laserová koagulácia, 

peranálny: peranálne
 2)

5n414.6
Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: laserová koagulácia: 

endoskopicky
5n414.6

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka, laserová koagulácia: 

endoskopicky
 2)

5n414.7
Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: laserová koagulácia: 

endoskopicko-mikrochirurgicky
5n414.7

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka, laserová koagulácia: 

endoskopicko-mikrochirurgicky
 2)

5n414.x
Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: laserová koagulácia, 

ostatné: ostatné
5n414.x

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka, laserová koagulácia, 

ostatné: ostatné
 2)

5n415.0
Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: termokoagulácia: 

peranálne
5n415.0 Peranálna lokálna exícia chorého tkaniva konečníka: termokoagulácia: peranálne  2)

5n415.6
Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: termokoagulácia: 

endoskopicky
5n415.6

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: termokoagulácia: 

endoskopicky
 

5n415.7
Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: termokoagulácia: 

endoskopicko-mikrochirurgicky
5n415.7

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: termokoagulácia: 

endoskopicko-mikrochirurgicky
 

5n415.x
Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: termokoagulácia: 

ostatné
5n415.x

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: termokoagulácia: 

ostatné
 

5n416.0
Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: kryokoagulácia: 

peranálne
5n416.0

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: kryokoagulácia: 

peranálne
 

5n416.6
Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: kryokoagulácia: 

endoskopicky
5n416.6

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: kryokoagulácia: 

endoskopicky
 

5n416.7
Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: kryokoagulácia: 

endoskopicko-mikrochirurgicky
5n416.7

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: kryokoagulácia: 

endoskopicko-mikrochirurgicky
 

5n416.x
Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: kryokoagulácia: 

ostatné
5n416.x

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: kryokoagulácia: 

ostatné
 

5n417.0
Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: fotodynamická liečba: 

peranálne
5n417.0

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: fotodynamická liečba: 

peranálne
 

5n417.6
Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: fotodynamická liečba: 

endoskopicky
5n417.6

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: fotodynamická liečba: 

endoskopicky
 

5n417.7
Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: fotodynamická liečba: 

endoskopicko-mikrochirurgicky
5n417.7

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: fotodynamická liečba: 

endoskopicko-mikrochirurgicky
 

5n417.x
Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: fotodynamická liečba: 

ostatné
5n417.x

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: fotodynamická liečba: 

ostatné
 



5n418.0
Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: excízia celej steny, 

lokálne: peranálne
5n418.0

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: excízia celej steny, 

lokálne: peranálne
 

5n418.6
Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: excízia celej steny, 

lokálne: endoskopicky
5n418.6

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: excízia celej steny, 

lokálne: endoskopicky
 

5n418.7
Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: excízia celej steny, 

lokálne: endoskopicko-mikrochirurgicky
5n418.7

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: excízia celej steny, 

lokálne: endoskopicko-mikrochirurgicky
 

5n418.8
Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: excízia celej steny: 

transanálne miniinvazívne [TAMIS]

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5n418.x
Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: excízia celej steny, 

lokálne: ostatné
5n418.x

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: excízia celej steny, 

lokálne: ostatné
 

5n419.0
Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: celostenná excízia, 

cirkulárna [manžetová resekcia, segmentárna resekcia]: peranálne
5n419.0

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: celostenná excízia, 

cirkulárna [manžetová resekcia, segmentárna resekcia]: peranálne
 

5n419.6
Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: celostenná excízia, 

cirkulárna [manžetová resekcia, segmentárna resekcia]: endoskopicky
5n419.6

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: celostenná excízia, 

cirkulárna [manžetová resekcia, segmentárna resekcia]: endoskopicky
 

5n419.7
Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: celostenná excízia, 

cirkulárna [manžetová resekcia, segmentárna resekcia]: endoskopicko-mikrochirurgický
5n419.7

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: celostenná excízia, 

cirkulárna [manžetová resekcia, segmentárna resekcia]: endoskopicko-mikrochirurgický
 

5n419.x
Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: celostenná excízia, 

cirkulárna [manžetová resekcia, segmentárna resekcia]: ostatné
5n419.x

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: celostenná excízia, 

cirkulárna [manžetová resekcia, segmentárna resekcia]: ostatné
 

5n41a.7

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: celostenná excízia, 

cirkulárna, intraperitoneálna [manžetová resekcia, segmentárna resekcia]: endoskopická, 

mikrochirurgická

5n41a.7

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: celostenná excízia, 

cirkulárna, intraperitoneálna [manžetová resekcia, segmentárna resekcia]: endoskopická, 

mikrochirurgická

 

5n41b.0
Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: celostenná excízia so 

staplerom, peranálne: cirkulárna
5n41b.0

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: celostenná excízia so 

staplerom, peranálne: cirkulárna
 

5n41b.1
Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: celostenná excízia so 

staplerom, peranálne: semicirkulárna
5n41b.1

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: celostenná excízia so 

staplerom, peranálne: semicirkulárna
 

5n41x.2
Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: celostenná excízia so 

staplerom: iná: peranálne
5n41x.2

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: celostenná excízia so 

staplerom: iná: peranálne
 

5n41x.6
Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: celostenná excízia so 

staplerom, peranálne: endoskopicky
5n41x.6

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: celostenná excízia so 

staplerom, peranálne: endoskopicky
 

5n41x.7
Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: celostenná excízia so 

staplerom, peranálne: endoskopicko-mikrochirurgicky
5n41x.7

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: celostenná excízia so 

staplerom, peranálne: endoskopicko-mikrochirurgicky
 

5n41x.x
Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: celostenná excízia so 

staplerom, peranálne: ostatné
5n41x.x

Peranálna lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva konečníka: celostenná excízia so 

staplerom, peranálne: ostatné
 

5n420.01
Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: predná manžetová resekcia [segmentárna resekcia]: otvorene 

chirurgicky, s anastomózou
5n420.01

Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: predná manžetová resekcia [segmentárna resekcia]: otvorene 

chirurgicky, s anastomózou
 

5n420.02
Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: predná manžetová resekcia [segmentárna resekcia]: otvorene 

chirurgicky, s enterostómiou a slepým uzáverom
5n420.02

Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: predná manžetová resekcia [segmentárna resekcia]: otvorene 

chirurgicky, s enterostómiou a slepým uzáverom
 

5n420.21
Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: predná manžetová resekcia [segmentárna resekcia]: 

laparoskopicky, s anastomózou
5n420.21

Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: predná manžetová resekcia [segmentárna resekcia]: 

laparoskopicky, s anastomózou
 

5n420.22
Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: predná manžetová resekcia [segmentárna resekcia]: 

laparoskopicky, s enterostómiou a slepým uzáverom
5n420.22

Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: predná manžetová resekcia [segmentárna resekcia]: 

laparoskopicky, s enterostómiou a slepým uzáverom
 

5n420.x Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: predná manžetová resekcia [segmentárna resekcia]: ostatné 5n420.x Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: predná manžetová resekcia [segmentárna resekcia]: ostatné  

5n421.01
Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: zadná manžetová resekcia [segmentárna resekcia] (rektotómia 

zadná): otvorene chirurgicky, s anastomózou
5n421.01

Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: zadná manžetová resekcia [segmentárna resekcia] (rektotómia 

zadná): otvorene chirurgicky, s anastomózou
 

5n421.02
Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: zadná manžetová resekcia [segmentárna resekcia] (rektotómia 

zadná): otvorene chirurgicky, s enterostómiou a slepým uzáverom
5n421.02

Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: zadná manžetová resekcia [segmentárna resekcia] (rektotómia 

zadná): otvorene chirurgicky, s enterostómiou a slepým uzáverom
 

5n421.21
Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: zadná manžetová resekcia [segmentárna resekcia] (rektotómia 

zadná): laparoskopicky, s anastomózou
5n421.21

Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: zadná manžetová resekcia [segmentárna resekcia] (rektotómia 

zadná): laparoskopicky, s anastomózou
 

5n421.22
Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: zadná manžetová resekcia [segmentárna resekcia] (rektotómia 

zadná): laparoskopicky, s enterostómiou a slepým uzáverom
5n421.22

Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: zadná manžetová resekcia [segmentárna resekcia] (rektotómia 

zadná): laparoskopicky, s enterostómiou a slepým uzáverom
 

5n421.x
Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: zadná manžetová resekcia [segmentárna resekcia] (rektotómia 

zadná): ostatné
5n421.x

Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: zadná manžetová resekcia [segmentárna resekcia] (rektotómia 

zadná): ostatné
 

5n422.01
Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: tubulárna resekcia pri ponechaní paraprokta: otvorene 

chirurgicky, s anastomózou
5n422.01

Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: tubulárna resekcia pri ponechaní paraprokta: otvorene 

chirurgicky, s anastomózou
 

5n422.02
Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: tubulárna resekcia pri ponechaní paraprokta: otvorene 

chirurgicky, s enterostómiou a slepým uzáverom
5n422.02

Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: tubulárna resekcia pri ponechaní paraprokta: otvorene 

chirurgicky, s enterostómiou a slepým uzáverom
 



5n422.21
Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: tubulárna resekcia pri ponechaní paraprokta: laparoskopicky, s 

anastomózou
5n422.21

Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: tubulárna resekcia pri ponechaní paraprokta: laparoskopicky, s 

anastomózou
 

5n422.22
Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: tubulárna resekcia pri ponechaní paraprokta: laparoskopicky, s 

enterostómiou a slepým uzáverom
5n422.22

Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: tubulárna resekcia pri ponechaní paraprokta: laparoskopicky, s 

enterostómiou a slepým uzáverom
 

5n422.7 Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: tubulárna resekcia pri ponechaní paraprokta: peranálne 5n422.7 Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: tubulárna resekcia pri ponechaní paraprokta: peranálne  

5n422.x Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: tubulárna resekcia pri ponechaní paraprokta: ostatné 5n422.x Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: tubulárna resekcia pri ponechaní paraprokta: ostatné  

5n423.01 Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: predná resekcia: otvorene chirurgicky, s anastomózou 5n423.01 Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: predná resekcia: otvorene chirurgicky, s anastomózou  

5n423.02
Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: predná resekcia: otvorene chirurgicky, s enterostómiou a slepým 

uzáverom
5n423.02

Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: predná resekcia: otvorene chirurgicky, s enterostómiou a slepým 

uzáverom
 

5n423.21 Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: predná resekcia: laparoskopicky, s anastomózou 5n423.21 Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: predná resekcia: laparoskopicky, s anastomózou  

5n423.22
Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: predná resekcia: laparoskopicky, s enterostómiou a slepým 

uzáverom
5n423.22

Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: predná resekcia: laparoskopicky, s enterostómiou a slepým 

uzáverom
 

5n423.x Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: predná resekcia: ostatné 5n423.x Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: predná resekcia: ostatné  

5n424.01 Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: vysoká predná resekcia: otvorene chirurgicky, s anastomózou 5n424.01 Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: vysoká predná resekcia: otvorene chirurgicky, s anastomózou  

5n424.02
Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: vysoká predná resekcia: otvorene chirurgicky, s enterostómiou a 

slepým uzáverom
5n424.02

Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: vysoká predná resekcia: otvorene chirurgicky, s enterostómiou a 

slepým uzáverom
 

5n424.21 Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: vysoká predná resekcia: laparoskopicky, s anastomózou 5n424.21 Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: vysoká predná resekcia: laparoskopicky, s anastomózou  

5n424.22
Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: vysoká predná resekcia: laparoskopicky, s enterostómiou a 

slepým uzáverom
5n424.22

Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: vysoká predná resekcia: laparoskopicky, s enterostómiou a 

slepým uzáverom
 

5n424.x Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: vysoká predná resekcia: ostatné 5n424.x Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: vysoká predná resekcia: ostatné  

5n425.01 Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: hlboká predná resekcia: otvorene chirurgicky, s anastomózou 5n425.01 Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: hlboká predná resekcia: otvorene chirurgicky, s anastomózou  

5n425.02
Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: hlboká predná resekcia: otvorene chirurgicky, s enterostómiou a 

slepým uzáverom
5n425.02

Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: hlboká predná resekcia: otvorene chirurgicky, s enterostómiou a 

slepým uzáverom
 

5n425.21 Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: hlboká predná resekcia: laparoskopicky, s anastomózou 5n425.21 Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: hlboká predná resekcia: laparoskopicky, s anastomózou  

5n425.22
Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: hlboká predná resekcia: laparoskopicky, s enterostómiou a 

slepým uzáverom
5n425.22

Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: hlboká predná resekcia: laparoskopicky, s enterostómiou a 

slepým uzáverom
 

5n425.x Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: hlboká predná resekcia: ostatné 5n425.x Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: hlboká predná resekcia: ostatné  

5n426.01
Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: hlboká predná resekcia s peranálnou anastomózou: otvorene 

chirurgicky, s anastomózou
5n426.01

Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: hlboká predná resekcia s peranálnou anastomózou: otvorene 

chirurgicky, s anastomózou
 

5n426.21
Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: hlboká predná resekcia s peranálnou anastomózou: 

laparoskopicky, s anastomózou
5n426.21

Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: hlboká predná resekcia s peranálnou anastomózou: 

laparoskopicky, s anastomózou
 

5n426.x Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: hlboká predná resekcia s peranálnou anastomózou: ostatné 5n426.x Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: hlboká predná resekcia s peranálnou anastomózou: ostatné  

5n427.01
Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: rozšírená predná resekcia s odstránenním od susedných 

orgánov: otvorene chirurgicky, s anastomózou
5n427.01

Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: rozšírená predná resekcia s odstránenním od susedných 

orgánov: otvorene chirurgicky, s anastomózou
 

5n427.02
Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: rozšírená predná resekcia s odstránenním od susedných 

orgánov: otvorene chirurgicky,s enterostómiou a slepým uzáverom
5n427.02

Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: rozšírená predná resekcia s odstránenním od susedných 

orgánov: otvorene chirurgicky,s enterostómiou a slepým uzáverom
 

5n427.21
Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: rozšírená predná resekcia s odstránenním od susedných 

orgánov: laparoskopicky, s anastomózou
5n427.21

Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: rozšírená predná resekcia s odstránenním od susedných 

orgánov: laparoskopicky, s anastomózou
 

5n427.22
Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: rozšírená predná resekcia s odstránenním od susedných 

orgánov: laparoskopicky, s enterostómiou a slepým uzáverom
5n427.22

Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: rozšírená predná resekcia s odstránenním od susedných 

orgánov: laparoskopicky, s enterostómiou a slepým uzáverom
 

5n427.x
Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: rozšírená predná resekcia s odstránenním od susedných 

orgánov: ostatné
5n427.x

Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: rozšírená predná resekcia s odstránenním od susedných 

orgánov: ostatné
 

5n429.01 Iná resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: otvorene chirurgicky, s anastomózou 5n429.01 Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: iná: otvorene chirurgicky, s anastomózou  2)

5n429.02 Iná resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: otvorene chirurgicky, s enterostómiou a slepým uzáverom 5n429.02 Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: iná: otvorene chirurgicky, s enterostómiou a slepým uzáverom  2)

5n429.21 Iná resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: laparoskopicky, s anastomózou 5n429.21 Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: iná: laparoskopicky, s anastomózou  2)

5n429.22 Iná resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: laparoskopicky, s enterostómiou a slepým uzáverom 5n429.22 Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: iná: laparoskopicky, s enterostómiou a slepým uzáverom  2)

5n429.x Iná resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: ostatné 5n429.x Resekcia rekta pri uchovaní sfinkteru: iná: ostatné  2)

5n42a.0 Resekcia rekta bez zachovania sfinkteru: abdominoperineálna: laparotomicky 5n42a.0 Resekcia rekta bez zachovania sfinkteru: abdominoperineálna: laparotomicky  



5n42a.2
Resekcia rekta bez zachovania sfinkteru: abdominoperineálna: kombinovaná otvorená chirurgická-

laparoskopická
5n42a.2

Resekcia rekta bez zachovania sfinkteru: abdominoperineálna: kombinovaná otvorená chirurgická-

laparoskopická
 

5n42a.x Resekcia rekta bez zachovania sfinkteru: abdominoperineálna: ostatné 5n42a.x Resekcia rekta bez zachovania sfinkteru: abdominoperineálna: iné  2)

5n42b Resekcia rekta bez zachovania sfinkteru: abdominoperineálna s odstránením susedných orgánov 5n42b Resekcia rekta bez zachovania sfinkteru: abdominoperineálna s odstránením susedných orgánov  

5n42c.1 Resekcia rekta bez zachovania sfinkteru: abdominosakrálna: laparotomicky, abdominosakrálne 5n42c.1 Resekcia rekta bez zachovania sfinkteru: abdominosakrálna: laparotomicky, abdominosakrálne  

5n42c.2
Resekcia rekta bez zachovania sfinkteru: abdominosakrálna: kombinovaná laparotómia-laparoskopia, 

abdominosakrálne
5n42c.2

Resekcia rekta bez zachovania sfinkteru: abdominosakrálna: kombinovaná laparotómia-laparoskopia, 

abdominosakrálne
 

5n42c.x Resekcia rekta bez zachovania sfinkteru: abdominosakrálna: ostatné 5n42c.x Resekcia rekta bez zachovania sfinkteru: abdominosakrálna: iné  2)

5n42d Resekcia rekta bez zachovania sfinkteru: abdominosakrálna s odstránením susedných orgánov 5n42d Resekcia rekta bez zachovania sfinkteru: abdominosakrálna s odstránením susedných orgánov  

5n42e Resekcia rekta bez zachovania sfinkteru: sakroperineálna 5n42e Resekcia rekta bez zachovania sfinkteru: sakroperineálna  

5n42f Resekcia rekta bez zachovania sfinkteru: perineálna 5n42f Resekcia rekta bez zachovania sfinkteru: perineálna  

5n42x Resekcia rekta bez zachovania sfinkteru: ostatné 5n42x Resekcia rekta bez zachovania sfinkteru: iná  2)

5n430 Rekonštrukcia konečníka: sutúra po poranení 5n430 Rekonštrukcia rekta: sutúra po poranení  2)

5n431 Rekonštrukcia konečníka: plastická rekonštrukcia 5n431 Rekonštrukcia rekta: plastická rekonštrukcia  2)

5n432 Rekonštrukcia konečníka: uzavretie jednej dermorektálnej fistuly 5n432 Rekonštrukcia rekta: uzavretie jednej dermorektálnej fistuly  2)

5n433 Rekonštrukcia konečníka: abdominálna rektopexia: laparotomicky 5n433 Rekonštrukcia rekta: abdominálna rektopexia: laparotomicky  2)

5n434 Rekonštrukcia konečníka: abdominálna rektopexia: laparoskopicky 5n434 Rekonštrukcia rekta: abdominálna rektopexia: laparoskopicky  2)

5n435 Rekonštrukcia konečníka: rektopexie cez zadnú rektotómiu 5n435 Rekonštrukcia rekta: rektopexie cez zadnú rektotómiu  2)

5n436 Rekonštrukcia konečníka: extraanálna resekcia mukózy (podľa Rehn-Delormeho) 5n436 Rekonštrukcia rekta: extraanálna resekcia mukózy (podľa Rehn-Delormeho)  2)

5n439 Rekonštrukcia konečníka: ostatné 5n439 Rekonštrukcia rekta: iná  2)

5n43a Rekonštrukcia anusu a sfinkterového aparátu: sutúra po poranení 5n43a Rekonštrukcia anusu a sfinkterového aparátu: sutúra po poranení  

5n43b Rekonštrukcia anusu a sfinkterového aparátu: serkláž 5n43b Rekonštrukcia anusu a sfinkterového aparátu: serkláž  

5n43c Rekonštrukcia anusu a sfinkterového aparátu: sfinkteromyektómia 5n43c Rekonštrukcia anusu a sfinkterového aparátu: sfinkteromyektómia  

5n43d Rekonštrukcia anusu a sfinkterového aparátu: sfinkterálna plastika 5n43d Rekonštrukcia anusu a sfinkterového aparátu: sfinkterálna plastika  

5n43e Rekonštrukcia anusu a sfinkterového aparátu: predlžovacia plastika 5n43e Rekonštrukcia anusu a sfinkterového aparátu: predlžovacia plastika  

5n43f Rekonštrukcia anusu a sfinkterového aparátu: Grazilisova plastika 5n43f Rekonštrukcia anusu a sfinkterového aparátu: Grazilisova plastika  

5n43g.0 Rekonštrukcia anusu a sfinkterového aparátu: anoproktálna plastika: laparotomicky 5n43g.0 Rekonštrukcia anusu a sfinkterového aparátu: anoproktálna plastika: laparotomicky  

5n43g.1 Rekonštrukcia anusu a sfinkterového aparátu: anoproktálna plastika: perineálna 5n43g.1 Rekonštrukcia anusu a sfinkterového aparátu: anoproktálna plastika: perineálna  

5n43g.2 Rekonštrukcia anusu a sfinkterového aparátu: anoproktálna plastika: laparoskopicky 5n43g.2 Rekonštrukcia anusu a sfinkterového aparátu: anoproktálna plastika: laparoskopicky  

5n43g.x Rekonštrukcia anusu a sfinkterového aparátu: anoproktálna plastika: ostatné 5n43g.x Rekonštrukcia anusu a sfinkterového aparátu: anoproktálna plastika: ostatné  

5n43h Rekonštrukcia anusu a sfinkterového aparátu: implantácia umelého análneho sfinkteru 5n43h Rekonštrukcia anusu a sfinkterového aparátu: implantácia umelého análneho sfinkteru  

5n43j.0
Rekonštrukcia anusu a sfinkterového aparátu: výmena umelého análneho sfinkteru a jeho 

komponentov: cuff
5n43j.0

Rekonštrukcia anusu a sfinkterového aparátu: výmena umelého análneho sfinkteru a jeho 

komponentov: cuff
 

5n43j.1
Rekonštrukcia anusu a sfinkterového aparátu: výmena umelého análneho sfinkteru a jeho 

komponentov: spojovacia pumpa
5n43j.1

Rekonštrukcia anusu a sfinkterového aparátu: výmena umelého análneho sfinkteru a jeho 

komponentov: spojovacia pumpa
 

5n43j.2
Rekonštrukcia anusu a sfinkterového aparátu: výmena umelého análneho sfinkteru a jeho 

komponentov: balón
5n43j.2

Rekonštrukcia anusu a sfinkterového aparátu: výmena umelého análneho sfinkteru a jeho 

komponentov: balón
 

5n43j.3
Rekonštrukcia anusu a sfinkterového aparátu: výmena umelého análneho sfinkteru a jeho 

komponentov: dva komponenty (napr. spojovacia pumpa a balón)
5n43j.3

Rekonštrukcia anusu a sfinkterového aparátu: výmena umelého análneho sfinkteru a jeho 

komponentov: dva komponenty (napr. spojovacia pumpa a balón)
 

5n43j.4
Rekonštrukcia anusu a sfinkterového aparátu: výmena umelého análneho sfinkteru a jeho 

komponentov: všetky komponenty
5n43j.4

Rekonštrukcia anusu a sfinkterového aparátu: výmena umelého análneho sfinkteru a jeho 

komponentov: všetky komponenty
 

5n43k Rekonštrukcia anusu a sfinkterového aparátu: odstránenie umelého análneho sfinkteru 5n43k Rekonštrukcia anusu a sfinkterového aparátu: odstránenie umelého análneho sfinkteru  

5n43x Rekonštrukcia anusu a sfinkterového aparátu: ostatné 5n43x Rekonštrukcia anusu a sfinkterového aparátu: ostatné  

5n440
Incízia, excízia a deštrukcia chorobone zmeneného tkaniva análneho kanála/tkaniva perianálnej 

oblasti: incízia
5n440

Incízia, excízia a deštrukcia chorobone zmeneného tkaniva análneho kanála/tkaniva perianálnej 

oblasti: incízia
 

5n441
Incízia, excízia a deštrukcia chorobone zmeneného tkaniva análneho kanála/tkaniva perianálnej 

oblasti: excízia
5n441

Incízia, excízia a deštrukcia chorobone zmeneného tkaniva análneho kanála/tkaniva perianálnej 

oblasti: excízia
 

5n449 Ostatná Incízia a excízia z tkaniva perianálnej oblasti 5n449 Ostatná Incízia a excízia z tkaniva perianálnej oblasti  

5n44a.0 Excízia patologického tkaniva análneho kanála: lokálne 5n44a.0 Excízia patologického tkaniva análneho kanála: lokálne  

5n44a.1 Excízia patologického tkaniva análneho kanála: hlboká 5n44a.1 Excízia patologického tkaniva análneho kanála: hlboká  

5n44a.2 Excízia patologického tkaniva análneho kanála: hlboká, čiastočná resekcia svalstva 5n44a.2 Excízia patologického tkaniva análneho kanála: hlboká, čiastočná resekcia svalstva  



5n44a.x Excízia patologického tkaniva análneho kanála: ostatné 5n44a.x Excízia patologického tkaniva análneho kanála: ostatné  

5n44b Deštrukcia patologického tkaniva análneho kanála: lokálne 5n44b Deštrukcia patologického tkaniva análneho kanála: lokálne  

5n44c Excízia patologického tkaniva análneho kanála: endoskopicky, lokálne 5n44c Excízia patologického tkaniva análneho kanála: endoskopicky, lokálne  

5n44d Deštrukcia patologického tkaniva análneho kanála: endoskopicky, lokálne 5n44d Deštrukcia patologického tkaniva análneho kanála: endoskopicky, lokálne  

5n44x Iné excízie a deštrukcie chorobne zmeneného tkaniva análneho kanála 5n44x Ostatné excízie a deštrukcie chorobne zmeneného tkaniva análneho kanála  2)

5n450 Operatívna liečba análnej fistuly: incízia 5n450 Operatívna liečba análnej fistuly: incízia  

5n451.0 Operatívna liečba análnej fistuly: excízia: subkutánna 5n451.0 Operatívna liečba análnej fistuly: excízia: subkutánna  

5n451.1 Operatívna liečba análnej fistuly: excízia: intersfinkterická 5n451.1 Operatívna liečba análnej fistuly: excízia: intersfinkterická  

5n451.2 Operatívna liečba análnej fistuly: excízia: transsfinkterická 5n451.2 Operatívna liečba análnej fistuly: excízia: transsfinkterická  

5n451.3 Operatívna liečba análnej fistuly: excízia: suprasfinkterická 5n451.3 Operatívna liečba análnej fistuly: excízia: suprasfinkterická  

5n451.4 Operatívna liečba análnej fistuly: excízia: extrasfinkterická 5n451.4 Operatívna liečba análnej fistuly: excízia: extrasfinkterická  

5n451.5 Operatívna liečba análnej fistuly: excízia: submukózna 5n451.5 Operatívna liečba análnej fistuly: excízia: submukózna  

5n451.6 Operatívna liečba análnej fistuly: excízia: subanodermálna 5n451.6 Operatívna liečba análnej fistuly: excízia: subanodermálna  

5n451.x Operatívna liečba análnej fistuly: excízia: ostatné 5n451.x Operatívna liečba análnej fistuly: excízia: ostatné  

5n452 Operatívna liečba análnej fistuly: závitová drenáž 5n452 Operatívna liečba análnej fistuly: závitová drenáž  

5n453 Operatívna liečba análnej fistuly: uzavretie análnej fistuly pomocou plugovej techniky 5n453 Operatívna liečba análnej fistuly: uzavretie análnej fistuly pomocou plugovej techniky  

5n459 Operatívna liečba análnej fistuly: ostatné 5n459 Operatívna liečba análnej fistuly: iné  2)

5n45a Operačné ošetrenie hemoroidov: ligatúra 5n45a Operačné ošetrenie hemoroidov: ligatúra  

5n45b Operačné ošetrenie hemoroidov: sklerotizácia 5n45b Operačné ošetrenie hemoroidov: sklerotizácia  

5n45c Operačné ošetrenie hemoroidov: excízia (napr. podľa Milligana-Morgana) 5n45c Operačné ošetrenie hemoroidov: excízia (napr. podľa Milligana-Morgana)  

5n45d Operačné ošetrenie hemoroidov: deštrukcia 5n45d Operačné ošetrenie hemoroidov: deštrukcia  

5n45e Operačné ošetrenie hemoroidov: so staplerom 5n45e Operačné ošetrenie hemoroidov: so staplerom  

5n45f
Operačné ošetrenie hemoroidov: excízia s plastickou rekonštrukciou (napr. podľa Fanslera, Arnolda, 

Parksa)
5n45f

Operačné ošetrenie hemoroidov: excízia s plastickou rekonštrukciou (napr. podľa Fanslera, Arnolda, 

Parksa)
 

5n45g.0
Operačné ošetrenie hemoroidov: ligatúra jednej a. haemorrhoidalis: bez rektoanálnej rekonštrukcie 

[Recto-anal-repair]
5n45g.0

Operačné ošetrenie hemoroidov: ligatúra jednej a. haemorrhoidalis: bez rektoanálnej rekonštrukcie 

[Recto-anal-repair]
 

5n45g.1
Operačné ošetrenie hemoroidov: ligatúra jednej a. haemorrhoidalis: s rektoanálnou rekonštrukciou 

[Recto-anal-repair]
5n45g.1

Operačné ošetrenie hemoroidov: ligatúra jednej a. haemorrhoidalis: s rektoanálnou rekonštrukciou 

[Recto-anal-repair]
 

5n45x Iné operačné ošetrenie hemoroidov 5n45x Ostatné operačné ošetrenie hemoroidov  2)

5n461 Preťatie (pozdlžným rezom) sfinkteru anusu: laterálne 5n461 Preťatie (pozdlžným rezom) sfinkteru anusu: laterálne  

5n462 Sfinkterotómia: mediálne 5n462 Sfinkterotómia: mediálne  

5n46x Preťatie (pozdlžným rezom) sfinkteru anusu: ostatné 5n46x Preťatie (pozdlžným rezom) sfinkteru anusu: iné  2)

5n470.0
Primárna plastická rekonštrukcia pri anorektálnych anomáliách: predná anorektoplastika: 

laparotomicky
5n470.0

Primárna plastická rekonštrukcia pri anorektálnych anomáliách: predná anorektoplastika: 

laparotomicky
 

5n470.1 Primárna plastická rekonštrukcia pri anorektálnych anomáliách: predná anorektoplastika: perineálna 5n470.1 Primárna plastická rekonštrukcia pri anorektálnych anomáliách: predná anorektoplastika: perineálna  

5n470.x Primárna plastická rekonštrukcia pri anorektálnych anomáliach: predná anorektoplastika: iná 5n470.x Primárna plastická rekonštrukcia pri anorektálnych anomáliach: predná anorektoplastika: iná  

5n471.0
Primárna plastická rekonštrukcia pri anorektálnych anomáliach: zadná sagitálna anorektoplastika 

[PSARP] (podľa Pena a de Vries): laparotomicky
5n471.0

Primárna plastická rekonštrukcia pri anorektálnych anomáliach: zadná sagitálna anorektoplastika 

[PSARP] (podľa Pena a de Vries): laparotomicky
 

5n471.1
Primárna plastická rekonštrukcia pri anorektálnych anomáliach: zadná sagitálna anorektoplastika 

[PSARP] (podľa Pena a de Vries): perineálna
5n471.1

Primárna plastická rekonštrukcia pri anorektálnych anomáliach: zadná sagitálna anorektoplastika 

[PSARP] (podľa Pena a de Vries): perineálna
 

5n471.x
Primárna plastická rekonštrukcia pri anorektálnych anomáliach: zadná sagitálna anorektoplastika 

[PSARP] (podľa Pena a de Vries): ostatné
5n471.x

Primárna plastická rekonštrukcia pri anorektálnych anomáliach: zadná sagitálna anorektoplastika 

[PSARP] (podľa Pena a de Vries): iná
 2)

5n472.0
Primárna plastická rekonštrukcia pri anorektálnych anomáliách: zadná sagitálna anorektoplastika 

[PSARP] s uzáverom fistuly k močovopohlavnému systému: laparotomicky
5n472.0

Primárna plastická rekonštrukcia pri anorektálnych anomáliách: zadná sagitálna anorektoplastika 

[PSARP] s uzáverom fistuly k močovopohlavnému systému: laparotomicky
 

5n472.1
Primárna plastická rekonštrukcia pri anorektálnych anomáliách: zadná sagitálna anorektoplastika 

[PSARP] s uzáverom fistuly k močovopohlavnému systému: perineálna
5n472.1

Primárna plastická rekonštrukcia pri anorektálnych anomáliách: zadná sagitálna anorektoplastika 

[PSARP] s uzáverom fistuly k močovopohlavnému systému: perineálna
 

5n472.x
Primárna plastická rekonštrukcia pri anorektálnych anomáliách: zadná sagitálna anorektoplastika 

[PSARP] s uzáverom fistuly k močovopohlavnému systému: ostatné
5n472.x

Primárna plastická rekonštrukcia pri anorektálnych anomáliách: zadná sagitálna anorektoplastika 

[PSARP] s uzáverom fistuly k močovopohlavnému systému: ostatné
 

5n473.0
Primárna plastická rekonštrukcia pri anorektálnych anomáliách: zadná sagitálna anorektoplastika 

[PSARP] s korektúrou malformácie vaginy s tkanivom lokálneho pôvodu: laparotomicky
5n473.0

Primárna plastická rekonštrukcia pri anorektálnych anomáliách: zadná sagitálna anorektoplastika 

[PSARP] s korektúrou malformácie vaginy s tkanivom lokálneho pôvodu: laparotomicky
 



5n473.1
Primárna plastická rekonštrukcia pri anorektálnych anomáliách: zadná sagitálna anorektoplastika 

[PSARP] s korektúrou malformácie vaginy s tkanivom lokálneho pôvodu: perineálna
5n473.1

Primárna plastická rekonštrukcia pri anorektálnych anomáliách: zadná sagitálna anorektoplastika 

[PSARP] s korektúrou malformácie vaginy s tkanivom lokálneho pôvodu: perineálna
 

5n473.x
Primárna plastická rekonštrukcia pri anorektálnych anomáliách: zadná sagitálna anorektoplastika 

[PSARP] s korektúrou malformácie vaginy s tkanivom lokálneho pôvodu: ostatné
5n473.x

Primárna plastická rekonštrukcia pri anorektálnych anomáliách: zadná sagitálna anorektoplastika 

[PSARP] s korektúrou malformácie vaginy s tkanivom lokálneho pôvodu: ostatné
 

5n474
Primárna plastická rekonštrukcia pri anorektálnych anomáliách: operácia prieťahom: 

abdominoperineálne
5n474

Primárna plastická rekonštrukcia pri anorektálnych anomáliách: operácia prieťahom: 

abdominoperineálne
 

5n475
Primárna plastická rekonštrukcia pri anorektálnych anomáliách: operácia prieťahom: 

sakroabdominoperineálna
5n475

Primárna plastická rekonštrukcia pri anorektálnych anomáliách: operácia prieťahom: 

sakroabdominoperineálna
 

5n476 Primárna plastická rekonštrukcia pri anorektálnych anomáliach: análna perineálna plastika 5n476 Primárna plastická rekonštrukcia pri anorektálnych anomáliach: análna perineálna plastika  

5n47x.0 Primárna plastická rekonštrukcia pri anorektálnych anomáliách: iná: laparotomicky 5n47x.0 Primárna plastická rekonštrukcia pri anorektálnych anomáliách: iná: laparotomicky  

5n47x.1 Primárna plastická rekonštrukcia pri anorektálnych anomáliách: iná: perineálna 5n47x.1 Primárna plastická rekonštrukcia pri anorektálnych anomáliách: iná: perineálna  

5n47x.x Primárna plastická rekonštrukcia pri anorektálnych anomáliách: iná: ostatné 5n47x.x Primárna plastická rekonštrukcia pri anorektálnych anomáliách: iná: ostatné  

5n490 Iné operačné výkony na anuse: dilatácia 5n490 Ostatné operačné výkony na anuse: dilatácia  2)

5n491 Iné operačné výkony na anuse: endoskopická injekcia 5n491 Ostatné operačné výkony na anuse: endoskopická injekcia  2)

5n499 Iné operačné výkony na anuse: ostatné 5n499 Ostatné iné operácie na anuse: iné  2)

5n49a Iné operačné výkony na konečníku: ligatúra 5n49a Ostatné operačné výkony na rekte: ligatúra  2)

5n49b Iné operačné výkony na konečníku: sklerotizácia peranálna 5n49b Ostatné operačné výkony na rekte: sklerotizácia peranálna  2)

5n49c Iné operačné výkony na konečníku: dilatácia, peranálna 5n49c Ostatné operačné výkony na rekte: dilatácia, peranálna  2)

5n49d Iné operačné výkony na konečníku: endoskopické rozšírenie 5n49d Ostatné operačné výkony na rekte: endoskopické rozšírenie  2)

5n49e Iné operačné výkony na konečníku: endo-Loop 5n49e Ostatné operačné výkony na rekte: endo-Loop  2)

5n49f Iné operačné výkony na konečníku: endoskopické klipovanie 5n49f Ostatné operačné výkony na rekte: endoskopické klipovanie  2)

5n49g Iné operačné výkony na konečníku: endoskopická injekcia 5n49g Ostatné operačné výkony na rekte: endoskopická injekcia  2)

5n49h.0
Iné operačné výkony na konečníku: vloženie alebo výmena protézy, endoskopicky: samoexpandujúca 

protéza
5n49h.0

Ostatné operačné výkony na rekte: vloženie alebo výmena protézy, endoskopicky: samoexpandujúca 

protéza
 2)

5n49h.1
Iné operačné výkony na konečníku: vloženie alebo výmena protézy, endoskopicky: protéza bez 

samoexpandujúcej funkcie
5n49h.1

Ostatné operačné výkony na rekte: vloženie alebo výmena protézy, endoskopicky: protéza bez 

samoexpandujúcej funkcie
 2)

5n49k.0 Iné operačné výkony na konečníku: odstránenie protézy, endoskopicky: samoexpandujúca protéza 5n49k.0 Ostatné operačné výkony na rekte: odstránenie protézy, endoskopicky: samoexpandujúca protéza  2)

5n49k.1
Iné operačné výkony na konečníku: odstránenie protézy, endoskopicky: protéza bez 

samoexpandujúcej funkcie
5n49k.1

Ostatné operačné výkony na rekte: odstránenie protézy, endoskopicky: protéza bez samoexpandujúcej 

funkcie
 2)

5n49x Iné operačné výkony na konečníku: ostatné 5n49x Ostatné iné operačné výkony na rekte: iné  2)

5n510.0
Lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pečene: atypická resekcia pečene: lokálna 

excízia: laparotomicky
5n510.0

Lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pečene: atypická resekcia pečene: lokálna 

excízia: laparotomicky
 

5n510.2
Lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pečene: atypická resekcia pečene: lokálna 

excízia: laparoskopicky
5n510.2

Lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pečene: atypická resekcia pečene: lokálna 

excízia: laparoskopicky
 

5n510.4
Lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pečene: atypická resekcia pečene: lokálna 

excízia: konverzia z laparoskopie na laparotómiu
5n510.4

Lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pečene: atypická resekcia pečene: lokálna 

excízia: konverzia z laparoskopie na laparotómiu
 

5n510.x
Lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pečene: atypická resekcia pečene: lokálna 

excízia: ostatné
5n510.x

Lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pečene: atypická resekcia pečene: lokálna 

excízia: iné
 2)

5n511.0
Lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pečene: resekcia endocysty (Echinokokkovej 

cysty): laparotomicky
5n511.0

Lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pečene: resekcia endocysty (Echinokokkovej 

cysty): laparotomicky
 

5n511.2
Lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pečene: resekcia endocysty (Echinokokkovej 

cysty): laparoskopicky
5n511.2

Lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pečene: resekcia endocysty (Echinokokkovej 

cysty): laparoskopicky
 

5n511.3
Lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pečene: resekcia endocysty (Echinokokkovej 

cysty): perkutánny prístup
5n511.3

Lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pečene: resekcia endocysty (Echinokokkovej 

cysty): perkutánny prístup
 

5n511.4
Lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pečene: resekcia endocysty (Echinokokkovej 

cysty): konverzia z laparoskopie na laparotómiu
5n511.4

Lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pečene: resekcia endocysty (Echinokokkovej 

cysty): konverzia z laparoskopie na laparotómiu
 

5n511.x
Lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pečene: resekcia endocysty (Echinokokkovej 

cysty): ostatné
5n511.x

Lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pečene: resekcia endocysty (Echinokokkovej 

cysty): ostatné
 

5n512.0
Lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pečene: klinovitá resekcia pečene: 

laparotomicky
5n512.0

Lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pečene: klinovitá resekcia pečene: 

laparotomicky
 

5n512.2
Lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pečene: klinovitá resekcia pečene: 

laparoskopicky
5n512.2

Lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pečene: klinovitá resekcia pečene: 

laparoskopicky
 



5n512.4
Lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pečene: klinovitá resekcia pečene: konverzia 

z laparoskopie na laparotómiu
5n512.4

Lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pečene: klinovitá resekcia pečene: konverzia 

z laparoskopie na laparotómiu
 

5n512.x Lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pečene: klinovitá resekcia pečene: ostatné 5n512.x Lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pečene: klinovitá resekcia pečene: ostatné  

5n514.0
Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva pečene pomocou alkoholovej injekcie s využitím 

navádzacieho zobrazovacieho postupu: laparotomicky
5n514.0

Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva pečene pomocou alkoholovej injekcie s využitím 

navádzacieho zobrazovacieho postupu: laparotomicky
 

5n514.2
Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva pečene pomocou alkoholovej injekcie s využitím 

navádzacieho zobrazovacieho postupu: laparoskopicky
5n514.2

Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva pečene pomocou alkoholovej injekcie s využitím 

navádzacieho zobrazovacieho postupu: laparoskopicky
 

5n514.3
Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva pečene pomocou alkoholovej injekcie s využitím 

navádzacieho zobrazovacieho postupu: perkutánny
5n514.3

Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva pečene pomocou alkoholovej injekcie s využitím 

navádzacieho zobrazovacieho postupu: perkutánny
 

5n514.4
Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva pečene pomocou alkoholovej injekcie s využitím 

navádzacieho zobrazovacieho postupu: konverzia z laparoskopie na laparotómiu
5n514.4

Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva pečene pomocou alkoholovej injekcie s využitím 

navádzacieho zobrazovacieho postupu: konverzia z laparoskopie na laparotómiu
 

5n514.x
Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva pečene pomocou alkoholovej injekcii s využitím 

navádzacieho zobrazovacieho postupu: otatné
5n514.x

Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva pečene pomocou alkoholovej injekcii s využitím 

navádzacieho zobrazovacieho postupu: otatné
 

5n515.0
Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva pečene indukovanou vysokofrekvenčnou 

termoterapiou: laparotomicky
5n515.0

Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva pečene indukovanou vysokofrekvenčnou 

termoterapiou: laparotomicky
 

5n515.2
Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva pečene indukovanou vysokofrekvenčnou 

termoterapiou: laparoskopicky
5n515.2

Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva pečene indukovanou vysokofrekvenčnou 

termoterapiou: laparoskopicky
 

5n515.3
Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva pečene indukovanou vysokofrekvenčnou 

termoterapiou: perkutánne
5n515.3

Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva pečene indukovanou vysokofrekvenčnou 

termoterapiou: perkutánne
 

5n515.4
Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva pečene indukovanou vysokofrekvenčnou 

termoterapiou: konverzia z laparoskopie na laparotómiu
5n515.4

Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva pečene indukovanou vysokofrekvenčnou 

termoterapiou: konverzia z laparoskopie na laparotómiu
 

5n515.x
Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva pečene indukovanou vysokofrekvenčnou 

termoterapiou: ostatné
5n515.x

Lokálna deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva pečene indukovanou vysokofrekvenčnou 

termoterapiou: ostatné
 

5n51x.0 Iná lokálna deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva pečene: laparotomicky 5n51x.0 Iná lokálna deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva pečene: laparotomicky  

5n51x.2 Iná lokálna deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva pečene: laparoskopicky 5n51x.2 Iná lokálna deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva pečene: laparoskopicky  

5n51x.3 Iná lokálna deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva pečene: perkutánny 5n51x.3 Iná lokálna deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva pečene: perkutánny  

5n51x.4 Iná lokálna deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva pečene: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n51x.4 Iná lokálna deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva pečene: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n51x.x Iná lokálna deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva pečene: ostatné 5n51x.x Iná lokálna deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva pečene: ostatné  

5n520 Anatomická (typická) resekcia pečene: segmentárna resekcia (jedného segmentu) 5n520 Anatomická (typická) resekcia pečene: segmentárna resekcia (jedného segmentu)  

5n521
Anatomická (typická) resekcia pečene: hemihepatektómia ľavostranná (resekcia segmentov 2, 3, 4a a 

4b)
5n521

Anatomická (typická) resekcia pečene: hemihepatektómia ľavostranná (resekcia segmentov 2, 3, 4a a 

4b)
 

5n522 Anatomická (typická) resekcia pečene: hemihepatektómia pravostranná (resekcia segmentov 5 až 8) 5n522 Anatomická (typická) resekcia pečene: hemihepatektómia pravostranná (resekcia segmentov 5 až 8)  

5n523 Anatomická (typická) resekcia pečene: trisegmentektómia (resekcia segmentov 4 až 8) 5n523 Anatomická (typická) resekcia pečene: trisegmentektómia (resekcia segmentov 4 až 8)  

5n524
Anatomická (typická) resekcia pečene: bisegmentektómia (lobektómia ľavostranná, resekcia 

segmentov 2 a 3)
5n524

Anatomická (typická) resekcia pečene: bisegmentektómia (lobektómia ľavostranná, resekcia 

segmentov 2 a 3)
 

5n525 Anatomická (typická) resekcia pečene: resekcia ďalšich segmentárnych kombinácií 5n525 Anatomická (typická) resekcia pečene: resekcia ďalšich segmentárnych kombinácií  

5n52x Anatomická (typická) resekcia pečene: ostatné 5n52x Anatomická (typická) resekcia pečene: iné  2)

5n530 Hepatektómia pre transplantáciu: hepatektómia postmortálna 5n530 Hepatektómia pre transplantáciu: hepatektómia postmortálna  

5n531
Resekcia časti pečene a hepatektómia pre transplantáciu: odstránenie hepatálneho transplantátu ako 

samostatný výkon
5n531

Resekcia časti pečene a hepatektómia pre transplantáciu: odstránenie hepatálneho transplantátu ako 

samostatný výkon
 

5n532
Resekcia časti pečene a hepatektómia pre transplantáciu: odstránenie vlastného pečene ako 

samostatný výkon
5n532

Resekcia časti pečene a hepatektómia pre transplantáciu: odstránenie vlastného pečene ako 

samostatný výkon
 

5n533
Resekcia časti pečene a hepatektómia pre transplantáciu: bisegmentektómia ľavostranná (resekcia 

segmentov 2 a 3), pre Live orgánové darcovstvo (in vivo)
5n533

Resekcia časti pečene a hepatektómia pre transplantáciu: bisegmentektómia ľavostranná (resekcia 

segmentov 2 a 3), pre Live orgánové darcovstvo (in vivo)
 

5n534
Resekcia časti pečene a hepatektómia pre transplantáciu: hemihepatektómia ľavostranná (resekcia 

segmentov(1), 2, 3, 4a a 4b) pre orgánové darcovstvo počas života
5n534

Resekcia časti pečene a hepatektómia pre transplantáciu: hemihepatektómia ľavostranná (resekcia 

segmentov(1), 2, 3, 4a a 4b) pre orgánové darcovstvo počas života
 

5n535
Resekcia časti pečene a hepatektómia pre transplantáciu: hemihepatektómia pravostranná [resekcia 

segmentov 5 až 8] pre orgánové darcovstvo počas života
5n535

Resekcia časti pečene a hepatektómia pre transplantáciu: hemihepatektómia pravostranná [resekcia 

segmentov 5 až 8] pre orgánové darcovstvo počas života
 

5n536
Resekcia časti pečene a hepatektómia pre transplantáciu: resekcia ďalších segmentárnych kombinácií 

pre orgánové darcovstvo počas života
5n536

Resekcia časti pečene a hepatektómia pre transplantáciu: resekcia ďalších segmentárnych kombinácií 

pre orgánové darcovstvo počas života
 

5n53x Hepatektómia pre transplantáciu: ostatné 5n53x Hepatektómia pre transplantáciu: iné  2)

5n540 Transplantácia pečene: kompletná transplantácia pečene 5n540 Transplantácia pečene: kompletná transplantácia pečene  

5n541 Transplantácia pečene: parciálna (Split-Hepar) transplantácia pečene 5n541 Transplantácia pečene: parciálna (Split-Hepar) transplantácia pečene  

5n542 Transplantácia pečene: ľavý hepatálny lalok dodatočne k vlastnému orgánu 5n542 Transplantácia pečene: ľavý hepatálny lalok dodatočne k vlastnému orgánu  



5n543 Transplantácia pečene: kompletná retransplantácia celého orgánu počas tej istej hospitalizácie 5n543 Transplantácia pečene: kompletná retransplantácia celého orgánu počas tej istej hospitalizácie  

5n544 Transplantácia pečene: parciálna retransplantácia (Split-Hepar) počas tej istej hospitalizácie 5n544 Transplantácia pečene: parciálna retransplantácia (Split-Hepar) počas tej istej hospitalizácie  

5n545
Transplantácia pečene: auxiliárna (pomocná) retransplantácia (ľavého hepatálneho laloku dodatočne k 

vlastnému orgánu) počas tej istej hospitalizácie
5n545

Transplantácia pečene: auxiliárna (pomocná) retransplantácia (ľavého hepatálneho laloku dodatočne k 

vlastnému orgánu) počas tej istej hospitalizácie
 

5n54x Transplantácia pečene: ostatné 5n54x Transplantácia pečene: iné  2)

5n550 Rekonštrukcia pečene: sutúra a opich pečene za účelom hemostázy (po poranení) 5n550 Rekonštrukcia pečene: sutúra a opich pečene za účelom hemostázy (po poranení)  

5n551 Rekonštrukcia pečene: tamponáda 5n551 Rekonštrukcia pečene: tamponáda  

5n552 Rekonštrukcia pečene: plastika omenta 5n552 Rekonštrukcia pečene: plastika omenta  

5n590.0 Biopsia pečene: laparotomicky 5n590.0 Biopsia pečene: laparotomicky  

5n590.2 Biopsia pečene: laparoskopicky 5n590.2 Biopsia pečene: laparoskopicky  

5n591.0 Incízia pečene: bez ďalších výkonov 5n591.0 Incízia pečene: bez ďalších výkonov  

5n591.1 Incízia pečene: drenáž 5n591.1 Incízia pečene: drenáž  

5n591.x Incízia pečene: ostatné 5n591.x Incízia pečene: iné  2)

5n592
Iné operácie na pečeni: implantácia katétrového systému hepatálnej artérie a portálnej vény (pre 

chemoterapiu)
5n592

Iné operácie na pečeni: implantácia katétrového systému hepatálnej artérie a portálnej vény (pre 

chemoterapiu)
 

5n593
Iné operácie na pečeni: výmena katétrového systému hepatálnej artérie a portálnej vény (pre 

chemoterapiu)
5n593

Iné operácie na pečeni: výmena katétrového systému hepatálnej artérie a portálnej vény (pre 

chemoterapiu)
 

5n594
Iné operácie na pečeni: odstránenie katétrového systému hepatálnej artérie a portálnej vény (pre 

chemoterapiu)
5n594

Iné operácie na pečeni: odstránenie katétrového systému hepatálnej artérie a portálnej vény (pre 

chemoterapiu)
 

5n610
Cholecystotómia, cholecystostómia, excízia/resekcia chorého tkaniva žlčníkových ciest a biliodigestívna 

anastomóza: excízia zbytkového kýpťa ductusu cysticus
5n610

Cholecystotómia, cholecystostómia, excízia/resekcia ch.tk.žlčníkových ciest a biliodigestívna 

anastomóza: excízia zbytkového kýpťa ductusu cysticus
 2)

5n611.0
Cholecystotómia, cholecystostómia, excízia/resekcia chorého tkaniva žlčníkových ciest a biliodigestívna 

anastomóza: cholecystotómia: laparotomicky
5n611.0

Cholecystotómia, cholecystostómia, excízia/resekcia ch.tk.žlčníkových ciest a biliodigestívna 

anastomóza: cholecystotómia: laparotomicky
 2)

5n611.2
Cholecystotómia, cholecystostómia, excízia/resekcia chorého tkaniva žlčníkových ciest a biliodigestívna 

anastomóza: cholecystotómia: laparoskopicky
5n611.2

Cholecystotómia, cholecystostómia, excízia/resekcia ch.tk.žlčníkových ciest a biliodigestívna 

anastomóza: cholecystotómia: laparoskopicky
 2)

5n611.3
Cholecystotómia, cholecystostómia, excízia/resekcia chorého tkaniva žlčníkových ciest a biliodigestívna 

anastomóza: cholecystotómia: konverzia z laparoskopie na laparotómiu
5n611.3

Cholecystotómia, cholecystostómia, excízia/resekcia ch.tk.žlčníkových ciest a biliodigestívna 

anastomóza: cholecystotómia: konverzia z laparoskopie na laparotómiu
 2)

5n612
Cholecystotómia, cholecystostómia, excízia/resekcia chorého tkaniva žlčníkových ciest a biliodigestívna 

anastomóza: cholecystostómia
5n612

Cholecystotómia, cholecystostómia, excízia/resekcia ch.tk.žlčníkových ciest a biliodigestívna 

anastomóza: cholecystostómia
 2)

5n613.1

Cholecystotómia, cholecystostómia, excízia/resekcia chorého tkaniva žlčníkových ciest a biliodigestívna 

anastomóza: biliodigestívna anastomóza (ductus hepaticus, ductus choledochus a parenchým pečene): 

k duodenu

5n613.1

Cholecystotómia, cholecystostómia, excízia/resekcia ch.tk.žlčníkových ciest a biliodigestívna 

anastomóza: biliodigestívna anastomóza (ductus hepaticus, ductus choledochus a parenchým pečene): 

k duodenu

 2)

5n613.2

Cholecystotómia, cholecystostómia, excízia/resekcia chorého tkaniva žlčníkových ciest a biliodigestívna 

anastomóza: biliodigestívna anastomóza (ductus hepaticus, ductus choledochus a parenchým pečene): 

k jejunu

5n613.2

Cholecystotómia, cholecystostómia, excízia/resekcia ch.tk.žlčníkových ciest a biliodigestívna 

anastomóza: biliodigestívna anastomóza (ductus hepaticus, ductus choledochus a parenchým pečene): 

k jejunu

 2)

5n613.3

Cholecystotómia, cholecystostómia, excízia/resekcia chorého tkaniva žlčníkových ciest a biliodigestívna 

anastomóza: biliodigestívna anastomóza (ductus hepaticus, ductus choledochus a parenchým pečene): 

k jejunu s interpozíciou črevnej klučky

5n613.3

Cholecystotómia, cholecystostómia, excízia/resekcia ch.tk.žlčníkových ciest a biliodigestívna 

anastomóza: biliodigestívna anastomóza (ductus hepaticus, ductus choledochus a parenchým pečene): 

k jejunu s interpozíciou črevnej klučky

 2)

5n613.4

Cholecystotómia, cholecystostómia, excízia/resekcia chorého tkaniva žlčníkových ciest a biliodigestívna 

anastomóza: biliodigestívna anastomóza (ductus hepaticus, ductus choledochus a parenchým pečene): 

k jejunu s Roux-Y- anastomózou

5n613.4

Cholecystotómia, cholecystostómia, excízia/resekcia ch.tk.žlčníkových ciest a biliodigestívna 

anastomóza: biliodigestívna anastomóza (ductus hepaticus, ductus choledochus a parenchým pečene): 

k jejunu s Roux-Y- anastomózou

 2)

5n613.5

Cholecystotómia, cholecystostómia, excízia/resekcia chorého tkaniva žlčníkových ciest a biliodigestívna 

anastomóza: biliodigestívna anastomóza (ductus hepaticus, ductus choledochus a parenchým pečene): 

ostatné

5n613.5

Cholecystotómia, cholecystostómia, excízia/resekcia ch.tk.žlčníkových ciest a biliodigestívna 

anastomóza: biliodigestívna anastomóza (ductus hepaticus, ductus choledochus a parenchým pečene): 

iné

 2)

5n61x
Cholecystotómia, cholecystostómia, excízia/resekcia chorého tkaniva žlčníkových ciest a biliodigestívna 

anastomóza: ostatné
5n61x

Cholecystotómia, cholecystostómia, excízia/resekcia ch.tk.žlčníkových ciest a biliodigestívna 

anastomóza: iné
 2)

5n620.0 Cholecystektómia: jednoduchá, bez revízie žlčových ciest: laparotomicky 5n620.0 Cholecystektómia: jednoduchá, bez revízie žlčových ciest: laparotomicky  

5n620.2 Cholecystektómia: jednoduchá, bez revízie žlčových ciest: laparoskopicky 5n620.2 Cholecystektómia: jednoduchá, bez revízie žlčových ciest: laparoskopicky  

5n620.4 Cholecystektómia: jednoduchá, bez revízie žlčových ciest: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n620.4 Cholecystektómia: jednoduchá, bez revízie žlčových ciest: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n621.0 Cholecystektómia: jednoduchá, s revíziou žlčových ciest: laparotomicky 5n621.0 Cholecystektómia: jednoduchá, s revíziou žlčových ciest: laparotomicky  

5n621.2 Cholecystektómia: jednoduchá, s revíziou žlčových ciest: laparoskopicky 5n621.2 Cholecystektómia: jednoduchá, s revíziou žlčových ciest: laparoskopicky  

5n621.4 Cholecystektómia: jednoduchá, s revíziou žlčových ciest: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n621.4 Cholecystektómia: jednoduchá, s revíziou žlčových ciest: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n623 Cholecystektómia: rozšírená 5n623 Cholecystektómia: rozšírená  



5n624.1
Cholecystektómia: simultánne počas jednej laparotómie z iných dôvodov: bez operačnej revízie 

žlčových ciest
5n624.1

Cholecystektómia: simultánne počas jednej laparotómie z iných dôvodov: bez operačnej revízie 

žlčových ciest
 

5n624.2
Cholecystektómia: simultánne počas jednej laparotómie z iných dôvodov: s operačnou revíziou 

žlčových ciest
5n624.2

Cholecystektómia: simultánne počas jednej laparotómie z iných dôvodov: s operačnou revíziou 

žlčových ciest
 

5n625.1
Cholecystektómia: simultánne počas jednej laparoskopie z iných dôvodov: bez operačnej revízie 

žlčových ciest
5n625.1

Cholecystektómia: simultánne počas jednej laparoskopie z iných dôvodov: bez operačnej revízie 

žlčových ciest
 

5n625.2
Cholecystektómia: simultánne počas jednej laparoskopie z iných dôvodov: s operačnou revíziou 

žlčových ciest
5n625.2

Cholecystektómia: simultánne počas jednej laparoskopie z iných dôvodov: s operačnou revíziou 

žlčových ciest
 

5n62x Cholecystektómia: ostatné 5n62x Cholecystektómia: iná  2)

5n631 Endoskopické operácie na žlčových cestách: incízia papily (papilotómia) 5n631 Endoskopické operácie na žlčových cestách: incízia papily (papilotómia)  

5n632.0 Endoskopické operácie na žlčových cestách: odstránenie konkrementu: košíkom 5n632.0 Endoskopické operácie na žlčových cestách: odstránenie konkrementu: košíkom  

5n632.1 Endoskopické operácie na žlčových cestách: odstránenie konkrementu: balónovým katétrom 5n632.1 Endoskopické operácie na žlčových cestách: odstránenie konkrementu: balónovým katétrom  

5n632.2 Endoskopické operácie na žlčových cestách: odstránenie konkrementu: mechanickou litotripsiou 5n632.2 Endoskopické operácie na žlčových cestách: odstránenie konkrementu: mechanickou litotripsiou  

5n632.3
Endoskopické operácie na žlčových cestách: odstránenie konkrementu: elektrohydraulickou 

litotripsiou
5n632.3

Endoskopické operácie na žlčových cestách: odstránenie konkrementu: elektrohydraulickou 

litotripsiou
 

5n632.x Endoskopické operácie na žlčových cestách: odstránenie konkrementu: ostatné 5n632.x Endoskopické operácie na žlčových cestách: odstránenie konkrementu: ostatné  

5n633 Endoskopické operácie na žlčových cestách: excízia 5n633 Endoskopické operácie na žlčových cestách: excízia  

5n634.0 Endoskopické operácie na žlčových cestách: deštrukcia: elektrokoagulácia 5n634.0 Endoskopické operácie na žlčových cestách: deštrukcia: elektrokoagulácia  

5n634.1 Endoskopické operácie na žlčových cestách: deštrukcia: fotodynamická liečba 5n634.1 Endoskopické operácie na žlčových cestách: deštrukcia: fotodynamická liečba  

5n634.x Endoskopické operácie na žlčových cestách: deštrukcia: ostatné 5n634.x Endoskopické operácie na žlčových cestách: deštrukcia: ostatné  

5n635 Endoskopické operácie na žlčových cestách: zavedenie drenáže 5n635 Endoskopické operácie na žlčových cestách: zavedenie drenáže  

5n63a Endoskopické operácie na žlčových cestách: dilatácia 5n63a Endoskopické operácie na žlčových cestách: dilatácia  

5n63b Endoskopické operácie na žlčových cestách: odstránenie aloplastického materiálu 5n63b Endoskopické operácie na žlčových cestách: odstránenie aloplastického materiálu  

5n63c Endoskopické operácie na žlčových cestách: hemostáza 5n63c Endoskopické operácie na žlčových cestách: hemostáza  

5n63d Endoskopické operácie na žlčových cestách: bužírovanie 5n63d Endoskopické operácie na žlčových cestách: bužírovanie  

5n63f.1 Endoskopické operácie na žlčových cestách: vloženie protézy bez samoexpanzie: jedna protéza 5n63f.1 Endoskopické operácie na žlčových cestách: vloženie protézy bez samoexpanzie: jedna protéza  

5n63f.2 Endoskopické operácie na žlčových cestách: vloženie samoexpandujúcej protézy: dve alebo viac protéz 5n63f.2 Endoskopické operácie na žlčových cestách: vloženie samoexpandujúcej protézy: dve alebo viac protéz  

5n63h.1 Endoskopické operácie na žlčových cestách: výmena protézy bez samoexpanzie: jedna protéza 5n63h.1 Endoskopické operácie na žlčových cestách: výmena protézy bez samoexpanzie: jedna protéza  

5n63h.2 Endoskopické operácie na žlčových cestách: výmena protézy bez samoexpanzie: dve alebo viac protéz 5n63h.2 Endoskopické operácie na žlčových cestách: výmena protézy bez samoexpanzie: dve alebo viac protéz  

5n63k Endoskopické operácie na žlčových cestách: prístup cez retrográdnu endoskopiu 5n63k Endoskopické operácie na žlčových cestách: prístup cez retrográdnu endoskopiu  

5n63m.01
Endoskopické operácie žlčových ciest: zavedenie alebo výmena samoexpandujúcich nepokrytých 

stentov: 1 stent
5n63m.00

Endoskopické operácie žlčových ciest: vloženie alebo výmena samoexpandujúcich nepokrytých 

stentov: 1 stent
1) 2)

5n63m.02
Endoskopické operácie žlčových ciest: zavedenie alebo výmena samoexpandujúcich nepokrytých 

stentov: 2 stenty
5n63m.1

Endoskopické operácie žlčových ciest: vloženie alebo výmena samoexpandujúcich nepokrytých 

stentov: 2 stenty
1) 2)

5n63m.03
Endoskopické operácie žlčových ciest: zavedenie alebo výmena samoexpandujúcich nepokrytých 

stentov: 3 a viac stentov
5n63m.2

Endoskopické operácie žlčových ciest: vloženie alebo výmena samoexpandujúcich nepokratých 

stentov: 3 a viac stentovy
1) 2)

5n63m.11
Endoskopické operácie žlčových ciest: zavedenie alebo výmena samoexpandujúcich pokrytých stent-

protéz: 1 stentová protéza
5n63n.1

Endoskopické operácie žlčových ciest: vloženie alebo výmena samoexpandujúcich pokrytých stent-

protéz: 1 stentová protéza
1) 2)

5n63m.12
Endoskopické operácie žlčových ciest: zavedenie alebo výmena samoexpandujúcich pokrytých stent-

protéz: 2 stentové protézy
5n63n.2

Endoskopické operácie žlčových ciest: vloženie alebo výmena samoexpandujúcich pokrytých stent-

protéz: 2 stentové protézy
1) 2)

5n63m.13
Endoskopické operácie žlčových ciest: zavedenie alebo výmena samoexpandujúcich pokrytých stent-

protéz: 3 a viac stentových protéz
5n63n.3

Endoskopické operácie žlčových ciest: vloženie alebo výmena samoexpandujúcich pokrytých stent-

protéz: 3 a viac stentových protéz
1) 2)

5n63x Endoskopické operácie na žlčových cestách: ostatné 5n63x Endoskopické operácie na žlčových cestách: iné  2)

5n640.00
Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena jedného samoexpandujúceho a nepokrytého stentu: laparotomicky
5n640.00

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena jedného samoexpandujúceho a nepokrytého stentu: laparotomicky
 

5n640.01
Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena jedného samoexpandujúceho a nepokrytého stentu: laparoskopicky
5n640.01

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena jedného samoexpandujúceho a nepokrytého stentu: laparoskopicky
 



5n640.02

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena jedného samoexpandujúceho a nepokrytého stentu: konverzia z laparoskopie 

na laparotómiu

5n640.02

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena jedného samoexpandujúceho a nepokrytého stentu: konverzia z laparoskopie 

na laparotómiu

 

5n640.03

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena jedného samoexpandujúceho a nepokrytého stentu: perkutánne - 

transhepaticky

5n640.03

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena jedného samoexpandujúceho a nepokrytého stentu: perkutánne - 

transhepaticky

 

5n640.0x
Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena jedného samoexpandujúceho a nepokrytého stentu: ostatné
5n640.0x

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena jedného samoexpandujúceho a nepokrytého stentu: ostatné
 

5n640.10
Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena dvoch samoexpandujúcich a nepokrytých stentov: laparotomicky
5n640.10

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena dvoch samoexpandujúcich a nepokrytých stentov: laparotomicky
 

5n640.11
Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena dvoch samoexpandujúcich a nepokrytých stentov: laparoskopicky
5n640.11

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena dvoch samoexpandujúcich a nepokrytých stentov: laparoskopicky
 

5n640.12

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena dvoch samoexpandujúcich a nepokrytých stentov: konverzia z laparoskopie na 

laparotómiu

5n640.12

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena dvoch samoexpandujúcich a nepokrytých stentov: konverzia z laparoskopie na 

laparotómiu

 

5n640.13
Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena dvoch samoexpandujúcich a nepokrytých stentov: perkutánne - transhepaticky
5n640.13

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena dvoch samoexpandujúcich a nepokrytých stentov: perkutánne - transhepaticky
 

5n640.1x
Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena dvoch samoexpandujúcich a nepokrytých stentov: ostatné
5n640.1x

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena dvoch samoexpandujúcich a nepokrytých stentov: ostatné
 

5n640.20
Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena troch samoexpandujúcich a nepokrytých stentov: laparotomicky
5n640.20

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena  troch samoexpandujúcich a nepokrytých stentov: laparotomicky
 2)

5n640.21
Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena troch samoexpandujúcich a nepokrytých stentov: laparoskopicky
5n640.21

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena troch samoexpandujúcich a nepokrytých stentov: laparoskopicky
 

5n640.22

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena troch samoexpandujúcich a nepokrytých stentov: konverzia z laparoskopie na 

laparotómiu

5n640.22

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena troch samoexpandujúcich a nepokrytých stentov: konverzia z laparoskopie na 

laparotómiu

 

5n640.23
Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena troch samoexpandujúcich a nepokrytých stentov: perkutánne - transhepaticky
5n640.23

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena troch samoexpandujúcich a nepokrytých stentov: perkutánne - transhepaticky
 

5n640.2x
Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena troch samoexpandujúcich a nepokrytých stentov: ostatné
5n640.2x

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena troch samoexpandujúcich a nepokrytých stentov: ostatné
 

5n640.30
Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena štyroch a viac samoexpandujúcich a nepokrytých stentov: laparotomicky
5n640.30

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena  štyroch a viac samoexpandujúcich a nepokrytých stentov: laparotomicky
 2)

5n640.31
Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena štyroch a viac samoexpandujúcich a nepokrytých stentov: laparoskopicky
5n640.31

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena štyroch a viac samoexpandujúcich a nepokrytých stentov: laparoskopicky
 

5n640.32

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena štyroch a viac samoexpandujúcich a nepokrytých stentov: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu

5n640.32

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena štyroch a viac samoexpandujúcich a nepokrytých stentov: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu

 

5n640.33

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena štyroch a viac samoexpandujúcich a nepokrytých stentov: perkutánne - 

transhepaticky

5n640.33

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena štyroch a viac samoexpandujúcich a nepokrytých stentov: perkutánne - 

transhepaticky

 

5n640.3x
Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena štyroch a viac samoexpandujúcich a nepokrytých stentov: ostatné
5n640.3x

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena štyroch a viac samoexpandujúcich a nepokrytých stentov: ostatné
 

5n641.00
Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena jednej samoexpandujúcej a pokrytej stent-protézy: laparotomicky
5n640.40

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena jednej samoexpandujúcej a pokrytej stent-protézy: laparotomicky
1) 

5n641.01
Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena jednej samoexpandujúcej a pokrytej stent-protézy: laparoskopicky
5n640.41

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena jednej samoexpandujúcej a pokrytej stent-protézy: laparoskopicky
1) 



5n641.02

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena jednej samoexpandujúcej a pokrytej stent-protézy: konverzia z laparoskopie na 

laparotómiu

5n640.42

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena jednej samoexpandujúcej a pokrytej stent-protézy: konverzia z laparoskopie na 

laparotómiu

1) 

5n641.03

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena jednej samoexpandujúcej a pokrytej stent-protézy: perkutánne - 

transhepaticky

5n640.43

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena jednej samoexpandujúcej a pokrytej stent-protézy: perkutánne - 

transhepaticky

1) 

5n641.0x
Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena jednej samoexpandujúcej a pokrytej stent-protézy: ostatné
5n640.4x

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena jednej samoexpandujúcej a pokrytej stent-protézy: ostatné
1) 

5n641.10
Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena dvoch samoexpandujúcich a pokrytých stent-protéz: laparotomicky
5n640.50

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena dvoch samoexpandujúcich a pokrytých stent-protéz: laparotomicky
1) 

5n641.11
Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena dvoch samoexpandujúcich a pokrytých stent-protéz: laparoskopicky
5n640.51

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena dvoch samoexpandujúcich a pokrytých stent-protéz: laparoskopicky
1) 

5n641.12

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena dvoch samoexpandujúcich a pokrytých stent-protéz: konverzia z laparoskopie 

na laparotómiu

5n640.52

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena dvoch samoexpandujúcich a pokrytých stent-protéz: konverzia z laparoskopie 

na laparotómiu

1) 

5n641.13

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena dvoch samoexpandujúcich a pokrytých stent-protéz: perkutánne - 

transhepaticky

5n640.53

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena dvoch samoexpandujúcich a pokrytých stent-protéz: perkutánne - 

transhepaticky

1) 

5n641.1x
Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena dvoch samoexpandujúcich a pokrytých stent-protéz: ostatné
5n640.5x

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena dvoch samoexpandujúcich a pokrytých stent-protéz: ostatné
1) 

5n641.20
Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena troch samoexpandujúcich a pokrytých stent-protéz: laparotomicky
5n640.60

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena troch samoexpandujúcich a pokrytých stent-protéz: laparotomicky
1) 

5n641.21
Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena troch samoexpandujúcich a pokrytých stent-protéz: laparoskopicky
5n640.61

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena troch samoexpandujúcich a pokrytých stent-protéz: laparoskopicky
1) 

5n641.22

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena troch samoexpandujúcich a pokrytých stent-protéz: konverzia z laparoskopie 

na laparotómiu

5n640.62

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena troch samoexpandujúcich a pokrytých stent-protéz: konverzia z laparoskopie 

na laparotómiu

1) 

5n641.23

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena troch samoexpandujúcich a pokrytých stent-protéz: perkutánne - 

transhepaticky

5n640.63

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena troch samoexpandujúcich a pokrytých stent-protéz: perkutánne - 

transhepaticky

1) 

5n641.2x
Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena troch samoexpandujúcich a pokrytých stent-protéz: ostatné
5n640.6x

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena troch samoexpandujúcich a pokrytých stent-protéz: ostatné
1) 

5n641.30
Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena štyroch a viac samoexpandujúcich a pokrytých stent-protéz: laparotomicky
5n640.70

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena štyroch a viac samoexpandujúcich a pokrytých stent-protéz: laparotomicky
1) 

5n641.31
Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena štyroch a viac samoexpandujúcich a pokrytých stent-protéz: laparoskopicky
5n640.71

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena štyroch a viac samoexpandujúcich a pokrytých stent-protéz: laparoskopicky
1) 

5n641.32

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena štyroch a viac samoexpandujúcich a pokrytých stent-protéz: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu

5n640.72

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena štyroch a viac samoexpandujúcich a pokrytých stent-protéz: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu

1) 

5n641.33

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena štyroch a viac samoexpandujúcich a pokrytých stent-protéz: perkutánne - 

transhepaticky

5n640.73

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena štyroch a viac samoexpandujúcich a pokrytých stent-protéz: perkutánne - 

transhepaticky

1) 

5n641.3x
Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena štyroch a viac samoexpandujúcich a pokrytých stent-protéz: ostatné
5n640.7x

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena štyroch a viac samoexpandujúcich a pokrytých stent-protéz: ostatné
1) 

5n642.03

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena jednej biodegradovateľnej samoexpandujúcej stent-protézy: perkutánne - 

transhepaticky

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5n642.13

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena dvoch biodegradovateľných samoexpandujúcich stent-protéz: perkutánne - 

transhepaticky

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



5n642.23

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena troch biodegradovateľných samoexpandujúcich stent-protéz: perkutánne - 

transhepaticky

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5n642.33

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

vsunutie alebo výmena štyroch a viac biodegradovateľných samoexpandujúcich stent-protéz: 

perkutánne - transhepaticky

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5n64x.0
Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

ostatné stenty: laparotomicky
5n640.x0

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

ostatné: laparotomicky 
1) 2)

5n64x.1
Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

ostatné stenty: laparoskopicky
5n640.x1

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

ostatné: laparoskopicky 
1) 2)

5n64x.2
Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

ostatné stenty: konverzia z laparoskopie na laparotómiu
5n640.x2

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

ostatné: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 
1) 2)

5n64x.3
Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

ostatné stenty: perkutánne - transhepaticky
5n640.x3

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

ostatné: perkutánne - transhepaticky
1) 2)

5n64x.x
Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

ostatné stenty: iný prístup
5n640.xx

Vsunutie alebo výmena samoexpandujúceho stentu alebo stentovej protézy v žlčových cestách: 

ostatné: ostatné
1) 2)

5n650.0 Operácia na Oddiho sfinkteri a papilla duodeni major: dilatácia: laparotomicky 5n650.0 Operácia na sphincter Oddi a papilla duodeni major: dilatácia: laparotomicky  2)

5n650.2 Operácia na Oddiho sfinkteri a papilla duodeni major: dilatácia: laparoskopicky 5n650.2 Operácia na sphincter Oddi a papilla duodeni major: dilatácia: laparoskopicky  2)

5n650.4
Operácia na Oddiho sfinkteri a papilla duodeni major: dilatácia: konverzia z laparoskopie na 

laparotómiu
5n650.4 Operácia na sphincter Oddi a papilla duodeni major: dilatácia: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  2)

5n650.x Operácia na Oddiho sfinkteri a papilla duodeni major: dilatácia: ostatné 5n650.x Operácia na sphincter Oddi a papilla duodeni major: dilatácia: ostatné  2)

5n651.0 Operácia na Oddiho sfinkteri a papilla duodeni major: incízia [papilotómia]: laparotomicky 5n651.0 Operácia na sphincter Oddi a papilla duodeni major: incízia [papilotómia]: laparotomicky  2)

5n651.2 Operácia na Oddiho sfinkteri a papilla duodeni major: incízia [papilotómia]: laparoskopicky 5n651.2 Operácia na sphincter Oddi a papilla duodeni major: incízia [papilotómia]: laparoskopicky  2)

5n651.4
Operácia na Oddiho sfinkteri a papilla duodeni major: incízia [papilotómia]: konverzia z laparoskopie 

na laparotómiu
5n651.4

Operácia na sphincter Oddi a papilla duodeni major: incízia [papillotómia]: konverzia z laparoskopie na 

laparotómiu
 2)

5n651.x Operácia na Oddiho sfinkteri a papilla duodeni major: incízia [papilotómia]: ostatné 5n651.x Operácia na sphincter Oddi a papilla duodeni major: incízia [papillotómia]: ostatné  2)

5n652.0
Operácia na Oddiho sfinkteri a papilla duodeni major: ostatné incízie (s duodenotómiou): 

laparotomicky
5n652.0 Operácia na sphincter Oddi a papilla duodeni major: ostatné incízie (s duodenotómiou): laparotomicky  2)

5n652.2
Operácia na Oddiho sfinkteri a papilla duodeni major: ostatné incízie (s duodenotómiou): 

laparoskopicky
5n652.2 Operácia na sphincter Oddi a papilla duodeni major: ostatné incízie (s duodenotómiou): laparoskopicky  2)

5n652.4
Operácia na Oddiho sfinkteri a papilla duodeni major: ostatné incízie (s duodenotómiou): konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
5n652.4

Operácia na sphincter Oddi a papilla duodeni major: ostatné incízie (s duodenotómiou): konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
 2)

5n652.x Operácia na Oddiho sfinkteri a papilla duodeni major: ostatné incízie (s duodenotómiou): ostatné 5n652.x Operácia na sphincter Oddi a papilla duodeni major: ostatné incízie (s duodenotómiou): ostatné  2)

5n653.0 Deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva Papilla duodeni major: laparotomicky 5n653.0 Deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva Papilla duodeni major: laparotomicky  

5n653.2 Deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva Papilla duodeni major: laparoskopicky 5n653.2 Deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva Papilla duodeni major: laparoskopicky  

5n653.4
Deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva Papilla duodeni major: konverzia z laparoskopie na 

laparotómiu
5n653.4

Deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva Papilla duodeni major: konverzia z laparoskopie na 

laparotómiu
 

5n653.x Deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva Papilla duodeni major: ostatné 5n653.x Deštrukcia chorobou zmeneného tkaniva Papilla duodeni major: ostatné  

5n655.0
Operácie na Oddiho sfinkteri a na Papilla duodeni major: ostatné excízie alebo deštrukcie: 

laparotomicky
5n655.0

Operácie na Oddiho sfinkteri a na Papilla duodeni major: ostatné excízie alebo deštrukcie: 

laparotomicky
 

5n655.2
Operácie na Oddiho sfinkteri a na Papilla duodeni major: ostatné excízie alebo deštrukcie: 

laparoskopicky
5n655.2

Operácie na Oddiho sfinkteri a na Papilla duodeni major: ostatné excízie alebo deštrukcie: 

laparoskopicky
 

5n655.4
Operácie na Oddiho sfinkteri a na Papilla duodeni major: ostatné excízie alebo deštrukcie: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
5n655.4

Operácie na Oddiho sfinkteri a na Papilla duodeni major: ostatné excízie alebo deštrukcie: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
 

5n655.x Operácie na Oddiho sfinkteri a na Papilla duodeni major: ostatné excízie alebo deštrukcie: ostatné 5n655.x Operácie na Oddiho sfinkteri a na Papilla duodeni major: ostatné excízie alebo deštrukcie: ostatné  

5n65x.0 Iné operácie na Oddiho sfinkteri a na Papilla duodeni major: laparotomicky 5n65x.0 Ostatné operácie na Oddiho sfinkteri a na Papilla duodeni major: laparotomicky  2)

5n65x.2 Iné operácie na Oddiho sfinkteri a na Papilla duodeni major: laparoskopicky 5n65x.2 Ostatné operácie na Oddiho sfinkteri a na Papilla duodeni major: laparoskopicky  2)

5n65x.4 Iné operácie na Oddiho sfinkteri a na Papilla duodeni major: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n65x.4
Ostatné operácie na Oddiho sfinkteri a na Papilla duodeni major: konverzia z laparoskopie na 

laparotómiu
 2)

5n65x.x Iné operácie na Oddiho sfinkteri a na Papilla duodeni major: Iné 5n65x.x Ostatné operácie na Oddiho sfinkteri a na Papilla duodeni major: ostatné  2)

5n690.0 Iné operácie na žlčových cestách: incízia ductus choledochus: laparotomicky 5n690.0 Iné operácie na žlčových cestách: incízia ductus choledochus: laparotomicky  

5n690.2 Iné operácie na žlčových cestách: incízia ductus choledochus: laparoskopicky 5n690.2 Iné operácie na žlčových cestách: incízia ductus choledochus: laparoskopicky  

5n690.3 Iné operácie na žlčových cestách: incízia ductus choledochus: perkutánne transhepaticky 5n690.3 Iné operácie na žlčových cestách: incízia ductus choledochus: perkutánne transhepaticky  



5n690.4 Iné operácie na žlčových cestách: incízia ductus choledochus: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n690.4 Iné operácie na žlčových cestách: incízia ductus choledochus: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n690.x Iné operácie na žlčových cestách: incízia ductus choledochus: ostatné 5n690.x Iné operácie na žlčových cestách: incízia ductus choledochus: ostatné  

5n692.0 Iné operácie na žlčových cestách: odstránenie konkrementu v žlčových cestách: laparotomicky 5n692.0 Iné operácie na žlčových cestách: odstránenie konkrementu v žlčových cestách: laparotomicky  

5n692.2 Iné operácie na žlčových cestách: odstránenie konkrementu v žlčových cestách: laparoskopicky 5n692.2 Iné operácie na žlčových cestách: odstránenie konkrementu v žlčových cestách: laparoskopicky  

5n692.4
Iné operácie na žlčových cestách: odstránenie konkrementu v žlčových cestách: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
5n692.4

Iné operácie na žlčových cestách: odstránenie konkrementu v žlčových cestách: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
 

5n692.x Iné operácie na žlčových cestách: odstránenie konkrementu v žlčových cestách: ostatné 5n692.x Iné operácie na žlčových cestách: odstránenie konkrementu v žlčových cestách: ostatné  

5n693.0 Iné operácie na žlčových cestách: excízia: laparotomicky 5n693.0 Iné operácie na žlčových cestách: excízia: laparotomicky  

5n693.2 Iné operácie na žlčových cestách: excízia: laparoskopicky 5n693.2 Iné operácie na žlčových cestách: excízia: laparoskopicky  

5n693.3 Iné operácie na žlčových cestách: excízia: perkutánne transhepaticky 5n693.3 Iné operácie na žlčových cestách: excízia: perkutánne transhepaticky  

5n693.4 Iné operácie na žlčových cestách: excízia: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n693.4 Iné operácie na žlčových cestách: excízia: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n693.x Iné operácie na žlčových cestách: excízia: ostatné 5n693.x Iné operácie na žlčových cestách: excízia: ostatné  

5n694.0 Iné operácie na žlčových cestách: deštrukcia: laparotomicky 5n694.0 Iné operácie na žlčových cestách: deštrukcia: laparotomicky  

5n694.2 Iné operácie na žlčových cestách: deštrukcia: laparoskopicky 5n694.2 Iné operácie na žlčových cestách: deštrukcia: laparoskopicky  

5n694.3 Iné operácie na žlčových cestách: deštrukcia: perkutánne transhepaticky 5n694.3 Iné operácie na žlčových cestách: deštrukcia: perkutánne transhepaticky  

5n694.4 Iné operácie na žlčových cestách: deštrukcia: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n694.4 Iné operácie na žlčových cestách: deštrukcia: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n694.x Iné operácie na žlčových cestách: deštrukcia: ostatné 5n694.x Iné operácie na žlčových cestách: deštrukcia: ostatné  

5n695.0 Iné operácie na žlčových cestách: drenáź: laparotomicky 5n695.0 Iné operácie na žlčových cestách: drenáź: laparotomicky  

5n695.2 Iné operácie na žlčových cestách: drenáź: laparoskopicky 5n695.2 Iné operácie na žlčových cestách: drenáź: laparoskopicky  

5n695.3 Iné operácie na žlčových cestách: drenáź: perkutánne transhepaticky 5n695.3 Iné operácie na žlčových cestách: drenáź: perkutánne transhepaticky  

5n695.4 Iné operácie na žlčových cestách: drenáź: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n695.4 Iné operácie na žlčových cestách: drenáź: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n695.x Iné operácie na žlčových cestách: drenáź: ostatné 5n695.x Iné operácie na žlčových cestách: drenáź: ostatné  

5n69a.0 Iné operácie na žlčových cestách: odstránenie aloplastického materiálu: laparotomicky 5n69a.0 Iné operácie na žlčových cestách: odsránenie aloplastického materiálu: laparotomicky  2)

5n69a.2 Iné operácie na žlčových cestách: odstránenie aloplastického materiálu: laparoskopicky 5n69a.2 Iné operácie na žlčových cestách: odstránenie aloplastického materiálu: laparoskopicky  

5n69a.3 Iné operácie na žlčových cestách: odstránenie aloplastického materiálu: perkutánny transhepatický 5n69a.3 Iné operácie na žlčových cestách: odstránenie aloplastického materiálu: perkutánny transhepatický  

5n69a.4
Iné operácie na žlčových cestách: odstránenie aloplastického materiálu: konverzia z laparoskopie na 

laparotómiu
5n69a.4

Iné operácie na žlčových cestách: odstránenie aloplastického materiálu: konverzia z laparoskopie na 

laparotómiu
 

5n69a.x Iné operácie na žlčových cestách: odstránenie aloplastického materiálu: ostatné 5n69a.x Iné operácie na žlčových cestách: odstránenie aloplastického materiálu: ostatné  

5n69b.0 Iné operácie na žlčových cestách: hemostáza: laparotomicky 5n69b.0 Iné operácie na žlčových cestách: hemostáza: laparotomicky  

5n69b.2 Iné operácie na žlčových cestách: hemostáza: laparoskopicky 5n69b.2 Iné operácie na žlčových cestách: hemostáza: laparoskopicky  

5n69b.3 Iné operácie na žlčových cestách: hemostáza: perkutánne transhepaticky 5n69b.3 Iné operácie na žlčových cestách: hemostáza: perkutánne transhepaticky  

5n69b.4 Iné operácie na žlčových cestách: hemostáza: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n69b.4 Iné operácie na žlčových cestách: hemostáza: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n69b.x Iné operácie na žlčových cestách: hemostáza: ostatné 5n69b.x Iné operácie na žlčových cestách: hemostáza: ostatné  

5n69c.0 Iné operácie na žlčových cestách: revízia ako samostatný výkon: laparotomicky 5n69c.0 Iné operácie na žlčových cestách: revízia ako samostatný výkon: laparotomicky  

5n69c.2 Iné operácie na žlčových cestách: revízia ako samostatný výkon: laparoskopicky 5n69c.2 Iné operácie na žlčových cestách: revízia ako samostatný výkon: laparoskopicky  

5n69c.3 Iné operácie na žlčových cestách: revízia ako samostatný výkon: perkutánny transhepatický 5n69c.3 Iné operácie na žlčových cestách: revízia ako samostatný výkon: perkutánny transhepatický  

5n69c.4
Iné operácie na žlčových cestách: revízia ako samostatný výkon: konverzia z laparoskopie na 

laparotómiu
5n69c.4

Iné operácie na žlčových cestách: revízia ako samostatný výkon: konverzia z laparoskopie na 

laparotómiu
 

5n69c.x Iné operácie na žlčových cestách: revízia ako samostatný výkon: ostatné 5n69c.x Iné operácie na žlčových cestách: revízia ako samostatný výkon: ostatné  

5n69d.0 Iné operácie na žlčových cestách: vsunutie protézy bez samoexpandujúcej schopnosti: laparotomicky 5n69d.0 Iné operácie na žlčových cestách: vsunutie protézy bez samoexpandujúcej schopnosti: laparotomicky  

5n69d.2 Iné operácie na žlčových cestách: vsunutie protézy bez samoexpandujúcej schopnosti: laparoskopicky 5n69d.2 Iné operácie na žlčových cestách: vsunutie protézy bez samoexpandujúcej schopnosti: laparoskopicky  

5n69d.3
Iné operácie na žlčových cestách: vsunutie protézy bez samoexpandujúcej schopnosti: perkutánny 

transhepatický
5n69d.3

Iné operácie na žlčových cestách: vsunutie protézy bez samoexpandujúcej schopnosti: perkutánny 

transhepatický
 

5n69d.4
Iné operácie na žlčových cestách: vsunutie protézy bez samoexpandujúcej schopnosti: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
5n69d.4

Iné operácie na žlčových cestách: vsunutie protézy bez samoexpandujúcej schopnosti: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
 

5n69d.x Iné operácie na žlčových cestách: vsunutie protézy bez samoexpandujúcej schopnosti: ostatné 5n69d.x Iné operácie na žlčových cestách: vsunutie protézy bez samoexpandujúcej schopnosti: ostatné  



5n69e.0
Iné operácie na žlčových cestách: vsunutie dvoch alebo viac protéz bez samoexpandujúcej schopnosti: 

laparotomicky
5n69e.0

Iné operácie na žlčových cestách: vsunutie dvoch alebo viac protéz bez samoexpandujúcej schopnosti: 

laparotomicky
 

5n69e.2
Iné operácie na žlčových cestách: vsunutie dvoch alebo viac protéz bez samoexpandujúcej schopnosti: 

laparoskopicky
5n69e.2

Iné operácie na žlčových cestách: vsunutie dvoch alebo viac protéz bez samoexpandujúcej schopnosti: 

laparoskopicky
 

5n69e.3
Iné operácie na žlčových cestách: vsunutie dvoch alebo viac protéz bez samoexpandujúcej schopnosti: 

perkutánny transhepatický
5n69e.3

Iné operácie na žlčových cestách: vsunutie dvoch alebo viac protéz bez samoexpandujúcej schopnosti: 

perkutánny transhepatický
 

5n69e.4
Iné operácie na žlčových cestách: vsunutie dvoch alebo viac protéz bez samoexpandujúcej schopnosti: 

konverzia z laparoskopie na laparotómiu
5n69e.4

Iné operácie na žlčových cestách: vsunutie dvoch alebo viac protéz bez samoexpandujúcej schopnosti: 

konverzia z laparoskopie na laparotómiu
 

5n69e.x
Iné operácie na žlčových cestách: vsunutie dvoch alebo viac protéz bez samoexpandujúcej schopnosti: 

ostatné
5n69e.x

Iné operácie na žlčových cestách: vsunutie dvoch alebo viac protéz bez samoexpandujúcej schopnosti: 

ostatné
 

5n69f.0 Iné operácie na žlčových cestách: výmena protézy bez samoexpandujúcej schopnosti: laparotomicky 5n69f.0 Iné operácie na žlčových cestách: výmena protézy bez samoexpandujúcej schopnosti: laparotomicky  

5n69f.2 Iné operácie na žlčových cestách: výmena protézy bez samoexpandujúcej schopnosti: laparoskopicky 5n69f.2 Iné operácie na žlčových cestách: výmena protézy bez samoexpandujúcej schopnosti: laparoskopicky  

5n69f.3
Iné operácie na žlčových cestách: výmena protézy bez samoexpandujúcej schopnosti: perkutánny 

transhepatický
5n69f.3

Iné operácie na žlčových cestách: výmena protézy bez samoexpandujúcej schopnosti: perkutánny 

transhepatický
 

5n69f.4
Iné operácie na žlčových cestách: výmena protézy bez samoexpandujúcej schopnosti: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
5n69f.4

Iné operácie na žlčových cestách: výmena protézy bez samoexpandujúcej schopnosti: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
 

5n69f.x Iné operácie na žlčových cestách: výmena protézy bez samoexpandujúcej schopnosti: ostatné 5n69f.x Iné operácie na žlčových cestách: výmena protézy bez samoexpandujúcej schopnosti: ostatné  

5n69g Ďalšie rekonštrukcie zlčovodov, sutúra (po poranení) 5n69g Ďalšie rekonštrukcie zlčovodov, sutúra (po poranení)  

5n69j Ďalšie operácie na žlčníku a žlčovodoch: zrušenie biliodigestívnej anastomózy 5n69j Ďalšie operácie na žlčníku a žlčovodoch: zrušenie biliodigestívnej anastomózy  

5n69k
Ďalšie operácie na žlčníku a žlčových cestách: premena biliodigestivnej anastomózy z refluxnej na 

antirefluxnú
5n69k

Ďalšie operácie na žlčníku a žlčových cestách: premena biliodigestivnej anastomózy z refluxnej na 

antirefluxnú
 

5n69l Ďalšie operácie na žlčníku a žlčových cestách: revízia anastomózy žlčových ciest 5n69l Ďalšie operácie na žlčníku a žlčových cestách: revízia anastomózy žlčových ciest  

5n69m Ďalšie operácie na žlčníku a žlčových cestách: uzavretie fistuly ductus choledochus 5n69m Ďalšie operácie na žlčníku a žlčových cestách: uzavretie fistuly ductus choledochus  

5n69n Perkutánna transhepatálna rádiofrekvenčná (RF) ablácia malígnej obštrukcie žlčovodov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5n69x.0 Iné operácie na žlčových cestách: ostatné: laparotomicky 5n69x.0 Iné operácie na žlčových cestách: iné: laparotomicky  2)

5n69x.2 Iné operácie na žlčových cestách: ostatné: laparoskopicky 5n69x.2 Iné operácie na žlčových cestách: iné: laparoskopicky  2)

5n69x.3 Iné operácie na žlčových cestách: ostatné: perkutánne transhepaticky 5n69x.3 Iné operácie na žlčových cestách: iné: perkutánne transhepaticky  2)

5n69x.4 Iné operácie na žlčových cestách: ostatné: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n69x.4 Iné operácie na žlčových cestách: iné: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  2)

5n69x.x Iné operácie na žlčových cestách: ostatné 5n69x.x Iné operácie na žlčových cestách: iné: ostatné  2)

5n710.0 Incízia pankreasu: bez ďalších výkonov 5n710.0 Incízia pankreasu: bez ďalších výkonov  

5n710.1 Incízia pankreasu: drenáž pankreasu 5n710.1 Incízia pankreasu: drenáž pankreasu  

5n710.2 Incízia pankreasu: s odstránením konkrementov 5n710.2 Incízia pankreasu: s odstránením konkrementov  

5n710.x Incízia pankreasu: ostatné 5n710.x Incízia pankreasu: iné  2)

5n711 Excízia chorobne zmeneného tkaniva pankreasu 5n711 Excízia chorobne zmeneného tkaniva pankreasu  

5n712.0 Deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pankreasu: bez laváže 5n712.0 Deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pankreasu: bez laváže  

5n712.1 Deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pankreasu: s lavážou 5n712.1 Deštrukcia chorobne zmeneného tkaniva pankreasu: s lavážou  

5n715 Ostatná lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmenených tkanív pankreasu 5n715 Ostatná lokálna excízia a deštrukcia chorobne zmenených tkanív pankreasu  

5n71a Vnútorná drenáž pankreasu: pankreatogastrostómia 5n71a Vnútorná drenáž pankreasu: pankreatogastrostómia  

5n71b Vnútorná drenáž pankreasu: pankreatoduodenostómia 5n71b Vnútorná drenáž pankreasu: pankreatoduodenostómia  

5n71c Vnútorná drenáž pankreasu: pankreatojejunostómia 5n71c Vnútorná drenáž pankreasu: pankreatojejunostómia  

5n71x Vnútorná drenáž pankreasu: ostatné 5n71x Vnútorná drenáž pankreasu: iné  2)

5n720.0 Enukleácia tumoru pankreasu: laparotomicky 5n720.0 Enukleácia tumoru pankreasu: laparotomicky  

5n720.2 Enukleácia tumoru pankreasu: laparoskopicky 5n720.2 Enukleácia tumoru pankreasu: laparoskopicky  

5n721.0 Parciálna resekcia pankreasu: ľavostranná bez anastomózy: laparotomicky 5n721.0 Parciálna resekcia pankreasu: ľavostranná bez anastomózy: laparotomicky  

5n721.2 Parciálna resekcia pankreasu: ľavostranná bez anastomózy: laparoskopicky 5n721.2 Parciálna resekcia pankreasu: ľavostranná bez anastomózy: laparoskopicky  

5n721.4 Parciálna resekcia pankreasu: ľavostranná bez anastomózy: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n721.4 Parciálna resekcia pankreasu: ľavostranná bez anastomózy: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  

5n722 Parciálna resekcia pankreasu: resekcia hlavy pankreasu: zachovaním pyloru 5n722 Parciálna resekcia pankreasu: resekcia hlavy pankreasu: zachovaním pyloru  

5n723 Parciálna resekcia pankreasu: resekcia hlavy pankreasu: zachovaním duodena 5n723 Parciálna resekcia pankreasu: resekcia hlavy pankreasu: zachovaním duodena  

5n724 Parciálna resekcia pankreasu: segmentárna resekcia pankreasu 5n724 Parciálna resekcia pankreasu: segmentárna resekcia pankreasu  



5n725 Parciálna resekcia pankreasu: s čiastočnou resekciou žalúdka (cefalická duodenopankreatektómia) 5n721 Parciálna resekcia pankreasu: s čiastočnou resekciou žalúdka (cefalická duodenopankreatektómia) 1) 

5n72a Totálna pankreatektómia: s parciálnou resekciou žalúdka 5n72a Totálna pankreatektómia: s parciálnou resekciou žalúdka  

5n72b Totálna pankreatektómia: so zachovaním pyloru 5n72b Totálna pankreatektómia: so zachovaním pyloru  

5n72c Totálna pankreatektómia: so zachovaním duodena 5n72c Totálna pankreatektómia: so zachovaním duodena  

5n72d Totálna pankreatektómia: odstránenie transplantátu pankreasu 5n72d Totálna pankreatektómia: odstránenie transplantátu pankreasu  

5n72e Totálna pankreatektómia: pankreatektómia postmortálna (pre transplantáciu) 5n72e Totálna pankreatektómia: pankreatektómia postmortálna (pre transplantáciu)  

5n72x.0 Parciálna resekcia pankreasu: ostatné 5n72x.0 Parciálna resekcia pankreasu: iná  2)

5n72x.1 Totálna pankreatektómia: ostatné 5n72x.1 Totálna pankreatektómia: iná  2)

5n731 Endoskopické operácie na pankreatických cestách: incízia papily (papillotómia) 5n731 Endoskopické operácie na pankreatických cestách: incízia papily (papillotómia)  

5n732.0 Endoskopické operácie na pankreatických cestách: odstránenie konkrementov: košikom 5n732.0 Endoskopické operácie na pankreatických cestách: odstránenie konkrementov: košikom  

5n732.1 Endoskopické operácie na pankreatických cestách: odstránenie konkrementov: balónovým katetétrom 5n732.1 Endoskopické operácie na pankreatických cestách: odstránenie konkrementov: balónovým katetétrom  

5n732.2
Endoskopické operácie na pankreatických cestách: odstránenie konkrementov: mechanickou 

litotripsiou
5n732.2

Endoskopické operácie na pankreatických cestách: odstránenie konkrementov: mechanickou 

litotripsiou
 

5n732.3
Endoskopické operácie na pankreatických cestách: odstránenie konkrementov: elektrohydraulickou 

litotripsiou
5n732.3

Endoskopické operácie na pankreatických cestách: odstránenie konkrementov: elektrohydraulickou 

litotripsiou
 

5n732.4
Endoskopické operácie na pankreatických cestách: odstránenie konkrementov: elektrohydraulickou 

litotripsiou a použitím laseru
5n732.4

Endoskopické operácie na pankreatických cestách: odstránenie konkrementov: elektrohydraulickou 

litotripsiou a použitím laseru
 

5n732.5 Endoskopické operácie na pankreatických cestách: odstránenie konkrementov: laserovou litotripsiou 5n732.5 Endoskopické operácie na pankreatických cestách: odstránenie konkrementov: laserovou litotripsiou  

5n732.x Endoskopické operácie na pankreatických cestách: odstránenie konkrementov: ostatné 5n732.x Endoskopické operácie na pankreatických cestách: odstránenie konkrementov: iný spôsob  2)

5n733 Endoskopické operácie na pankreatických cestách: excízia 5n733 Endoskopické operácie na pankreatických cestách: excízia  

5n734 Endoskopické operácie na pankreatických cestách: deštrukcia 5n734 Endoskopické operácie na pankreatických cestách: deštrukcia  

5n735 Endoskopické operácie na pankreatických cestách: drenáž 5n735 Endoskopické operácie na pankreatických cestách: drenáž  

5n736 Endoskopické operácie na pankreatických cestách: dilatácia 5n736 Endoskopické operácie na pankreatických cestách: dilatácia  

5n737 Endoskopické operácie na pankreatických cestách: odstránenie aloplastického materiálu 5n737 Endoskopické operácie na pankreatických cestách: odstránenie aloplastického materiálu  

5n738 Endoskopické operácie na pankreatických cestách: hemostáza 5n738 Endoskopické operácie na pankreatických cestách: hemostáza  

5n739 Endoskopické operácie na pankreatických cestách: bužírovanie 5n739 Endoskopické operácie na pankreatických cestách: bužírovanie  

5n73a.0 Endoskopické operácie na pankreatických cestách: vloženie protézy: samoexpandujúca 5n73a.0 Endoskopické operácie na pankreatických cestách: vloženie protézy: samoexpandujúca  

5n73a.1 Endoskopické operácie na pankreatických cestách: vloženie protézy: bez samoexpanzie 5n73a.1 Endoskopické operácie na pankreatických cestách: vloženie protézy: bez samoexpanzie  

5n73b.0 Endoskopické operácie na pankreatických cestách: výmena protézy: samoexpandujúca 5n73b.0 Endoskopické operácie na pankreatických cestách: výmena protézy: samoexpandujúca  

5n73b.1 Endoskopické operácie na pankreatických cestách: výmena protézy: bez samoexpanzie 5n73b.1 Endoskopické operácie na pankreatických cestách: výmena protézy: bez samoexpanzie  

5n73g Endoskopické operácie na pankreatických cestách: prístup cez retrográdnu endoskópiu 5n73g Endoskopické operácie na pankreatických cestách: prístup cez retrográdnu endoskópiu  

5n73x Endoskopické operácie na pankreatických cestách: ostatné 5n73x Endoskopické operácie na pankreatických cestách: iné  2)

5n740 Anastomóza ductus pankreaticus: k žalúdku 5n740 Anastomóza ductus pankreaticus: k žalúdku  

5n741 Anastomóza ductus pankreaticus: k jejunu 5n741 Anastomóza ductus pankreaticus: k jejunu  

5n742 Anastomóza ductus pankreaticus: k duodenu 5n742 Anastomóza ductus pankreaticus: k duodenu  

5n743 Anastomóza ductus pankreaticus: k jejunu, s Roux-Y-anastomózou 5n743 Anastomóza ductus pankreaticus: k jejunu, s Roux-Y-anastomózou  

5n74a
Transplantácia pankreasu: injekcia z pankreatického tkaniva (transplantácia pankreatických 

ostrovčekov)
5n74a

Transplantácia pankreasu: injekcia z pankreatického tkaniva (transplantácia pankreatických 

ostrovčekov)
 

5n74b Transplantácia pankreasu: transplantácia celého orgánu 5n74b Transplantácia pankreasu: transplantácia celého orgánu  

5n74c Transplantácia pankreasu a obličky 5n74c Transplantácia pankreasu a obličky  

5n74d.0 Transplantácia pankreasu (tkaniva): retransplantácia tkaniva pankreasu počas tej istej hospitalizácie 5n74d.0 Transplantácia pankreasu (tkaniva): retransplantácia tkaniva pankreasu počas tej istej hospitalizácie  

5n74d.1 Transplantácia pankreasu (tkaniva): retransplantácia segmentu pankreasu počas tej istej hospitalizácie 5n74d.1 Transplantácia pankreasu (tkaniva): retransplantácia segmentu pankreasu počas tej istej hospitalizácie  

5n74d.2
Transplantácia pankreasu (tkaniva): retransplantácia pankreasu (celý orgán) počas tej istej 

hospitalizácie
5n74d.2

Transplantácia pankreasu (tkaniva): retransplantácia pankreasu (celý orgán) počas tej istej 

hospitalizácie
 

5n74x Anastomóza ductus pankreaticus: ostatné 5n74x Anastomóza ductus pankreaticus: iné  2)

5n790.0 Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: incízia ductus pancreaticus: laparotomicky 5n790.0 Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: incízia ductus pancreaticus: laparotomicky  2)

5n790.2 Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: incízia ductus pancreaticus: laparoskopicky 5n790.2 Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: incízia ductus pancreaticus: laparoskopicky  2)



5n790.4
Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: incízia ductus pancreaticus: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
5n790.4

Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: incízia ductus pancreaticus: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
 2)

5n790.x Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: incízia ductus pancreaticus: ostatné 5n790.x Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: incízia ductus pancreaticus: iný spôsob  2)

5n791.0 Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: incízia papily (papilotómia): laparotomicky 5n791.0 Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: incízia papily (papilotómia): laparotomicky  2)

5n791.2 Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: incízia papily (papilotómia): laparoskopicky 5n791.2 Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: incízia papily (papilotómia): laparoskopicky  2)

5n791.4
Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: incízia papily (papilotómia): konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
5n791.4

Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: incízia papily (papilotómia): konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
 2)

5n791.x Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: incízia papily (papilotómia): ostatné 5n791.x Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: incízia papily (papilotómia): iný spôsob  2)

5n792.0
Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: odstránenie konkrementu z ductus pancreaticus: 

laparotomicky
5n792.0

Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: odstránenie konkrementu z ductus 

pancreaticus: laparotomicky
 2)

5n792.2
Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: odstránenie konkrementu z ductus pancreaticus: 

laparoskopicky
5n792.2

Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: odstránenie konkrementu z ductus 

pancreaticus: laparoskopicky
 2)

5n792.4
Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: odstránenie konkrementu z ductus pancreaticus: 

konverzia z laparoskopie na laparotómiu
5n792.4

Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: odstránenie konkrementu z ductus 

pancreaticus: konverzia z laparoskopie na laparotómiu
 2)

5n792.x
Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: odstránenie konkrementu z ductus pancreaticus: 

ostatné
5n792.x

Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: odstránenie konkrementu z ductus 

pancreaticus: iný spôsob
 2)

5n793.0 Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: excízia ductus pancreaticus: laparotomicky 5n793.0 Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: excízia ductus pancreaticus: laparotomicky  2)

5n793.2 Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: excízia ductus pancreaticus: laparoskopicky 5n793.2 Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: excízia ductus pancreaticus: laparoskopicky  2)

5n793.4
Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: excízia ductus pancreaticus: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
5n793.4

Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: excízia ductus pancreaticus: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
 2)

5n793.x Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: excízia ductus pancreaticus: ostatné 5n793.x Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: excízia ductus pancreaticus: iný spôsob  2)

5n794.0 Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: deštrukcia ductus pancreaticus: laparotomicky 5n794.0 Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: deštrukcia ductus pancreaticus: laparotomicky  2)

5n794.2 Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: deštrukcia ductus pancreaticus: laparoskopicky 5n794.2 Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: deštrukcia ductus pancreaticus: laparoskopicky  2)

5n794.4
Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: deštrukcia ductus pancreaticus: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
5n794.4

Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: deštrukcia ductus pancreaticus: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
 2)

5n794.x Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: deštrukcia ductus pancreaticus: ostatné 5n794.x Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: deštrukcia ductus pancreaticus: iný spôsob  2)

5n795.0 Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: drenáž ductus pancreaticus: laparotomicky 5n795.0 Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: drenáž ductus pancreaticus: laparotomicky  2)

5n795.2 Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: drenáž ductus pancreaticus: laparoskopicky 5n795.2 Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: drenáž ductus pancreaticus: laparoskopicky  2)

5n795.4
Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: drenáž ductus pancreaticus: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
5n795.4

Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: drenáž ductus pancreaticus: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
 2)

5n795.x Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: drenáž ductus pancreaticus: ostatné 5n795.x Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: drenáž ductus pancreaticus: iný spôsob  2)

5n79a.0 Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: dilatácia pankreatických vývodov: laparotomicky 5n79a.0
Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: dilatácia pankreatických vývodov: 

laparotomicky
 2)

5n79a.2 Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: dilatácia pankreatických vývodov: laparoskopicky 5n79a.2
Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: dilatácia pankreatických vývodov: 

laparoskopicky
 2)

5n79a.4
Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: dilatácia pankreatických vývodov: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
5n79a.4

Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: dilatácia pankreatických vývodov: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
 2)

5n79a.x Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: dilatácia pankreatických vývodov: ostatné 5n79a.x Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: dilatácia pankreatických vývodov: iný spôsob  2)

5n79b.0
Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: odstránenie aloplastického materiálu z 

pankreatických vývodov: laparotomicky
5n79b.0

Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: odstránenie aloplastického materiálu z 

pankreatických vývodov: laparotomicky
 2)

5n79b.2
Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: odstránenie aloplastického materiálu z 

pankreatických vývodov: laparoskopicky
5n79b.2

Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: odstránenie aloplastického materiálu z 

pankreatických vývodov: laparoskopicky
 2)

5n79b.4
Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: odstránenie aloplastického materiálu z 

pankreatických vývodov: konverzia z laparoskopie na laparotómiu
5n79b.4

Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: odstránenie aloplastického materiálu z 

pankreatických vývodov: konverzia z laparoskopie na laparotómiu
 2)



5n79b.x
Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: odstránenie aloplastického materiálu z 

pankreatických vývodov: ostatné
5n79b.x

Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: odstránenie aloplastického materiálu z 

pankreatických vývodov: iný spôsob
 2)

5n79c.0 Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: hemostáza: laparotomicky 5n79c.0 Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: hemostáza: laparotomicky  2)

5n79c.2 Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: hemostáza: laparoskopicky 5n79c.2 Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: hemostáza: laparoskopicky  2)

5n79c.4
Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: hemostáza: konverzia z laparoskopie na 

laparotómiu
5n79c.4

Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: hemostáza: konverzia z laparoskopie na 

laparotómiu
 2)

5n79c.x Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: hemostáza: ostatné 5n79c.x Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: hemostáza: iný spôsob  2)

5n79d.0 Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: revízia ako samostatný výkon: laparotomicky 5n79d.0 Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: revízia ako samostatný výkon: laparotomicky  2)

5n79d.2 Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: revízia ako samostatný výkon: laparoskopicky 5n79d.2 Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: revízia ako samostatný výkon: laparoskopicky  2)

5n79d.4
Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: revízia ako samostatný výkon: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
5n79d.4

Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: revízia ako samostatný výkon: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
 2)

5n79d.x Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: revízia ako samostatný výkon: ostatné 5n79d.x Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: revízia ako samostatný výkon: iný spôsob  2)

5n79g.0
Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: vsunutie samoexpandujúcej protézy: 

laparotomicky
5n79g.0

Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: vsunutie samoexpandujúcej protézy: 

laparotomicky
 

5n79g.2
Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: vsunutie samoexpandujúcej protézy: 

laparoskopicky
5n79g.2

Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: vsunutie samoexpandujúcej protézy: 

laparoskopicky
 2)

5n79g.4
Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: vsunutie samoexpandujúcej protézy: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
5n79g.4

Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: vsunutie samoexpandujúcej protézy: konverzia 

z laparoskopie na laparotómiu
 2)

5n79g.x Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: vsunutie samoexpandujúcej protézy: ostatné 5n79g.x Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: vsunutie samoexpandujúcej protézy: ostatné  

5n79h.0
Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: vsunutie protézy bez samoexpandujúcej 

vlastnosti: laparotomicky
5n79h.0

Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: vsunutie protézy bez samoexpandujúcej 

vlastnosti: laparotomicky
 2)

5n79h.2
Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: vsunutie protézy bez samoexpandujúcej 

vlastnosti: laparoskopicky
5n79h.2

Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: vsunutie protézy bez samoexpanzie: 

laparoskopicky
 2)

5n79h.4
Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: vsunutie protézy bez samoexpandujúcej 

vlastnosti: konverzia z laparoskopie na laparotómiu
5n79h.4

Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: vsunutie protézy bez samoexpandujúcej 

vlastnosti: konverzia z laparoskopie na laparotómiu
 2)

5n79h.x
Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: vsunutie protézy bez samoexpandujúcej 

vlastnosti: ostatné
5n79h.x

Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: vsunutie protézy bez samoexpandujúcej 

vlastnosti: iný spôsob
 2)

5n79j.0
Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: výmena samoexpandujúcej protézy: 

laparotomicky
5n79j.0

Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: výmena samoexpandujúcej protézy: 

laparotomicky
 

5n79j.2
Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: výmena samoexpandujúcej protézy: 

laparoskopicky
5n79j.2

Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: výmena samoexpandujúcej protézy: 

laparoskopicky
 2)

5n79j.4
Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: výmena samoexpandujúcej protézy: konverzia z 

laparoskopie na laparotómiu
5n79j.4

Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: výmena samoexpandujúcej protézy: konverzia 

z laparoskopie na laparotómiu
 2)

5n79j.x Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: výmena samoexpandujúcej protézy: ostatné 5n79j.x Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: výmena samoexpandujúcej protézy: ostatné  

5n79k.0
Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: výmena protézy bez samoexpandujúcej 

vlastnosti: laparotomicky
5n79k.0

Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: výmena protézy bez samoexpandujúcej 

vlastnosti: laparotomicky
 2)

5n79k.2
Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: výmena protézy bez samoexpandujúcej 

vlastnosti: laparoskopicky
5n79k.2

Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: výmena protézy bez samoexpandujúcej 

vlastnosti: laparoskopicky
 2)

5n79k.4
Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: výmena protézy bez samoexpandujúcej 

vlastnosti: konverzia z laparoskopie na laparotómiu
5n79k.4

Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: výmena protézy bez samoexpandujúcej 

vlastnosti: konverzia z laparoskopie na laparotómiu
 2)

5n79k.x
Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: výmena protézy bez samoexpandujúcej 

vlastnosti: ostatné
5n79k.x

Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: výmena protézy bez samoexpandujúcej 

vlastnosti: iný spôsob
 2)

5n79m.0 Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: sutúra po poranení: laparotomicky 5n79m.0 Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: sutúra po poranení: laparotomicky  2)

5n79m.2 Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: sutúra po poranení: laparoskopicky 5n79m.2 Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: sutúra po poranení: laparoskopicky  2)

5n79m.4
Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: sutúra po poranení: konverzia z laparoskopie na 

laparotómiu
5n79m.4

Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: sutúra po poranení: konverzia z laparoskopie 

na laparotómiu
 2)

5n79m.x Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: sutúra po poranení: ostatné 5n79m.x Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: sutúra po poranení: iný spôsob  2)

5n79n.0
Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: transgastrálna drenáž cysty pankreasu: 

laparotomicky
5n79n.0

Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: transgastrálna drenáž cysty pankreasu: 

laparotomicky
 2)

5n79n.6
Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: transgastrálna drenáž cysty pankreasu: 

endoskopicky
5n79n.6

Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: transgastrálna drenáž cysty pankreasu: 

endoskopicky
 2)



5n79n.x Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: transgastrálna drenáž cysty pankreasu: ostatné 5n79n.x
Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: transgastrálna drenáž cysty pankreasu: iný 

spôsob
 2)

5n79p
Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: endoskopické transgastrálne odstránenie nekrózy 

pankreasu
5n79p

Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: endoskopické transgastrálne odstránenie 

nekrózy pankreasu
 2)

5n79x.0 Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: laparotomicky 5n79x.0 Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: iné: laparotomicky  2)

5n79x.2 Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: laparoskopicky 5n79x.2 Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: iné: laparoskopicky  2)

5n79x.4 Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: konverzia z laparoskopie na laparotómiu 5n79x.4 Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: iné: konverzia z laparoskopie na laparotómiu  2)

5n79x.x Iné operácie na pankrease a pankreatických cestách: ostatné 5n79x.x Ďalšie operácie na pankrease a pankreatických cestách: iné: iný spôsob  2)

5n810.0 Uzavretie inguinálnej hernie bez plastiky: s vysokým podviazaním vaku hernie a čiastočnou resekciou 5n810.0 Uzavretie inguinálnej hernie bez plastiky: s vysokým podviazaním vaku hernie a čiastočnou resekciou  

5n810.1 Uzavretie inguinálnej hernie bez plastiky: s resekciou steny hydrokély 5n810.1 Uzavretie inguinálnej hernie bez plastiky: s resekciou steny hydrokély  

5n810.2 Uzavretie inguinálnej hernie bez plastiky: s funikulolýzou a dislokáciou semenníka 5n810.2 Uzavretie inguinálnej hernie bez plastiky: s funikulolýzou a dislokáciou semenníka  

5n810.3 Uzavretie inguinálnej hernie bez plastiky: bez ďalších výkonov 5n810.3 Uzavretie inguinálnej hernie bez plastiky: bez ďalších výkonov  

5n810.x Uzavretie inguinálnej hernie bez plastiky: ostatné 5n810.x Uzavretie inguinálnej hernie bez plastiky: ostatné  

5n811 Uzavretie inguinálnej hernie s plastikou 5n811 Uzavretie inguinálnej hernie s plastikou  

5n812 Uzavretie inguinálnej hernie s autológnym materiálom 5n812 Uzavretie inguinálnej hernie s autológnym materiálom  

5n813.0 Uzavretie inguinálnej hernie s aloplastickým materiálom: laparotomicky 5n813.0 Uzavretie inguinálnej hernie s aloplastickým materiálom: laparotomicky  

5n813.1 Uzavretie inguinálnej hernie s aloplastickým materiálom: laparoskopicky transperitoneálne 5n813.1 Uzavretie inguinálnej hernie s aloplastickým materiálom: laparoskopicky transperitoneálne  

5n813.2
Uzavretie inguinálnej hernie s aloplastickým materiálom: endoskopicky, totálny extraperitoneálny 

prístup
5n813.2

Uzavretie inguinálnej hernie s aloplastickým materiálom: endoskopicky, totálny extraperitoneálny 

prístup
 

5n813.x Uzavretie inguinálnej hernie s aloplastickým materiálom: ostatné 5n813.x Uzavretie inguinálnej hernie s aloplastickým materiálom: ostatné  

5n814 Uzavretie inguinálnej hernie s resekciou čreva: bez dodatočnej laparotómie 5n814 Uzavretie inguinálnej hernie s resekciou čreva: bez dodatočnej laparotómie  

5n815.0 Uzavretie inguinálnej hernie: pri recidíve, s plastikou: bez funikulo-orchidolýzy 5n815.0 Uzavretie inguinálnej hernie: pri recidíve, s plastikou: bez funikulo-orchidolýzy  

5n815.1 Uzavretie inguinálnej hernie: pri recidíve, s plastikou: s funikulo-orchidolýzou 5n815.1 Uzavretie inguinálnej hernie: pri recidíve, s plastikou: s funikulo-orchidolýzou  

5n816 Uzavretie inguinálnej hernie: pri recidíve, s autológnym materiálom 5n816 Uzavretie inguinálnej hernie: pri recidíve, s autológnym materiálom  

5n817.0 Uzavretie inguinálnej hernie: pri recidíve, s aloplastickým materiálom: laparotomicky 5n817.0 Uzavretie inguinálnej hernie: pri recidíve, s aloplastickým materiálom: laparotomicky  

5n817.1
Uzavretie inguinálnej hernie: pri recidíve, s aloplastickým materiálom: laparoskopicky 

transperitoneálne
5n817.1

Uzavretie inguinálnej hernie: pri recidíve, s aloplastickým materiálom: laparoskopicky 

transperitoneálne
 

5n817.2
Uzavretie inguinálnej hernie: pri recidíve, s aloplastickým materiálom: endoskopicky, totálny 

extraperitoneálny prístup
5n817.2

Uzavretie inguinálnej hernie: pri recidíve, s aloplastickým materiálom: endoskopicky, totálny 

extraperitoneálny prístup
 

5n817.x Uzavretie inguinálnej hernie: pri recidíve, s aloplastickým materiálom: iný prístup 5n817.x Uzavretie inguinálnej hernie: pri recidíve, s aloplastickým materiálom: ostatné  2)

5n818
Uzavretie inguinálnej hernie: pri recidíve, s aloplastickým materiálom: resekciou čreva, bez dodatočnej 

laparotomie
5n818

Uzavretie inguinálnej hernie: pri recidíve, s aloplastickým materiálom: resekciou čreva, bez dodatočnej 

laparotomie
 

5n81x Uzavretie inguinálnej hernie: pri recidíve, s aloplastickým materiálom: ostatné 5n81x Uzavretie inguinálnej hernie: pri recidíve, s aloplastickým materiálom: iné  2)

5n820 Uzavretie femorálnej hernie bez plastiky 5n820 Uzavretie femorálnej hernie bez plastiky  

5n821 Uzavretie femorálnej hernie s plastikou 5n821 Uzavretie femorálnej hernie s plastikou  

5n822 Uzavretie femorálnej hernie s autológnym materiálom 5n822 Uzavretie femorálnej hernie s autológnym materiálom  

5n823.0 Uzavretie femorálnej hernie s aloplastickým materiálom: otvorene chirurgicky 5n823.0 Uzavretie femorálnej hernie s aloplastickým materiálom: otvorene chirurgicky  

5n823.1 Uzavretie femorálnej hernie s aloplastickým materiálom: laparoskopicky transperitoneálne 5n823.1 Uzavretie femorálnej hernie s aloplastickým materiálom: laparoskopicky transperitoneálne  

5n823.2
Uzavretie femorálnej hernie s aloplastickým materiálom: endoskopicky, totálny extraperitoneálny 

prístup
5n823.2

Uzavretie femorálnej hernie s aloplastickým materiálom: endoskopicky, totálny extraperitoneálny 

prístup
 

5n823.x Uzavretie femorálnej hernie s aloplastickým materiálom: ostatné 5n823.x Uzavretie femorálnej hernie s aloplastickým materiálom: ostatné  

5n824 Uzavretie femorálnej hernie: s resekciou čreva: bez dodatočnej laparotómie 5n824 Uzavretie femorálnej hernie: s resekciou čreva: bez dodatočnej laparotómie  

5n825 Uzavretie femorálnej hernie: pri recidíve: s plastikou 5n825 Uzavretie femorálnej hernie: pri recidíve: s plastikou  

5n826 Uzavretie femorálnej hernie: pri recidíve: s autológnym materiálom 5n826 Uzavretie femorálnej hernie: pri recidíve: s autológnym materiálom  

5n827.0 Uzavretie femorálnej hernie: pri recidíve: s aloplastickým materiálom: laparotomicky 5n827.0 Uzavretie femorálnej hernie: pri recidíve: s aloplastickým materiálom: laparotomicky  

5n827.1
Uzavretie femorálnej hernie: pri recidíve: s aloplastickým materiálom: laparoskopicky 

transperitoneálne
5n827.1

Uzavretie femorálnej hernie: pri recidíve: s aloplastickým materiálom: laparoskopicky 

transperitoneálne
 

5n827.2 Uzavretie femorálnej hernie: pri recidíve: endoskopicky, totálne extraperitoneálne 5n827.2 Uzavretie femorálnej hernie: pri recidíve: endoskopicky, totálne extraperitoneálne  

5n827.x Uzavretie femorálnej hernie: pri recidíve: ostatné 5n827.x Uzavretie femorálnej hernie: pri recidíve: iné  2)

5n828 Uzavretie femorálnej hernie: pri recidíve: s resekciou čreva: bez dodatočnej laparotomie 5n828 Uzavretie femorálnej hernie: pri recidíve: s resekciou čreva: bez dodatočnej laparotomie  



5n82x Uzavretie femorálnej hernie: pri recidíve: s aloplastickým materiálom: ostatné 5n82x Uzavretie femorálnej hernie: pri recidíve: s aloplastickým materiálom: ostatné  

5n830.1 Uzavretie umbilikálnej hernie bez plastiky: s extirpáciou pupočnej cysty 5n830.1 Uzavretie umbilikálnej hernie bez plastiky: s extirpáciou pupočnej cysty  

5n830.2 Uzavretie umbilikálnej hernie bez plastiky: s odstránením urachu 5n830.2 Uzavretie umbilikálnej hernie bez plastiky: s odstránením urachu  

5n830.3 Uzavretie umbilikálnej hernie bez plastiky: bez ďalších výkonov 5n830.3 Uzavretie umbilikálnej hernie bez plastiky: bez ďalších výkonov  

5n830.x Uzavretie umbilikálnej hernie bez plastiky: ostatné 5n830.x Uzavretie umbilikálnej hernie bez plastiky: iné  2)

5n831 Uzavretie umbilikálnej hernie s plastikou 5n831 Uzavretie umbilikálnej hernie s plastikou  

5n832 Uzavretie umbilikálnej hernie s autológnym materiálom 5n832 Uzavretie umbilikálnej hernie s autológnym materiálom  

5n833.0 Uzavretie umbilikálnej hernie s aloplastickým materiálom: laparotomicky 5n833.0 Uzavretie umbilikálnej hernie s aloplastickým materiálom: laparotomicky  

5n833.1 Uzavretie umbilikálnej hernie s aloplastickým materiálom: laparoskopicky transperitoneálne 5n833.1 Uzavretie umbilikálnej hernie s aloplastickým materiálom: laparoskopicky transperitoneálne  

5n833.2
Uzavretie umbilikálnej hernie s aloplastickým materiálom: endoskopicky, totálny extraperitoneálny 

prístup
5n833.2

Uzavretie umbilikálnej hernie s aloplastickým materiálom: endoskopicky, totálny extraperitoneálny 

prístup
 

5n833.x Uzavretie umbilikálnej hernie s aloplastickým materiálom: ostatné 5n833.x Uzavretie umbilikálnej hernie s aloplastickým materiálom: iné  2)

5n83x Uzavretie umbilikálnej hernie: ostatné 5n83x Uzavretie umbilikálnej hernie: iné  2)

5n840 Uzavretie epigastrickej hernie bez plastiky 5n840 Uzavretie epigastrickej hernie bez plastiky  

5n841 Uzavretie epigastrickej hernie s plastikou 5n841 Uzavretie epigastrickej hernie s plastikou  

5n842 Uzavretie epigastrickej hernie s autológnym materiálom 5n842 Uzavretie epigastrickej hernie s autológnym materiálom  

5n843.0 Uzavretie epigastrickej hernie s aloplastickým materiálom: laparotomicky 5n843.0 Uzavretie epigastrickej hernie s aloplastickým materiálom: laparotomicky  

5n843.1 Uzavretie epigastrickej hernie s aloplastickým materiálom: laparoskopicky transperitoneálne 5n843.1 Uzavretie epigastrickej hernie s aloplastickým materiálom: laparoskopicky transperitoneálne  

5n843.2
Uzavretie epigastrickej hernie s aloplastickým materiálom: endoskopicky, totálny extraperitoneálny 

prístup
5n843.2

Uzavretie epigastrickej hernie s aloplastickým materiálom: endoskopicky, totálny extraperitoneálny 

prístup
 

5n843.x Uzavretie epigastrickej hernie s aloplastickým materiálom: ostatné 5n843.x Uzavretie epigastrickej hernie s aloplastickým materiálom: iné  2)

5n84x Uzavretie epigastrickej hernie: ostatné 5n84x Uzavretie epigastrickej hernie: iné  2)

5n850 Uzavretie hernie v jazve bez plastiky 5n850 Uzavretie hernie v jazve bez plastiky  

5n851 Uzavretie hernie v jazve s plastikou 5n851 Uzavretie hernie v jazve s plastikou  

5n852 Uzavretie hernie v jazve s autológnym materiálom 5n852 Uzavretie hernie v jazve s autológnym materiálom  

5n853 Uzavretie hernie v jazve s alogénnym materiálom 5n853 Uzavretie hernie v jazve s alogénnym materiálom  

5n854.1 Uzavretie hernie v jazve s aloplastickým materiálom: laparoskopicky transperitoneálne 5n854.1 Uzavretie hernie v jazve s aloplastickým materiálom: laparoskopicky transperitoneálne  

5n854.3 Uzavretie hernie v jazve s aloplastickým materiálom: otvorene chirurgicky ako posilnenie brušnej steny 5n854.3 Uzavretie hernie v jazve s aloplastickým materiálom: otvorene chirurgicky ako posilnenie brušnej steny  

5n854.4 Uzavretie hernie v jazve s aloplastickým materiálom: otvorene chirurgicky ako náhrada brušnej steny 5n854.4 Uzavretie hernie v jazve s aloplastickým materiálom: otvorene chirurgicky ako náhrada brušnej steny  

5n854.x Uzavretie hernie v jazve s aloplastickým materiálom: ostatné 5n854.x Uzavretie hernie v jazve s aloplastickým materiálom: iné  2)

5n85x Uzavretie hernie v jazve: ostatné 5n85x Uzavretie hernie v jazve: iné  2)

5n860
Uzáver vrodeného defektu brušnej steny (omfalokéla, laparoschisis) bez plastiky (primárne uzavretie 

brušnej steny)
5n860

Uzáver vrodeného defektu brušnej steny (omfalokéla, laparoschisis) bez plastiky (primárne uzavretie 

brušnej steny)
 

5n861 Uzáver vrodeného defektu brušnej steny (omfalokéla, laparoschisis) s plastikou 5n861 Uzáver vrodeného defektu brušnej steny (omfalokéla, laparoschisis) s plastikou  

5n862 Uzáver vrodeného defektu brušnej steny (omfalokéla, laparoschisis) s autológnym materiálom 5n862 Uzáver vrodeného defektu brušnej steny (omfalokéla, laparoschisis) s autológnym materiálom  

5n863 Uzáver vrodeného defektu brušnej steny (omfalokéla, laparoschisis) s alogénnym materiálom 5n863 Uzáver vrodeného defektu brušnej steny (omfalokéla, laparoschisis) s alogénnym materiálom  

5n864 Uzáver vrodeného defektu brušnej steny (omfalokéla, laparoschisis) s aloplastickým materiálom 5n864 Uzáver vrodeného defektu brušnej steny (omfalokéla, laparoschisis) s aloplastickým materiálom  

5n86x Iné uzávery vrodeného defektu brušnej steny (omfalokéla, laparoschisis) 5n86x Ostatné uzávery vrodeného defektu brušnej steny (omfalokéla, laparoschisis)  2)

5n870 Uzavretie diafragmatickej hernie bez plastiky 5n870 Uzavretie diafragmatickej hernie bez plastiky  

5n871 Uzavretie diafragmatickej hernie s plastikou 5n871 Uzavretie diafragmatickej hernie s plastikou  

5n872 Uzavretie diafragmatickej hernie s autológnym materiálom 5n872 Uzavretie diafragmatickej hernie s autológnym materiálom  

5n873 Uzavretie diafragmatickej hernie s alogénnym materiálom 5n873 Uzavretie diafragmatickej hernie s alogénnym materiálom  

5n874.0 Uzavretie diafragmatickej hernie s aloplastickým materiálom: laparotomicky 5n874.0 Uzavretie diafragmatickej hernie s aloplastickým materiálom: laparotomicky  

5n874.1 Uzavretie diafragmatickej hernie s aloplastickým materiálom: laparoskopicky transperitoneálny 5n874.1 Uzavretie diafragmatickej hernie s aloplastickým materiálom: laparoskopicky transperitoneálny  

5n874.2
Uzavretie diafragmatickej hernie s aloplastickým materiálom: endoskopicky, totálny extraperitoneálny 

prístup
5n874.2

Uzavretie diafragmatickej hernie s aloplastickým materiálom: endoskopicky, totálny extraperitoneálny 

prístup
 



5n874.3 Uzavretie diafragmatickej hernie s aloplastickým materiálom: transtorakálny 5n874.3 Uzavretie diafragmatickej hernie s aloplastickým materiálom: transtorakálny  

5n874.4 Uzavretie diafragmatickej hernie s aloplastickým materiálom: torakoabdominálne 5n874.4 Uzavretie diafragmatickej hernie s aloplastickým materiálom: torakoabdominálne  

5n874.5 Uzavretie diafragmatickej hernie s aloplastickým materiálom: torakoskopicky 5n874.5 Uzavretie diafragmatickej hernie s aloplastickým materiálom: torakoskopicky  

5n874.x Uzavretie diafragmatickej hernie s aloplastickým materiálom: ostatné 5n874.x Uzavretie diafragmatickej hernie s aloplastickým materiálom: ostatné  

5n875 Uzavretie diafragmatickej hernie: pri recidíve, bez plastiky 5n875 Uzavretie diafragmatickej hernie: pri recidíve, bez plastiky  

5n876 Uzavretie diafragmatickej hernie: pri recidíve, s plastikou 5n876 Uzavretie diafragmatickej hernie: pri recidíve, s plastikou  

5n877 Uzavretie diafragmatickej hernie: pri recidíve, s autológnym materiálom 5n877 Uzavretie diafragmatickej hernie: pri recidíve, s autológnym materiálom  

5n878 Uzavretie diafragmatickej hernie: pri recidíve, s alogénnym materiálom 5n878 Uzavretie diafragmatickej hernie: pri recidíve, s alogénnym materiálom  

5n879.0 Uzavretie diafragmatickej hernie: pri recidíve, s aloplastickým materiálom: laparotomicky 5n879.0 Uzavretie diafragmatickej hernie: pri recidíve, s aloplastickým materiálom: laparotomicky  

5n879.1
Uzavretie diafragmatickej hernie: pri recidíve, s aloplastickým materiálom: laparoskopicky 

transperitoneálny
5n879.1

Uzavretie diafragmatickej hernie: pri recidíve, s aloplastickým materiálom: laparoskopicky 

transperitoneálny
 

5n879.2
Uzavretie diafragmatickej hernie: pri recidíve, s aloplastickým materiálom: endoskopicky, totálny 

extraperitoneálny prístup
5n879.2

Uzavretie diafragmatickej hernie: pri recidíve, s aloplastickým materiálom: endoskopicky, totálny 

extraperitoneálny prístup
 

5n879.3 Uzavretie diafragmatickej hernie: pri recidíve, s aloplastickým materiálom: transtorakálny 5n879.3 Uzavretie diafragmatickej hernie: pri recidíve, s aloplastickým materiálom: transtorakálny  

5n879.4 Uzavretie diafragmatickej hernie: pri recidíve, s aloplastickým materiálom: torakoabdominálne 5n879.4 Uzavretie diafragmatickej hernie: pri recidíve, s aloplastickým materiálom: torakoabdominálne  

5n879.5 Uzavretie diafragmatickej hernie: pri recidíve, s aloplastickým materiálom: torakoskopicky 5n879.5 Uzavretie diafragmatickej hernie: pri recidíve, s aloplastickým materiálom: torakoskopicky  

5n879.x Uzavretie diafragmatickej hernie: pri recidíve, s aloplastickým materiálom: ostatné 5n879.x Uzavretie diafragmatickej hernie: pri recidíve, s aloplastickým materiálom: ostatné  

5n87x Uzavretie diafragmatickej hernie: ostatné 5n87x Uzavretie diafragmatickej hernie: iné  2)

5n890 Uzavretie ďalších abdominálnych hernií bez plastiky 5n890 Uzavretie ďalších abdominálnych hernií bez plastiky  

5n891 Uzavretie ďalších abdominálnych hernií s plastikou 5n891 Uzavretie ďalších abdominálnych hernií s plastikou  

5n892 Uzavretie ďalších abdominálnych hernií s autológnym materiálom 5n892 Uzavretie ďalších abdominálnych hernií s autológnym materiálom  

5n893.0 Uzavretie ďalších abdominálnych hernií aloplastickým materiálom: laparotomicky 5n893.0 Uzavretie ďalších abdominálnych hernií aloplastickým materiálom: laparotomicky  

5n893.1 Uzavretie ďalších abdominálnych hernií s aloplastickým materiálom: laparoskopicky transperitoneálny 5n893.1 Uzavretie ďalších abdominálnych hernií s aloplastickým materiálom: laparoskopicky transperitoneálny  

5n893.2
Uzavretie ďalších abdominálnych hernií s aloplastickým materiálom: endoskopicky totálny 

extraperitoneálny prístup
5n893.2

Uzavretie ďalších abdominálnych hernií s aloplastickým materiálom: endoskopicky totálny 

extraperitoneálny prístup
 

5n893.x Uzavretie ďalších abdominálnych hernií s aloplastickým materiálom: ostatné 5n893.x Uzavretie ďalších abdominálnych hernií s aloplastickým materiálom: ostatné  

5n89x Iné uzavretie ďalších abdominálnych hernií: ostatné 5n89x Ostatné uzavretie ďalších abdominálnych hernií: iné  2)

5n910 Biopsia peritonea laparotomicky 5n910 Biopsia peritonea laparotomicky  

5n911 Laparotómia a otvorenie retroperitonea: exploratívna laparotómia 5n911 Laparotómia a otvorenie retroperitonea: exploratívna laparotómia  

5n912 Laparotómia a otvorenie retroperitonea: laparotómia s drenážou 5n912 Laparotómia a otvorenie retroperitonea: laparotómia s drenážou  

5n913 Laparotómia a otvorenie retroperitonea: relaparotómia 5n913 Laparotómia a otvorenie retroperitonea: relaparotómia  

5n914
Laparotómia a otvorenie retroperitonea: second-look-laparotómia (programovaná opakovaná 

laparotómia)
5n914

Laparotómia a otvorenie retroperitonea: second-look-laparotómia (programovaná opakovaná 

laparotómia)
 

5n915 Laparotómia a otvorenie retroperitonea: exploratívna lumbotómia 5n915 Laparotómia a otvorenie retroperitonea: exploratívna lumbotómia  

5n916 Laparotómia a otvorenie retroperitonea: opakovaná lumbotómia 5n916 Laparotómia a otvorenie retroperitonea: opakovaná lumbotómia  

5n91x Laparotómia a otvorenie retroperitonea: ostatné 5n91x Laparotómia a otvorenie retroperitonea: ostatné  

5n920.1 Incízia brušnej steny: explorácia 5n920.1 Incízia brušnej steny: explorácia  

5n920.2 Incízia brušnej steny: extraperitoneálna drenáž 5n920.2 Incízia brušnej steny: extraperitoneálna drenáž  

5n920.3 Incízia brušnej steny: odstránenie cudzieho telesa 5n920.3 Incízia brušnej steny: odstránenie cudzieho telesa  

5n920.x Incízia brušnej steny: ostatné 5n920.x Incízia brušnej steny: ostatné  

5n921 Excízia a deštrukcia chorobne zmeného tkaniva brušnej steny: excízia 5n921 Excízia a deštrukcia chorobne zmeného tkaniva brušnej steny: excízia  

5n922 Excízia a deštrukcia chorobne zmeného tkaniva brušnej steny: omfalektómia 5n922 Excízia a deštrukcia chorobne zmeného tkaniva brušnej steny: omfalektómia  

5n923 Excízia a deštrukcia chorobne zmeného tkaniva brušnej steny: deštrukcia 5n923 Excízia a deštrukcia chorobne zmeného tkaniva brušnej steny: deštrukcia  

5n929 Excízia a deštrukcia chorobne zmeného tkaniva brušnej steny: iné 5n929 Excízia a deštrukcia chorobne zmeného tkaniva brušnej steny: iné  

5n92a Excízia a deštrukcia peritoneálneho tkaniva: excízia appendicis epiploicae 5n92a Excízia a deštrukcia peritoneálneho tkaniva: excízia appendicis epiploicae  

5n92b Excízia a deštrukcia peritoneálneho tkaniva: resekcia mesentéria 5n92b Excízia a deštrukcia peritoneálneho tkaniva: resekcia mesentéria  

5n92c Excízia a deštrukcia peritoneálneho tkaniva: omentektómia 5n92c Excízia a deštrukcia peritoneálneho tkaniva: omentektómia  

5n92d.0 Excízia a deštrukcia peritoneálneho tkaniva: parietálna peritoneálna ektómia: parciálna 5n92d.0 Excízia a deštrukcia peritoneálneho tkaniva: parietálna peritoneálna ektómia: parciálna  

5n92d.1 Excízia a deštrukcia peritoneálneho tkaniva: parietálna peritoneálna ektómia: subtotálna 5n92d.1 Excízia a deštrukcia peritoneálneho tkaniva: parietálna peritoneálna ektómia: subtotálna  

5n92d.2 Excízia a deštrukcia peritoneálneho tkaniva: parietálna peritoneálna ektómia: lokálne 5n92d.2 Excízia a deštrukcia peritoneálneho tkaniva: parietálna peritoneálna ektómia: lokálne  



5n92e Resekcia tkaniva z brušného regiónu bez orgánového priradenia: intraperitoneálna 5n92e Resekcia tkaniva z brušného regiónu bez orgánového priradenia: intraperitoneálna  

5n92x Incízie, excízie, deštrukcie chorého tkaniva brušnej steny: ostatné 5n92x Incízie, excízie, deštruk: iné  2)

5n930 Plastická rekonštrukcia brušnej steny a peritonea: sutúra brušnej steny po poranení 5n930 Plastická rekonštrukcia brušnej steny a peritonea: sutúra brušnej steny po poranení  

5n931
Plastická rekonštrukcia brušnej steny a peritonea: sutúra mesentéria, omenti majoris a/alebo minoris 

po zranení
5n931

Plastická rekonštrukcia brušnej steny a peritonea: sutúra mesentéria, omenti majoris a/alebo minoris 

po zranení
 

5n932.1
Plastická rekonštrukcia brušnej steny a peritonea: plastická rekonštrukcia brušnej steny: autológny 

materiál
5n932.1

Plastická rekonštrukcia brušnej steny a peritonea: plastická rekonštrukcia brušnej steny: autológny 

materiál
 

5n932.2
Plastická rekonštrukcia brušnej steny a peritonea: plastická rekonštrukcia brušnej steny: aloplastický 

materiál
5n932.2

Plastická rekonštrukcia brušnej steny a peritonea: plastická rekonštrukcia brušnej steny: aloplastický 

materiál
 

5n932.x Plastická rekonštrukcia brušnej steny a peritonea: plastická rekonštrukcia brušnej steny: ostatné 5n932.x Plastická rekonštrukcia brušnej steny a peritonea: plastická rekonštrukcia brušnej steny: iná  2)

5n933 Plastická rekonštrukcia brušnej steny a peritonea: plastika omenta 5n933 Plastická rekonštrukcia brušnej steny a peritonea: plastika omenta  

5n934.1 Plastická rekonštrukcia brušnej steny a peritonea: operácia diastázy priamych brušných svalov 5n934.1 Plastická rekonštrukcia brušnej steny a peritonea: operácia diastázy priamych brušných svalov  

5n934.2
Plastická rekonštrukcia brušnej steny a peritonea: operácia diastázy priamych brušných svalov s 

operáciou umbilikálnej hernie
5n934.2

Plastická rekonštrukcia brušnej steny a peritonea: operácia diastázy priamych brušných svalov s 

operáciou umbilikálnej hernie
 

5n93x Plastická rekonštrukcia brušnej steny a peritonea: ostatné 5n93x Plastická rekonštrukcia brušnej steny a peritonea: iné  2)

5n990 Punkčné zavedenie peritoneálneho katétra 5n990 Punkčné zavedenie peritoneálneho katétra  

5n991.1
Uzáver brušnej steny a peritonea: sekundárne uzavretie brušnej steny (pri postoperatívnej dehiscencii 

rany)
5n991.1

Uzáver brušnej steny a peritonea: sekundárne uzavretie brušnej steny (pri postoperatívnej dehiscencii 

rany)
 

5n991.2 Uzáver brušnej steny a peritonea: definitívne uzavretie brušnej steny 5n991.2 Uzáver brušnej steny a peritonea: definitívne uzavretie brušnej steny  

5n991.x Uzáver brušnej steny a peritonea: ostatné uzávery brušnej steny a peritonea 5n991.x Uzáver brušnej steny a peritonea: ostatné uzávery brušnej steny a peritonea  

5n993 Iné brušné operácie: odstránenie cudzieho telesa z brušnej dutiny 5n993 Ďalšie brušné operácie: odstránenie cudzieho telesa z brušnej dutiny  2)

5n994 Iné brušné operácie: vsunutie peritoneovaskulárneho shuntu 5n994 Ďalšie brušné operácie: vsunutie peritoneovaskulárneho shuntu  2)

5n995 Iné brušné operácie: implantácia katétrového systému 5n995 Ďalšie brušné operácie: implantácia katétrového systému  2)

5n996 Iné brušné operácie: revízia katétrového systému v brušnej dutine 5n996 Ďalšie brušné operácie: revízia katétrového systému v brušnej dutine  2)

5n997 Iné brušné operácie: odstránenie katétrového systému z brušnej dutiny 5n997 Ďalšie brušné operácie: odstránenie katétrového systému z brušnej dutiny  2)

5n998 Iné brušné operácie: laparoskopia s drenážou 5n998 Ďalšie brušné operácie: laparoskopia s drenážou  2)

5n99x Iné brušné operácie: ostatné 5n99x Ďalšie brušné operácie: iné  2)

5o100.1 Rekonštrukcia obličky: sutúra po poranení: laparotomicky 5o100.1 Rekonštrukcia obličky: sutúra po poranení: laparotomicky  

5o100.2 Rekonštrukcia obličky: sutúra po poranení: lumbotomicky 5o100.2 Rekonštrukcia obličky: sutúra po poranení: lumbotomicky  

5o100.4 Rekonštrukcia obličky: sutúra po poranení: laparoskopicky 5o100.4 Rekonštrukcia obličky: sutúra po poranení: laparoskopicky  

5o100.x Rekonštrukcia obličky: sutúra po poranení: ostatné 5o100.x Rekonštrukcia obličky: sutúra po poranení: iné  2)

5o101.1 Rekonštrukcia obličky: plastická rekonštrukcia: laparotomicky 5o101.1 Rekonštrukcia obličky: plastická rekonštrukcia: laparotomicky  

5o101.2 Rekonštrukcia obličky: plastická rekonštrukcia: lumbotomicky 5o101.2 Rekonštrukcia obličky: plastická rekonštrukcia: lumbotomicky  

5o101.4 Rekonštrukcia obličky: plastická rekonštrukcia: laparoskopicky 5o101.4 Rekonštrukcia obličky: plastická rekonštrukcia: laparoskopicky  

5o101.x Rekonštrukcia obličky: plastická rekonštrukcia: ostatné 5o101.x Rekonštrukcia obličky: plastická rekonštrukcia: iné  2)

5o102.1 Rekonštrukcia obličky: uzavretie fistuly: laparotomicky 5o102.1 Rekonštrukcia obličky: uzavretie fistuly: laparotomicky  

5o102.2 Rekonštrukcia obličky: uzavretie fistuly: lumbotomicky 5o102.2 Rekonštrukcia obličky: uzavretie fistuly: lumbotomicky  

5o102.4 Rekonštrukcia obličky: uzavretie fistuly: laparoskopicky 5o102.4 Rekonštrukcia obličky: uzavretie fistuly: laparoskopicky  

5o102.x Rekonštrukcia obličky: uzavretie fistuly: ostatné 5o102.x Rekonštrukcia obličky: uzavretie fistuly: iné  2)

5o103.1 Rekonštrukcia obličky: oddelenie podkovovitej obličky: laparotomicky 5o103.1 Rekonštrukcia obličky: oddelenie podkovovitej obličky: laparotomicky  

5o103.2 Rekonštrukcia obličky: oddelenie podkovovitej obličky: lumbotomicky 5o103.2 Rekonštrukcia obličky: oddelenie podkovovitej obličky: lumbotomicky  

5o103.4 Rekonštrukcia obličky: oddelenie podkovovitej obličky: laparoskopicky 5o103.4 Rekonštrukcia obličky: oddelenie podkovovitej obličky: laparoskopicky  

5o103.x Rekonštrukcia obličky: oddelenie podkovovitej obličky: ostatné 5o103.x Rekonštrukcia obličky: oddelenie podkovovitej obličky: iné  2)

5o104.1 Rekonštrukcia obličky: plastika obličkovej panvičky: laparotomicky 5o104.1 Rekonštrukcia obličky: plastika obličkovej panvičky: laparotomicky  

5o104.2 Rekonštrukcia obličky: plastika obličkovej panvičky: lumbotomicky 5o104.2 Rekonštrukcia obličky: plastika obličkovej panvičky: lumbotomicky  

5o104.4 Rekonštrukcia obličky: plastika obličkovej panvičky: laparoskopicky 5o104.4 Rekonštrukcia obličky: plastika obličkovej panvičky: laparoskopicky  

5o104.5 Rekonštrukcia obličky: plastika obličkovej panvičky: roboticky 5o104.5 Rekonštrukcia obličky: plastika obličkovej panvičky: roboticky  

5o104.x Rekonštrukcia obličky: plastika obličkovej panvičky: ostatné 5o104.x Rekonštrukcia obličky: plastika obličkovej panvičky: iné  2)

5o105.1 Rekonštrukcia obličky: ureterokalikostómia: laparotomicky 5o105.1 Rekonštrukcia obličky: ureterokalikostómia: laparotomicky  

5o105.2 Rekonštrukcia obličky: ureterokalikostómia: lumbotomicky 5o105.2 Rekonštrukcia obličky: ureterokalikostómia: lumbotomicky  



5o105.4 Rekonštrukcia obličky: ureterokalikostómia: laparoskopicky 5o105.4 Rekonštrukcia obličky: ureterokalikostómia: laparoskopicky  

5o105.5 Rekonštrukcia obličky: ureterokalikostómia: roboticky 5o105.5 Rekonštrukcia obličky: ureterokalikostómia: roboticky  

5o105.x Rekonštrukcia obličky: ureterokalikostómia: ostatné 5o105.x Rekonštrukcia obličky: ureterokalikostómia: iné  2)

5o106.1 Rekonštrukcia obličky: ureteropyelostómia: laparotomicky 5o106.1 Rekonštrukcia obličky: ureteropyelostómia: laparotomicky  

5o106.2 Rekonštrukcia obličky: ureteropyelostómia: lumbotomicky 5o106.2 Rekonštrukcia obličky: ureteropyelostómia: lumbotomicky  

5o106.4 Rekonštrukcia obličky: ureteropyelostómia: laparoskopicky 5o106.4 Rekonštrukcia obličky: ureteropyelostómia: laparoskopicky  

5o106.5 Rekonštrukcia obličky: ureteropyelostómia: roboticky 5o106.5 Rekonštrukcia obličky: ureteropyelostómia: roboticky  

5o106.x Rekonštrukcia obličky: ureteropyelostómia: ostatné 5o106.x Rekonštrukcia obličky: ureteropyelostómia: iné  2)

5o107.1 Rekonštrukcia obličky: pyelopyelostómia pri zdvojenom systéme: laparotomicky 5o107.1 Rekonštrukcia obličky: pyelopyelostómia pri zdvojenom systéme: laparotomicky  

5o107.2 Rekonštrukcia obličky: pyelopyelostómia pri zdvojenom systéme: lumbotomicky 5o107.2 Rekonštrukcia obličky: pyelopyelostómia pri zdvojenom systéme: lumbotomicky  

5o107.4 Rekonštrukcia obličky: pyelopyelostómia pri zdvojenom systéme: laparoskopicky 5o107.4 Rekonštrukcia obličky: pyelopyelostómia pri zdvojenom systéme: laparoskopicky  

5o107.x Rekonštrukcia obličky: pyelopyelostómia pri zdvojenom systéme: ostatné 5o107.x Rekonštrukcia obličky: pyelopyelostómia pri zdvojenom systéme: iné  2)

5o108.1 Rekonštrukcia obličky: transureteropyelostómia: laparotomicky 5o108.1 Rekonštrukcia obličky: transureteropyelostómia: laparotomicky  

5o108.2 Rekonštrukcia obličky: transureteropyelostómia: lumbotomicky 5o108.2 Rekonštrukcia obličky: transureteropyelostómia: lumbotomicky  

5o108.4 Rekonštrukcia obličky: transureteropyelostómia: laparoskopicky 5o108.4 Rekonštrukcia obličky: transureteropyelostómia: laparoskopicky  

5o108.x Rekonštrukcia obličky: transureteropyelostómia: ostatné 5o108.x Rekonštrukcia obličky: transureteropyelostómia: iné  2)

5o109.1 Rekonštrukcia obličky: uzavretie nefrostómie: laparotomicky 5o109.1 Rekonštrukcia obličky: uzavretie nefrostómie: laparotomicky  

5o109.2 Rekonštrukcia obličky: uzavretie nefrostómie: lumbotomicky 5o109.2 Rekonštrukcia obličky: uzavretie nefrostómie: lumbotomicky  

5o109.4 Rekonštrukcia obličky: uzavretie nefrostómie: laparoskopicky 5o109.4 Rekonštrukcia obličky: uzavretie nefrostómie: laparoskopicky  

5o109.x Rekonštrukcia obličky: uzavretie nefrostómie: ostatné 5o109.x Rekonštrukcia obličky: uzavretie nefrostómie: iné  2)

5o10a.1 Rekonštrukcia obličky: dilatácia zúženého nefrostomického kanála: laparotomicky 5o10a.1 Rekonštrukcia obličky: dilatácia zúženého nefrostomického kanála: laparotomicky  

5o10a.2 Rekonštrukcia obličky: dilatácia zúženého nefrostomického kanála: lumbotomicky 5o10a.2 Rekonštrukcia obličky: dilatácia zúženého nefrostomického kanála: lumbotomicky  

5o10a.4 Rekonštrukcia obličky: dilatácia zúženého nefrostomického kanála: laparoskopicky 5o10a.4 Rekonštrukcia obličky: dilatácia zúženého nefrostomického kanála: laparoskopicky  

5o10a.x Rekonštrukcia obličky: dilatácia zúženého nefrostomického kanála: ostatné 5o10a.x Rekonštrukcia obličky: dilatácia zúženého nefrostomického kanála: iné  2)

5o10x.1 Iná rekonštrukcia obličky: laparotomicky 5o10x.1 Rekonštrukcia obličky: iná: laparotomicky  2)

5o10x.2 Iná rekonštrukcia obličky: lumbotomicky 5o10x.2 Rekonštrukcia obličky: iná: lumbotomicky  2)

5o10x.4 Iná rekonštrukcia obličky: laparoskopicky 5o10x.4 Rekonštrukcia obličky: iná: laparoskopicky  2)

5o10x.x Iná rekonštrukcia obličky: ostatné 5o10x.x Rekonštrukcia obličky: iná: iné  2)

5o110.1 Nefrektómia: radikálna: laparotomicky 5o110.1 Nefrektómia: radikálna: laparotomicky  

5o110.2 Nefrektómia: radikálna: lumbotomicky 5o110.2 Nefrektómia: radikálna: lumbotomicky  

5o110.3 Nefrektómia: radikálna: torakoabdominálne 5o110.3 Nefrektómia: radikálna: torakoabdominálne  

5o110.4 Nefrektómia: radikálna: laparoskopicky 5o110.4 Nefrektómia: radikálna: laparoskopicky  

5o110.5 Nefrektómia: radikálna: roboticky 5o110.5 Nefrektómia: radikálna: roboticky  

5o110.6 Nefrektómia: radikálna s použitím mimotelového obehu 5o110.6 Nefrektómia radikálna s použitím mimotelového obehu  2)

5o110.x Nefrektómia: radikálna: ostatné 5o110.x Nefrektómia: radikálna: iné  2)

5o111.1 Nefrektómia: radikálna s ureterektómiou: laparotomicky 5o111.1 Nefrektómia: radikálna s ureterektómiou: laparotomicky  

5o111.2 Nefrektómia: radikálna s ureterektómiou: lumbotomicky 5o111.2 Nefrektómia: radikálna s ureterektómiou: lumbotomicky  

5o111.4 Nefrektómia: radikálna s ureterektómiou: laparoskopicky 5o111.4 Nefrektómia: radikálna s ureterektómiou: laparoskopicky  

5o111.5 Nefrektómia: radikálna s ureterektómiou: roboticky 5o111.5 Nefrektómia: radikálna s ureterektómiou: roboticky  

5o111.x Nefrektómia: radikálna s ureterektómiou: ostatné 5o111.x Nefrektómia: radikálna s ureterektómiou: iné  2)

5o112.1
Nefrektómia: radikálna s endoskopickým vytiahnutím močovodu vrátane regionálnej 

lymfadenektómie: laparotomicky
5o112.1

Nefrektómia: radikálna s endoskopickým vytiahnutím močovodu vrátane regionálnej 

lymfadenektómie: laparotomicky
 

5o112.2
Nefrektómia: radikálna s endoskopickým vytiahnutím močovodu vrátane regionálnej 

lymfadenektómie: lumbotomicky
5o112.2

Nefrektómia: radikálna s endoskopickým vytiahnutím močovodu vrátane regionálnej 

lymfadenektómie: lumbotomicky
 

5o112.4
Nefrektómia: radikálna s endoskopickým vytiahnutím močovodu vrátane regionálnej 

lymfadenektómie: laparoskopicky
5o112.4

Nefrektómia: radikálna s endoskopickým vytiahnutím močovodu vrátane regionálnej 

lymfadenektómie: laparoskopicky
 

5o112.5
Nefrektómia: radikálna s endoskopickým vytiahnutím močovodu vrátane regionálnej 

lymfadenektómie: roboticky
5o112.5

Nefrektómia: radikálna s endoskopickým vytiahnutím močovodu vrátane regionálnej 

lymfadenektómie: roboticky
 

5o112.x
Nefrektómia: radikálna s endoskopickým vytiahnutím močovodu vrátane regionálnej 

lymfadenektómie: ostatné
5o112.x

Nefrektómia: radikálna s endoskopickým vytiahnutím močovodu vrátane regionálnej 

lymfadenektómie: iné
 2)

5o113.4 Nefrektómia pre nenádorové ochorenie rukou asistovaná: laparoskopicky 5o113.4 Nefrektómia pre nenádorové ochorenie rukou asistovaná: laparoskopicky  

5o114.4 Ureteronefrektómia pre nenádorové ochorenie: laparoskopicky 5o114.4 Ureteronefrektómia pre nenádorové ochorenie: laparoskopicky  



5o115.01 Nefrektómia: transplantovanej obličky: laparotomicky 5o115.01 Nefrektómia: transplantovanej obličky: laparotomicky  

5o115.02 Nefrektómia: transplantovanej obličky: lumbotomicky 5o115.02 Nefrektómia: transplantovanej obličky: lumbotomicky  

5o115.04 Nefrektómia: transplantovanej obličky: laparoskopicky 5o115.04 Nefrektómia: transplantovanej obličky: laparoskopicky  

5o115.0x Nefrektómia: transplantovanej obličky: ostatné 5o115.0x Nefrektómia: transplantovanej obličky: iné  2)

5o115.11 Nefrektómia: pre transplantáciu od živého darcu: laparotomicky 5o115.11 Nefrektómia: pre transplantáciu od živého darcu: laparotomicky  

5o115.12 Nefrektómia: pre transplantáciu od živého darcu: lumbotomicky 5o115.12 Nefrektómia: pre transplantáciu od živého darcu: lumbotomicky  

5o115.14 Nefrektómia: pre transplantáciu od živého darcu: laparoskopicky 5o115.14 Nefrektómia: pre transplantáciu od živého darcu: laparoskopicky  

5o115.1x Nefrektómia: pre transplantáciu od živého darcu: ostatné 5o115.1x Nefrektómia: pre transplantáciu od živého darcu: iné  2)

5o115.21 Nefrektómia: pre transplantáciu od kadaverózneho darcu: laparotomicky 5o115.21 Nefrektómia: pre transplantáciu od kadaverózneho darcu: laparotomicky  

5o115.22 Nefrektómia: pre transplantáciu od kadaverózneho darcu: lumbotomicky 5o115.22 Nefrektómia: pre transplantáciu od kadaverózneho darcu: lumbotomicky  

5o115.24 Nefrektómia: pre transplantáciu od kadaverózneho darcu: laparoskopicky 5o115.24 Nefrektómia: pre transplantáciu od kadaverózneho darcu: laparoskopicky  

5o115.2x Nefrektómia: pre transplantáciu od kadaverózneho darcu: ostatné 5o115.2x Nefrektómia: pre transplantáciu od kadaverózneho darcu: iné  2)

5o116.1 Nefrektómia: bez ďalších výkonov: laparotomicky 5o116.1 Nefrektómia: bez ďalších výkonov: laparotomicky  

5o116.2 Nefrektómia: bez ďalších výkonov: lumbotomicky 5o116.2 Nefrektómia: bez ďalších výkonov: lumbotomicky  

5o116.4 Nefrektómia: bez ďalších výkonov: laparoskopicky 5o116.4 Nefrektómia: bez ďalších výkonov: laparoskopicky  

5o116.5 Nefrektómia: bez ďalších výkonov: roboticky 5o116.5 Nefrektómia: bez ďalších výkonov: roboticky  

5o116.x Nefrektómia: bez ďalších výkonov: ostatné 5o116.x Nefrektómia: bez ďalších výkonov: iné  2)

5o117.1 Nefrektómia: s ureterektómiou: laparotomicky 5o117.1 Nefrektómia: s ureterektómiou: laparotomicky  

5o117.2 Nefrektómia: s ureterektómiou: lumbotomicky 5o117.2 Nefrektómia: s ureterektómiou: lumbotomicky  

5o117.4 Nefrektómia: s ureterektómiou: laparoskopicky 5o117.4 Nefrektómia: s ureterektómiou: laparoskopicky  

5o117.5 Nefrektómia: s ureterektómiou: roboticky 5o117.5 Nefrektómia: s ureterektómiou: roboticky  

5o117.x Nefrektómia: s ureterektómiou: ostatné 5o117.x Nefrektómia: s ureterektómiou: iné  2)

5o11x.1 Iná nefrektómia: laparotomicky 5o11x.1 Nefrektómia: iná: laparotomicky  2)

5o11x.2 Iná nefrektómia: lumbotomicky 5o11x.2 Nefrektómia: iná: lumbotomicky  2)

5o11x.3 Iná nefrektómia: torakoabdominálne 5o11x.3 Nefrektómia: iná: torakoabdominálne  2)

5o11x.4 Iná nefrektómia: laparoskopicky 5o11x.4 Nefrektómia: iná: laparoskopicky  2)

5o11x.5 Iná nefrektómia: roboticky 5o11x.5 Nefrektómia: iná: roboticky  2)

5o11x.x Iná nefrektómia: ostatné 5o11x.x Nefrektómia: iná: iné  2)

5o120.1 Parciálna resekcia obličky: laparotomicky 5o120.1 Parciálna resekcia obličky: laparotomicky  

5o120.2 Parciálna resekcia obličky: lumbotomicky 5o120.2 Parciálna resekcia obličky: lumbotomicky  

5o120.4 Parciálna resekcia obličky: laparoskopicky 5o120.4 Parciálna resekcia obličky: laparoskopicky  

5o120.5 Parciálna resekcia obličky: roboticky 5o120.5 Parciálna resekcia obličky: roboticky  

5o120.x Parciálna resekcia obličky: ostatné 5o120.x Parciálna resekcia obličky: iné  2)

5o121.1 Parciálna resekcia obličky s ureterektómiou: laparotomicky 5o121.1 Parciálna resekcia obličky s ureterektómiou: laparotomicky  

5o121.2 Parciálna resekcia obličky s ureterektómiou: lumbotomicky 5o121.2 Parciálna resekcia obličky s ureterektómiou: lumbotomicky  

5o121.4 Parciálna resekcia obličky s ureterektómiou: laparoskopicky 5o121.4 Parciálna resekcia obličky s ureterektómiou: laparoskopicky  

5o121.5 Parciálna resekcia obličky s ureterektómiou: roboticky 5o121.5 Parciálna resekcia obličky s ureterektómiou: roboticky  

5o121.x Parciálna resekcia obličky s ureterektómiou: ostatné 5o121.x Parciálna resekcia obličky s ureterektómiou: iné  2)

5o122.1 Parciálna resekcia obličky s chladiacou perfúziou: laparotomicky 5o122.1 Parciálna resekcia obličky s chladiacou perfúziou: laparotomicky  

5o122.2 Parciálna resekcia obličky s chladiacou perfúziou: lumbotomicky 5o122.2 Parciálna resekcia obličky s chladiacou perfúziou: lumbotomicky  

5o122.4 Parciálna resekcia obličky s chladiacou perfúziou: laparoskopicky 5o122.4 Parciálna resekcia obličky s chladiacou perfúziou: laparoskopicky  

5o122.x Parciálna resekcia obličky s chladiacou perfúziou: ostatné 5o122.x Parciálna resekcia obličky s chladiacou perfúziou: iné  2)

5o12x.1 Iná parciálna resekcia obličky: laparotomicky 5o12x.1 Parciálna resekcia obličky: iná: laparotomicky  2)

5o12x.2 Iná parciálna resekcia obličky: lumbotomicky 5o12x.2 Parciálna resekcia obličky: iná: lumbotomicky  2)

5o12x.4 Iná parciálna resekcia obličky: laparoskopicky 5o12x.4 Parciálna resekcia obličky: iná: laparoskopicky  2)

5o12x.5 Iná parciálna resekcia obličky: roboticky 5o12x.5 Parciálna resekcia obličky: iná: roboticky  2)

5o12x.x Iná parciálna resekcia obličky: ostatné 5o12x.x Parciálna resekcia obličky: iná: iné  2)

5o130 Operácie na obličke bez odstránenia alebo s odstránením konkrementov: nefrotómia 5o130 Operácie na obličke bez odstránenia alebo s odstránením konkrementov: nefrotómia  

5o131.0 Operácie na obličke bez odstránenia alebo s odstránením konkrementov: nefrostómia punkčná 5o131.0 Operácie na obličke bez odstránenia alebo s odstránením konkrementov: nefrostómia punkčná  



5o131.1 Operácie na obličke bez odstránenia alebo s odstránením konkrementov: nefrostómia: laparotomicky 5o131.1 Operácie na obličke bez odstránenia alebo s odstránením konkrementov: nefrostómia: laparotomicky  

5o131.2 Operácie na obličke bez odstránenia alebo s odstránením konkrementov: nefrostómia: perkutánne 5o131.2 Operácie na obličke bez odstránenia alebo s odstránením konkrementov: nefrostómia: perkutánne  

5o131.3
Operácie na obličke bez odstránenia alebo s odstránením konkrementov: nefrostómia: perkutánne, 

transplantovanej obličky
5o131.3

Operácie na obličke bez odstránenia alebo s odstránením konkrementov: nefrostómia: perkutánne, 

transplantovanej obličky
 

5o132.0
Operácie na obličke bez odstránenia alebo s odstránením konkrementov: odstránenie konkrementu: 

otvorene chirurgicky
5o132.0

Operácie na obličke bez odstránenia alebo s odstránením konkrementov: odstránenie konkrementu: 

otvorene chirurgicky
 

5o132.1
Operácie na obličke bez odstránenia alebo s odstránením konkrementov: odstránenie konkrementu: 

perkutánne
5o132.1

Operácie na obličke bez odstránenia alebo s odstránením konkrementov: odstránenie konkrementu: 

perkutánne
 

5o132.6
Operácie na obličke bez odstránenia alebo s odstránením konkrementov: odstránenie konkrementu: 

ureterorenoskopicky
5o132.6

Operácie na obličke bez odstránenia alebo s odstránením konkrementov: odstránenie konkrementu: 

ureterorenoskopicky
 

5o132.x
Operácie na obličke bez odstránenia alebo s odstránením konkrementov: odstránenie konkrementu: 

ostatné
5o132.x

Operácie na obličke bez odstránenia alebo s odstránením konkrementov: odstránenie konkrementu: 

iné
 2)

5o133.1
Operácie na obličke bez odstránenia alebo s odstránením konkrementov: odstránenie konkrementu 

dezintegráciou (litotrypsia): perkutánne
5o133.1

Operácie na obličke bez odstránenia alebo s odstránením konkrementov: odstránenie konkrementu 

dezintegráciou (litotrypsia): perkutánne
 

5o133.6
Operácie na obličke bez odstránenia alebo s odstránením konkrementov: odstránenie konkrementu 

dezintegráciou (litotrypsia): ureterorenoskopicky
5o133.6

Operácie na obličke bez odstránenia alebo s odstránením konkrementov: odstránenie konkrementu 

dezintegráciou (litotrypsia): ureterorenoskopicky
 

5o133.x
Operácie na obličke bez odstránenia alebo s odstránením konkrementov: odstránenie konkrementu 

dezintegráciou (litotrypsia): ostatné
5o133.x

Operácie na obličke bez odstránenia alebo s odstránením konkrementov: odstránenie konkrementu 

dezintegráciou (litotrypsia): iné
 2)

5o134
Operácie na obličke bez odstránenia alebo s odstránením konkrementov: rozšírenie (dilatácia) 

pelviureterálneho prechodu
5o134

Operácie na obličke bez odstránenia alebo s odstránením konkrementov: rozšírenie (dilatácia) 

pelviureterálneho prechodu
 

5o135 Uvoľnenie fixovaného pyeloureterálneho prechodu 5o135 Uvoľnenie fixovaného pyeloureterálneho prechodu  

5o136 Operácie na obličke bez odstránenia alebo s odstránením konkrementov: punkcia cysty 5o136 Operácie na obličke bez odstránenia alebo s odstránením konkrementov: punkcia cysty  

5o137
Operácie na obličke bez odstránenia alebo s odstránením konkrementov: operačná dilatácia 

nefrostomického kanála s naložením hrubostennej nefrostomickej cievky
5o137

Operácie na obličke bez odstránenia alebo s odstránením konkrementov: operačná dilatácia 

nefrostomického kanála s naložením hrubostennej nefrostomickej cievky
 

5o138 Nefroureterocystostómia transplantovanej obličky perkutánna 5o138 Nefroureterocystostómia transplantovanej obličky perkutánna  

5o139 Ureteroendoskopia retrográdna s extrakciou konkrementu 5o139 Ureteroendoskopia retrográdna s extrakciou konkrementu  

5o13x Operácie na obličke bez odstránenia alebo s odstránením konkrementov: ostatné 5o13x Operácie na obličke bez odstránenia alebo s odstránením konkrementov: iné  2)

5o140 Transplantácia obličky: alogénny živý darca 5o140 Transplantácia obličky: alogénny živý darca  

5o141 Transplantácia obličky: alogénny kadaverózny darca 5o141 Transplantácia obličky: alogénny kadaverózny darca  

5o142 Transplantácia obličky: syngénny darca 5o142 Transplantácia obličky: syngénny darca  

5o143 Transplantácia obličky: autotransplantácia 5o143 Transplantácia obličky: autotransplantácia  

5o144 Transplantácia obličky: autotransplantácia po extrakorporálnej resekcii 5o144 Transplantácia obličky: autotransplantácia po extrakorporálnej resekcii  

5o145 Transplantácia obličky: transplantácia: en bloc transplantát 5o145 Transplantácia obličky: transplantácia: en bloc transplantát  

5o146 Transplantácia obličky: retransplantácia: alogénny živý darca, počas tej istej hospitalizácie 5o146 Transplantácia obličky: retransplantácia: alogénny živý darca, počas tej istej hospitalizácie  

5o147 Transplantácia obličky: retransplantácia: alogénny kadaverózny darca, počas tej istej hospitalizácie 5o147 Transplantácia obličky: retransplantácia: alogénny kadaverózny darca, počas tej istej hospitalizácie  

5o148 Transplantácia obličky: retransplantácia: en bloc: transplantát, počas tej istej hospitalizácie 5o148 Transplantácia obličky: retransplantácia: en bloc: transplantát, počas tej istej hospitalizácie  

5o14x Transplantácia obličky: ostatné 5o14x Transplantácia obličky: iná  2)

5o150 Nefrotómia, nefrostómia, pyelotómia a pyelostómia otvorene chirurgicky: nefrotómia 5o150 Nefrotómia, nefrostómia, pyelotómia a pyelostómia otvorene chirurgicky: nefrotómia  

5o151 Nefrotómia, nefrostómia, pyelotómia a pyelostómia otvorene chirurgicky: nefrostómia 5o151 Nefrotómia, nefrostómia, pyelotómia a pyelostómia otvorene chirurgicky: nefrostómia  

5o152 Nefrotómia, nefrostómia, pyelotómia a pyelostómia otvorene chirurgicky: pyelotómia 5o152 Nefrotómia, nefrostómia, pyelotómia a pyelostómia otvorene chirurgicky: pyelotómia  

5o153.1 Endopyelotómia perkutánna 5o153.1 Endopyelotómia perkutánna  

5o153.2 Endopyelotómia retrográdna 5o153.2 Endopyelotómia retrográdna  

5o154 Nefrotómia, nefrostómia, pyelotómia a pyelostómia otvorene chirurgicky: pyelostómia 5o154 Nefrotómia, nefrostómia, pyelotómia a pyelostómia otvorene chirurgicky: pyelostómia  

5o155 Nefrotómia, nefrostómia, pyelotómia a pyelostómia otvorene chirurgicky: pyelokalikotómia 5o155 Nefrotómia, nefrostómia, pyelotómia a pyelostómia otvorene chirurgicky: pyelokalikotómia  

5o156 Kalikotómia perkutánna 5o156 Kalikotómia perkutánna  

5o157 Nefrotómia, nefrostómia, pyelotómia a pyelostómia otvorene chirurgicky: nefropyelokalikotómia 5o157 Nefrotómia, nefrostómia, pyelotómia a pyelostómia otvorene chirurgicky: nefropyelokalikotómia  

5o158 Nefrotómia, nefrostómia, pyelotómia a pyelostómia otvorene chirurgicky: punkcia cysty 5o158 Nefrotómia, nefrostómia, pyelotómia a pyelostómia otvorene chirurgicky: punkcia cysty  

5o15a Nefrolitotómia 5o15a Nefrolitotómia  



5o15b Pyelonefrolitotómia 5o15b Pyelonefrolitotómia  

5o15x Nefrotómia, nefrostómia, pyelotómia a pyelostómia otvorene chirurgicky: ostatné 5o15x Nefrotómia, nefrostómia, pyelotómia a pyelostómia otvorene chirurgicky: iné  2)

5o161 Perkutánna rádiofrekvenčná ablácia neoplastických ložísk obličky 5o161 Perkutánna rádiofrekvenčná ablácia neoplastických ložísk obličky  

5o162.1 Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva obličky: excízia: laparotomicky 5o162.1 Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva obličky: excízia: laparotomicky  

5o162.4 Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva obličky: excízia: laparoskopicky 5o162.4 Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva obličky: excízia: laparoskopicky  

5o162.6 Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva obličky: excízia: ureterorenoskopicky 5o162.6 Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva obličky: excízia: ureterorenoskopicky  

5o163.1 Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva obličky: deštrukcia: laparotomicky 5o163.1 Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva obličky: deštrukcia: laparotomicky  

5o163.4 Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva obličky: deštrukcia: laparoskopicky 5o163.4 Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva obličky: deštrukcia: laparoskopicky  

5o163.6 Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva obličky: deštrukcia: ureterorenoskopicky 5o163.6 Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva obličky: deštrukcia: ureterorenoskopicky  

5o163.7 Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva obličky: deštrukcia: termoabláciou perkutánne 5o163.7 Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva obličky: deštrukcia: termoabláciou perkutánne  

5o165.0 Marsupializácia cysty obličky: otvorene chirurgicky 5o165.0 Marsupializácia cysty obličky: otvorene chirurgicky  

5o165.4 Marsupializácia cysty obličky: laparoskopicky 5o165.4 Marsupializácia cysty obličky: laparoskopicky  

5o166 Sklerotizácia cysty obličky 5o166 Sklerotizácia cysty obličky  

5o16x Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva obličky: ostatné 5o16x Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva obličky: iné  2)

5o190 Operácie na obličkových cievach 5o190 Operácie na obličkových cievach  

5o191.1 Obnaženie obličky (pre exploráciu): laparotomicky 5o191.1 Obnaženie obličky (pre exploráciu): laparotomicky  

5o191.2 Obnaženie obličky (pre exploráciu): lumbotomicky 5o191.2 Obnaženie obličky (pre exploráciu): lumbotomicky  

5o191.3 Obnaženie obličky (pre exploráciu): torakoabdominálne 5o191.3 Obnaženie obličky (pre exploráciu): torakoabdominálne  

5o191.4 Obnaženie obličky (pre exploráciu): laparoskopicky 5o191.4 Obnaženie obličky (pre exploráciu): laparoskopicky  

5o191.x Obnaženie obličky (pre exploráciu): ostatné 5o191.x Obnaženie obličky (pre exploráciu): iné  2)

5o192.1 Iné operácie na obličke: dekapsulácia: laparotomicky 5o192.1 Iné operácie na obličke: dekapsulácia: laparotomicky  

5o192.2 Iné operácie na obličke: dekapsulácia: lumbotomicky 5o192.2 Iné operácie na obličke: dekapsulácia: lumbotomicky  

5o192.4 Iné operácie na obličke: dekapsulácia: laparoskopicky 5o192.4 Iné operácie na obličke: dekapsulácia: laparoskopicky  

5o192.x Iné operácie na obličke: dekapsulácia: ostatné 5o192.x Iné operácie na obličke: dekapsulácia: iné  2)

5o193.1 Iné operácie na obličke: nefropexia: laparotomicky 5o193.1 Iné operácie na obličke: nefropexia: laparotomicky  

5o193.2 Iné operácie na obličke: nefropexia: lumbotomicky 5o193.2 Iné operácie na obličke: nefropexia: lumbotomicky  

5o193.4 Iné operácie na obličke: nefropexia: laparoskopicky 5o193.4 Iné operácie na obličke: nefropexia: laparoskopicky  

5o193.x Iné operácie na obličke: nefropexia: ostatné 5o193.x Iné operácie na obličke: nefropexia: iné  2)

5o194.1 Iné operácie na obličke: operačná revízia: laparotomicky 5o194.1 Iné operácie na obličke: operačná revízia: laparotomicky  

5o194.2 Iné operácie na obličke: operačná revízia: lumbotomicky 5o194.2 Iné operácie na obličke: operačná revízia: lumbotomicky  

5o194.3 Iné operácie na obličke: operačná revízia: torakoabdominálne 5o194.3 Iné operácie na obličke: operačná revízia: torakoabdominálne  

5o194.4 Iné operácie na obličke: operačná revízia: laparoskopicky 5o194.4 Iné operácie na obličke: operačná revízia: laparoskopicky  

5o194.x Iné operácie na obličke: operačná revízia: ostatné 5o194.x Iné operácie na obličke: operačná revízia: iné  2)

5o195 Operácia pre lymfokélu transplantovanej obličky laparoskopicky 5o195 Operácia pre lymfokélu transplantovanej obličky laparoskopicky  

5o196 Drenáž lymfokély transplantovanej obličky 5o196 Drenáž lymfokély transplantovanej obličky  

5o19x.1 Iné operácie na obličke: laparotomicky 5o19x.1 Iné operácie na obličke: iné: laparotomicky  2)

5o19x.2 Iné operácie na obličke: lumbotomicky 5o19x.2 Iné operácie na obličke: iné: lumbotomicky  2)

5o19x.3 Iné operácie na obličke: torakoabdominálne 5o19x.3 Iné operácie na obličke: iné: torakoabdominálne  2)

5o19x.4 Iné operácie na obličke: laparoskopicky 5o19x.4 Iné operácie na obličke: iné: laparoskopicky  2)

5o19x.x Iné operácie na obličke: ostatné 5o19x.x Iné operácie na obličke: iné: iné  2)

5o200.0 Rekonštrukcia močovodu: steh po poranení: otvorene chirurgicky 5o200.0 Rekonštrukcia močovodu: steh po poranení: otvorene chirurgicky  

5o200.4 Rekonštrukcia močovodu: steh po poranení: laparoskopicky 5o200.4 Rekonštrukcia močovodu: steh po poranení: laparoskopicky  

5o200.x Rekonštrukcia močovodu: steh po poranení: ostatné 5o200.x Rekonštrukcia močovodu: steh po poranení: iné  2)

5o201.0 Rekonštrukcia močovodu: reanastomóza: otvorene chirurgicky 5o201.0 Rekonštrukcia močovodu: reanastomóza: otvorene chirurgicky  

5o201.4 Rekonštrukcia močovodu: reanastomóza: laparoskopicky 5o201.4 Rekonštrukcia močovodu: reanastomóza: laparoskopicky  

5o201.x Rekonštrukcia močovodu: reanastomóza: ostatné 5o201.x Rekonštrukcia močovodu: reanastomóza: iné  2)

5o202.0 Rekonštrukcia močovodu: uzavretie ureterokutánnej fistuly: otvorene chirurgicky 5o202.0 Rekonštrukcia močovodu: uzavretie ureterokutánnej fistuly: otvorene chirurgicky  

5o202.4 Rekonštrukcia močovodu: uzavretie ureterokutánnej fistuly: laparoskopicky 5o202.4 Rekonštrukcia močovodu: uzavretie ureterokutánnej fistuly: laparoskopicky  

5o202.x Rekonštrukcia močovodu: uzavretie ureterokutánnej fistuly: ostatné 5o202.x Rekonštrukcia močovodu: uzavretie ureterokutánnej fistuly: iné  2)



5o203.0 Rekonštrukcia močovodu: uzavretie ureteroenterálnej fistuly: otvorene chirurgicky 5o203.0 Rekonštrukcia močovodu: uzavretie ureteroenterálnej fistuly: otvorene chirurgicky  

5o203.4 Rekonštrukcia močovodu: uzavretie ureteroenterálnej fistuly: laparoskopicky 5o203.4 Rekonštrukcia močovodu: uzavretie ureteroenterálnej fistuly: laparoskopicky  

5o203.x Rekonštrukcia močovodu: uzavretie ureteroenterálnej fistuly: ostatné 5o203.x Rekonštrukcia močovodu: uzavretie ureteroenterálnej fistuly: iné  2)

5o204.0 Rekonštrukcia močovodu: ureterovezikoneoimplantácia s modelážou močovodu: otvorene chirurgicky 5o204.0 Rekonštrukcia močovodu: ureterovezikoneoimplantácia s modelážou močovodu: otvorene chirurgicky  

5o204.4 Rekonštrukcia močovodu: ureterovezikoneoimplantácia s modelážou močovodu: laparoskopicky 5o204.4 Rekonštrukcia močovodu: ureterovezikoneoimplantácia s modelážou močovodu: laparoskopicky  

5o204.x Rekonštrukcia močovodu: ureterovezikoneoimplantácia s modelážou močovodu: ostatné 5o204.x Rekonštrukcia močovodu: ureterovezikoneoimplantácia s modelážou močovodu: iné  2)

5o205.0 Rekonštrukcia močovodu: protirefluxová plastika (napr. podľa Lich-Gregoira): otvorene chirurgicky 5o205.0 Rekonštrukcia močovodu: protirefluxová plastika (napr. podľa Lich-Gregoira): otvorene chirurgicky  

5o205.4 Rekonštrukcia močovodu: protirefluxová plastika (napr. podľa Lich-Gregoira): laparoskopicky 5o205.4 Rekonštrukcia močovodu: protirefluxová plastika (napr. podľa Lich-Gregoira): laparoskopicky  

5o205.x Rekonštrukcia močovodu: protirefluxová plastika (napr. podľa Lich-Gregoira): ostatné 5o205.x Rekonštrukcia močovodu: protirefluxová plastika (napr. podľa Lich-Gregoira): iné  2)

5o206.0 Rekonštrukcia močovodu: trans-ureteroureterostómia: otvorene chirurgicky 5o206.0 Rekonštrukcia močovodu: trans-ureteroureterostómia: otvorene chirurgicky  

5o206.4 Rekonštrukcia močovodu: trans-ureteroureterostómia: laparoskopicky 5o206.4 Rekonštrukcia močovodu: trans-ureteroureterostómia: laparoskopicky  

5o206.x Rekonštrukcia močovodu: trans-ureteroureterostómia: ostatné 5o206.x Rekonštrukcia močovodu: trans-ureteroureterostómia: iné  2)

5o207.0 Rekonštrukcia močovodu: čiastočná náhrada močovodu: otvorene chirurgicky 5o207.0 Rekonštrukcia močovodu: čiastočná náhrada močovodu: otvorene chirurgicky  

5o207.4 Rekonštrukcia močovodu: čiastočná náhrada močovodu: laparoskopicky 5o207.4 Rekonštrukcia močovodu: čiastočná náhrada močovodu: laparoskopicky  

5o207.x Rekonštrukcia močovodu: čiastočná náhrada močovodu: ostatné 5o207.x Rekonštrukcia močovodu: čiastočná náhrada močovodu: iné  2)

5o208 Náhrada časti močovodu lalokom z močového mechúra 5o208 Náhrada časti močovodu lalokom z močového mechúra  

5o209.0 Rekonštrukcia močovodu: totálna náhrada močovodu: otvorene chirurgicky 5o209.0 Rekonštrukcia močovodu: totálna náhrada močovodu: otvorene chirurgicky  

5o209.4 Rekonštrukcia močovodu: totálna náhrada močovodu: laparoskopicky 5o209.4 Rekonštrukcia močovodu: totálna náhrada močovodu: laparoskopicky  

5o209.x Rekonštrukcia močovodu: totálna náhrada močovodu: ostatné 5o209.x Rekonštrukcia močovodu: totálna náhrada močovodu: iné  2)

5o20a.0
Rekonštrukcia močovodu: ureterovezikoneoimplantácia, vrátane antirefluxnej plastiky močovodu: 

otvorene chirurgicky
5o20a.0

Rekonštrukcia močovodu: ureterovezikoneoimplantácia, vrátane antirefluxnej plastiky močovodu: 

otvorene chirurgicky
 

5o20a.4
Rekonštrukcia močovodu: ureterovezikoneoimplantácia, vrátane antirefluxnej plastiky močovodu: 

laparoskopicky
5o20a.4

Rekonštrukcia močovodu: ureterovezikoneoimplantácia, včítane antirefluxnej plastiky močovodu: 

laparoskopicky
 2)

5o20a.x
Rekonštrukcia močovodu: ureterovezikoneoimplantácia, vrátane antirefluxnej plastiky močovodu: 

ostatné
5o20a.x Rekonštrukcia močovodu: ureterovezikoneoimplantácia, včítane antirefluxnej plastiky močovodu: iné  2)

5o20b.0
Rekonštrukcia močovodu: ureterovezikoneoimplantácia pri zdvojenom močovode vrátane 

antirefluxnej plastiky močovodu: otvorene chirurgicky
5o20b.0

Rekonštrukcia močovodu: ureterovezikoneoimplantácia pri zdvojenom močovode vrátane 

antirefluxnej plastiky močovodu: otvorene chirurgicky
 

5o20b.4
Rekonštrukcia močovodu: ureterovezikoneoimplantácia pri zdvojenom močovode vrátane 

antirefluxnej plastiky močovodu: laparoskopicky
5o20b.4

Rekonštrukcia močovodu: ureterovezikoneoimplantácia pri zdvojenom močovode vrátane 

antirefluxnej plastiky močovodu: laparoskopicky
 

5o20b.x
Rekonštrukcia močovodu: ureterovezikoneoimplantácia pri zdvojenom močovode vrátane 

antirefluxnej plastiky močovodu: ostatné
5o20b.x

Rekonštrukcia močovodu: ureterovezikoneoimplantácia pri zdvojenom močovode vrátane 

antirefluxnej plastiky močovodu: iné
 2)

5o20c.0
Rekonštrukcia močovodu: transpozícia vlastného močovodu na transplantovanú obličku: otvorene 

chirurgicky
5o20c.0

Rekonštrukcia močovodu: transpozícia vlastného močovodu na transplantovanú obličku: otvorene 

chirurgicky
 

5o20d.0
Rekonštrukcia močovodu: totálna alebo čiastočná náhrada močovodu s použitím črevného segmentu: 

otvorene chirurgicky
5o20d.0

Rekonštrukcia močovodu: totálna alebo čiastočná náhrada močovodu s použitím črevného segmentu: 

otvorene chirurgicky
 

5o20d.4
Rekonštrukcia močovodu: totálna alebo čiastočná náhrada močovodu s použitím črevného segmentu: 

laparoskopicky
5o20d.4

Rekonštrukcia močovodu: totálna alebo čiastočná náhrada močovodu s použitím črevného segmentu: 

laparoskopicky
 

5o20d.x
Rekonštrukcia močovodu: totálna alebo čiastočná náhrada močovodu s použitím črevného segmentu: 

ostatné
5o20d.x

Rekonštrukcia močovodu: totálna alebo čiastočná náhrada močovodu s použitím črevného segmentu: 

iné
 2)

5o20x.0 Rekonštrukcia močovodu: iná: otvorene chirurgicky 5o20x.0 Rekonštrukcia močovodu: iná: otvorene chirurgicky  

5o20x.4 Rekonštrukcia močovodu: iná: laparoskopicky 5o20x.4 Rekonštrukcia močovodu: iná: laparoskopicky  

5o20x.x Rekonštrukcia močovodu: iná: ostatné 5o20x.x Rekonštrukcia močovodu: iná: iné  2)

5o210.0
Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): vytvorenie ileálneho rezervoáru 

(pouchu): otvorene chirurgicky
5o210.0

Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): vytvorenie ileálneho rezervoáru 

(pouchu): otvorene chirurgicky
 

5o210.4
Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): vytvorenie ileálneho rezervoáru 

(pouchu): laparoskopicky
5o210.4

Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): vytvorenie ileálneho rezervoáru 

(pouchu): laparoskopicky
 

5o210.x
Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): vytvorenie ileálneho rezervoáru 

(pouchu): ostatné
5o210.x

Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): vytvorenie ileálneho rezervoáru 

(pouchu): iné
 2)

5o211.0
Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): vytvorenie ileocekálneho 

rezervoáru (pouchu): otvorene chirurgicky
5o211.0

Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): vytvorenie ileocekálneho 

rezervoáru (pouchu): otvorene chirurgicky
 

5o211.4
Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): vytvorenie ileocekálneho 

rezervoáru (pouchu): laparoskopicky
5o211.4

Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): vytvorenie ileocekálneho 

rezervoáru (pouchu): laparoskopicky
 



5o211.x
Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): vytvorenie ileocekálneho 

rezervoáru (pouchu): ostatné
5o211.x

Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): vytvorenie ileocekálneho 

rezervoáru (pouchu): iné
 2)

5o212.0
Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): vytvorenie rezervoáru z 

hrubého čreva (pouchu): otvorene chirurgicky
5o212.0

Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): vytvorenie rezervoáru z 

hrubého čreva (pouchu): otvorene chirurgicky
 

5o212.4
Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): vytvorenie rezervoáru z 

hrubého čreva (pouchu): laparoskopicky
5o212.4

Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): vytvorenie rezervoáru z 

hrubého čreva (pouchu): laparoskopicky
 

5o212.x
Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): vytvorenie rezervoáru z 

hrubého čreva (pouchu): ostatné
5o212.x

Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): vytvorenie rezervoáru z 

hrubého čreva (pouchu): iné
 2)

5o213.0
Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): vytvorenie rezervoáru zo 

žalúdka (pouchu): otvorene chirurgicky
5o213.0

Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): vytvorenie rezervoáru zo 

žalúdka (pouchu): otvorene chirurgicky
 

5o213.4
Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): vytvorenie rezervoáru zo 

žalúdka (pouchu): laparoskopicky
5o213.4

Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): vytvorenie rezervoáru zo 

žalúdka (pouchu): laparoskopicky
 

5o213.x
Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): vytvorenie rezervoáru zo 

žalúdka (pouchu): ostatné
5o213.x

Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): vytvorenie rezervoáru zo 

žalúdka (pouchu): iné
 2)

5o214.0
Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): revízia stómie: otvorene 

chirurgicky
5o214.0

Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): revízia stómie: otvorene 

chirurgicky
 

5o214.4 Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): revízia stómie: laparoskopicky 5o214.4 Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): revízia stómie: laparoskopicky  

5o214.x Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): revízia stómie: ostatné 5o214.x Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): revízia stómie: iné  2)

5o215.0
Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): revízia kontinenčného ventilu: 

otvorene chirurgicky
5o215.0

Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): revízia kontinenčného ventilu: 

otvorene chirurgicky
 

5o215.4
Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): revízia kontinenčného ventilu: 

laparoskopicky
5o215.4

Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): revízia kontinenčného ventilu: 

laparoskopicky
 

5o215.x
Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): revízia kontinenčného ventilu: 

ostatné
5o215.x

Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): revízia kontinenčného ventilu: 

iné
 2)

5o216.0
Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): revízia črevného rezervoáru 

(pouchu): otvorene chirurgicky
5o216.0

Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): revízia črevného rezervoáru 

(pouchu): otvorene chirurgicky
 

5o216.4
Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): revízia črevného rezervoáru 

(pouchu): laparoskopicky
5o216.4

Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): revízia črevného rezervoáru 

(pouchu): laparoskopicky
 

5o216.x
Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): revízia črevného rezervoáru 

(pouchu): ostatné
5o216.x

Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): revízia črevného rezervoáru 

(pouchu): iné
 2)

5o217.0
Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): konverzia inej supravezikálnej 

derivácie moču na deriváciu s vytvorením črevného rezervoáru: otvorene chirurgicky
5o217.0

Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): konverzia inej supravezikálnej 

derivácie moču na deriváciu s vytvorením črevného rezervoáru: otvorene chirurgicky
 

5o217.4
Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): konverzia inej supravezikálnej 

derivácie moču na deriváciu s vytvorením črevného rezervoáru: laparoskopicky
5o217.4

Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): konverzia inej supravezikálnej 

derivácie moču na deriváciu s vytvorením črevného rezervoáru: laparoskopicky
 

5o217.x
Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): konverzia inej supravezikálnej 

derivácie moču na deriváciu s vytvorením črevného rezervoáru: ostatné
5o217.x

Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): konverzia inej supravezikálnej 

derivácie moču na deriváciu s vytvorením črevného rezervoáru: iné
 2)

5o21a.0
Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): kontinentný črevný rezervoár s 

vyústením na kožu: revízia ureteroenterálnej anastomózy: otvorene chirurgicky
5o21a.0

Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): kontinentný črevný rezervoár s 

vyústením na kožu: revízia ureteroenterálnej anastomózy: otvorene chirurgicky
 

5o21a.4
Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): kontinentný črevný rezervoár s 

vyústením na kožu: revízia ureteroenterálnej anastomózy: laparoskopicky
5o21a.4

Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): kontinentný črevný rezervoár s 

vyústením na kožu: revízia ureteroenterálnej anastomózy: laparoskopicky
 

5o21a.x
Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): kontinentný črevný rezervoár s 

vyústením na kožu: revízia ureteroenterálnej anastomózy: ostatné
5o21a.x

Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): kontinentný črevný rezervoár s 

vyústením na kožu: revízia ureteroenterálnej anastomózy: iné
 2)

5o21b.0
Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): kontinentný črevný rezervoár s 

vyústením na kožu: kontinentná derivácia moču apendikostómiou: otvorene chirurgicky
5o21b.0

Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): kontinentný črevný rezervoár s 

vyústením na kožu: kontinentná derivácia moču apendikostómiou: otvorene chirurgicky
 

5o21b.4
Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): kontinentný črevný rezervoár s 

vyústením na kožu: kontinentná derivácia moču apendikostómiou: laparoskopicky
5o21b.4

Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): kontinentný črevný rezervoár s 

vyústením na kožu: kontinentná derivácia moču apendikostómiou: laparoskopicky
 

5o21b.x
Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): kontinentný črevný rezervoár s 

vyústením na kožu: kontinentná derivácia moču apendikostómiou: ostatné
5o21b.x

Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): kontinentný črevný rezervoár s 

vyústením na kožu: kontinentná derivácia moču apendikostómiou: iné
 2)

5o21c.0

Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): kontinentný črevný rezervoár s 

vyústením na kožu: kontinentná derivácia moču prostredníctvom detubulizovaného segmentu tenkého 

čreva: otvorene chirurgicky

5o21c.0

Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): kontinentný črevný rezervoár s 

vyústením na kožu: kontinentná derivácia moču prostredníctvom detubulizovaného segmentu tenkého 

čreva: otvorene chirurgicky

 



5o21c.4

Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): kontinentný črevný rezervoár s 

vyústením na kožu: kontinentná derivácia moču prostredníctvom detubulizovaného segmentu tenkého 

čreva: laparoskopicky

5o21c.4

Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): kontinentný črevný rezervoár s 

vyústením na kožu: kontinentná derivácia moču prostredníctvom detubulizovaného segmentu tenkého 

čreva: laparoskopicky

 

5o21c.x

Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): kontinentný črevný rezervoár s 

vyústením na kožu: kontinentná derivácia moču prostredníctvom detubulizovaného segmentu tenkého 

čreva: ostatné

5o21c.x

Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): kontinentný črevný rezervoár s 

vyústením na kožu: kontinentná derivácia moču prostredníctvom detubulizovaného segmentu tenkého 

čreva: iné

 2)

5o21x.0
Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): kontinentný črevný rezervoár s 

vyústením na kožu (kontinentná stómia): iné: otvorene chirurgicky
5o21x.0

Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): kontinentný črevný rezervoár s 

vyústením na kožu (kontinentná stómia): iné: otvorene chirurgicky
 

5o21x.4
Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): kontinentný črevný rezervoár s 

vyústením na kožu (kontinentná stómia): iné: laparoskopicky
5o21x.4

Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): kontinentný črevný rezervoár s 

vyústením na kožu (kontinentná stómia): iné: laparoskopicky
 

5o21x.x
Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): kontinentný črevný rezervoár s 

vyústením na kožu (kontinentná stómia): iné: ostatné
5o21x.x

Kutánna derivácia moču s črevným rezervoárom (kontinentná stómia): kontinentný črevný rezervoár s 

vyústením na kožu (kontinentná stómia): iné: iné
 2)

5o220.0
Kutánna derivácia moču s použitím črevného interponátu (konduit): inkontinentná stómia: 

ureteroileokutaneostómia (ileálny konduit): otvorene chirurgicky
5o220.0

Kutánna derivácia moču s použitímčrevného interponátu (konduit): inkontinentná stómia: 

ureteroileokutaneostómia (ileálny konduit): otvorene chirurgicky
 2)

5o220.4
Kutánna derivácia moču s použitím črevného interponátu (konduit): inkontinentná stómia: 

ureteroileokutaneostómia (ileálny konduit): laparoskopicky
5o220.4

Kutánna derivácia moču s použitímčrevného interponátu (konduit): inkontinentná stómia: 

ureteroileokutaneostómia (ileálny konduit): laparoskopicky
 2)

5o220.x
Kutánna derivácia moču s použitím črevného interponátu (konduit): inkontinentná stómia: 

ureteroileokutaneostómia (ileálny konduit): ostatné
5o220.x

Kutánna derivácia moču s použitímčrevného interponátu (konduit): inkontinentná stómia: 

ureteroileokutaneostómia (ileálny konduit): iné
 2)

5o221.0
Kutánna derivácia moču s použitím črevného interponátu (konduit): inkontinentná stómia: 

ureterokolokutaneostómia (kolon/sigma konduit): otvorene chirurgicky
5o221.0

Kutánna derivácia moču s použitímčrevného interponátu (konduit): inkontinentná stómia: 

ureterokolokutaneostómia (kolon/sigma konduit): otvorene chirurgicky
 2)

5o221.4
Kutánna derivácia moču s použitím črevného interponátu (konduit): inkontinentná stómia: 

ureterokolokutaneostómia (kolon/sigma konduit): laparoskopicky
5o221.4

Kutánna derivácia moču s použitímčrevného interponátu (konduit): inkontinentná stómia: 

ureterokolokutaneostómia (kolon/sigma konduit): laparoskopicky
 2)

5o221.x
Kutánna derivácia moču s použitím črevného interponátu (konduit): inkontinentná stómia: 

ureterokolokutaneostómia (kolon/sigma konduit): ostatné
5o221.x

Kutánna derivácia moču s použitímčrevného interponátu (konduit): inkontinentná stómia: 

ureterokolokutaneostómia (kolon/sigma konduit): iné
 2)

5o222.0
Kutánna derivácia moču s použitím črevného interponátu (konduit): inkontinentná stómia: revízia 

stómie: otvorene chirurgicky
5o222.0

Kutánna derivácia moču s použitímčrevného interponátu (konduit): inkontinentná stómia: revízia 

stómie: otvorene chirurgicky
 2)

5o222.4
Kutánna derivácia moču s použitím črevného interponátu (konduit): inkontinentná stómia: revízia 

stómie: laparoskopicky
5o222.4

Kutánna derivácia moču s použitím črevného interponátu (konduit): inkontinentná stómia: revízia 

stómie: laparoskopicky
 

5o222.x
Kutánna derivácia moču s použitím črevného interponátu (konduit): inkontinentná stómia: revízia 

stómie: ostatné
5o222.x

Kutánna derivácia moču s použitím črevného interponátu (konduit): inkontinentná stómia: revízia 

stómie: iné
 2)

5o223.0
Kutánna derivácia moču s použitím črevného interponátu (konduit): inkontinentná stómia: revízia 

ureteroenterálnej anastomózy: otvorene chirurgicky
5o223.0

Kutánna derivácia moču s použitím črevného interponátu (konduit): inkontinentná stómia: revízia 

ureteroenterálnej anastomózy: otvorene chirurgicky
 

5o223.4
Kutánna derivácia moču s použitím črevného interponátu (konduit): inkontinentná stómia: revízia 

ureteroenterálnej anastomózy: laparoskopicky
5o223.4

Kutánna derivácia moču s použitím črevného interponátu (konduit): inkontinentná stómia: revízia 

ureteroenterálnej anastomózy: laparoskopicky
 

5o223.x
Kutánna derivácia moču s použitím črevného interponátu (konduit): inkontinentná stómia: revízia 

ureteroenterálnej anastomózy: ostatné
5o223.x

Kutánna derivácia moču s použitím črevného interponátu (konduit): inkontinentná stómia: revízia 

ureteroenterálnej anastomózy: iné
 2)

5o224.0
Kutánna derivácia moču s použitím črevného interponátu (konduit): inkontinentná stómia: revízia 

črevného interponátu: otvorene chirurgicky
5o224.0

Kutánna derivácia moču s použitím črevného interponátu (konduit): inkontinentná stómia: revízia 

črevného interponátu: otvorene chirurgicky
 

5o224.4
Kutánna derivácia moču s použitím črevného interponátu (konduit): inkontinentná stómia: revízia 

črevného interponátu: laparoskopicky
5o224.4

Kutánna derivácia moču s použitím črevného interponátu (konduit): inkontinentná stómia: revízia 

črevného interponátu: laparoskopicky
 

5o224.x
Kutánna derivácia moču s použitím črevného interponátu (konduit): inkontinentná stómia: revízia 

črevného interponátu: ostatné
5o224.x

Kutánna derivácia moču s použitím črevného interponátu (konduit): inkontinentná stómia: revízia 

črevného interponátu: iné
 2)

5o225.0
Kutánna derivácia moču s použitím črevného interponátu (konduit): inkontinentná stómia: konverzia 

inej supravezikálnej derivácie moču na deriváciu s črevným interponátom: otvorene chirurgicky
5o225.0

Kutánna derivácia moču s použitím črevného interponátu (konduit): inkontinentná stómia: konverzia 

inej supravezikálnej derivácie moču na deriváciu s črevným interponátom: otvorene chirurgicky
 

5o225.4
Kutánna derivácia moču s použitím črevného interponátu (konduit): inkontinentná stómia: konverzia 

inej supravezikálnej derivácie moču na deriváciu s črevným interponátom: laparoskopicky
5o225.4

Kutánna derivácia moču s použitím črevného interponátu (konduit): inkontinentná stómia: konverzia 

inej supravezikálnej derivácie moču na deriváciu s črevným interponátom: laparoskopicky
 

5o225.x
Kutánna derivácia moču s použitím črevného interponátu (konduit): inkontinentná stómia: konverzia 

inej supravezikálnej derivácie moču na deriváciu s črevným interponátom: ostatné
5o225.x

Kutánna derivácia moču s použitím črevného interponátu (konduit): inkontinentná stómia: konverzia 

inej supravezikálnej derivácie moču na deriváciu s črevným interponátom: iné
 2)

5o22x.0
Kutánna derivácia moču s použitím črevného interponátu (konduit): inkontinentná stómia: iná: 

otvorene chirurgicky
5o22x.0

Kutánna derivácia moču s použitím črevného interponátu (konduit): inkontinentná stómia: iná: 

otvorene chirurgicky
 

5o22x.4
Kutánna derivácia moču s použitím črevného interponátu (konduit): inkontinentná stómia: iná: 

laparoskopicky
5o22x.4

Kutánna derivácia moču s použitím črevného interponátu (konduit): inkontinentná stómia: iná: 

laparoskopicky
 

5o22x.x Kutánna derivácia moču s použitím črevného interponátu (konduit): inkontinentná stómia: iná: ostatné 5o22x.x Kutánna derivácia moču s použitím črevného interponátu (konduit): inkontinentná stómia: iná: iné  2)

5o230.1
Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): kruhová 

ureterokutaneostómia: laparotomicky
5o230.1

Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): kruhová 

ureterokutaneostómia: laparotomicky
 



5o230.2
Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): kruhová 

ureterokutaneostómia: lumbotomicky
5o230.2

Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): kruhová 

ureterokutaneostómia: lumbotomicky
 

5o230.4
Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): kruhová 

ureterokutaneostómia: laparoskopicky
5o230.4

Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): kruhová 

ureterokutaneostómia: laparoskopicky
 

5o230.x
Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): kruhová 

ureterokutaneostómia: ostatné
5o230.x

Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): kruhová 

ureterokutaneostómia: iné
 2)

5o231.1
Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): 

transureteroureterokutaneostómia: laparotomicky
5o231.1

Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): 

transureteroureterokutaneostómia: laparotomicky
 

5o231.2
Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): 

transureteroureterokutaneostómia: lumbotomicky
5o231.2

Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): 

transureteroureterokutaneostómia: lumbotomicky
 

5o231.4
Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): 

transureteroureterokutaneostómia: laparoskopicky
5o231.4

Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): 

transureteroureterokutaneostómia: laparoskopicky
 

5o231.x
Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): 

transureteroureterokutaneostómia: ostatné
5o231.x

Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): 

transureteroureterokutaneostómia: iné
 2)

5o232.1 Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): revízia stómie: laparotomicky 5o232.1 Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): revízia stómie: laparotomicky  

5o232.2 Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): revízia stómie: lumbotomicky 5o232.2 Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): revízia stómie: lumbotomicky  

5o232.4
Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): revízia stómie: 

laparoskopicky
5o232.4

Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): revízia stómie: 

laparoskopicky
 

5o232.x Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): revízia stómie: ostatné 5o232.x Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): revízia stómie: iné  2)

5o233.1
Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): uzavretie stómie: 

laparotomicky
5o233.1

Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): uzavretie stómie: 

laparotomicky
 

5o233.2
Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): uzavretie stómie: 

lumbotomicky
5o233.2

Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): uzavretie stómie: 

lumbotomicky
 

5o233.4
Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): uzavretie stómie: 

laparoskopicky
5o233.4

Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): uzavretie stómie: 

laparoskopicky
 

5o233.x Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): uzavretie stómie: ostatné 5o233.x Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): uzavretie stómie: iné  2)

5o234.1
Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): 

konv.suprav.der.moču/ureterostómia: laparotomicky
5o234.1

Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): 

konv.suprav.der.moču/ureterostóm: laparotomicky
 2)

5o234.2
Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): 

konv.suprav.der.moču/ureterostómia: lumbotomicky
5o234.2

Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): 

konv.suprav.der.moču/ureterostóm: lumbotomicky
 2)

5o234.4
Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): 

konv.suprav.der.moču/ureterostómia: laparoskopicky
5o234.4

Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): 

konv.suprav.der.moču/ureterostóm: laparoskopicky
 2)

5o234.x
Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): 

konv.suprav.der.moču/ureterostómia: ostatné
5o234.x

Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): 

konv.suprav.der.moču/ureterostóm: iné
 2)

5o235.1
Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): ureterokutaneostómia: 

laparotomicky
5o235.1

Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): ureterokutaneostómia: 

laparotomicky
 

5o235.2
Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): ureterokutaneostómia: 

lumbotomicky
5o235.2

Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): ureterokutaneostómia: 

lumbotomicky
 

5o235.4
Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): ureterokutaneostómia: 

laparoskopicky
5o235.4

Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): ureterokutaneostómia: 

laparoskopicky
 

5o235.x
Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): ureterokutaneostómia: 

ostatné
5o235.x Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): ureterokutaneostómia: iné  2)

5o23x.1 Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): iná: laparotomicky 5o23x.1 Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): iná: laparotomicky  

5o23x.2 Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): iná: lumbotomicky 5o23x.2 Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): iná: lumbotomicky  

5o23x.4 Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): iná: laparoskopicky 5o23x.4 Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): iná: laparoskopicky  

5o23x.x Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): iná: ostatné 5o23x.x Kutánna derivácia moču ureterokutaneostómiou (inkontinentná stómia): iná: iné  2)

5o240.6 Transuretrálna a antegrádna dilatácia močovodu: incízia močovodu: ureterorenoskopicky 5o240.6 Transuretrálna a antegrádna dilatácia močovodu: incízia močovodu: ureterorenoskopicky  

5o240.a Transuretrálna a antegrádna dilatácia močovodu: incízia močovodu: antegrádne 5o240.a Transuretrálna a antegrádna dilatácia močovodu: incízia močovodu: antegrádne  

5o240.r Transuretrálna a antegrádna dilatácia močovodu: incízia močovodu: retrográdne 5o240.r Transuretrálna a antegrádna dilatácia močovodu: incízia močovodu: retrográdne  

5o241 Dilatácia močovodu: balónková dilatácia močovodu, transuretrálne 5o241 Dilatácia močovodu: balónková dilatácia močovodu, transuretrálne  

5o242.a Dilatácia močovodu: sondáž močovodu, transuretrálne: antegrádne 5o242.a Dilatácia močovodu: sondáž močovodu, transuretrálne: antegrádne  



5o242.r Dilatácia močovodu: sondáž močovodu, transuretrálne: retrográdne 5o242.r Dilatácia močovodu: sondáž močovodu, transuretrálne: retrográdne  

5o243.a1 Dilatácia močovodu: zavedenie stentu, transuretrálne: antegrádne, trvalý kovový stent 5o243.a1 Dilatácia močovodu: zavedenie stentu, transuretrálne: antegrádne, trvalý kovový stent  

5o243.a2 Dilatácia močovodu: zavedenie stentu, transuretrálne: antegrádne, iný trvalý stent 5o243.a2 Dilatácia močovodu: zavedenie stentu, transuretrálne: antegrádne, iný trvalý stent  

5o243.r1 Dilatácia močovodu: zavedenie stentu, transuretrálne: retrográdne, trvalý kovový stent 5o243.r1 Dilatácia močovodu: zavedenie stentu, transuretrálne: retrográdne, trvalý kovový stent  

5o243.r2 Dilatácia močovodu: zavedenie stentu, transuretrálne: retrográdne, iný trvalý stent 5o243.r2 Dilatácia močovodu: zavedenie stentu, transuretrálne: retrográdne, iný trvalý stent  

5o244.a Dilatácia močovodu: balónková dilatácia močovodu: antegrádne 5o244.a Dilatácia močovodu: balónková dilatácia močovodu: antegrádne  

5o244.r Dilatácia močovodu: balónková dilatácia močovodu: retrográdne 5o244.r Dilatácia močovodu: balónková dilatácia močovodu: retrográdne  

5o245.a Dilatácia močovodu: sondáž močovodu, perkután-transrenálne: antegrádne 5o245.a Dilatácia močovodu: sondáž močovodu, perkután-transrenálne: antegrádne  

5o245.r Dilatácia močovodu: sondáž močovodu, perkután-transrenálne: retrográdne 5o245.r Dilatácia močovodu: sondáž močovodu, perkután-transrenálne: retrográdne  

5o246.a1 Dilatácia močovodu: zavedenie stentu, perkután-transrenálne: antegrádne, trvalý kovový stent 5o246.a1 Dilatácia močovodu: zavedenie stentu, perkután-transrenálne: antegrádne, trvalý kovový stent  

5o246.a2 Dilatácia močovodu: zavedenie stentu, perkután-transrenálne: antegrádne, iný trvalý stent 5o246.a2 Dilatácia močovodu: zavedenie stentu, perkután-transrenálne: antegrádne, iný trvalý stent  

5o246.r1 Dilatácia močovodu: zavedenie stentu, perkután-transrenálne: retrográdne, trvalý kovový stent 5o246.r1 Dilatácia močovodu: zavedenie stentu, perkután-transrenálne: retrográdne, trvalý kovový stent  

5o246.r2 Dilatácia močovodu: zavedenie stentu, perkután-transrenálne: retrográdne, iný trvalý stent 5o246.r2 Dilatácia močovodu: zavedenie stentu, perkután-transrenálne: retrográdne, iný trvalý stent  

5o247.a Dilatácia močovodu: odstránenie stentu: antegrádne 5o247.a Dilatácia močovodu: odstránenie stentu: antegrádne  

5o247.r Dilatácia močovodu: odstránenie stentu: retrográdne 5o247.r Dilatácia močovodu: odstránenie stentu: retrográdne  

5o24x.a Iná dilatácia močovodu: antegrádne 5o24x.a Dilatácia močovodu: iná: antegrádne  2)

5o24x.r Iná dilatácia močovodu: retrográdne 5o24x.r Dilatácia močovodu: iná: retrográdne  2)

5o250.0 Ureterotómia a operácie pre ureterolitiázu: ureterolitotómia: otvorene chirurgicky 5o250.0 Ureterotómia a operácie pre ureterolitiázu: ureterolitotómia: otvorene chirurgicky  

5o250.4 Ureterotómia a operácie pre ureterolitiázu: ureterolitotómia: laparoskopicky 5o250.4 Ureterotómia a operácie pre ureterolitiázu: ureterolitotómia: laparoskopicky  

5o251 Ureterotómia a operácie pre ureterolitiázu: extrakcia konkrementu slučkou 5o251 Ureterotómia a operácie pre ureterolitiázu: extrakcia konkrementu slučkou  

5o252 Ureterotómia a operácie pre ureterolitiázu: založenie dlhodobej slučky 5o252 Ureterotómia a operácie pre ureterolitiázu: založenie dlhodobej slučky  

5o253.6 Ureterotómia a operácie pre ureterolitiázu: odstránenie konkrementu: ureterorenoskopicky 5o253.6 Ureterotómia a operácie pre ureterolitiázu: odstránenie konkrementu: ureterorenoskopicky  

5o253.a Ureterotómia a operácie pre ureterolitiázu: odstránenie konkrementu: antegrádne 5o253.a Ureterotómia a operácie pre ureterolitiázu: odstránenie konkrementu: antegrádne  

5o254 Ureterotómia a operácie pre ureterolitiázu: extrakcia Dormiovou slučkou 5o254 Ureterotómia a operácie pre ureterolitiázu: extrakcia Dormiovou slučkou:  2)

5o255 Ureterotómia a operácie pre ureterolitiázu: repozícia konkrementu: push back 5o255 Ureterotómia a operácie pre ureterolitiázu: repozícia konkrementu: push back:  2)

5o256.6
Ureterotómia a operácie pre ureterolitiázu: odstránenie konkrementu s dezintegráciou (litotrypsia): 

ureterorenoskopicky
5o256.6

Ureterotómia a operácie pre ureterolitiázu: odstránenie konkrementu s dezintegráciou (litotrypsia): 

ureterorenoskopicky
 

5o256.a
Ureterotómia a operácie pre ureterolitiázu: odstránenie konkrementu s dezintegráciou (litotrypsia): 

antegrádne
5o256.a

Ureterotómia a operácie pre ureterolitiázu: odstránenie konkrementu s dezintegráciou (litotrypsia): 

antegrádne
 

5o256.r
Ureterotómia a operácie pre ureterolitiázu: odstránenie konkrementu s dezintegráciou (litotrypsia): 

retrográdne
5o256.r

Ureterotómia a operácie pre ureterolitiázu: odstránenie konkrementu s dezintegráciou (litotrypsia): 

retrográdne
 

5o25x.a
Ureterotómia a operácie pre ureterolitiázu: iná ureterotómia, antegrádne a transuretrálne operácie 

pre ureterolitiázu: antegrádne
5o25x.a

Ureterotómia a operácie pre ureterolitiázu: iná ureterotómia, antegrádne a transuretrálne operácie 

pre ureterolitiázu: antegrádne
 

5o25x.r
Ureterotómia a operácie pre ureterolitiázu: iná ureterotómia, antegrádne a transuretrálne operácie 

pre ureterolitiázu: retrográdne
5o25x.r

Ureterotómia a operácie pre ureterolitiázu: iná ureterotómia, antegrádne a transuretrálne operácie 

pre ureterolitiázu: retrográdne
 

5o260.1
Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močovodu, resekcia močovodu a ureterektómia: 

parciálna resekcia močovodu: otvorene chirurgicky abdominálne
5o260.1

Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močovodu, resekcia močovodu a ureterektómia: 

parciálna resekcia močovodu: otvorene chirurgicky abdominálne
 

5o260.2
Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močovodu, resekcia močovodu a ureterektómia: 

parciálna resekcia močovodu: lumbotomicky
5o260.2

Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močovodu, resekcia močovodu a ureterektómia: 

parciálna resekcia močovodu: lumbotomicky
 

5o260.4
Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močovodu, resekcia močovodu a ureterektómia: 

parciálna resekcia močovodu: laparoskopicky
5o260.4

Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močovodu, resekcia močovodu a ureterektómia: 

parciálna resekcia močovodu: laparoskopicky
 

5o260.x
Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močovodu, resekcia močovodu a ureterektómia: 

parciálna resekcia močovodu: ostatné
5o260.x

Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močovodu, resekcia močovodu a ureterektómia: 

parciálna resekcia močovodu: iné
 2)

5o261.1
Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močovodu, resekcia močovodu a ureterektómia: 

ureterektómia: otvorene chirurgicky abdominálne
5o261.1

Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močovodu, resekcia močovodu a ureterektómia: 

ureterektómia: otvorene chirurgicky abdominálne
 

5o261.2
Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močovodu, resekcia močovodu a ureterektómia: 

ureterektómia: lumbotomicky
5o261.2

Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močovodu, resekcia močovodu a ureterektómia: 

ureterektómia: lumbotomicky
 

5o261.4
Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močovodu, resekcia močovodu a ureterektómia: 

ureterektómia: laparoskopicky
5o261.4

Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močovodu, resekcia močovodu a ureterektómia: 

ureterektómia: laparoskopicky
 

5o261.x
Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močovodu, resekcia močovodu a ureterektómia: 

ureterektómia: ostatné
5o261.x

Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močovodu, resekcia močovodu a ureterektómia: 

ureterektómia: iné
 2)

5o262.1
Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močovodu, resekcia močovodu a ureterektómia: 

resekcia pahýľa močovodu: laparotomicky
5o262.1

Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močovodu, resekcia močovodu a ureterektómia: 

resekcia pahýľa močovodu: laparotomicky
 



5o262.2
Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močovodu, resekcia močovodu a ureterektómia: 

resekcia pahýľa močovodu: lumbotomicky
5o262.2

Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močovodu, resekcia močovodu a ureterektómia: 

resekcia pahýľa močovodu: lumbotomicky
 

5o262.4
Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močovodu, resekcia močovodu a ureterektómia: 

resekcia pahýľa močovodu: laparoskopicky
5o262.4

Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močovodu, resekcia močovodu a ureterektómia: 

resekcia pahýľa močovodu: laparoskopicky
 

5o262.x
Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močovodu, resekcia močovodu a ureterektómia: 

resekcia pahýľa močovodu: ostatné
5o262.x

Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močovodu, resekcia močovodu a ureterektómia: 

resekcia pahýľa močovodu: iné
 2)

5o263 Extirpácia pahýľa močovodu otvorene chirurgicky 5o263 Extirpácia pahýľa močovodu otvorene chirurgicky  

5o264
Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močovodu, resekcia močovodu a ureterektómia: 

ureterorenoskopická excízia
5o264

Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močovodu, resekcia močovodu a ureterektómia: 

ureterorenoskopická excízia
 

5o265
Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močovodu, resekcia močovodu a ureterektómia: 

ureterorenoskopická deštrukcia
5o265

Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močovodu, resekcia močovodu a ureterektómia: 

ureterorenoskopická deštrukcia
 

5o26x.1
Iná excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močovodu, resekcia močovodu a 

ureterektómia: laparotomicky
5o26x.1

Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močovodu, resekcia močovodu a ureterektómia: 

iná: laparotomicky
 2)

5o26x.2
Iná excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močovodu, resekcia močovodu a 

ureterektómia: lumbotomicky
5o26x.2

Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močovodu, resekcia močovodu a ureterektómia: 

iná: lumbotomicky
 2)

5o26x.4
Iná excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močovodu, resekcia močovodu a 

ureterektómia: laparoskopicky
5o26x.4

Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močovodu, resekcia močovodu a ureterektómia: 

iná: laparoskopicky
 2)

5o26x.x
Iná excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močovodu, resekcia močovodu a 

ureterektómia: ostatné
5o26x.x

Excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močovodu, resekcia močovodu a ureterektómia: 

iná: iné
 2)

5o270.0
Incízia, resekcia a iné výkony pre rozšírenie ústia močovodu: incízia ústia močovodu: otvorene 

chirurgicky
5o270.0

Incízia, resekcia a iné výkony pre rozšírenie ústia močovodu: incízia ústia močovodu: otvorene 

chirurgicky
 

5o270.2
Incízia, resekcia a iné výkony pre rozšírenie ústia močovodu: incízia ústia močovodu: perkutánnne-

transvezikálne
5o270.2

Incízia, resekcia a iné výkony pre rozšírenie ústia močovodu: incízia ústia močovodu: perkutánnne-

transvezikálne
 

5o270.t Incízia, resekcia a iné výkony pre rozšírenie ústia močovodu: incízia ústia močovodu: transuretrálne 5o270.t Incízia, resekcia a iné výkony pre rozšírenie ústia močovodu: incízia ústia močovodu: transuretrálne  

5o271.0
Incízia, resekcia a iné výkony pre rozšírenie ústia močovodu: resekcia ústia močovodu: otvorene 

chirurgicky
5o271.0

Incízia, resekcia a iné výkony pre rozšírenie ústia močovodu: resekcia ústia močovodu: otvorene 

chirurgicky
 

5o271.2
Incízia, resekcia a iné výkony pre rozšírenie ústia močovodu: resekcia ústia močovodu: perkutánne-

transvezikálne
5o271.2

Incízia, resekcia a iné výkony pre rozšírenie ústia močovodu: resekcia ústia močovodu: perkutánne-

transvezikálne
 

5o271.t Incízia, resekcia a iné výkony pre rozšírenie ústia močovodu: resekcia ústia močovodu: transuretrálne 5o271.t Incízia, resekcia a iné výkony pre rozšírenie ústia močovodu: resekcia ústia močovodu: transuretrálne  

5o272.t
Incízia, resekcia a iné výkony pre rozšírenie ústia močovodu: balónková dilatácia ústia močovodu: 

transuretrálne
5o272.t

Incízia, resekcia a iné výkony pre rozšírenie ústia močovodu: balónková dilatácia ústia močovodu: 

transuretrálne
 

5o273.t Incízia, resekcia a iné výkony pre rozšírenie ústia močovodu: sondáž ústia močovodu: transuretrálne 5o273.t Incízia, resekcia a iné výkony pre rozšírenie ústia močovodu: sondáž ústia močovodu: transuretrálne  

5o274.4 Incízia, resekcia a iné výkony pre rozšírenie ústia močovodu: resekcia ústia močovodu: laparoskopicky 5o274.4 Incízia, resekcia a iné výkony pre rozšírenie ústia močovodu: resekcia ústia močovodu: laparoskopicky  

5o27x Incízia, resekcia a iné výkony pre rozšírenie ústia močovodu: ostatné 5o27x Incízia, resekcia a iné výkony pre rozšírenie ústia močovodu: iné  2)

5o280.0
Vnútorná derivácia moču prostredníctvom čreva bez rezervoáru: ureterosigmoideostómia: bez 

antirefluxnej ureteroenteroanastomózy
5o280.0

Vnútorná derivácia moču prostredníctvom čreva bez rezervoáru: ureterosigmoideostómia: bez 

antirefluxnej ureteroenteroanastomózy
 

5o280.1
Vnútorná derivácia moču prostredníctvom čreva bez rezervoáru: ureterosigmoideostómia: s 

antirefluxnou ureteroenteroanastomózou
5o280.1

Vnútorná derivácia moču prostredníctvom čreva bez rezervoáru: ureterosigmoideostómia: s 

antirefluxnou ureteroenteroanastomózou
 

5o281.0
Vnútorná derivácia moču prostredníctvom hrubého čreva s rezervoárom: vyústenie močovodov do 

hrubého čreva (sigma rektum pouch): otvorene chirurgicky
5o281.0

Vnútorná derivácia moču prostredníctvom hrubého čreva s rezervoárom: vyústenie močovodov do 

hrubého čreva (sigma rektum pouch): otvorene chirurgicky
 

5o281.4
Vnútorná derivácia moču prostredníctvom hrubého čreva s rezervoárom: vyústenie močovodov do 

hrubého čreva (sigma rektum pouch): laparoskopicky
5o281.4

Vnútorná derivácia moču prostredníctvom hrubého čreva s rezervoárom: vyústenie močovodov do 

hrubého čreva (sigma rektum pouch): laparoskopicky
 

5o282.0
Vnútorná derivácia moču prostredníctvom čreva s rezervoárom: uretereileostómia s vytvorením 

rezervoáru z tenkého čreva: otvorene chirurgicky
5o282.0

Vnútorná derivácia moču prostredníctvom čreva s rezervoárom: uretereileostómia s vytvorením 

rezervoáru z tenkého čreva: otvorene chirurgicky
 

5o282.4
Vnútorná derivácia moču prostredníctvom čreva s rezervoárom: uretereileostómia s vytvorením 

rezervoáru z tenkého čreva: laparoskopicky
5o282.4

Vnútorná derivácia moču prostredníctvom čreva s rezervoárom: uretereileostómia s vytvorením 

rezervoáru z tenkého čreva: laparoskopicky
 

5o283
Vnútorná derivácia moču prostredníctvom čreva bez rezervoáru: konverzia inej supravezikálnej 

derivácie na vnútornú deriváciu prostredníctvom čreva
5o283

Vnútorná derivácia moču prostredníctvom čreva bez rezervoáru: konverzia inej supravezikálnej 

derivácie na vnútornú deriváciu prostredníctvom čreva
 

5o284
Vnútorná derivácia moču prostredníctvom čreva bez rezervoáru: revízia ureteroenterálnej anastomózy 

(s alebo bez vytvorenia rezervoáru)
5o284

Vnútorná derivácia moču prostredníctvom čreva bez rezervoáru: revízia ureteroenterálnej anastomózy 

(s alebo bez vytvorenia rezervoáru)
 

5o28x Vnútorná derivácia moču prostredníctvom čreva bez rezervoáru: ostatné 5o28x Vnútorná derivácia moču prostredníctvom čreva bez rezervoáru: iné  2)

5o290.0 Iné operácie na močovode: obnaženie močovodu (k explorácii): otvorene chirurgicky 5o290.0 Iné operácie na močovode: obnaženie močovodu (k explorácii): otvorene chirurgicky  

5o290.4 Iné operácie na močovode: obnaženie močovodu (k explorácii): laparoskopicky 5o290.4 Iné operácie na močovode: obnaženie močovodu (k explorácii): laparoskopicky  

5o290.t Iné operácie na močovode: obnaženie močovodu (k explorácii): transuretrálne 5o290.t Iné operácie na močovode: obnaženie močovodu (k explorácii): transuretrálne  



5o290.x Iné operácie na močovode: obnaženie močovodu (k explorácii): ostatné 5o290.x Iné operácie na močovode: obnaženie močovodu (k explorácii): iné  2)

5o291.0 Iné operácie na močovode: ligatúra močovodu: otvorene chirurgicky 5o291.0 Iné operácie na močovode: ligatúra močovodu: otvorene chirurgicky  

5o291.4 Iné operácie na močovode: ligatúra močovodu: laparoskopicky 5o291.4 Iné operácie na močovode: ligatúra močovodu: laparoskopicky  

5o291.t Iné operácie na močovode: ligatúra močovodu: transuretrálne 5o291.t Iné operácie na močovode: ligatúra močovodu: transuretrálne  

5o291.x Iné operácie na močovode: ligatúra močovodu: ostatné 5o291.x Iné operácie na močovode: ligatúra močovodu: iné  2)

5o292.0 Iné operácie na močovode: uzavretie močovodu: otvorene chirurgicky 5o292.0 Iné operácie na močovode: uzavretie močovodu: otvorene chirurgicky  

5o292.4 Iné operácie na močovode: uzavretie močovodu: laparoskopicky 5o292.4 Iné operácie na močovode: uzavretie močovodu: laparoskopicky  

5o292.t Iné operácie na močovode: uzavretie močovodu: transuretrálne 5o292.t Iné operácie na močovode: uzavretie močovodu: transuretrálne  

5o292.x Iné operácie na močovode: uzavretie močovodu: ostatné 5o292.x Iné operácie na močovode: uzavretie močovodu: iné  2)

5o293.0 Iné operácie na močovode: ureterolýza (bez intraperitoneálnej transpozície): otvorene chirurgicky 5o293.0 Iné operácie na močovode: ureterolýza (bez intraperitoneálnej transpozície): otvorene chirurgicky  

5o293.4 Iné operácie na močovode: ureterolýza (bez intraperitoneálnej transpozície): laparoskopicky 5o293.4 Iné operácie na močovode: ureterolýza (bez intraperitoneálnej transpozície): laparoskopicky  

5o293.t Iné operácie na močovode: ureterolýza (bez intraperitoneálnej transpozície): transuretrálne 5o293.t Iné operácie na močovode: ureterolýza (bez intraperitoneálnej transpozície): transuretrálne  

5o293.x Iné operácie na močovode: ureterolýza (bez intraperitoneálnej transpozície): ostatné 5o293.x Iné operácie na močovode: ureterolýza (bez intraperitoneálnej transpozície): iné  2)

5o294.0 Iné operácie na močovode: ureterolýza s intraperitoneálnou transpozíciou: otvorene chirurgicky 5o294.0 Iné operácie na močovode: ureterolýza s intraperitoneálnou transpozíciou: otvorene chirurgicky  

5o294.4 Iné operácie na močovode: ureterolýza s intraperitoneálnou transpozíciou: laparoskopicky 5o294.4 Iné operácie na močovode: ureterolýza s intraperitoneálnou transpozíciou: laparoskopicky  

5o294.t Iné operácie na močovode: ureterolýza s intraperitoneálnou transpozíciou: transuretrálne 5o294.t Iné operácie na močovode: ureterolýza s intraperitoneálnou transpozíciou: transuretrálne  

5o294.x Iné operácie na močovode: ureterolýza s intraperitoneálnou transpozíciou: ostatné 5o294.x Iné operácie na močovode: ureterolýza s intraperitoneálnou transpozíciou: iné  2)

5o295.0 Iné operácie na močovode: ureterolýza s obalením omentom: otvorene chirurgicky 5o295.0 Iné operácie na močovode: ureterolýza s obalením omentom: otvorene chirurgicky  

5o295.4 Iné operácie na močovode: ureterolýza s obalením omentom: laparoskopicky 5o295.4 Iné operácie na močovode: ureterolýza s obalením omentom: laparoskopicky  

5o295.t Iné operácie na močovode: ureterolýza s obalením omentom: transuretrálne 5o295.t Iné operácie na močovode: ureterolýza s obalením omentom: transuretrálne  

5o295.x Iné operácie na močovode: ureterolýza s obalením omentom: ostatné 5o295.x Iné operácie na močovode: ureterolýza s obalením omentom: iné  2)

5o296.0
Iné operácie na močovode: podslizničná instilácia pri insuficiencií ústia močovodu: otvorene 

chirurgicky
5o296.0

Iné operácie na močovode: podslizničná instilácia pri insuficiencií ústia močovodu: otvorene 

chirurgicky
 

5o296.4 Iné operácie na močovode: podslizničná instilácia pri insuficiencií ústia močovodu: laparoskopicky 5o296.4 Iné operácie na močovode: podslizničná instilácia pri insuficiencií ústia močovodu: laparoskopicky  

5o296.t Iné operácie na močovode: podslizničná instilácia pri insuficiencií ústia močovodu: transuretrálne 5o296.t Iné operácie na močovode: podslizničná instilácia pri insuficiencií ústia močovodu: transuretrálne  

5o296.x Iné operácie na močovode: podslizničná instilácia pri insuficiencií ústia močovodu: ostatné 5o296.x Iné operácie na močovode: podslizničná instilácia pri insuficiencií ústia močovodu: iné  2)

5o297.0 Iné operácie na močovode: operačná revízia: otvorene chirurgicky 5o297.0 Iné operácie na močovode: operačná revízia: otvorene chirurgicky  

5o297.4 Iné operácie na močovode: operačná revízia: laparoskopicky 5o297.4 Iné operácie na močovode: operačná revízia: laparoskopicky  

5o297.t Iné operácie na močovode: operačná revízia: transuretrálne 5o297.t Iné operácie na močovode: operačná revízia: transuretrálne  

5o297.x Iné operácie na močovode: operačná revízia: ostatné 5o297.x Iné operácie na močovode: operačná revízia: iné  2)

5o298 Ureterorenoskopia s rozdrvením konkrementu laserom flexibilným ureterorenoskopom retrográdne 5o298 Ureterorenoskopia s rozdrvením konkrementu laserom flexibilným ureterorenoskopom retrográdne  

5o299 Ureterorenoskopia s odstránením konkrementu flexibilným ureterorenoskopom retrográdne 5o299 Ureterorenoskopia s odstránením konkrementu flexibilným ureterorenoskopom retrográdne  

5o29a Implantácia double pigtailu do močových ciest 5o29a Implantácia double pigtailu do močových ciest  

5o29b Implantácia stentu do močových ciest 5o29b Implantácia stentu do močových ciest  

5o29c Ureterorenoskopia retrográdna s odstránením tumoru 5o29c Ureterorenoskopia retrográdna s odstránením tumoru  

5o29x.0 Iné operácie na močovode: ostatné: otvorene chirurgicky 5o29x.0 Iné operácie na močovode: iné: otvorene chirurgicky  2)

5o29x.4 Iné operácie na močovode: ostatné: laparoskopicky 5o29x.4 Iné operácie na močovode: iné: laparoskopicky  2)

5o29x.t Iné operácie na močovode: ostatné: transuretrálne 5o29x.t Iné operácie na močovode: iné: transuretrálne  2)

5o29x.x Iné operácie na močovode: ostatné: iný spôsob 5o29x.x Iné operácie na močovode: iné: iné  2)

5o300.0 Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: steh po poranení: otvorene chirurgicky 5o300.0 Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: steh po poranení: otvorene chirurgicky  

5o300.4 Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: steh po poranení: laparoskopicky 5o300.4 Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: steh po poranení: laparoskopicky  

5o300.x Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: steh po poranení: ostatné 5o300.x Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: steh po poranení: iné  2)

5o301.0 Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: uzavretie cystostómie: otvorene chirurgicky 5o301.0 Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: uzavretie cystostómie: otvorene chirurgicky  

5o301.4 Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: uzavretie cystostómie: laparoskopicky 5o301.4 Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: uzavretie cystostómie: laparoskopicky  



5o301.x Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: uzavretie cystostómie: ostatné 5o301.x Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: uzavretie cystostómie: iné  2)

5o302.0 Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: uzavretie vezikokutánnej fistuly: otvorene chirurgicky 5o302.0 Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: uzavretie vezikokutánnej fistuly: otvorene chirurgicky  

5o302.4 Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: uzavretie vezikokutánnej fistuly: laparoskopicky 5o302.4 Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: uzavretie vezikokutánnej fistuly: laparoskopicky  

5o302.x Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: uzavretie vezikokutánnej fistuly: ostatné 5o302.x Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: uzavretie vezikokutánnej fistuly: iné  2)

5o303.0 Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: uzavretie vezikoenterálnej fistuly: otvorene chirurgicky 5o303.0 Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: uzavretie vezikoenterálnej fistuly: otvorene chirurgicky  

5o303.4 Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: uzavretie vezikoenterálnej fistuly: laparoskopicky 5o303.4 Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: uzavretie vezikoenterálnej fistuly: laparoskopicky  

5o303.x Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: uzavretie vezikoenterálnej fistuly: ostatné 5o303.x Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: uzavretie vezikoenterálnej fistuly: iné  2)

5o304.0 Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: plastika močového mechúra: otvorene chirurgicky 5o304.0 Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: plastika močového mechúra: otvorene chirurgicky  

5o304.4 Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: plastika močového mechúra: laparoskopicky 5o304.4 Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: plastika močového mechúra: laparoskopicky  

5o304.x Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: plastika močového mechúra: ostatné 5o304.x Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: plastika močového mechúra: iné  2)

5o305.0 Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: redukčná plastika: otvorene chirurgicky 5o305.0 Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: redukčná plastika: otvorene chirurgicky  

5o305.4 Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: redukčná plastika: laparoskopicky 5o305.4 Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: redukčná plastika: laparoskopicky  

5o305.x Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: redukčná plastika: ostatné 5o305.x Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: redukčná plastika: iné  2)

5o306
Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: augmentácia močového mechúra: otvorene 

chirurgicky
5o306

Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: augmentácia močového mechúra: otvorene 

chirurgicky
 

5o307.4 Sakropexia močového mechúra: laparoskopicky 5o307.4 Sakropexia močového mechúra: laparoskopicky  

5o307.x Sakropexia močového mechúra: ostatné 5o307.x Sakropexia močového mechúra: iné  2)

5o308.4 Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: augmentácia močového mechúra: laparoskopicky 5o308.4 Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: augmentácia močového mechúra: laparoskopicky  

5o308.x Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: augmentácia močového mechúra: ostatné 5o308.x Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: augmentácia močového mechúra: iné  2)

5o309 Appendikovezikostómia laparotomicky 5o309 Appendikovezikostómia laparotomicky  

5o30a.0
Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: uzavretie extrofie močového mechúra: otvorene 

chirurgicky
5o30a.0

Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: uzavretie extrofie močového mechúra: otvorene 

chirurgicky
 

5o30a.4 Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: uzavretie extrofie močového mechúra: laparoskopicky 5o30a.4 Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: uzavretie extrofie močového mechúra: laparoskopicky  

5o30a.x Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: uzavretie extrofie močového mechúra: ostatné 5o30a.x Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: uzavretie extrofie močového mechúra: iné  2)

5o30b.0 Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: uzavretie otvoreného urachu: otvorene chirurgicky 5o30b.0 Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: uzavretie otvoreného urachu: otvorene chirurgicky  

5o30b.4 Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: uzavretie otvoreného urachu: laparoskopicky 5o30b.4 Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: uzavretie otvoreného urachu: laparoskopicky  

5o30b.x Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: uzavretie otvoreného urachu: ostatné 5o30b.x Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: uzavretie otvoreného urachu: iné  2)

5o30x.0
Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: ostatné plastické rekonštrukcie močového mechúra: 

otvorene chirurgicky
5o30x.0

Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: ostatné plastické rekonštrukcie močového mechúra: 

otvorene chirurgicky
 

5o30x.4
Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: ostatné plastické rekonštrukcie močového mechúra: 

laparoskopicky
5o30x.4

Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: ostatné plastické rekonštrukcie močového mechúra: 

laparoskopicky
 

5o30x.x
Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: ostatné plastické rekonštrukcie močového mechúra: 

ostatné
5o30x.x

Iná plastická rekonštrukcia močového mechúra: ostatné plastické rekonštrukcie močového mechúra: 

iné
 2)

5o310 Epicystostómia perkutánna 5o310 Epicystostómia perkutánna  

5o311.0 Cystektómia: jednoduchá cystektómia u muža: otvorene chirurgicky 5o311.0 Cystektómia: jednoduchá cystektómia u muža: otvorene chirurgicky  

5o311.4 Cystektómia: jednoduchá cystektómia u muža: laparoskopicky 5o311.4 Cystektómia: jednoduchá cystektómia u muža: laparoskopicky  

5o311.x Cystektómia: jednoduchá cystektómia u muža: iným spôsobom 5o311.x Cystektómia: jednoduchá cystektómia u muža: iným spôsobom  

5o312.0 Cystektómia: radikálna cystektómia bez uretrektómie u muža: otvorene chirurgicky 5o312.0 Cystektómia: radikálna cystektómia bez uretrektómie u muža: otvorene chirurgicky  

5o312.4 Cystektómia: radikálna cystektómia bez uretrektómie u muža: laparoskopicky 5o312.4 Cystektómia: radikálna cystektómia bez uretrektómie u muža: laparoskopicky  

5o312.x Cystektómia: radikálna cystektómia bez uretrektómie u muža: iným spôsobom 5o312.x Cystektómia: radikálna cystektómia bez uretrektómie u muža: iným spôsobom  

5o313.0
Cystektómia: radikálna cystektómia bez uretrektómie so šetrením nervovocievnych zväzkov so 

zachovaním potencie u muža: otvorene chirurgicky
5o313.0

Cystektómia: radikálna cystektómia bez uretrektómie so šetrením nervovocievnych zväzkov so 

zachovaním potencie u muža: otvorene chirurgicky
 

5o313.4
Cystektómia: radikálna cystektómia bez uretrektómie so šetrením nervovocievnych zväzkov so 

zachovaním potencie u muža: laparoskopicky
5o313.4

Cystektómia: radikálna cystektómia bez uretrektómie so šetrením nervovocievnych zväzkov so 

zachovaním potencie u muža: laparoskopicky
 



5o313.x
Cystektómia: radikálna cystektómia bez uretrektómie so šetrením nervovocievnych zväzkov so 

zachovaním potencie u muža: iným spôsobom
5o313.x

Cystektómia: radikálna cystektómia bez uretrektómie so šetrením nervovocievnych zväzkov so 

zachovaním potencie u muža: iným spôsobom
 

5o314.0 Cystektómia: radikálna cystektómia s uretrektómiou u muža: otvorene chirurgicky 5o314.0 Cystektómia: radikálna cystektómia s uretrektómiou u muža: otvorene chirurgicky  

5o314.4 Cystektómia: radikálna cystektómia s uretrektómiou u muža: laparoskopicky 5o314.4 Cystektómia: radikálna cystektómia s uretrektómiou u muža: laparoskopicky  

5o314.x Cystektómia: radikálna cystektómia s uretrektómiou u muža: iným spôsobom 5o314.x Cystektómia: radikálna cystektómia s uretrektómiou u muža: iným spôsobom  

5o315.0 Cystektómia: eviscerácia malej panvy u muža: otvorene chirurgicky 5o315.0 Cystektómia: eviscerácia malej panvy u muža: otvorene chirurgicky  

5o315.4 Cystektómia: eviscerácia malej panvy u muža: laparoskopicky 5o315.4 Cystektómia: eviscerácia malej panvy u muža: laparoskopicky  

5o315.x Cystektómia: eviscerácia malej panvy u muža: ostatné 5o315.x Cystektómia: eviscerácia malej panvy u muža: iné  2)

5o31a.0 Cystektómia: jednoduchá cystektómia u ženy: otvorene chirurgicky 5o31a.0 Cystektómia: jednoduchá cystektómia u ženy: otvorene chirurgicky  

5o31a.4 Cystektómia: jednoduchá cystektómia u ženy: laparoskopicky 5o31a.4 Cystektómia: jednoduchá cystektómia u ženy: laparoskopicky  

5o31a.x Cystektómia: jednoduchá cystektómia u ženy: iným spôsobom 5o31a.x Cystektómia: jednoduchá cystektómia u ženy: iným spôsobom  

5o31b.0 Cystektómia: radikálna cystektómia bez uretrektómie u ženy: otvorene chirurgicky 5o31b.0 Cystektómia: radikálna cystektómia bez uretrektómie u ženy: otvorene chirurgicky  

5o31b.4 Cystektómia: radikálna cystektómia bez uretrektómie u ženy: laparoskopicky 5o31b.4 Cystektómia: radikálna cystektómia bez uretrektómie u ženy: laparoskopicky  

5o31b.x Cystektómia: radikálna cystektómia bez uretrektómie u ženy: iným spôsobom 5o31b.x Cystektómia: radikálna cystektómia bez uretrektómie u ženy: iným spôsobom  

5o31c.0
Cystektómia: radikálna cystektómia bez uretrektómie so šetrením nervovocievnych zväzkov u ženy: 

otvorene chirurgicky
5o31c.0

Cystektómia: radikálna cystektómia bez uretrektómie so šetrením nervovocievnych zväzkov u ženy: 

otvorene chirurgicky
 

5o31c.4
Cystektómia: radikálna cystektómia bez uretrektómie so šetrením nervovocievnych zväzkov u ženy: 

laparoskopicky
5o31c.4

Cystektómia: radikálna cystektómia bez uretrektómie so šetrením nervovocievnych zväzkov u ženy: 

laparoskopicky
 

5o31c.x
Cystektómia: radikálna cystektómia bez uretrektómie so šetrením nervovocievnych zväzkov u ženy: 

iným spôsobom
5o31c.x

Cystektómia: radikálna cystektómia bez uretrektómie so šetrením nervovocievnych zväzkov u ženy: 

iným spôsobom
 

5o31d.0 Cystektómia: radikálna cystektómia s uretrektómiou u ženy: otvorene chirurgicky 5o31d.0 Cystektómia: radikálna cystektómia s uretrektómiou u ženy: otvorene chirurgicky  

5o31d.4 Cystektómia: radikálna cystektómia s uretrektómiou u ženy: laparoskopicky 5o31d.4 Cystektómia: radikálna cystektómia s uretrektómiou u ženy: laparoskopicky  

5o31d.x Cystektómia: radikálna cystektómia s uretrektómiou u ženy: iným spôsobom 5o31d.x Cystektómia: radikálna cystektómia s uretrektómiou u ženy: iným spôsobom  

5o31x.0 Cystektómia: iná: otvorene chirurgicky 5o31x.0 Cystektómia: iná: otvorene chirurgicky  

5o31x.4 Cystektómia: iná: laparoskopicky 5o31x.4 Cystektómia: iná: laparoskopicky  

5o31x.x Cystektómia: iná: ostatné 5o31x.x Cystektómia: iná: iné  2)

5o320.0 Parciálna resekcia močového mechúra: bez neoimplantácie močovodu: otvorene chirurgicky 5o320.0 Parciálna resekcia močového mechúra: bez neoimplantácie močovodu: otvorene chirurgicky  

5o320.4 Parciálna resekcia močového mechúra: bez neoimplantácie močovodu: laparoskopicky 5o320.4 Parciálna resekcia močového mechúra: bez neoimplantácie močovodu: laparoskopicky  

5o320.x Parciálna resekcia močového mechúra: bez neoimplantácie močovodu: ostatné 5o320.x Parciálna resekcia močového mechúra: bez neoimplantácie močovodu: iné  2)

5o321.0
Parciálna resekcia močového mechúra: s jednostrannou neoimplantáciou močovodu: otvorene 

chirurgicky
5o321.0

Parciálna resekcia močového mechúra: s jednostrannou neoimplantáciou močovodu: otvorene 

chirurgicky
 

5o321.4 Parciálna resekcia močového mechúra: s jednostrannou neoimplantáciou močovodu: laparoskopicky 5o321.4 Parciálna resekcia močového mechúra: s jednostrannou neoimplantáciou močovodu: laparoskopicky  

5o321.x Parciálna resekcia močového mechúra: s jednostrannou neoimplantáciou močovodu: ostatné 5o321.x Parciálna resekcia močového mechúra: s jednostrannou neoimplantáciou močovodu: iné  2)

5o322.0 Parciálna resekcia močového mechúra: s obojstrannou implantáciou močovodov: otvorene chirurgicky 5o322.0 Parciálna resekcia močového mechúra: s obojstrannou implantáciou močovodov: otvorene chirurgicky  

5o322.4 Parciálna resekcia močového mechúra: s obojstrannou implantáciou močovodov: laparoskopicky 5o322.4 Parciálna resekcia močového mechúra: s obojstrannou implantáciou močovodov: laparoskopicky  

5o322.x Parciálna resekcia močového mechúra: s obojstrannou implantáciou močovodov: ostatné 5o322.x Parciálna resekcia močového mechúra: s obojstrannou implantáciou močovodov: iné  2)

5o323.0
Parciálna resekcia močového mechúra: supratrigonálna resekcia bez neoimplantácie močovodov: 

otvorene chirurgicky
5o323.0

Parciálna resekcia močového mechúra: supratrigonálna resekcia bez neoimplantácie močovodov: 

otvorene chirurgicky
 

5o323.4
Parciálna resekcia močového mechúra: supratrigonálna resekcia bez neoimplantácie močovodov: 

laparoskopicky
5o323.4

Parciálna resekcia močového mechúra: supratrigonálna resekcia bez neoimplantácie močovodov: 

laparoskopicky
 

5o323.x
Parciálna resekcia močového mechúra: supratrigonálna resekcia bez neoimplantácie močovodov: 

ostatné
5o323.x Parciálna resekcia močového mechúra: supratrigonálna resekcia bez neoimplantácie močovodov: iné  2)

5o324.0
Parciálna resekcia močového mechúra: supratrigonálna resekcia s jednostrannou neoimplantáciou 

močovodu: otvorene chirurgicky
5o324.0

Parciálna resekcia močového mechúra: supratrigonálna resekcia s jednostrannou neoimplantáciou 

močovodu: otvorene chirurgicky
 

5o324.4
Parciálna resekcia močového mechúra: supratrigonálna resekcia s jednostrannou neoimplantáciou 

močovodu: laparoskopicky
5o324.4

Parciálna resekcia močového mechúra: supratrigonálna resekcia s jednostrannou neoimplantáciou 

močovodu: laparoskopicky
 

5o324.x
Parciálna resekcia močového mechúra: supratrigonálna resekcia s jednostrannou neoimplantáciou 

močovodu: ostatné
5o324.x

Parciálna resekcia močového mechúra: supratrigonálna resekcia s jednostrannou neoimplantáciou 

močovodu: iné
 2)

5o325.0
Parciálna resekcia močového mechúra: supratrigonálna resekcia s obojstrannou neoimplantáciou 

močovodov: otvorene chirurgicky
5o325.0

Parciálna resekcia močového mechúra: supratrigonálna resekcia s obojstrannou neoimplantáciou 

močovodov: otvorene chirurgicky
 



5o325.4
Parciálna resekcia močového mechúra: supratrigonálna resekcia s obojstrannou neoimplantáciou 

močovodov: laparoskopicky
5o325.4

Parciálna resekcia močového mechúra: supratrigonálna resekcia s obojstrannou neoimplantáciou 

močovodov: laparoskopicky
 

5o325.x
Parciálna resekcia močového mechúra: supratrigonálna resekcia s obojstrannou neoimplantáciou 

močovodov: ostatné
5o325.x

Parciálna resekcia močového mechúra: supratrigonálna resekcia s obojstrannou neoimplantáciou 

močovodov: iné
 2)

5o326.0
Parciálna resekcia močového mechúra: subtotálna resekcia s jednostrannou neoimplantáciou 

močovodu: otvorene chirurgicky
5o326.0

Parciálna resekcia močového mechúra: subtotálna resekcia s jednostrannou neoimplantáciou 

močovodu: otvorene chirurgicky
 

5o326.4
Parciálna resekcia močového mechúra: subtotálna resekcia s jednostrannou neoimplantáciou 

močovodu: laparoskopicky
5o326.4

Parciálna resekcia močového mechúra: subtotálna resekcia s jednostrannou neoimplantáciou 

močovodu: laparoskopicky
 

5o326.x
Parciálna resekcia močového mechúra: subtotálna resekcia s jednostrannou neoimplantáciou 

močovodu: ostatné
5o326.x

Parciálna resekcia močového mechúra: subtotálna resekcia s jednostrannou neoimplantáciou 

močovodu: iné
 2)

5o327.0
Parciálna resekcia močového mechúra: subtotálna resekcia s obojstrannou neoimplantáciou 

močovodov: otvorene chirurgicky
5o327.0

Parciálna resekcia močového mechúra: subtotálna resekcia s obojstrannou neoimplantáciou 

močovodov: otvorene chirurgicky
 

5o327.4
Parciálna resekcia močového mechúra: subtotálna resekcia s obojstrannou neoimplantáciou 

močovodov: laparoskopicky
5o327.4

Parciálna resekcia močového mechúra: subtotálna resekcia s obojstrannou neoimplantáciou 

močovodov: laparoskopicky
 

5o327.x
Parciálna resekcia močového mechúra: subtotálna resekcia s obojstrannou neoimplantáciou 

močovodov: ostatné
5o327.x

Parciálna resekcia močového mechúra: subtotálna resekcia s obojstrannou neoimplantáciou 

močovodov: iné
 2)

5o32x.0 Parciálna resekcia močového mechúra: iná: otvorene chirurgicky 5o32x.0 Parciálna resekcia močového mechúra: iná: otvorene chirurgicky  

5o32x.4 Parciálna resekcia močového mechúra: iná: laparoskopicky 5o32x.4 Parciálna resekcia močového mechúra: iná: laparoskopicky  

5o32x.x Parciálna resekcia močového mechúra: iná: ostatné 5o32x.x Parciálna resekcia močového mechúra: iná: iné  2)

5o330.0 Náhrada močového mechúra: vytvorenie rezervoáru s použitím ilea: otvorene chirurgicky 5o330.0 Náhrada močového mechúra: vytvorenie rezervoáru s použitím ilea: otvorene chirurgicky  

5o330.4 Náhrada močového mechúra: vytvorenie rezervoáru s použitím ilea: laparoskopicky 5o330.4 Náhrada močového mechúra: vytvorenie rezervoáru s použitím ilea: laparoskopicky  

5o330.x Náhrada močového mechúra: vytvorenie rezervoáru s použitím ilea: ostatné 5o330.x Náhrada močového mechúra: vytvorenie rezervoáru s použitím ilea: iné  2)

5o331.0 Náhrada močového mechúra: vytvorenie rezervoáru s použitím hrubého čreva: otvorene chirurgicky 5o331.0 Náhrada močového mechúra: vytvorenie rezervoáru s použitím hrubého čreva: otvorene chirurgicky  

5o331.4 Náhrada močového mechúra: vytvorenie rezervoáru s použitím hrubého čreva: laparoskopicky 5o331.4 Náhrada močového mechúra: vytvorenie rezervoáru s použitím hrubého čreva: laparoskopicky  

5o331.x Náhrada močového mechúra: vytvorenie rezervoáru s použitím hrubého čreva: ostatné 5o331.x Náhrada močového mechúra: vytvorenie rezervoáru s použitím hrubého čreva: iné  2)

5o332.0 Náhrada močového mechúra: vytvorenie rezervoáru s použitím ileocéka: otvorene chirurgicky 5o332.0 Náhrada močového mechúra: vytvorenie rezervoáru s použitím ileocéka: otvorene chirurgicky  

5o332.4 Náhrada močového mechúra: vytvorenie rezervoáru s použitím ileocéka: laparoskopicky 5o332.4 Náhrada močového mechúra: vytvorenie rezervoáru s použitím ileocéka: laparoskopicky  

5o332.x Náhrada močového mechúra: vytvorenie rezervoáru s použitím ileocéka: ostatné 5o332.x Náhrada močového mechúra: vytvorenie rezervoáru s použitím ileocéka: iné  2)

5o333.0 Náhrada močového mechúra: vytvorenie rezervoáru s použitím žalúdka: otvorene chirurgicky 5o333.0 Náhrada močového mechúra: vytvorenie rezervoáru s použitím žalúdka: otvorene chirurgicky  

5o333.4 Náhrada močového mechúra: vytvorenie rezervoáru s použitím žalúdka: laparoskopicky 5o333.4 Náhrada močového mechúra: vytvorenie rezervoáru s použitím žalúdka: laparoskopicky  

5o334 Náhrada močového mechúra ortotopická 5o334 Náhrada močového mechúra ortotopická  

5o335.0
Náhrada močového mechúra: konverzia inej supravezikálnej derivácie na náhradný rezervoár (pouch): 

otvorene chirurgicky
5o335.0

Náhrada močového mechúra: konverzia inej supravezikálnej derivácie na náhradný rezervoár (pouch): 

otvorene chirurgicky
 

5o335.4
Náhrada močového mechúra: konverzia inej supravezikálnej derivácie na náhradný rezervoár (pouch): 

laparoskopicky
5o335.4

Náhrada močového mechúra: konverzia inej supravezikálnej derivácie na náhradný rezervoár (pouch): 

laparoskopicky
 

5o335.x
Náhrada močového mechúra: konverzia inej supravezikálnej derivácie na náhradný rezervoár (pouch): 

ostatné
5o335.x

Náhrada močového mechúra: konverzia inej supravezikálnej derivácie na náhradný rezervoár (pouch): 

iné
 2)

5o33x.0 Náhrada močového mechúra: iná: otvorene chirurgicky 5o33x.0 Náhrada močového mechúra: iná: otvorene chirurgicky  

5o33x.4 Náhrada močového mechúra: iná: laparoskopicky 5o33x.4 Náhrada močového mechúra: iná: laparoskopicky  

5o33x.x Náhrada močového mechúra: iná: ostatné 5o33x.x Náhrada močového mechúra: iná: iné  2)

5o340
Transuretrálna incízia, excízia, deštrukcia a resekcia patologicky zmeneného tkaniva močového 

mechúra: incízia
5o340

Transuretrálna incízia, excízia, deštrukcia a resekcia patologicky zmeneného tkaniva močového 

mechúra: incízia
 

5o341
Transuretrálna incízia, excízia, deštrukcia a resekcia patologicky zmeneného tkaniva močového 

mechúra: incízia hrdla močového mechúra
5o341

Transuretrálna incízia, excízia, deštrukcia a resekcia patologicky zmeneného tkaniva močového 

mechúra: incízia hrdla močového mechúra
 

5o342
Transuretrálna incízia, excízia, deštrukcia a resekcia patologicky zmeneného tkaniva močového 

mechúra: excízia
5o342

Transuretrálna incízia, excízia, deštrukcia a resekcia patologicky zmeneného tkaniva močového 

mechúra: excízia
 

5o343
Transuretrálna incízia, excízia, deštrukcia a resekcia patologicky zmeneného tkaniva močového 

mechúra: resekcia tumoru močového mechúra
5o343 Resekcia tumoru močového mechúra transuretrálna  2)

5o344
Transuretrálna incízia, excízia, deštrukcia a resekcia patologicky zmeneného tkaniva močového 

mechúra: deštrukcia
5o344

Transuretrálna incízia, excízia, deštrukcia a resekcia patologicky zmeneného tkaniva močového 

mechúra: deštrukcia
 

5o345.0
Transuretrálna incízia, excízia, deštrukcia a resekcia patologicky zmeneného tkaniva močového 

mechúra: resekcia: bez fluorescencie
5o345.0

Transuretrálna incízia, excízia, deštrukcia a resekcia patologicky zmeneného tkaniva močového 

mechúra: resekcia: bez fluorescencie
 



5o345.1
Transuretrálna incízia, excízia, deštrukcia a resekcia patologicky zmeneného tkaniva močového 

mechúra: resekcia: flurescencia s hexaminolevulanovou kyselinou
5o345.1

Transuretrálna incízia, excízia, deštrukcia a resekcia patologicky zmeneného tkaniva močového 

mechúra: resekcia: flurescencia s hexaminolevulanovou kyselinou
 

5o345.2
Transuretrálna incízia, excízia, deštrukcia a resekcia patologicky zmeneného tkaniva močového 

mechúra: resekcia: fluorescencia s použitím iných látok
5o345.2

Transuretrálna incízia, excízia, deštrukcia a resekcia patologicky zmeneného tkaniva močového 

mechúra: resekcia: fluorescencia s použitím iných látok
 

5o346 Resekcia divertikla močového mechúra 5o346 Resekcia divertikla močového mechúra  

5o34x
Transuretrálna incízia, excízia, deštrukcia a resekcia patologicky zmeneného tkaniva močového 

mechúra: ostatné
5o34x

Transuretrálna incízia, excízia, deštrukcia a resekcia patologicky zmeneného tkaniva močového 

mechúra: iná
 2)

5o350.2
Endoskopické odstránenie konkrementov, cudzích telies a tamponády močového mechúra a 

cystotómia (sectio alta): odstránenie konkrementu: perkutánne: transvezikálne
5o350.2

Endoskopické odstránenie konkrementov, cudzích telies a tamponády močového mechúra a 

cystotómia (sectio alta): odstránenie konkrementu: perkutánne: transvezikálne
 

5o350.t
Endoskopické odstránenie konkrementov, cudzích telies a tamponády močového mechúra a 

cystotómia (sectio alta): odstránenie konkrementu s dezintegráciou (litotrypsia): transuretrálne
5o350.t

Endoskopické odstránenie konkrementov, cudzích telies a tamponády močového mechúra a 

cystotómia (sectio alta): odstránenie konkrementu s dezintegráciou (litotrypsia): transuretrálne
 

5o351.2

Endoskopické odstránenie konkrementov, cudzích telies a tamponády močového mechúra a 

cystotómia (sectio alta): odstránenie konkrementu s dezintegráciou (litotrypsia): perkutánne: 

transvezikálne

5o351.2

Endoskopické odstránenie konkrementov, cudzích telies a tamponády močového mechúra a 

cystotómia (sectio alta): odstránenie konkrementu s dezintegráciou (litotrypsia): perkutánne: 

transvezikálne

 

5o352 Cystolitotrypsia endoskopicky 5o352 Cystolitotrypsia endoskopicky  

5o353
Endoskopické odstránenie konkrementov, cudzích telies a tamponády močového mechúra a 

cystotómia (sectio alta): operačná evakuácia tamponády m. mechúra: transuretrálne
5o353

Endoskopické odstránenie konkrementov, cudzích telies a tamponády močového mechúra a 

cystotómia (sectio alta): operačná evakuácia tamponády m. mechúra: transuretrálne
 

5o354
Endoskopické odstránenie konkrementov, cudzích telies a tamponády močového mechúra a 

cystotómia (sectio alta): cystotómia (sectio alta): operačná evakuácia tamponády m. mechúra
5o354

Endoskopické odstránenie konkrementov, cudzích telies a tamponády močového mechúra a 

cystotómia (sectio alta): cystotómia (sectio alta): operačná evakuácia tamponády m. mechúra
 

5o355
Endoskopické odstránenie konkrementov, cudzích telies a tamponády močového mechúra a 

cystotómia (sectio alta): cystotómia (sectio alta): bez ďalších výkonov
5o355

Endoskopické odstránenie konkrementov, cudzích telies a tamponády močového mechúra a 

cystotómia (sectio alta): cystotómia (sectio alta): bez ďalších výkonov
 

5o356
Endoskopické odstránenie konkrementov, cudzích telies a tamponády močového mechúra a 

cystotómia (sectio alta): cystotómia (sectio alta): odstránenie konkrementu
5o356

Endoskopické odstránenie konkrementov, cudzích telies a tamponády močového mechúra a 

cystotómia (sectio alta): cystotómia (sectio alta): odstránenie konkrementu
 

5o357
Endoskopické odstránenie konkrementov, cudzích telies a tamponády močového mechúra a 

cystotómia (sectio alta): cystotómia (sectio alta): odstránenie cudzieho telesa
5o357

Endoskopické odstránenie konkrementov, cudzích telies a tamponády močového mechúra a 

cystotómia (sectio alta): cystotómia (sectio alta): odstránenie cudzieho telesa
 

5o358.2
Endoskopické odstránenie konkrementov, cudzích telies a tamponády močového mechúra a 

cystotómia (sectio alta): odstránenie cudzieho telesa: perkutánne: transvezikálne
5o358.2

Endoskopické odstránenie konkrementov, cudzích telies a tamponády močového mechúra a 

cystotómia (sectio alta): odstránenie cudzieho telesa: perkutánne: transvezikálne
 

5o360 Epicystostómia otvorená 5o360 Epicystostómia otvorená  

5o361.0 Cystostómia: otvorene chirurgicky 5o361.0 Cystostómia: otvorene chirurgicky  

5o361.1 Cystostómia: perkutánne 5o361.1 Cystostómia: perkutánne  

5o362.0 Cystostómia: vezikokutaneostómia: s nekontinentnou stómou 5o362.0 Cystostómia: vezikokutaneostómia: s nekontinentnou stómou  

5o362.1 Cystostómia: vezikokutaneostómia: s kontinentnou stómou 5o362.1 Cystostómia: vezikokutaneostómia: s kontinentnou stómou  

5o363 Cystostómia: revízia cystostómie 5o363 Cystostómia: revízia cystostómie  

5o364
Cystostómia: operačná dilatácia cystostomického kanála s naložením hrubostennej epicystostomickej 

cievky
5o364

Cystostómia: operačná dilatácia cystostomického kanála s naložením hrubostennej epicystostomickej 

cievky
 

5o36x Cystostómia: ostatné 5o36x Cystostómia: iná  2)

5o370.0
Iná excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močového mechúra: excízia vrátane 

divertikulektómie: otvorene chirurgicky
5o370.0

Iná excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močového mechúra: excízia vrátane 

divertikulektomie: otvorene chirurgicky
 2)

5o370.4
Iná excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močového mechúra: excízia vrátane 

divertikulektómie: laparoskopicky
5o370.4

Iná excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močového mechúra: excízia vrátane 

divertikulektomie: laparoskopicky
 2)

5o371.0
Iná excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močového mechúra: deštrukcia: otvorene 

chirurgicky
5o371.0

Iná excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močového mechúra: deštrukcia: otvorene 

chirurgicky
 

5o371.4
Iná excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močového mechúra: deštrukcia: 

laparoskopicky
5o371.4

Iná excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močového mechúra: deštrukcia: 

laparoskopicky
 

5o372 Iná excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močového mechúra: myektómia 5o372 Iná excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močového mechúra: myektómia  

5o37x Iná excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močového mechúra: ostatné 5o37x Iná excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva močového mechúra: iná  2)

5o390 Vezikopexia suprapubická 5o390 Vezikopexia suprapubická  

5o391.0
Iné operácie na močovom mechúri: odstránenie konkrementu z náhradného močového mechúra: 

otvorene chirurgicky
5o391.0

Iné operácie na močovom mechúri: odstránenie konkrementu z náhradného močového mechúra: 

otvorene chirurgicky
 

5o391.1
Iné operácie na močovom mechúri: odstránenie konkrementu z náhradného močového mechúra: 

perkutánne
5o391.1

Iné operácie na močovom mechúri: odstránenie konkrementu z náhradného močového mechúra: 

perkutánne
 

5o391.3
Iné operácie na močovom mechúri: odstránenie konkrementu z náhradného močového mechúra: cez 

stómiu
5o391.3

Iné operácie na močovom mechúri: odstránenie konkrementu z náhradného močového mechúra: cez 

stómiu
 

5o391.4
Iné operácie na močovom mechúri: odstránenie konkrementu z náhradného močového mechúra: 

laparoskopicky
5o391.4

Iné operácie na močovom mechúri: odstránenie konkrementu z náhradného močového mechúra: 

laparoskopicky
 



5o391.t
Iné operácie na močovom mechúri: odstránenie konkrementu z náhradného močového mechúra: 

transuretrálne
5o391.t

Iné operácie na močovom mechúri: odstránenie konkrementu z náhradného močového mechúra: 

transuretrálne
 

5o391.x
Iné operácie na močovom mechúri: odstránenie konkrementu z náhradného močového mechúra: 

ostatné
5o391.x Iné operácie na močovom mechúri: odstránenie konkrementu z náhradného močového mechúra: iné  2)

5o392.0
Iné operácie na močovom mechúri: odstránenie cudzieho telesa z náhradného mechúra: otvorene 

chirurgicky
5o392.0

Iné operácie na močovom mechúri: odstránenie cudzieho telesa z náhradného mechúra: otvorene 

chirurgicky
 

5o392.1 Iné operácie na močovom mechúri: odstránenie cudzieho telesa z náhradného mechúra: perkutánne 5o392.1 Iné operácie na močovom mechúri: odstránenie cudzieho telesa z náhradného mechúra: perkutánne  

5o392.3 Iné operácie na močovom mechúri: odstránenie cudzieho telesa z náhradného mechúra: cez stómiu 5o392.3 Iné operácie na močovom mechúri: odstránenie cudzieho telesa z náhradného mechúra: cez stómiu  

5o392.4
Iné operácie na močovom mechúri: odstránenie cudzieho telesa z náhradného mechúra: 

laparoskopicky
5o392.4

Iné operácie na močovom mechúri: odstránenie cudzieho telesa z náhradného mechúra: 

laparoskopicky
 

5o392.t
Iné operácie na močovom mechúri: odstránenie cudzieho telesa z náhradného mechúra: 

transuretrálne
5o392.t

Iné operácie na močovom mechúri: odstránenie cudzieho telesa z náhradného mechúra: 

transuretrálne
 

5o392.x Iné operácie na močovom mechúri: odstránenie cudzieho telesa z náhradného mechúra: ostatné 5o392.x Iné operácie na močovom mechúri: odstránenie cudzieho telesa z náhradného mechúra: iné  2)

5o393.0 Iné operácie na močovom mechúri: odstránenie hlienov z náhradného mechúra: otvorene chirurgicky 5o393.0 Iné operácie na močovom mechúri: odstránenie hlienov z náhradného mechúra: otvorene chirurgicky  

5o393.1 Iné operácie na močovom mechúri: odstránenie hlienov z náhradného mechúra: perkutánne 5o393.1 Iné operácie na močovom mechúri: odstránenie hlienov z náhradného mechúra: perkutánne  

5o393.3 Iné operácie na močovom mechúri: odstránenie hlienov z náhradného mechúra: cez stómiu 5o393.3 Iné operácie na močovom mechúri: odstránenie hlienov z náhradného mechúra: cez stómiu  

5o393.4 Iné operácie na močovom mechúri: odstránenie hlienov z náhradného mechúra: laparoskopicky 5o393.4 Iné operácie na močovom mechúri: odstránenie hlienov z náhradného mechúra: laparoskopicky  

5o393.t Iné operácie na močovom mechúri: odstránenie hlienov z náhradného mechúra: transuretrálne 5o393.t Iné operácie na močovom mechúri: odstránenie hlienov z náhradného mechúra: transuretrálne  

5o393.x Iné operácie na močovom mechúri: odstránenie hlienov z náhradného mechúra: ostatné 5o393.x Iné operácie na močovom mechúri: odstránenie hlienov z náhradného mechúra: iné  2)

5o394.0
Iné operácie na močovom mechúri: excízia patologicky zmeneného tkaniva z náhradného mechúra: 

otvorene chirurgicky
5o394.0

Iné operácie na močovom mechúri: excízia patologicky zmeneného tkaniva z náhradného mechúra: 

otvorene chirurgicky
 

5o394.1
Iné operácie na močovom mechúri: excízia patologicky zmeneného tkaniva z náhradného mechúra: 

perkutánne
5o394.1

Iné operácie na močovom mechúri: excízia patologicky zmeneného tkaniva z náhradného mechúra: 

perkutánne
 

5o394.3
Iné operácie na močovom mechúri: excízia patologicky zmeneného tkaniva z náhradného mechúra: cez 

stómiu
5o394.3

Iné operácie na močovom mechúri: excízia patologicky zmeneného tkaniva z náhradného mechúra: cez 

stómiu
 

5o394.4
Iné operácie na močovom mechúri: excízia patologicky zmeneného tkaniva z náhradného mechúra: 

laparoskopicky
5o394.4

Iné operácie na močovom mechúri: excízia patologicky zmeneného tkaniva z náhradného mechúra: 

laparoskopicky
 

5o394.t
Iné operácie na močovom mechúri: excízia patologicky zmeneného tkaniva z náhradného mechúra: 

transuretrálne
5o394.t

Iné operácie na močovom mechúri: excízia patologicky zmeneného tkaniva z náhradného mechúra: 

transuretrálne
 

5o394.x
Iné operácie na močovom mechúri: excízia patologicky zmeneného tkaniva z náhradného mechúra: 

ostatné
5o394.x Iné operácie na močovom mechúri: excízia patologicky zmeneného tkaniva z náhradného mechúra: iné  2)

5o395.0 Iné operácie na močovom mechúri: operačné zastavenie krvácania: otvorene chirurgicky 5o395.0 Iné operácie na močovom mechúri: operačné zastavenie krvácania: otvorene chirurgicky  

5o395.1 Iné operácie na močovom mechúri: operačné zastavenie krvácania: perkutánne 5o395.1 Iné operácie na močovom mechúri: operačné zastavenie krvácania: perkutánne  

5o395.3 Iné operácie na močovom mechúri: operačné zastavenie krvácania: cez stómiu 5o395.3 Iné operácie na močovom mechúri: operačné zastavenie krvácania: cez stómiu  

5o395.4 Iné operácie na močovom mechúri: operačné zastavenie krvácania: laparoskopicky 5o395.4 Iné operácie na močovom mechúri: operačné zastavenie krvácania: laparoskopicky  

5o395.t Iné operácie na močovom mechúri: operačné zastavenie krvácania: transuretrálne 5o395.t Iné operácie na močovom mechúri: operačné zastavenie krvácania: transuretrálne  

5o395.x Iné operácie na močovom mechúri: operačné zastavenie krvácania: ostatné 5o395.x Iné operácie na močovom mechúri: operačné zastavenie krvácania: iné  2)

5o396.0 Iné operácie na močovom mechúri: operačná dilatácia: otvorene chirurgicky 5o396.0 Iné operácie na močovom mechúri: operačná dilatácia: otvorene chirurgicky  

5o396.1 Iné operácie na močovom mechúri: operačná dilatácia: perkutánne 5o396.1 Iné operácie na močovom mechúri: operačná dilatácia: perkutánne  

5o396.3 Iné operácie na močovom mechúri: operačná dilatácia: cez stómiu 5o396.3 Iné operácie na močovom mechúri: operačná dilatácia: cez stómiu  

5o396.4 Iné operácie na močovom mechúri: operačná dilatácia: laparoskopicky 5o396.4 Iné operácie na močovom mechúri: operačná dilatácia: laparoskopicky  

5o396.t Iné operácie na močovom mechúri: operačná dilatácia: transuretrálne 5o396.t Iné operácie na močovom mechúri: operačná dilatácia: transuretrálne  

5o396.x Iné operácie na močovom mechúri: operačná dilatácia: ostatné 5o396.x Iné operácie na močovom mechúri: operačná dilatácia: iné  2)

5o397.0 Iné operácie na močovom mechúri: injekčná liečba: otvorene chirurgicky 5o397.0 Iné operácie na močovom mechúri: injekčná liečba: otvorene chirurgicky  

5o397.1 Iné operácie na močovom mechúri: injekčná liečba: perkutánne 5o397.1 Iné operácie na močovom mechúri: injekčná liečba: perkutánne  

5o397.3 Iné operácie na močovom mechúri: injekčná liečba: cez stómiu 5o397.3 Iné operácie na močovom mechúri: injekčná liečba: cez stómiu  

5o397.4 Iné operácie na močovom mechúri: injekčná liečba: laparoskopicky 5o397.4 Iné operácie na močovom mechúri: injekčná liečba: laparoskopicky  

5o397.t Iné operácie na močovom mechúri: injekčná liečba: transuretrálne 5o397.t Iné operácie na močovom mechúri: injekčná liečba: transuretrálne  



5o397.x Iné operácie na močovom mechúri: injekčná liečba: ostatné 5o397.x Iné operácie na močovom mechúri: injekčná liečba: iné  2)

5o398.0 Iné operácie na močovom mechúri: revízia: otvorene chirurgicky 5o398.0 Iné operácie na močovom mechúri: revízia: otvorene chirurgicky  

5o398.1 Iné operácie na močovom mechúri: revízia: perkutánne 5o398.1 Iné operácie na močovom mechúri: revízia: perkutánne  

5o398.3 Iné operácie na močovom mechúri: revízia: cez stómiu 5o398.3 Iné operácie na močovom mechúri: revízia: cez stómiu  

5o398.4 Iné operácie na močovom mechúri: revízia: laparoskopicky 5o398.4 Iné operácie na močovom mechúri: revízia: laparoskopicky  

5o398.t Iné operácie na močovom mechúri: revízia: transuretrálne 5o398.t Iné operácie na močovom mechúri: revízia: transuretrálne  

5o398.x Iné operácie na močovom mechúri: revízia: ostatné 5o398.x Iné operácie na močovom mechúri: revízia: iné  2)

5o39x.0 Iné operácie na močovom mechúri: otvorene chirurgicky 5o39x.0 Iné operácie na močovom mechúri: iné: otvorene chirurgicky  2)

5o39x.1 Iné operácie na močovom mechúri: perkutánne 5o39x.1 Iné operácie na močovom mechúri: iné: perkutánne  2)

5o39x.3 Iné operácie na močovom mechúri: cez stómiu 5o39x.3 Iné operácie na močovom mechúri: iné: cez stómiu  2)

5o39x.4 Iné operácie na močovom mechúri: laparoskopicky 5o39x.4 Iné operácie na močovom mechúri: iné: laparoskopicky  2)

5o39x.t Iné operácie na močovom mechúri: transuretrálne 5o39x.t Iné operácie na močovom mechúri: iné: transuretrálne  2)

5o39x.x Iné operácie na močovom mechúri: ostatné 5o39x.x Iné operácie na močovom mechúri: iné: iné  2)

5o400
Rekonštrukcia močovej rúry: rekonštrukcia prostatickej alebo membranóznej časti močovej rúry po 

poranení
5o400

Rekonštrukcia močovej rúry: rekonštrukcia prostatickej alebo membranóznej časti močovej rúry po 

poranení
 

5o401 Rekonštrukcia močovej rúry: uzavretie uretrostómie 5o401 Rekonštrukcia močovej rúry: uzavretie uretrostómie  

5o402 Rekonštrukcia močovej rúry: uzavretie uretrokutánnej fistuly 5o402 Rekonštrukcia močovej rúry: uzavretie uretrokutánnej fistuly  

5o404 Rekonštrukcia močovej rúry: uzavretie uretrorektálnej fistuly 5o404 Rekonštrukcia močovej rúry: uzavretie uretrorektálnej fistuly  

5o405 Rekonštrukcia močovej rúry: reanastomóza po poranení 5o405 Rekonštrukcia močovej rúry: reanastomóza po poranení  

5o406 Rekonštrukcia močovej rúry: reanastomóza s resekciou striktúry 5o406 Rekonštrukcia močovej rúry: reanastomóza s resekciou striktúry  

5o407 End to end anastomóza močovej rúry 5o407 End to end anastomóza močovej rúry  

5o408.1 Onlay plastika: pri striktúre močovej rúry 5o408.1 Onlay plastika: pri striktúre močovej rúry  

5o408.2 Onlay plastika so štepom z bukálnej sliznice 5o40e Onlay plastika so štepom z bukálnej sliznice 1) 

5o408.x Onlay plastika: ostatné 5o408.x Onlay plastika: iné  2)

5o409.1 Inlay Onlay plastika: pri striktúre močovej rúry 5o409.1 Inlay Onlay plastika: pri striktúre močovej rúry  

5o409.x Inlay Onlay plastika: ostatné 5o409.x Inlay Onlay plastika: iné  2)

5o40a.1 Rekonštrukcia močovej rúry: plastická rekonštrukcia, jednodobá: s použitím kože prepúcia 5o40a.1 Rekonštrukcia močovej rúry: plastická rekonštrukcia, jednodobá: s použitím kože prepúcia  

5o40a.2 Rekonštrukcia močovej rúry: plastická rekonštrukcia, jednodobá: s použitím kože penisu 5o40a.2 Rekonštrukcia močovej rúry: plastická rekonštrukcia, jednodobá: s použitím kože penise  2)

5o40a.3
Rekonštrukcia močovej rúry: plastická rekonštrukcia, jednodobá: s použitím transplantátu sliznice 

dutiny ústnej
5o40a.3

Rekonštrukcia močovej rúry: plastická rekonštrukcia, jednodobá: s použitím transplantátu sliznice 

dutiny ústnej
 

5o40a.4
Rekonštrukcia močovej rúry: plastická rekonštrukcia, jednodobá: s použitím sliznice močového 

mechúra
5o40a.4

Rekonštrukcia močovej rúry: plastická rekonštrukcia, jednodobá: s použitím sliznice močového 

mechúra
 

5o40a.5
Rekonštrukcia močovej rúry: plastická rekonštrukcia, jednodobá: s použitím okolitých tkanív, pri 

striktúre
5o40a.5 Jednodobá plastika pri striktúre močovej rúry použitím okolitých tkanív  2)

5o40a.x Rekonštrukcia močovej rúry: plastická rekonštrukcia, jednodobá: ostatné 5o40a.x Rekonštrukcia močovej rúry: plastická rekonštrukcia, jednodobá: iné  2)

5o40b.1 Rekonštrukcia močovej rúry: plastická rekonštrukcia, dvojdobá, prvá doba: s použitím kože prepúcia 5o40b.1 Rekonštrukcia močovej rúry: plastická rekonštrukcia, dvojdobá, prvá doba: s použitím kože prepúcia  

5o40b.2 Rekonštrukcia močovej rúry: plastická rekonštrukcia, dvojdobá, prvá doba: s použitím kože penisu 5o40b.2 Rekonštrukcia močovej rúry: plastická rekonštrukcia, dvojdobá, prvá doba: s použitím kože penise  2)

5o40b.3
Rekonštrukcia močovej rúry: plastická rekonštrukcia, dvojdobá, prvá doba: s použitím transplantátu 

sliznice dutiny ústnej
5o40b.3

Rekonštrukcia močovej rúry: plastická rekonštrukcia, dvojdobá, prvá doba: s použitím transplantátu 

sliznice dutiny ústnej
 

5o40b.4
Rekonštrukcia močovej rúry: plastická rekonštrukcia, dvojdobá, prvá doba: s použitím sliznice 

močového mechúra
5o40b.4

Rekonštrukcia močovej rúry: plastická rekonštrukcia, dvojdobá, prvá doba: s použitím sliznice 

močového mechúra
 

5o40b.5
Rekonštrukcia močovej rúry: plastická rekonštrukcia, dvojdobá: s použitím okolitých tkanív, pri 

striktúre močovej rúry 
5o40b.5 Rekonštrukcia močovej rúry: dvojdoba plastika pri striktúre močovej rúry použitím okolitých tkanív  2)

5o40b.6
Rekonštrukcia močovej rúry: plastická rekonštrukcia, dvojdobá: s použitím bukálnej sliznice, pri 

striktúre močovej rúry
5o40b.6 Rekonštrukcia močovej rúry: dvojdoba plastika pri striktúre močovej rúry použitím bukálnej sliznice  2)

5o40b.x Rekonštrukcia močovej rúry: plastická rekonštrukcia, dvojdobá, prvá doba: ostatné 5o40b.x Rekonštrukcia močovej rúry: plastická rekonštrukcia, dvojdobá, prvá doba: iné  2)

5o40c Rekonštrukcia močovej rúry: plastická rekoštrukcia ženskej epispádie 5o40c Rekonštrukcia močovej rúry: plastická rekoštrukcia ženskej epispádie  

5o40d Rekonštrukcia močovej rúry: plastická rekonštrukcia ženskej hypospádie 5o40d Rekonštrukcia močovej rúry: plastická rekonštrukcia ženskej hypospádie  

5o40x Rekonštrukcia močovej rúry: iné rekonštrukcie na močovej rúre 5o40x Rekonštrukcia močovej rúry: iné rekonštrukcie na močovej rúre  

5o410 Uretrolitotómia 5o410 Uretrolitotómia  

5o411.0 Uretrotómia: otvorene chirurgicky 5o411.0 Uretrotómia: otvorene chirurgicky  



5o411.1 Optická uretrotómia 5o411.1 Optická uretrotómia  

5o411.2 Laserová uretrotómia 5o411.2 Laserová uretrotómia  

5o412.0 Uretrostómia: otvorene chirurgicky 5o412.0 Uretrostómia: otvorene chirurgicky  

5o412.1 Uretrostómia: perineálne 5o412.1 Uretrostómia: perineálne  

5o413 Uretrektómia ako samostatný výkon: jednoduchá uretrektómia u muža 5o413 Uretrektómia ako samostatný výkon: jednoduchá uretrektómia u muža  

5o414 Uretrektómia ako samostatný výkon: radikálna uretrektómia u muža 5o414 Uretrektómia ako samostatný výkon: radikálna uretrektómia u muža  

5o41c Uretrektómia ako samostatný výkon: jednoduchá uretrektómia u ženy 5o41c Uretrektómia ako samostatný výkon: jednoduchá uretrektómia u ženy  

5o41d Uretrektómia ako samostatný výkon: radikálna uretrektómia u ženy 5o41d Uretrektómia ako samostatný výkon: radikálna uretrektómia u ženy  

5o41x Uretrektómia ako samostatný výkon: ostatné 5o41x Uretrektómia ako samostatný výkon: iná  2)

5o420.0
Excízia, deštrukcia a resekcia patologicky zmeneného tkaniva močovej rúry: excízia tkaniva močovej 

rúry: otvorene chirurgicky
5o420.0

Excízia, deštrukcia a resekcia patologicky zmeneného tkaniva močovej rúry: excízia tkaniva močovej 

rúry: otvorene chirurgicky
 

5o421 Excízia, deštrukcia a resekcia patologicky zmeneného tkaniva močovej rúry: excízia karunkuly 5o421 Excízia, deštrukcia a resekcia patologicky zmeneného tkaniva močovej rúry: excízia karunkuly  

5o422.2
Excízia, deštrukcia a resekcia patologicky zmeneného tkaniva močovej rúry: resekcia tkaniva močovej 

rúry: perkutan-transvezikálne
5o422.2

Excízia, deštrukcia a resekcia patologicky zmeneného tkaniva močovej rúry: resekcia tkaniva močovej 

rúry: perkutan-transvezikálne
 

5o422.t
Excízia, deštrukcia a resekcia patologicky zmeneného tkaniva močovej rúry: resekcia tkaniva močovej 

rúry: transuretrálne
5o422.t

Excízia, deštrukcia a resekcia patologicky zmeneného tkaniva močovej rúry: resekcia tkaniva močovej 

rúry: transuretrálne
 

5o423.2
Excízia, deštrukcia a resekcia patologicky zmeneného tkaniva močovej rúry: deštrukcia tkaniva močovej 

rúry: perkutan-transvezikálne
5o423.2

Excízia, deštrukcia a resekcia patologicky zmeneného tkaniva močovej rúry: deštrukcia tkaniva močovej 

rúry: perkutan-transvezikálne
 

5o423.t
Excízia, deštrukcia a resekcia patologicky zmeneného tkaniva močovej rúry: deštrukcia tkaniva močovej 

rúry: transuretrálne
5o423.t

Excízia, deštrukcia a resekcia patologicky zmeneného tkaniva močovej rúry: deštrukcia tkaniva močovej 

rúry: transuretrálne
 

5o42x Excízia, deštrukcia a resekcia patologicky zmeneného tkaniva močovej rúry: ostatné 5o42x Excízia, deštrukcia a resekcia patologicky zmeneného tkaniva močovej rúry: iná  2)

5o430.0
Transuretrálna incízia patologicky zmeneného tkaniva močovej rúry: vnútorná uretrotómia bez 

optickej kontroly (Ottis)
5o430.0

Transuretrálna incízia patologicky zmeneného tkaniva močovej rúry: vnútorná uretrotómia bez 

optickej kontroly (Ottis)
 

5o430.1
Transuretrálna incízia patologicky zmeneného tkaniva močovej rúry: vnútorná uretrotómia pod 

optickou kontrolou
5o430.1

Transuretrálna incízia patologicky zmeneného tkaniva močovej rúry: vnútorná uretrotómia pod 

optickou kontrolou
 

5o430.2 Transuretrálna incízia patologicky zmeneného tkaniva močovej rúry: vnútorná uretrotómia: laserom 5o430.2 Transuretrálna incízia patologicky zmeneného tkaniva močovej rúry: vnútorná uretrotómia: laserom  

5o431
Transuretrálna incízia patologicky zmeneného tkaniva močovej rúry: incízia vonkajšieho zvierača 

močovej rúry
5o431

Transuretrálna incízia patologicky zmeneného tkaniva močovej rúry: incízia vonkajšieho zvierača 

močovej rúry
 

5o432 Resekcia jedného alebo viacerých tumorov na vonkajšom ústí močovej rúry 5o432 Resekcia jedného alebo viacerých tumorov na vonkajšom ústí močovej rúry  

5o43x Transuretrálna incízia patologicky zmeneného tkaniva močovej rúry: ostatné 5o43x Transuretrálna incízia patologicky zmeneného tkaniva močovej rúry: iná  2)

5o440 Plastická meatotómia močovej rúry: incízia močovej rúry 5o440 Plastická meatotómia močovej rúry: incízia močovej rúry  

5o441 Plastická meatotómia močovej rúry: meatoplastika 5o441 Plastická meatotómia močovej rúry: meatoplastika  

5o442 Meatotómia 5o442 Meatotómia  

5o443 MA- meatal advancement 5o443 MA- meatal advancement  

5o44x Plastická meatotómia močovej rúry: ostatné 5o44x Plastická meatotómia močovej rúry: iné  2)

5o450 Balóniková dilatácia striktúry močovej rúry 5o450 Balóniková dilatácia striktúry močovej rúry  

5o451 Operačná dilatácia močovej rúry: sondáž močovej rúry 5o451 Operačná dilatácia močovej rúry: sondáž močovej rúry  

5o452 Dilatácia striktúry močovej rúry 5o452 Dilatácia striktúry močovej rúry  

5o45x Operačná dilatácia močovej rúry: iná operačná dilatácia močovej rúry 5o45x Operačná dilatácia močovej rúry: iná operačná dilatácia močovej rúry  

5o490 TIP - Snodgrassova plastika 5o490 TIP - Snodgrassova plastika  

5o491 Operácia cystouretro-enterokély rekonštrukčná, prípadne s plastikou sfinkteru 5o491 Operácia cystouretro-enterokély rekonštrukčná, prípadne s plastikou sfinkteru  

5o492 Iné operácie na močovej rúre a periuretrálnom tkanive: zavedenie stentu do močovej rúry 5o492 Iné operácie na močovej rúre a periuretrálnom tkanive: zavedenie stentu do močovej rúry  

5o493 Zavedenie uretrálnej endoprotézy transuretrálne 5o493 Zavedenie uretrálnej endoprotézy transuretrálne  

5o494 Odstránenie uretrálnej endoprotézy transuretrálne 5o494 Odstránenie uretrálnej endoprotézy transuretrálne  

5o495 Iné operácie na močovej rúre a periuretrálnom tkanive: odstránenie stentu z močovej rúry 5o495 Iné operácie na močovej rúre a periuretrálnom tkanive: odstránenie stentu z močovej rúry  

5o496 Iné operácie na močovej rúre a periuretrálnom tkanive: incízia periuretrálneho tkaniva 5o496 Iné operácie na močovej rúre a periuretrálnom tkanive: incízia periuretrálneho tkaniva  

5o497 Iné operácie na močovej rúre a periuretrálnom tkanive: excízia periuretrálneho tkaniva 5o497 Iné operácie na močovej rúre a periuretrálnom tkanive: excízia periuretrálneho tkaniva  

5o498 Iné operácie na močovej rúre a periuretrálnom tkanive: adheziolýza 5o498 Iné operácie na močovej rúre a periuretrálnom tkanive: adheziolýza  

5o499 Divulzia močovej rúry 5o499 Divulzia močovej rúry  

5o49a.1 Submukózna aplikácia látok do močovej rúry endoskopicky: u muža 5o49a.1 Submukózna aplikácia látok do močovej rúry endoskopicky: u muža  

5o49a.2 Submukózna aplikácia látok do močovej rúry endoskopicky: u ženy 5o49a.2 Submukózna aplikácia látok do močovej rúry endoskopicky: u ženy  



5o49b Posunutie vonkajšieho ústia močovej rúry a glanduloplastika 5o49b Posunutie vonkajšieho ústia močovej rúry a glanduloplastika  

5o49c Duckettova plastika 5o49c Duckettova plastika  

5o49x Iné operácie na močovej rúre a periuretrálnom tkanive: ostatné 5o49x Iné operácie na močovej rúre a periuretrálnom tkanive: iné  2)

5o900.1 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: perirenálna incízia: otvorene chirurgicky abdominálne 5o900.1 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: perirenálna incízia: otvorene chirurgicky abdominálne  

5o900.2 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: perirenálna incízia: lumbotomicky 5o900.2 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: perirenálna incízia: lumbotomicky  

5o900.3 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: perirenálna incízia: perkutánne 5o900.3 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: perirenálna incízia: perkutánne  

5o900.4 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: perirenálna incízia: laparoskopicky 5o900.4 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: perirenálna incízia: laparoskopicky  

5o900.x Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: perirenálna incízia: ostatné 5o900.x Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: perirenálna incízia: iné  2)

5o901.1 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: perirenálna drenáž: otvorene chirurgicky abdominálne 5o901.1 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: perirenálna drenáž: otvorene chirurgicky abdominálne  

5o901.2 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: perirenálna drenáž: lumbotomicky 5o901.2 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: perirenálna drenáž: lumbotomicky  

5o901.3 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: perirenálna drenáž: perkutánne 5o901.3 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: perirenálna drenáž: perkutánne  

5o901.4 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: perirenálna drenáž: laparoskopicky 5o901.4 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: perirenálna drenáž: laparoskopicky  

5o901.x Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: perirenálna drenáž: ostatné 5o901.x Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: perirenálna drenáž: iné  2)

5o902.1 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: drenáž, retroperitoneálne: laparotomicky 5o902.1 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: drenáž, retroperitoneálne: laparotomicky  

5o902.2 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: drenáž, retroperitoneálne: lumbotomicky 5o902.2 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: drenáž, retroperitoneálne: lumbotomicky  

5o902.3 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: drenáž, retroperitoneálne: perkutánne 5o902.3 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: drenáž, retroperitoneálne: perkutánne  

5o902.4 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: drenáž, retroperitoneálne: laparoskopicky 5o902.4 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: drenáž, retroperitoneálne: laparoskopicky  

5o902.x Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: drenáž, retroperitoneálne: ostatné 5o902.x Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: drenáž, retroperitoneálne: iné  2)

5o903.1 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: panvová drenáž: laparotomicky 5o903.1 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: panvová drenáž: laparotomicky  

5o903.2 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: panvová drenáž: lumbotomicky 5o903.2 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: panvová drenáž: lumbotomicky  

5o903.3 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: panvová drenáž: perkutánne 5o903.3 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: panvová drenáž: perkutánne  

5o903.4 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: panvová drenáž: laparoskopicky 5o903.4 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: panvová drenáž: laparoskopicky  

5o903.x Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: panvová drenáž: ostatné 5o903.x Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: panvová drenáž: iné  2)

5o904 Rektálna incízia a drenáž panvového abscesu 5o904 Rektálna incízia a drenáž panvového abscesu  

5o905.1 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: excízia perirenálneho tkaniva: laparotomicky 5o905.1 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: excízia perirenálneho tkaniva: laparotomicky  

5o905.2 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: excízia perirenálneho tkaniva: lumbotomicky 5o905.2 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: excízia perirenálneho tkaniva: lumbotomicky  

5o905.3 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: excízia perirenálneho tkaniva: perkutánne 5o905.3 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: excízia perirenálneho tkaniva: perkutánne  

5o905.4 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: excízia perirenálneho tkaniva: laparoskopicky 5o905.4 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: excízia perirenálneho tkaniva: laparoskopicky  

5o905.x Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: excízia perirenálneho tkaniva: ostatné 5o905.x Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: excízia perirenálneho tkaniva: iné  2)

5o906.1 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: excízia retroperitoneálneho tkaniva: laparotomicky 5o906.1 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: excízia retroperitoneálneho tkaniva: laparotomicky  

5o906.2 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: excízia retroperitoneálneho tkaniva: lumbotomicky 5o906.2 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: excízia retroperitoneálneho tkaniva: lumbotomicky  

5o906.3 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: excízia retroperitoneálneho tkaniva: perkutánne 5o906.3 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: excízia retroperitoneálneho tkaniva: perkutánne  

5o906.4 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: excízia retroperitoneálneho tkaniva: laparoskopicky 5o906.4 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: excízia retroperitoneálneho tkaniva: laparoskopicky  

5o906.x Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: excízia retroperitoneálneho tkaniva: ostatné 5o906.x Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: excízia retroperitoneálneho tkaniva: iné  2)

5o907.1
Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: radikálna paraaortálna lymfadenektómia v kombinácii s 

inými operáciami: laparotomicky
5o907.1

Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: radikálna paraaortálna lymfadenektómia v kombinácii s 

inými operáciami: laparotomicky
 

5o907.2
Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: radikálna paraaortálna lymfadenektómia v kombinácii s 

inými operáciami: lumbotomicky
5o907.2

Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: radikálna paraaortálna lymfadenektómia v kombinácii s 

inými operáciami: lumbotomicky
 

5o907.3
Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: radikálna paraaortálna lymfadenektómia v kombinácii s 

inými operáciami: perkutánne
5o907.3

Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: radikálna paraaortálna lymfadenektómia v kombinácii s 

inými operáciami: perkutánne
 

5o907.4
Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: radikálna paraaortálna lymfadenektómia v kombinácii s 

inými operáciami: laparoskopicky
5o907.4

Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: radikálna paraaortálna lymfadenektómia v kombinácii s 

inými operáciami: laparoskopicky
 

5o907.x
Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: radikálna paraaortálna lymfadenektómia v kombinácii s 

inými operáciami: ostatné
5o907.x

Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: radikálna paraaortálna lymfadenektómia v kombinácii s 

inými operáciami: iné
 2)

5o908.1
Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: radikálna panvová lymfadenektómia v kombinácii s inými 

operáciami: laparotomicky
5o908.1

Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: radikálna panvová lymfadenektómia v kombinácii s inými 

operáciami: laparotomicky
 



5o908.2
Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: radikálna panvová lymfadenektómia v kombinácii s inými 

operáciami: lumbotomicky
5o908.2

Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: radikálna panvová lymfadenektómia v kombinácii s inými 

operáciami: lumbotomicky
 

5o908.3
Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: radikálna panvová lymfadenektómia v kombinácii s inými 

operáciami: perkutánne
5o908.3

Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: radikálna panvová lymfadenektómia v kombinácii s inými 

operáciami: perkutánne
 

5o908.4
Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: radikálna panvová lymfadenektómia v kombinácii s inými 

operáciami: laparoskopicky
5o908.4

Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: radikálna panvová lymfadenektómia v kombinácii s inými 

operáciami: laparoskopicky
 

5o908.x
Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: radikálna panvová lymfadenektómia v kombinácii s inými 

operáciami: ostatné
5o908.x

Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: radikálna panvová lymfadenektómia v kombinácii s inými 

operáciami: iné
 2)

5o909.1
Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: resekcia tkaniva bez presného určenia vzťahu k orgánu: 

laparotomicky
5o909.1

Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: resekcia tkaniva bez presného určenia vzťahu k orgánu: 

laparotomicky
 

5o909.2
Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: resekcia tkaniva bez presného určenia vzťahu k orgánu: 

lumbotomicky
5o909.2

Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: resekcia tkaniva bez presného určenia vzťahu k orgánu: 

lumbotomicky
 

5o909.3
Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: resekcia tkaniva bez presného určenia vzťahu k orgánu: 

perkutánne
5o909.3

Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: resekcia tkaniva bez presného určenia vzťahu k orgánu: 

perkutánne
 

5o909.4
Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: resekcia tkaniva bez presného určenia vzťahu k orgánu: 

laparoskopicky
5o909.4

Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: resekcia tkaniva bez presného určenia vzťahu k orgánu: 

laparoskopicky
 

5o909.x
Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: resekcia tkaniva bez presného určenia vzťahu k orgánu: 

ostatné
5o909.x

Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: resekcia tkaniva bez presného určenia vzťahu k orgánu: 

iné
 2)

5o90x.1 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: iná: laparotomicky 5o90x.1 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: iná: laparotomicky  

5o90x.2 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: iná: lumbotomicky 5o90x.2 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: iná: lumbotomicky  

5o90x.3 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: iná: torakoabdominálne 5o90x.3 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: iná: torakoabdominálne  

5o90x.4 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: iná: laparoskopicky 5o90x.4 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: iná: laparoskopicky  

5o90x.5 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: iná: perkutánne 5o90x.5 Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: iná: perkutánne  

5o90x.x Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: iná: ostatné 5o90x.x Incízia a excízia retroperitoneálneho tkaniva: iná: iné  2)

5o910 Drenáž retroperitoneálneho priestoru perkutánna 5o910 Drenáž retroperitoneálneho priestoru perkutánna  

5o911 Incízia a excízia perivezikálneho tkaniva: incízia perivezikálneho tkaniva 5o911 Incízia a excízia perivezikálneho tkaniva: incízia perivezikálneho tkaniva  

5o912 Incízia a excízia perivezikálneho tkaniva: excízia perivezikálneho tkaniva 5o912 Incízia a excízia perivezikálneho tkaniva: excízia perivezikálneho tkaniva  

5o91x Incízia a excízia perivezikálneho tkaniva: ostatné 5o91x Incízia a excízia perivezikálneho tkaniva: iné  2)

5o920.1 Zákroky pri umelom zvierači: implantácia umelého zvierača: bulbárna, jeden prstenec 5o920.1 Zákroky pri umelom zvierači: implantácia umelého zvierača: bulbárna, jeden prstenec  

5o920.2 Zákroky pri umelom zvierači: implantácia umelého zvierača: bulbárna, dva prstence 5o920.2 Zákroky pri umelom zvierači: implantácia umelého zvierača: bulbárna, dva prstence  

5o920.3 Zákroky pri umelom zvierači: implantácia umelého zvierača: bulbárna, hrdlo močového mechúra 5o920.3 Zákroky pri umelom zvierači: implantácia umelého zvierača: bulbárna, hrdlo močového mechúra  

5o920.x Zákroky pri umelom zvierači: implantácia umelého zvierača: ostatné 5o920.x Zákroky pri umelom zvierači: implantácia umelého zvierača: ostatné  

5o921 Zákroky pri umelom zvierači: odstránenie umelého zvierača 5o921 Zákroky pri umelom zvierači: odstránenie umelého zvierača  

5o922.1 Zákroky pri umelom zvierači: výmena umelého zvierača: bulbárna, jeden prstenec 5o922.1 Zákroky pri umelom zvierači: výmena umelého zvierača: bulbárna, jeden prstenec  

5o922.2 Zákroky pri umelom zvierači: výmena umelého zvierača: bulbárna, dva prstence 5o922.2 Zákroky pri umelom zvierači: výmena umelého zvierača: bulbárna, dva prstence  

5o922.3 Zákroky pri umelom zvierači: výmena umelého zvierača: bulbárna, hrdlo močového mechúra 5o922.3 Zákroky pri umelom zvierači: výmena umelého zvierača: bulbárna, hrdlo močového mechúra  

5o922.x Zákroky pri umelom zvierači: výmena umelého zvierača: ostatné 5o922.x Zákroky pri umelom zvierači: výmena umelého zvierača: ostatné  

5o923 Zákroky pri umelom zvierači: revízia zákroku pri umelom zvierači 5o923 Zákroky pri umelom zvierači: revízia zákroku pri umelom zvierači  

5o92x Zákroky pri umelom zvierači: iné zákroky pri umelom zvierači 5o92x Zákroky pri umelom zvierači: iné zákroky pri umelom zvierači  

5o930.1 Transvaginálna závesná operácia s použitím autológneho materiálu: plastika levátorov 5o930.1 Transvaginálna závesná operácia s použitím autológneho materiálu: plastika levátorov  

5o930.2 Transvaginálna závesná operácia s použitím autológneho materiálu: pubokolokokcygeálna plastika 5o930.2 Transvaginálna závesná operácia s použitím autológneho materiálu: pubokolokokcygeálna plastika  

5o930.3 Transvaginálna závesná operácia s použitím autológneho materiálu: fasciová závesná operácia 5o930.3 Transvaginálna závesná operácia s použitím autológneho materiálu: fasciová závesná operácia  

5o930.x Transvaginálna závesná operácia s použitím autológneho materiálu: ostatné 5o930.x Transvaginálna závesná operácia s použitím autológneho materiálu: iné  2)

5o931.1 Transvaginálna závesná operácia s použitím alogénneho materiálu: dura 5o931.1 Transvaginálna závesná operácia s použitím alogénneho materiálu: dura  

5o931.2 Transvaginálna závesná operácia s použitím alogénneho materiálu: fascia 5o931.2 Transvaginálna závesná operácia s použitím alogénneho materiálu: fascia  

5o931.x Transvaginálna závesná operácia s použitím alogénneho materiálu: ostatné 5o931.x Transvaginálna závesná operácia s použitím alogénneho materiálu: iné  2)

5o932.1
Transvaginálna závesná operácia s použitím aloplastického materiálu: bezťahová vaginálna páska 

(TVT), alebo transobturatórna páska (TOT)
5o932.1

Transvaginálna závesná operácia s použitím aloplastického materiálu: bezťahová vaginálna páska 

(TVT), alebo transobturatórna páska (TOT)
 

5o932.x Transvaginálna závesná operácia s použitím aloplastického materiálu: ostatné 5o932.x Transvaginálna závesná operácia s použitím aloplastického materiálu: iné  2)

5o93x Transvaginálna závesná operácia: ostatné 5o93x Transvaginálna závesná operácia: iná  2)



5o941.1 Suprapubická uretrovezikálna sľučková operácia (sling) s použitím alogénneho materiálu: dura 5o941.1 Suprapubická uretrovezikálna sľučková operácia (sling) s použitím alogénneho materiálu: dura  

5o941.2 Suprapubická uretrovezikálna sľučková operácia (sling) s použitím alogénneho materiálu: fascia 5o941.2 Suprapubická uretrovezikálna sľučková operácia (sling) s použitím alogénneho materiálu: fascia  

5o941.3 Suprapubická uretrovezikálna sľučková operácia (sling) s použitím alogénneho materiálu: svalstvo 5o941.3 Suprapubická uretrovezikálna sľučková operácia (sling) s použitím alogénneho materiálu: svalstvo  

5o942.0
Suprapubická uretrovezikálna sľučková operácia (sling) s použitím aloplastického materiálu: 

neadjustovateľná
5o942.0

Suprapubická uretrovezikálna sľučková operácia (sling) s použitím aloplastického materiálu: 

neadjustovateľná
 

5o942.1
Suprapubická uretrovezikálna sľučková operácia (sling) s použitím aloplastického materiálu: 

adjustovateľná
5o942.1

Suprapubická uretrovezikálna sľučková operácia (sling) s použitím aloplastického materiálu: 

adjustovateľná
 

5o94x Suprapubická uretrovezikálna sľučková operácia (sling): ostatné 5o94x Suprapubická uretrovezikálna sľučková operácia (sling): iná  2)

5o950.1
Iné operácie pre inkontinenciu moču: parauretrálne instilačné metódy: s použitím dextranomér-

hyaluronidázového gélu
5o950.1

Iné operácie pre inkontinenciu moču: parauretrálne instilačné metódy: s použitím dextranomér-

hyaluronidázového gélu
 

5o950.2 Iné operácie pre inkontinenciu moču: parauretrálne instilačné metódy: s použitím iných materiálov 5o950.2 Iné operácie pre inkontinenciu moču: parauretrálne instilačné metódy: s použitím iných materiálov  

5o951 Iné operácie pre inkontinenciu moču: vytvorenie neomočovej rúry jednodobé 5o951 Iné operácie pre inkontinenciu moču: vytvorenie neomočovej rúry jednodobé  

5o952.1 Iné operácie pre inkontinenciu moču: vytvorenie neomočovej rúry dvojdobé: prvá doba 5o952.1 Iné operácie pre inkontinenciu moču: vytvorenie neomočovej rúry dvojdobé: prvá doba  

5o952.2 Iné operácie pre inkontinenciu moču: vytvorenie neomočovej rúry dvojdobé: druhá doba 5o952.2 Iné operácie pre inkontinenciu moču: vytvorenie neomočovej rúry dvojdobé: druhá doba  

5o953 Iné operácie pre inkontinenciu moču: uretropexia bez bližšieho určenia 5o953 Iné operácie pre inkontinenciu moču: uretropexia bez bližšieho určenia  

5o954 Iné operácie pre inkontinenciu moču: interpozičné operácie 5o954 Iné operácie pre inkontinenciu moču: interpozičné operácie  

5o955 Iné operácie pre inkontinenciu moču: uretrocystolýza u ženy 5o955 Iné operácie pre inkontinenciu moču: uretrocystolýza u ženy  

5o956.1 Suspenzná operácia (závesná operácia) pri inkontinencii u muža: s použitím aloplastického materiálu 5o956.1 Suspenzná operácia (závesná operácia) pri inkontinencii u muža: s použitím aloplastického materiálu  

5o956.x Suspenzná operácia (závesná operácia) pri inkontinencii u muža: ostatné 5o956.x Suspenzná operácia (závesná operácia) pri inkontinencii u muža: iná  2)

5o95a Iné operácie pre inkontinenciu moču: adjustovateľná liečba kontinencie: implantácia umelého zvierača 5o95a Iné operácie pre inkontinenciu moču: adjustovateľná liečba kontinencie: implantácia umelého zvierača  

5o95b Iné operácie pre inkontinenciu moču: adjustovateľná liečba kontinencie: explantácia umelého zvierača 5o95b Iné operácie pre inkontinenciu moču: adjustovateľná liečba kontinencie: explantácia umelého zvierača  

5o95c Iné operácie pre inkontinenciu moču: adjustovateľná liečba kontinencie: revízia umelého zvierača 5o95c Iné operácie pre inkontinenciu moču: adjustovateľná liečba kontinencie: revízia umelého zvierača  

5o95d Iné operácie pre inkontinenciu moču: adjustovateľná liečba kontinencie: výmena umelého zvierača 5o95d Iné operácie pre inkontinenciu moču: adjustovateľná liečba kontinencie: výmena umelého zvierača  

5o95x Iné operácie pre inkontinenciu moču: ostatné 5o95x Iné operácie pre inkontinenciu moču: iná  2)

5o960
Abdominálna retropubická a parauretrálna závesná operácia: uretropubopexia (napr. podľa Marshall-

Marchetti-Krantza)
5o960

Abdominálna retropubická a parauretrálna závesná operácia: uretropubopexia (napr. podľa Marshall-

Marchetti-Krantza)
 

5o961
Abdominálna retropubická a parauretrálna závesná operácia: uretrokolposuspenzia (napr. podľa 

Burcha)
5o961

Abdominálna retropubická a parauretrálna závesná operácia: uretrokolposuspenzia (napr. podľa 

Burcha)
 

5o962
Abdominálna retropubická a parauretrálna závesná operácia: uretrokolposuspenzia s laterálnou 

fixáciou pošvy
5o962

Abdominálna retropubická a parauretrálna závesná operácia: uretrokolposuspenzia s laterálnou 

fixáciou pošvy
 

5o963
Abdominálna retropubická a parauretrálna závesná operácia: parauretrálna ihlová suspenzia (napr. 

podľa Stamey-Pereyru, Raza)
5o963

Abdominálna retropubická a parauretrálna závesná operácia: parauretrálna ihlová suspenzia (napr. 

podľa Stamey-Pereyru, Raza)
 

5o96x Abdominálna retropubická a parauretrálna závesná operácia: ostatné 5o96x Abdominálna retropubická a parauretrálna závesná operácia: iná  2)

5o970 Odber štepu z bukálnej sliznice a nahradenie uretrálnej platničky 5o970 Odber štepu z bukálnej sliznice a nahradenie uretrálnej platničky  

5o971 Odber sliznice z ústnej dutiny na rekonštrukciu močovej rúry 5o971 Odber sliznice z ústnej dutiny na rekonštrukciu močovej rúry  

5o990 Zriasnenie uretrovezikálneho prechodu 5o990 Zriasnenie uretrovezikálneho prechodu  

5o992.10 Pelvic organ prolaps (POP), predný diel: laparotomicky, bez syntetického materiálu 5o992.10 Pelvic organ prolaps (POP), predný diel: laparotomicky, bez syntetického materiálu  

5o992.40 Pelvic organ prolaps (POP), predný diel: laparoskopicky, bez syntetického materiálu 5o992.40 Pelvic organ prolaps (POP), predný diel: laparoskopicky, bez syntetického materiálu  

5o992.70 Pelvic organ prolaps (POP), predný diel: vaginálne, bez syntetického materiálu 5o992.70 Pelvic organ prolaps (POP), predný diel: vaginálne, bez syntetického materiálu  

5o992.71 Pelvic organ prolaps (POP), predný diel: vaginálne, so syntetickým materiálom 5o992.71 Pelvic organ prolaps (POP), predný diel: vaginálne, so syntetickým materiálom  

5o993.11 Pelvic organ prolaps (POP), stredný diel: laparotomicky, so syntetickým materiálom 5o993.11 Pelvic organ prolaps (POP), stredný diel: laparotomicky, so syntetickým materiálom  

5o993.41 Pelvic organ prolaps (POP), stredný diel: laparoskopicky, so syntetickým materiálom 5o993.41 Pelvic organ prolaps (POP), stredný diel: laparoskopicky, so syntetickým materiálom  

5o993.70 Pelvic organ prolaps (POP), stredný diel: vaginálne, bez syntetického materiálu 5o993.70 Pelvic organ prolaps (POP), stredný diel: vaginálne, bez syntetického materiálu  

5o994.70 Pelvic organ prolaps (POP), zadný diel: vaginálne, bez syntetického materiálu 5o994.70 Pelvic organ prolaps (POP), zadný diel: vaginálne, bez syntetického materiálu  

5o994.71 Pelvic organ prolaps (POP), zadný diel: vaginálne, so syntetickým materiálom 5o994.71 Pelvic organ prolaps (POP), zadný diel: vaginálne, so syntetickým materiálom  



5o995.1
Iné operácie na močovopohlavnom systéme: resekcia alebo prerušenie aloplastickej pásky/sieťky ako 

revízia po operáciách pre inkontinenciu alebo prolaps: perineálne
5o995.1

Iné operácie na močovopohlavnom systéme: resekcia alebo prerušenie aloplastickej pásky/sieťky ako 

revízia po operáciách pre inkontinenciu alebo prolaps: perineálne
 

5o995.2
Iné operácie na močovopohlavnom systéme: resekcia alebo prerušenie aloplastickej pásky/sieťky ako 

revízia po operáciách pre inkontinenciu alebo prolaps: abdominálne
5o995.2

Iné operácie na močovopohlavnom systéme: resekcia alebo prerušenie aloplastickej pásky/sieťky ako 

revízia po operáciách pre inkontinenciu alebo prolaps: abdominálne
 

5o995.3
Iné operácie na močovopohlavnom systéme: resekcia alebo prerušenie aloplastickej pásky/sieťky ako 

revízia po operáciách pre inkontinenciu alebo prolaps: kombinovane vaginálne a abdominálne
5o995.3

Iné operácie na močovopohlavnom systéme: resekcia alebo prerušenie aloplastickej pásky/sieťky ako 

revízia po operáciách pre inkontinenciu alebo prolaps: kombinovane vaginálne a abdominálne
 

5o995.4
Iné operácie na močovopohlavnom systéme: resekcia alebo prerušenie aloplastickej pásky/sieťky ako 

revízia po operáciách pre inkontinenciu alebo prolaps: kombinovane abdominálne a perineálne
5o995.4

Iné operácie na močovopohlavnom systéme: resekcia alebo prerušenie aloplastickej pásky/sieťky ako 

revízia po operáciách pre inkontinenciu alebo prolaps: kombinovane abdominálne a perineálne
 

5o995.7
Iné operácie na močovopohlavnom systéme: resekcia alebo prerušenie aloplastickej pásky/sieťky ako 

revízia po operáciách pre inkontinenciu alebo prolaps: vaginálne
5o995.7

Iné operácie na močovopohlavnom systéme: resekcia alebo prerušenie aloplastickej pásky alebo sieťky 

ako revízia po operáciách pre inkontinenciu, alebo prolaps: vaginálne
 2)

5o995.x
Iné operácie na močovopohlavnom systéme: resekcia alebo prerušenie aloplastickej pásky/sieťky ako 

revízia po operáciách pre inkontinenciu alebo prolaps: ostatné
5o995.x

Iné operácie na močovopohlavnom systéme: resekcia alebo prerušenie aloplastickej pásky/sieťky ako 

revízia po operáciách pre inkontinenciu alebo prolaps: iné
 2)

5o99x Iné operácie na močovopohlavnom systéme: ostatné 5o99x Iné operácie na močovopohlavnom systéme: iné  2)

5p111.t Incízia prostaty, incízia/excízia periprostatického tkaniva: incízia prostaty: transuretrálne 5p111.t Incízia prostaty, incízia/excízia periprostatického tkaniva: incízia prostaty: transuretrálne  

5p111.x Incízia prostaty, incízia/excízia periprostatického tkaniva: incízia prostaty: ostatné 5p111.x Incízia prostaty, incízia/excízia periprostatického tkaniva: incízia prostaty: iná  2)

5p112 Incízia prostaty, incízia/excízia periprostatického tkaniva: incízia periprostatického tkaniva bez drenáže 5p112 Incízia prostaty, incízia/excízia periprostatického tkaniva: incízia periprostatického tkaniva bez drenáže  

5p113 Incízia prostaty, incízia/excízia periprostatického tkaniva: incízia periprostatického tkaniva a drenáž 5p113 Incízia prostaty, incízia/excízia periprostatického tkaniva: incízia periprostatického tkaniva a drenáž  

5p114 Incízia abscesu prostaty transuretrálna 5p114 Incízia abscesu prostaty transuretrálna  

5p115 Drenáž abscesu prostaty transrektálne 5p115 Drenáž abscesu prostaty transrektálne  

5p116 Incízia prostaty, incízia/excízia periprostatického tkaniva: excízia periprostatického tkaniva 5p116 Incízia prostaty, incízia/excízia periprostatického tkaniva: excízia periprostatického tkaniva  

5p11x Incízia prostaty, Incízia/excízia periprostatického tkaniva: ostatné 5p11x Incízia prostaty, Incízia/excízia periprostatického tkaniva: iná  2)

5p121.1 Prostatektómia: suprapubicky-transvezikálne: laparotomicky 5p121.1 Prostatektómia: suprapubicky-transvezikálne: laparotomicky  

5p121.2 Prostatektómia: retropubicky: laparotomicky 5p121.2 Prostatektómia: retropubicky: laparotomicky  

5p121.3 Prostatektómia: retropubicky: laparoskopicky 5p121.3 Prostatektómia: retropubicky: laparoskopicky  

5p121.4 Prostatektómia: transperineálne: laparotomicky 5p121.4 Prostatektómia: transperineálne: laparotomicky  

5p121.x Prostatektómia: ostatné 5p121.x Prostatektómia: iná  2)

5p122.2 Radikálna prostatektómia bez regionálnej lymfadenektómie: retropubicky 5p122.2 Radikálna prostatektómia bez regionálnej lymfadenektómie: retropubicky  

5p122.3 Radikálna prostatektómia bez regionálnej lymfadenektómie: perineálne 5p122.3 Radikálna prostatektómia bez regionálnej lymfadenektómie: perineálne  

5p122.4 Radikálna prostatektómia bez regionálnej lymfadenektómie: laparoskopicky 5p122.4 Radikálna prostatektómia bez regionálnej lymfadenektómie: laparoskopicky  

5p122.8 Radikálna prostatektómia bez regionálnej lymfadenektómie: roboticky 5p122.8 Radikálna prostatektómia bez regionálnej lymfadenektómie: roboticky  

5p123.2
Radikálna prostatektómia bez regionálnej lymfadenektómie so šetrením nervovocievnych zväzkov: 

retropubicky
5p123.2

Radikálna prostatektómia bez regionálnej lymfadenektómie so šetrením nervovocievnych zväzkov: 

retropubicky
 

5p123.3
Radikálna prostatektómia bez regionálnej lymfadenektómie so šetrením nervovocievnych zväzkov: 

perineálne
5p123.3

Radikálna prostatektómia bez regionálnej lymfadenektómie so šetrením nervovocievnych zväzkov: 

perineálne
 

5p123.4
Radikálna prostatektómia bez regionálnej lymfadenektómie so šetrením nervovocievnych zväzkov: 

laparoskopicky
5p123.4

Radikálna prostatektómia bez regionálnej lymfadenektómie so šetrením nervovocievnych zväzkov: 

laparoskopicky
 

5p123.8
Radikálna prostatektómia bez regionálnej lymfadenektómie so šetrením nervovocievnych zväzkov: 

roboticky
5p123.8

Radikálna prostatektómia bez regionálnej lymfadenektómie so šetrením nervovocievnych zväzkov: 

roboticky
 

5p124.2 Radikálna prostatektómia s regionálnou lymfadenektómiou: retropubicky 5p124.2 Radikálna prostatektómia s regionálnou lymfadenektómiou: retropubicky  

5p124.3
Radikálna prostatektómia s regionálnou lymfadenektómiou: perineálne a laparoskopická 

lymfadenektómia
5p124.3

Radikálna prostatektómia s regionálnou lymfadenektómiou: perineálne a laparoskopická 

lymfadenektómia
 

5p124.4 Radikálna prostatektómia s regionálnou lymfadenektómiou: laparoskopicky 5p124.4 Radikálna prostatektómia s regionálnou lymfadenektómiou: laparoskopicky  

5p124.8 Radikálna prostatektómia s regionálnou lymfadenektómiou: roboticky 5p124.8 Radikálna prostatektómia s regionálnou lymfadenektómiou: roboticky  

5p125.2
Radikálna prostatektómia s regionálnou lymfadenektómiou so šetrením nervovocievnych zväzkov: 

retropubicky
5p125.2

Radikálna prostatektómia s regionálnou lymfadenektómiou so šetrením nervovocievnych zväzkov: 

retropubicky
 

5p125.3
Radikálna prostatektómia s regionálnou lymfadenektómiou so šetrením nervovocievnych zväzkov: 

perineálne a laparoskopická lymfadenektómia
5p125.3

Radikálna prostatektómia s regionálnou lymfadenektómiou so šetrením nervovocievnych zväzkov: 

perineálne a laparoskopická lymfadenektómia
 

5p125.4
Radikálna prostatektómia s regionálnou lymfadenektómiou so šetrením nervovocievnych zväzkov: 

laparoskopicky
5p125.4

Radikálna prostatektómia s regionálnou lymfadenektómiou so šetrením nervovocievnych zväzkov: 

laparoskopicky
 

5p125.5
Radikálna prostatektómia s regionálnou lymfadenektómiou so šetrením nervovocievnych zväzkov: 

roboticky
5p125.5

Radikálna prostatektómia s regionálnou lymfadenektómiou so šetrením nervovocievnych zväzkov: 

roboticky
 



5p126.2 Radikálna prostatektómia s rozšírenou lymfadenektómiou: retropubicky 5p126.2 Radikálna prostatektómia s rozšírenou lymfadenektómiou: retropubicky  

5p126.3
Radikálna prostatektómia s rozšírenou lymfadenektómiou: perineálne a laparoskopická 

lymfadenektómia
5p126.3

Radikálna prostatektómia s rozšírenou lymfadenektómiou: perineálne a laparoskopická 

lymfadenektómia
 

5p126.4 Radikálna prostatektómia s rozšírenou lymfadenektómiou: laparoskopicky 5p126.4 Radikálna prostatektómia s rozšírenou lymfadenektómiou: laparoskopicky  

5p126.8 Radikálna prostatektómia s rozšírenou lymfadenektómiou: roboticky 5p126.8 Radikálna prostatektómia s rozšírenou lymfadenektómiou: roboticky  

5p127.2
Radikálna prostatektómia s rozšírenou lymfadenektómiou so šetrením nervovocievnych zväzkov: 

retropubicky
5p127.2

Radikálna prostatektómia s rozšírenou lymfadenektómiou so šetrením nervovocievnych zväzkov: 

retropubicky
 

5p127.3
Radikálna prostatektómia s rozšírenou lymfadenektómiou so šetrením nervovocievnych zväzkov: 

perineálne a laparoskopická lymfadenektómia
5p127.3

Radikálna prostatektómia s rozšírenou lymfadenektómiou so šetrením nervovocievnych zväzkov: 

perineálne a laparoskopická lymfadenektómia
 

5p127.4
Radikálna prostatektómia s rozšírenou lymfadenektómiou so šetrením nervovocievnych zväzkov: 

laparoskopicky
5p127.4

Radikálna prostatektómia s rozšírenou lymfadenektómiou so šetrením nervovocievnych zväzkov: 

laparoskopicky
 

5p127.5
Radikálna prostatektómia s rozšírenou lymfadenektómiou so šetrením nervovocievnych zväzkov: 

roboticky
5p127.5

Radikálna prostatektómia s rozšírenou lymfadenektómiou so šetrením nervovocievnych zväzkov: 

roboticky
 

5p12x Iná radikálna prostatektómia 5p12x Iná radikálna prostatektómia  

5p131 Transrektálna a perkutánna deštrukcia tkaniva prostaty: termodeštrukcia 5p131 Transrektálna a perkutánna deštrukcia tkaniva prostaty: termodeštrukcia  

5p132 Transrektálna a perkutánna deštrukcia tkaniva prostaty: deštrukcia ultrazvukom 5p132 Transrektálna a perkutánna deštrukcia tkaniva prostaty: deštrukcia ultrazvukom  

5p133 Transrektálna a perkutánna deštrukcia tkaniva prostaty: deštrukcia nosičmi žiarenia 5p133 Transrektálna a perkutánna deštrukcia tkaniva prostaty: deštrukcia nosičmi žiarenia  

5p134 Aplikácia rádiových zŕn do prostaty 5p134 Aplikácia rádiových zŕn do prostaty  

5p135 Transrektálna a perkutánna deštrukcia tkaniva prostaty: kryodeštrukcia 5p135 Transrektálna a perkutánna deštrukcia tkaniva prostaty: kryodeštrukcia  

5p136 Deštrukcia prostaty mikrovlnná 5p136 Deštrukcia prostaty mikrovlnná  

5p13x Transrektálna a perkutánna deštrukcia tkaniva prostaty: ostatné 5p13x Transrektálna a perkutánna deštrukcia tkaniva prostaty: iná  2)

5p140.1 Transuretrálna endoresekcia tkaniva prostaty: elektroresekcia: elektroresekcia TURP 5p140.1 Transuretrálna endoresekcia tkaniva prostaty: elektroresekcia: elektroresekcia TURP  

5p140.2 Transuretrálna endoresekcia tkaniva prostaty: elektroresekcia: s epicystostómiou trokárom 5p140.2 Transuretrálna endoresekcia tkaniva prostaty: elektroresekcia: s epicystostómiou trokárom  

5p141 Transuretrálna endoresekcia tkaniva prostaty: kryoablácia 5p141 Transuretrálna endoresekcia tkaniva prostaty: kryoablácia  

5p142 Transuretrálna endoresekcia tkaniva prostaty: termoresekcia/termodeštrukcia 5p142 Transuretrálna endoresekcia tkaniva prostaty: termoresekcia/termodeštrukcia  

5p143.1 Transuretrálna endoresekcia tkaniva prostaty: laserová deštrukcia: intersticiálna laserová deštrukcia 5p143.1 Transuretrálna endoresekcia tkaniva prostaty: laserová deštrukcia: intersticiálna laserová deštrukcia  

5p143.2
Transuretrálna endoresekcia tkaniva prostaty: laserová deštrukcia: vizuálne kontrolovaná laserová 

ablácia [VLAP]
5p143.2

Transuretrálna endoresekcia tkaniva prostaty: laserová deštrukcia: vizuálne kontrolovaná laserová 

ablácia [VLAP]
 

5p143.3 Transuretrálna endoresekcia tkaniva prostaty: laserová deštrukcia: laserová vaporizácia prostaty 5p143.3 Transuretrálna endoresekcia tkaniva prostaty: laserová deštrukcia: laserová vaporizácia prostaty  

5p143.x Transuretrálna endoresekcia tkaniva prostaty: laserová deštrukcia: iná 5p143.x Transuretrálna endoresekcia tkaniva prostaty: laserová deštrukcia: iná  

5p144 Transuretrálna endoresekcia tkaniva prostaty: transuretrálna ihlová ablácia tkaniva prostaty [TUNA] 5p144 Transuretrálna endoresekcia tkaniva prostaty: transuretrálna ihlová ablácia tkaniva prostaty [TUNA]  

5p145 Transuretrálna endoresekcia tkaniva prostaty: elektrická vaporizácia 5p145 Transuretrálna endoresekcia tkaniva prostaty: elektrická vaporizácia  

5p146 Transuretrálna endoresekcia tkaniva prostaty: bipolárna resekcia (enukleácia) 5p146 Transuretrálna endoresekcia tkaniva prostaty: bipolárna resekcia (enukleácia)  

5p14x Transuretrálna endoresekcia tkaniva prostaty: ostatné 5p14x Transuretrálna endoresekcia tkaniva prostaty: iná  2)

5p151 Operácie na semenných mechúrikoch: incízia 5p151 Operácie na semenných mechúrikoch: incízia  

5p152 Operácie na semenných mechúrikoch: excízia 5p152 Operácie na semenných mechúrikoch: excízia  

5p153 Operácie na semenných mechúrikoch: extirpácia 5p153 Operácie na semenných mechúrikoch: extirpácia  

5p15x Operácie na semenných mechúrikoch: ostatné 5p15x Operácie na semenných mechúrikoch: iné  2)

5p190.1 Iné operácie na prostate: ošetrenie krvácania: laparotomicky 5p190.1 Iné operácie na prostate: ošetrenie krvácania: laparotomicky  

5p190.t Iné operácie na prostate: ošetrenie krvácania: transuretrálne 5p190.t Iné operácie na prostate: ošetrenie krvácania: transuretrálne  

5p191 Iné operácie na prostate: rekonštrukcia prostaty po poranení 5p191 Iné operácie na prostate: rekonštrukcia prostaty po poranení  

5p192 Iné operácie na prostate: dilatácia prostatickej močovej rúry 5p192 Iné operácie na prostate: dilatácia prostatickej močovej rúry  

5p193 Iné operácie na prostate: zavedenie stentu do močovej rúry 5p193 Iné operácie na prostate: zavedenie stentu do močovej rúry  

5p194 Iné operácie na prostate: výmena stentu v prostatickej uretre 5p194 Iné operácie na prostate: výmena stentu v prostatickej uretre  

5p195 Iné operácie na prostate: odstránenie stentu z prostatickej močovej rúry 5p195 Iné operácie na prostate: odstránenie stentu z prostatickej močovej rúry  

5p196 Iné operácie na prostate: revízia 5p196 Iné operácie na prostate: revízia  

5p197 Zavedenie prostatickej endoprotézy 5p197 Zavedenie prostatickej endoprotézy  

5p198 Odstránenie prostatickej endoprotézy 5p198 Odstránenie prostatickej endoprotézy  

5p19x Iné operácie na prostate: ostatné 5p19x Iné operácie na prostate: iné  2)



5p201 Excízia fistuly skróta 5p201 Excízia fistuly skróta  

5p20x Iná excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva skróta 5p20x Iná excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva skróta  

5p211 Parciálna resekcia patologicky zmeneného tkaniva skróta 5p211 Parciálna resekcia patologicky zmeneného tkaniva skróta  

5p212 Radikálna resekcia patologicky zmeneného tkaniva skróta 5p212 Radikálna resekcia patologicky zmeneného tkaniva skróta  

5p221 Operácia skróta pre úraz 5p221 Operácia skróta pre úraz  

5p230 Incízia skróta a tunica vaginalis testis: bez ďalších zásahov 5p230 Incízia skróta a tunica vaginalis testis: bez ďalších zásahov  

5p231 Incízia skróta a tunica vaginalis testis: drenáž 5p231 Incízia skróta a tunica vaginalis testis: drenáž  

5p233 Incízia skróta a tunica vaginalis testis: odstránenie cudzieho telesa 5p233 Incízia skróta a tunica vaginalis testis: odstránenie cudzieho telesa  

5p23x Incízia skróta a tunica vaginalis testis: ostatné 5p23x Incízia skróta a tunica vaginalis testis: iná  2)

5p240 Plastická rekonštrukcia skróta a tunica vaginalis testis: steh pre poranenie 5p240 Plastická rekonštrukcia skróta a tunica vaginalis testis: steh pre poranenie  

5p241 Plastická rekonštrukcia skróta a tunica vaginalis testis: plastická rekonštrukcia 5p241 Plastická rekonštrukcia skróta a tunica vaginalis testis: plastická rekonštrukcia  

5p242 Plastická rekonštrukcia skróta a tunica vaginalis testis: vytvorenie a rekonštrukcia skróta 5p242 Plastická rekonštrukcia skróta a tunica vaginalis testis: vytvorenie a rekonštrukcia skróta  

5p24x Plastická rekonštrukcia skróta a tunica vaginalis testis: ostatné 5p24x Plastická rekonštrukcia skróta a tunica vaginalis testis: iná  2)

5p301.0 Orchiektómia bez epididymektómie: inguinálna retencia semenníka 5p301.0 Orchiektómia bez epididymektómie: inguinálna retencia semenníka  

5p301.2 Orchiektómia bez epididymektómie: skrotálne 5p301.2 Orchiektómia bez epididymektómie: skrotálne  

5p302.0 Orchiektómia: s epididymektómiou: inguinálna retencia semenníka 5p302.0 Orchiektómia: s epididymektómiou: inguinálna retencia semenníka  

5p302.2 Orchiektómia: s epididymektómiou: skrotálne 5p302.2 Orchiektómia s epididymektómiou: skrotálne  2)

5p303.1 Orchiektómia: abdominálna retencia semenníka: laparotomicky 5p303.1 Orchiektómia: abdominálna retencia semenníka: laparotomicky  

5p303.4 Orchiektómia: abdominálna retencia semenníka: laparoskopicky 5p303.4 Orchiektómia: abdominálna retencia semenníka: laparoskopicky  

5p304 Radikálna orchiektómia s epididymektómiou a odstránením "spermatic cord" 5p304 Radikálna orchiektómia s epididymektómiou a odstránením "spermatic cord"  

5p305.0 Orchiektómia: odstránenie zostávajúceho (solitárneho) semenníka: inguinálne 5p305.0 Orchiektómia: odstránenie zostávajúceho (solitárneho) semenníka: inguinálne  

5p305.2 Orchiektómia: odstránenie zostávajúceho (solitárneho) semenníka: skrotálne 5p305.2 Orchiektómia: odstránenie zostávajúceho (solitárneho) semenníka: skrotálne  

5p306 Orchiektómia u novorodenca pre intrauterinnú torziu testis z ingvinálneho prístupu 5p306 Orchiektómia u novorodenca pre intrauterinnú torziu testis z ingvinálneho prístupu  

5p30x Orchiektómia: ostatné 5p30x Orchiektómia: iná  2)

5p311 Orchiopexia: s funikulolýzou 5p311 Orchiopexia: s funikulolýzou  

5p312 Orchiopexia: skrotálne 5p312 Orchiopexia: skrotálne  

5p31x Orchiopexia: ostatné 5p31x Orchiopexia: iná  2)

5p320.1
Operačné premiestnenie abdominálne uloženého semenníka bez mikrovaskulárnej anastomózy: 

laparotomicky
5p320.1

Operačné premiestnenie abdominálne ulož.semenníka bez mikrovaskulárnej anastomózy: 

laparotomicky
 2)

5p320.4
Operačné premiestnenie abdominálne uloženého semenníka bez mikrovaskulárnej anastomózy: 

laparoskopicky
5p320.4

Operačné premiestnenie abdominálne ulož.semenníka bez mikrovaskulárnej anastomózy: 

laparoskopicky
 2)

5p321.1
Operačné premiestnenie abdominálne uloženého semenníka s mikrovaskulárnou anastomózou: 

laparotomicky
5p321.1

Operačné premiestnenie abdominálne ulož.semenníka s mikrovaskulárnou anastomózou: 

laparotomicky
 2)

5p321.4
Operačné premiestnenie abdominálne uloženého semenníka s mikrovaskulárnou anastomózou: 

laparoskopicky
5p321.4

Operačné premiestnenie abdominálne ulož.semenníka s mikrovaskulárnou anastomózou: 

laparoskopicky
 2)

5p32x Operačné premiestnenie abdominálne uloženého semenníka: ostatné 5p32x Operačné premiestnenie abdominálne uloženého semenníka: iné  2)

5p341 Implantácia, výmena a odstránenie protézy semenníka: implantácia 5p341 Implantácia, výmena a odstránenie protézy semenníka: implantácia  

5p342 Implantácia, výmena a odstránenie protézy semenníka: výmena 5p342 Implantácia, výmena a odstránenie protézy semenníka: výmena  

5p343 Implantácia, výmena a odstránenie protézy semenníka: odstránenie 5p343 Implantácia, výmena a odstránenie protézy semenníka: odstránenie  

5p34x Implantácia, výmena a odstránenie protézy semenníka: ostatné 5p34x Implantácia, výmena a odstránenie protézy semenníka: iné  2)

5p351 Rekonštrukcia semeníka: sútúra po poranení 5p351 Rekonštrukcia semeníka: sútúra po poranení  

5p35x Rekonštrukcia semeníka: ostatné 5p35x Rekonštrukcia semeníka: iné  2)

5p391.0 Explorácia pri kryptorchizme: inguinálne 5p391.0 Explorácia pri kryptorchizme: inguinálne  

5p391.1 Explorácia pri kryptorchizme: laparotomicky 5p391.1 Explorácia pri kryptorchizme: laparotomicky  

5p391.4 Explorácia pri kryptorchizme: abdominálne laparoskopicky 5p391.4 Explorácia pri kryptorchizme: abdominálne laparoskopicky  

5p391.x Explorácia pri kryptorchizme: ostatné 5p391.x Explorácia pri kryptorchizme: iné  2)

5p392 Iné operácie na semenníku: odobratie tkaniva semenníka v príprave umelého oplodnenia 5p392 Iné operácie na semenníku: odobratie tkaniva semenníka v príprave umelého oplodnenia  

5p393 Iné operácie skróta a tunica vaginalis testis: incízia semeníka 5p393 Iné operácie skróta a tunica vaginalis testis: incízia semeníka  

5p394
Iné operácie skróta a tunica vaginalis testis: excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva 

semenníka
5p394

Iné operácie skróta a tunica vaginalis testis: excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva 

semenníka
 

5p39x Iné operácie na semenníku: ostatné 5p39x Iné operácie na semenníku: iné  2)

5p401.2 Sklerotizácia testikulárnej žily: skrotálne 5p401.2 Sklerotizácia testikulárnej žily: skrotálne  



5p402.0
Operačná liečba varikokély a hydrokély semenného povrazca: resekcia testikulárnej žily a testikulárnej 

tepny: inguinálne
5p402.0

Operačná liečba varikokély a hydrokély semenného povrazca: resekcia testikulárnej žily a testikulárnej 

tepny: inguinálne
 

5p402.1
Operačná liečba varikokély a hydrokély semenného povrazca: resekcia testikulárnej žily a testikulárnej 

tepny: otvorene mikrochirurgicky
5p402.1

Operačná liečba varikokély a hydrokély semenného povrazca: resekcia testikulárnej žily a testikulárnej 

tepny: otvorene mikrochirurgicky
 

5p402.3
Operačná liečba varikokély a hydrokély semenného povrazca: resekcia testikulárnej žily a testikulárnej 

tepny: lumbálne
5p402.3

Operačná liečba varikokély a hydrokély semenného povrazca: resekcia testikulárnej žily a testikulárnej 

tepny: lumbálne
 

5p402.4
Operačná liečba varikokély a hydrokély semenného povrazca: resekcia testikulárnej žily a testikulárnej 

tepny: laparoskopicky
5p402.4

Operačná liečba varikokély a hydrokély semenného povrazca: resekcia testikulárnej žily a testikulárnej 

tepny: laparoskopicky
 

5p403 Operačná liečba varikokély a hydrokély semenného povrazca: operácia hydrokély semenného povrazca 5p401 Operačná liečba varikokély a hydrokély semenného povrazca: operácia hydrokély semenného povrazca 1) 

5p404 Operácia hydrokély testis obojstranná 5p402 Operácia hydrokély testis obojstranná 1) 

5p40x Operačná liečba varikokély a hydrokély semenného povrazca: ostatné 5p40x Operačná liečba varikokély a hydrokély semenného povrazca: iná  2)

5p411 Excízia v oblasti nadsemenníka: cysta 5p411 Excízia v oblasti nadsemenníka: cysta  

5p412 Excízia v oblasti nadsemenníka: spermatokéla 5p412 Excízia v oblasti nadsemenníka: spermatokéla  

5p413 Excízia v oblasti nadsemenníka: Morganiho hydatiída 5p413 Excízia v oblasti nadsemenníka: Morganiho hydatiída  

5p41x Excízia v oblasti nadsemenníka: ostatné 5p41x Excízia v oblasti nadsemenníka: iné  2)

5p421 Epididymektómia: parciálna epididymektómia 5p421 Epididymektómia: parciálna epididymektómia  

5p422 Epididymektómia: totálna epididymektómia 5p422 Epididymektómia: totálna epididymektómia  

5p42x Epididymektómia: ostatné 5p42x Epididymektómia: iná  2)

5p431 Rekonštrukcia semenného povrazca: steh po poranení 5p431 Rekonštrukcia semenného povrazca: steh po poranení  

5p432 Rekonštrukcia semenného povrazca: plastická rekonštrukcia 5p432 Rekonštrukcia semenného povrazca: plastická rekonštrukcia  

5p433 Rekonštrukcia semenného povrazca: detorkvácia pri torzii, vrátane kontralaterálnej orchidopexie 5p433 Rekonštrukcia semenného povrazca: detorkvácia pri torzii, vrátane kontralaterálnej orchidopexie  

5p434 Detorzia testis manuálne 5p434 Detorzia testis manuálne  

5p43x Rekonštrukcia semenného povrazca: ostatné 5p43x Rekonštrukcia semenného povrazca: iná  2)

5p451 Deštrukcia, ligatúra a resekcia semenovodu: sklerotizácia semenovodu 5p451 Deštrukcia, ligatúra a resekcia semenovodu: sklerotizácia semenovodu  

5p452 Deštrukcia, ligatúra a resekcia semenovodu: ligatúra semenovodu 5p452 Deštrukcia, ligatúra a resekcia semenovodu: ligatúra semenovodu  

5p453 Deštrukcia, ligatúra a resekcia semenovodu: resekcia semenovodu (vazoresekcia) 5p453 Deštrukcia, ligatúra a resekcia semenovodu: resekcia semenovodu (vazoresekcia)  

5p45x Deštrukcia, ligatúra a resekcia semenovodu: ostatné 5p45x Deštrukcia, ligatúra a resekcia semenovodu: iné  2)

5p461 Rekonštrukcia semenovodu a nadsemenníka: steh po poranení 5p461 Rekonštrukcia semenovodu a nadsemenníka: steh po poranení  

5p462 Rekonštrukcia semenovodu a nadsemenníka: vazovazostómia 5p462 Rekonštrukcia semenovodu a nadsemenníka: vazovazostómia  

5p463 Rekonštrukcia semenovodu a nadsemenníka: epididymovazostómia 5p463 Rekonštrukcia semenovodu a nadsemenníka: epididymovazostómia  

5p464 Rekonštrukcia semenovodu a nadsemenníka: tubulovazostómia 5p464 Rekonštrukcia semenovodu a nadsemenníka: tubulovazostómia  

5p465 Rekonštrukcia semenovodu a nadsemenníka: vytvorenie umelej spermatokély 5p465 Rekonštrukcia semenovodu a nadsemenníka: vytvorenie umelej spermatokély  

5p46x Rekonštrukcia semenovodu a nadsemenníka: ostatné 5p46x Rekonštrukcia semenovodu a nadsemenníka: iná  2)

5p491
Iné operácie na semennom povrazci, nadsemeníku a semenovode: incízia, rozrušenia zrastov: 

epididymotómia
5p491

Iné operácie na semennom povrazci, nadsemeníku a semenovode: incízia, rozrušenia zrastov: 

epididymotómia
 

5p492
Iné operácie na semennom povrazci, nadsemeníku a semenovode: incízia, rozrušenia zrastov: incízia 

spermatického povrazca
5p492

Iné operácie na semennom povrazci, nadsemeníku a semenovode: incízia, rozrušenia zrastov: incízia 

spermatického povrazca
 

5p493
Iné operácie na semennom povrazci, nadsemeníku a semenovode: incízia, rozrušenia zrastov: 

adheziolýza semenného povrazca
5p493

Iné operácie na semennom povrazci, nadsemeníku a semenovode: incízia, rozrušenia zrastov: 

adheziolýza semenného povrazca
 

5p494
Iné operácie na semennom povrazci, nadsemeníku a semenovode: odber tkaniva nadsemenníka v 

príprave pred umelým oplodnením
5p494

Iné operácie na semennom povrazci, nadsemeníku a semenovode: odber tkaniva nadsemenníka v 

príprave pred umelým oplodnením
 

5p49x Iné operácie na semennom povrazci, nadsemeníku a semenovode: ostatné 5p49x Iné operácie na semennom povrazci, nadsemeníku a semenovode: iné  2)

5p501 Operácie na predkožke: frenulotómia 5p501 Operácie na predkožke: frenulotómia  

5p502 Operácie na predkožke: dorzálne preťatie prepúcia 5p502 Operácie na predkožke: dorzálne preťatie prepúcia  

5p503 Operácie na predkožke: cirkumcízia 5p503 Operácie na predkožke: cirkumcízia  

5p504 Operácie na predkožke: frenuloplastika a plastika prepúcia 5p504 Operácie na predkožke: frenuloplastika a plastika prepúcia  

5p505.1 Operácie na predkožke: operácia pre parafimózu v narkóze: krvavá repozícia 5p505.1 Operácie na predkožke: operácia pre parafimózu v narkóze: krvavá repozícia  

5p505.2 Operácie na predkožke: operácia pre parafimózu v narkóze: nekrvavá repozícia 5p505.2 Operácie na predkožke: operácia pre parafimózu v narkóze: nekrvavá repozícia  

5p506 Operácie na predkožke: uvoľnenie prepuciálnych zrastov (synechiolýza) 5p506 Operácie na predkožke: uvoľnenie prepuciálnych zrastov (synechiolýza)  

5p509 Operácie na predkožke: ostatné 5p509 Operácie na predkožke: iné  2)

5p511 Lokálna excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva penisu: excízia 5p511 Lokálna excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva penisu: excízia  



5p512 Lokálna excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva penisu: deštrukcia 5p512 Lokálna excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva penisu: deštrukcia  

5p51x Lokálna excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva penisu: ostatné 5p51x Lokálna excízia a deštrukcia patologicky zmeneného tkaniva penisu: iné  2)

5p521 Amputácia penisu: čiastočná 5p521 Amputácia penisu: čiastočná  

5p522 Amputácia penisu: totálna 5p522 Amputácia penisu: totálna  

5p523 Amputácia penisu: emaskulinizácia 5p523 Amputácia penisu: emaskulinizácia  

5p530 Plastická rekonštrukcia penisu: sutúra pri poranení 5p530 Plastická rekonštrukcia penisu: sutúra pri poranení  

5p531 Plastická rekonštrukcia penisu: narovnanie tela penisu 5p531 Plastická rekonštrukcia penisu: narovnanie tela penisu  

5p532 Plastická rekonštrukcia penisu: pri zmene pohlavia 5p532 Plastická rekonštrukcia penisu: pri zmene pohlavia  

5p533 Plastická rekonštrukcia penisu: úprava penoskrotálnej transpozície 5p533 Plastická rekonštrukcia penisu: úprava penoskrotálnej transpozície  

5p534 Plastická rekonštrukcia penisu: operácia zanoreného penisu 5p534 Plastická rekonštrukcia penisu: operácia zanoreného penisu  

5p535 Operácia zlomeniny penisu 5p535 Operácia zlomeniny penisu  

5p536 Preťatie ligamentum suspenzorium penis 5p536 Preťatie ligamentum suspenzorium penis  

5p537 Operácie pri induratio penis plastica 5p537 Operácie pri induratio penis plastica  

5p53x Plastická rekonštrukcia penisu: ostatné 5p53x Plastická rekonštrukcia penisu: iné  2)

5p541 Plastická rekonštrukcia pri epispádii u muža: narovnanie tela penisu a chordektómia 5p541 Plastická rekonštrukcia pri epispádii u muža: narovnanie tela penisu a chordektómia  

5p542
Plastická rekonštrukcia pri epispádii u muža: uvoľnenie kavernóznych telies a ventrálna transpozícia 

močovej rúry (Hauri)
5p542

Plastická rekonštrukcia pri epispádii u muža: uvoľnenie kavernóznych telies a ventrálna transpozícia 

močovej rúry (Hauri)
 

5p543.0 Plastická rekonštrukcia pri epispádii u muža: vytvorenie močovej rúry: s použitím kože predkožky 5p543.0 Plastická rekonštrukcia pri epispádii u muža: vytvorenie močovej rúry: s použitím kože predkožky  

5p543.1 Plastická rekonštrukcia pri epispádii u muža: vytvorenie močovej rúry: s použitím kože penisu 5p543.1 Plastická rekonštrukcia pri epispádii u muža: vytvorenie močovej rúry: s použitím kože penisu  

5p543.2 Plastická rekonštrukcia pri epispádii u muža: vytvorenie močovej rúry: s použitím bukálnej sliznice 5p543.2 Plastická rekonštrukcia pri epispádii u muža: vytvorenie močovej rúry: s použitím bukálnej sliznice  

5p543.3
Plastická rekonštrukcia pri epispádii u muža: vytvorenie močovej rúry: s použitím sliznice močového 

mechúra
5p543.3

Plastická rekonštrukcia pri epispádii u muža: vytvorenie močovej rúry: s použitím sliznice močového 

mechúra
 

5p543.x Plastická rekonštrukcia pri epispádii u muža: vytvorenie močovej rúry: ostatné 5p543.x Plastická rekonštrukcia pri epispádii u muža: vytvorenie močovej rúry: iné  2)

5p54x Plastická rekonštrukcia pri epispádii u muža: ostatné 5p54x Plastická rekonštrukcia pri epispádii u muža: iné  2)

5p551 Plastická rekonštrukcia hypospádie u muža: meatoglandulárna plastika (u koronárnej hypospádie) 5p551 Plastická rekonštrukcia hypospádie u muža: meatoglandulárna plastika (u koronárnej hypospádie)  

5p552 Plastická rekonštrukcia hypospádie u muža: narovnanie tela penisu a chordektómia 5p552 Plastická rekonštrukcia hypospádie u muža: narovnanie tela penisu a chordektómia  

5p553.0 Plastická rekonštrukcia hypospádie u muža: vytvorenie močovej rúry: s použitím kože prepúcia 5p553.0 Plastická rekonštrukcia hypospádie u muža: vytvorenie močovej rúry: s použitím kože prepúcia  

5p553.1 Plastická rekonštrukcia hypospádie u muža: vytvorenie močovej rúry: s použitím kože penisu 5p553.1 Plastická rekonštrukcia hypospádie u muža: vytvorenie močovej rúry: s použitím kože penisu  

5p553.2
Plastická rekonštrukcia hypospádie u muža: vytvorenie močovej rúry: s použitím transplantátu 

bukálnej sliznice
5p553.2

Plastická rekonštrukcia hypospádie u muža: vytvorenie močovej rúry: s použitím transplantátu 

bukálnej sliznice
 

5p553.3
Plastická rekonštrukcia hypospádie u muža: vytvorenie močovej rúry: s použitím transplantátu sliznice 

močového mechúra
5p553.3

Plastická rekonštrukcia hypospádie u muža: vytvorenie močovej rúry: s použitím transplantátu sliznice 

močového mechúra
 

5p553.x Plastická rekonštrukcia hypospádie u muža: vytvorenie močovej rúry: ostatné 5p553.x Plastická rekonštrukcia hypospádie u muža: vytvorenie močovej rúry: iné  2)

5p554 King-Duplay plastika 5p554 King-Duplay plastika  

5p555 Plastická rekonštrukcia hypospádie u muža: sekundárny výkon 5p555 Plastická rekonštrukcia hypospádie u muža: sekundárny výkon  

5p556 Mathieau plastika 5p556 Mathieau plastika  

5p55x Plastická rekonštrukcia hypospádie u muža: ostatné 5p55x Plastická rekonštrukcia hypospádie u muža: iné  2)

5p590 Iné operácie na penise: incízia na penise 5p590 Iné operácie na penise: incízia na penise  

5p591 Iné operácie na penise: adheziolýza na penise 5p591 Iné operácie na penise: adheziolýza na penise  

5p592 Iné operácie na penise: uzavretie venózneho úniku (pri erektilnej dysfunkcii) 5p592 Iné operácie na penise: uzavretie venózneho úniku (pri erektilnej dysfunkcii)  

5p593 Iné operácie na penise: revaskularizačné operácie (pri erektilnej dysfunkcii) 5p593 Iné operácie na penise: revaskularizačné operácie (pri erektilnej dysfunkcii)  

5p594 Iné operácie na penise: shuntové operácie na kavernóznych telesách (pri priapizme) 5p594 Iné operácie na penise: shuntové operácie na kavernóznych telesách (pri priapizme)  

5p595.1 Iné operácie na penise: implantácia penilnej protézy: semirigídna protéza 5p595.1 Iné operácie na penise: implantácia penilnej protézy: semirigídna protéza  

5p595.2 Iné operácie na penise: implantácia penilnej protézy: hydraulická protéza 5p595.2 Iné operácie na penise: implantácia penilnej protézy: hydraulická protéza  

5p595.x Iné operácie na penise: implantácia penilnej protézy: ostatné 5p595.x Iné operácie na penise: implantácia penilnej protézy: iné  2)

5p596 Iné operácie na penise: revízia penilnej protézy 5p596 Iné operácie na penise: revízia penilnej protézy  

5p597.1 Iné operácie na penise: výmena penilnej protézy: výmena na semirigídnu protézu 5p597.1 Iné operácie na penise: výmena penilnej protézy: výmena na semirigídnu protézu  



5p597.2 Iné operácie na penise: výmena penilnej protézy: výmena na hydraulickú protézu 5p597.2 Iné operácie na penise: výmena penilnej protézy: výmena na hydraulickú protézu  

5p597.x Iné operácie na penise: výmena penilnej protézy: ostatné 5p597.x Iné operácie na penise: výmena penilnej protézy: iné  2)

5p598 Iné operácie na penise: odstránenie penilnej protézy 5p598 Iné operácie na penise: odstránenie penilnej protézy  

5p599 Iné operácie na penise: replantácia 5p599 Iné operácie na penise: replantácia  

5p59x Iné operácie na penise: ostatné 5p59x Iné operácie na penise: iné  2)

5p5a0 Operácie na zmenu pohlavia: zo ženy na muža 5p59a Operácie na zmenu pohlavia: zo ženy na muža 1) 

5p5a1 Operácie na zmenu pohlavia: z muža na ženu 5p59b Operácie na zmenu pohlavia: z muža na ženu 1) 

5q001.0 Enukleácia ovariálnej cysty: laparotomicky 5q001.0 Enukleácia ovariálnej cysty: laparotomicky  

5q001.1 Enukleácia ovariálnej cysty: vaginálne s laparoskopickou asistenciou 5q001.1 Enukleácia ovariálnej cysty: vaginálne s laparoskopickou asistenciou  

5q001.4 Enukleácia ovariálnej cysty: laparoskopicky 5q001.4 Enukleácia ovariálnej cysty: laparoskopicky  

5q001.8 Enukleácia ovariálnej cysty: roboticky 5q001.8 Enukleácia ovariálnej cysty: roboticky  

5q002.0 Excízia peritoneálnej endometriózy: laparotomicky 5q002.0 Excízia peritoneálnej endometriózy: laparotomicky  

5q002.1 Excízia peritoneálnej endometriózy: vaginálne s laparoskopickou asistenciou 5q002.1 Excízia peritoneálnej endometriózy: vaginálne s laparoskopickou asistenciou  

5q002.4 Excízia peritoneálnej endometriózy: laparoskopicky 5q002.4 Excízia peritoneálnej endometriózy: laparoskopicky  

5q002.8 Excízia peritoneálnej endometriózy: roboticky 5q002.8 Excízia peritoneálnej endometriózy: roboticky  

5q003 Resekcia rektovaginálneho septa pri infiltrujúcej endometrióze 5q003 Resekcia rektovaginálneho septa pri infiltrujúcej endometrióze  

5q010.0 Parciálna resekcia vaječníku: laparotomicky 5q010.0 Parciálna resekcia vaječníku: laparotomicky  

5q010.4 Parciálna resekcia vaječníku: laparoskopicky 5q010.4 Parciálna resekcia vaječníku: laparoskopicky  

5q010.8 Parciálna resekcia vaječníku: roboticky 5q010.8 Parciálna resekcia vaječníku: roboticky  

5q011.0 Ovarektómia po predchádzajúcej parciálnej resekcii: laparotomicky 5q011.0 Ovarektómia po predchádzajúcej parciálnej resekcii: laparotomicky  

5q011.4 Ovarektómia po predchádzajúcej parciálnej resekcii: laparoskopicky 5q011.4 Ovarektómia po predchádzajúcej parciálnej resekcii: laparoskopicky  

5q011.8 Ovarektómia po predchádzajúcej parciálnej resekcii: roboticky 5q011.8 Ovarektómia po predchádzajúcej parciálnej resekcii: roboticky  

5q012.1 Ovarektómia: vaginálne, laparoskopická asistencia 5q012.1 Ovarektómia: vaginálne, laparoskopická asistencia  

5q012.4 Ovarektómia: laparoskopicky 5q012.4 Ovarektómia: laparoskopicky  

5q012.7 Ovarektómia: vaginálne 5q012.7 Ovarektómia: vaginálne  

5q013.0 Radikálna ovarektómia (sekundárny debulking- cytoredukcia): laparotomicky 5q013.0 Radikálna ovarektómia (sekundárny debulking- cytoredukcia): laparotomicky  

5q013.4 Radikálna ovarektómia (sekundárny debulking- cytoredukcia): laparoskopicky 5q013.4 Radikálna ovarektómia (sekundárny debulking- cytoredukcia): laparoskopicky  

5q013.8 Radikálna ovarektómia (sekundárny debulking- cytoredukcia): roboticky 5q013.8 Radikálna ovarektómia (sekundárny debulking- cytoredukcia): roboticky  

5q014.0 Radikálna ovarektómia: laparotomicky 5q014.0 Radikálna ovarektómia: laparotomicky  

5q014.4 Radikálna ovarektómia: laparoskopicky 5q014.4 Radikálna ovarektómia: laparoskopicky  

5q014.8 Radikálna ovarektómia: roboticky 5q014.8 Radikálna ovarektómia: roboticky  

5q030.0 Salpingoovariolýza: laparotomicky 5q030.0 Salpingoovariolýza: laparotomicky  

5q030.4 Salpingoovariolýza: laparoskopicky 5q030.4 Salpingoovariolýza: laparoskopicky  

5q030.8 Salpingoovariolýza: roboticky 5q030.8 Salpingoovariolýza: roboticky  

5q031.0 Adnexektómia: laparotomicky 5q031.0 Adnexektómia: laparotomicky  

5q031.4 Adnexektómia: laparoskopicky 5q031.4 Adnexektómia: laparoskopicky  

5q031.5 Adnexektómia: konverzia z endoskopie na otvorene chirurgicky 5q031.5 Adnexektómia: konverzia z endoskopie na otvorene chirurgicky  

5q031.7 Adnexektómia: vaginálne 5q031.7 Adnexektómia: vaginálne  

5q031.8 Adnexektómia: roboticky 5q031.8 Adnexektómia: roboticky  

5q042.0 Transpozícia vaječníkov: laparotomicky 5q042.0 Transpozícia vaječníkov: laparotomicky  

5q042.4 Transpozícia vaječníkov: laparoskopicky 5q042.4 Transpozícia vaječníkov: laparoskopicky  

5q043.0 Transpozícia vaječníkov súčasne s iným výkonom: laparotomicky 5q043.0 Transpozícia vaječníkov súčasne s iným výkonom: laparotomicky  

5q043.4 Transpozícia vaječníkov súčasne s iným výkonom: laparoskopicky 5q043.4 Transpozícia vaječníkov súčasne s iným výkonom: laparoskopicky  

5q043.8 Transpozícia vaječníkov súčasne s iným výkonom: roboticky 5q043.8 Transpozícia vaječníkov súčasne s iným výkonom: roboticky  

5q090.0 Parovariálna cystektómia: laparotomicky 5q090.0 Parovariálna cystektómia: laparotomicky  

5q090.1 Parovariálna cystektómia: s laparoskopickou asistenciou 5q090.1 Parovariálna cystektómia: s laparoskopickou asistenciou  

5q090.4 Parovariálna cystektómia: laparoskopicky 5q090.4 Parovariálna cystektómia: laparoskopicky  

5q090.8 Parovariálna cystektómia: roboticky 5q090.8 Parovariálna cystektómia: roboticky  

5q101.0 Salpingektómia: laparotomicky 5q101.0 Salpingektómia: laparotomicky  

5q101.4 Salpingektómia: laparoskopicky 5q101.4 Salpingektómia: laparoskopicky  



5q101.8 Salpingektómia: roboticky 5q101.8 Salpingektómia: roboticky  

5q110.0 Uzáver tuby pre sterilizáciu: laparotomicky 5q110.0 Uzáver tuby pre sterilizáciu: laparotomicky  

5q110.3 Uzáver tuby pre sterilizáciu: hysteroskopicky 5q110.3 Uzáver tuby pre sterilizáciu: hysteroskopicky  

5q110.4 Uzáver tuby pre sterilizáciu: laparoskopicky 5q110.4 Uzáver tuby pre sterilizáciu: laparoskopicky  

5q110.7 Uzáver tuby pre sterilizáciu: vaginálne 5q110.7 Uzáver tuby pre sterilizáciu: vaginálne  

5q120.0 Narezanie vajíčkovodu: laparotomicky 5q120.0 Narezanie vajíčkovodu: laparotomicky  

5q120.4 Narezanie vajíčkovodu: laparoskopicky 5q120.4 Narezanie vajíčkovodu: laparoskopicky  

5q120.8 Narezanie vajíčkovodu: roboticky 5q120.8 Narezanie vajíčkovodu: roboticky  

5q130.0 Neostómia: laparotomicky 5q130.0 Neostómia: laparotomicky  

5q130.4 Neostómia: laparoskopicky 5q130.4 Neostómia: laparoskopicky  

5q130.8 Neostómia: roboticky 5q130.8 Neostómia: roboticky  

5q131.0 Fimbrioplastika: laparotomicky 5q131.0 Fimbrioplastika: laparotomicky  

5q131.4 Fimbrioplastika: laparoskopicky 5q131.4 Fimbrioplastika: laparoskopicky  

5q131.8 Fimbrioplastika: roboticky 5q131.8 Fimbrioplastika: roboticky  

5q132.0 Reanastomóza: laparotomicky 5q132.0 Reanastomóza: laparotomicky  

5q132.4 Reanastomóza: laparoskopicky 5q132.4 Reanastomóza: laparoskopicky  

5q132.8 Reanastomóza: roboticky 5q132.8 Reanastomóza: roboticky  

5q133 Rekonštrukcia vajíčkovodu: laparotomicky 5q133 Rekonštrukcia vajíčkovodu: laparotomicky  

5q140 Pertubácia terapeutická 5q140 Pertubácia terapeutická  

5q141 Rekanalizácia vajíčkovodov pod hysteroskopickou kontrolou 5q141 Rekanalizácia vajíčkovodov pod hysteroskopickou kontrolou  

5q142 Rekanalizácia vajíčkovodov pod skiaskopickou kontrolou 5q142 Rekanalizácia vajíčkovodov pod skiaskopickou kontrolou  

5q210 Konizácia krčka maternice 5q210 Konizácia krčka maternice  

5q211 Elektrokonizácia krčka maternice 5q211 Elektrokonizácia krčka maternice  

5q212 Laserová konizácia krčka maternice 5q212 Laserová konizácia krčka maternice  

5q213 Kryonizácia portia 5q213 Kryonizácia portia  

5q220 Excízia z krčku maternice 5q220 Excízia z krčku maternice  

5q221.0 Radikálna trachelektómia a detekcia sentinelových lymfatických uzlín: laparotomicky 5q221.0 Radikálna trachelektómia a detekcia sentinelových lymfatických uzlín: laparotomicky  

5q221.1
Radikálna trachelektómia a detekcia sentinelových lymfatických uzlín: vaginálne s laparoskopickou 

asistenciou
5q221.1

Radikálna trachelektómia a detekcia sentinelových lymfatických uzlín: vaginálne s laparoskopickou 

asistenciou
 

5q221.4 Radikálna trachelektómia a detekcia sentinelových lymfatických uzlín: laparoskopicky 5q221.4 Radikálna trachelektómia a detekcia sentinelových lymfatických uzlín: laparoskopicky  

5q221.7 Radikálna trachelektómia a detekcia sentinelových lymfatických uzlín: vaginálne 5q221.7 Radikálna trachelektómia a detekcia sentinelových lymfatických uzlín: vaginálne  

5q223 Amputácia krčka maternice 5q223 Amputácia krčka maternice  

5q230 Serkláž krčka maternice rôznymi technikami 5q230 Serkláž krčka maternice rôznymi technikami  

5q231.0 Abdominálna serkláž: laparotomicky 5q231.0 Abdominálna serkláž: laparotomicky  

5q231.4 Abdominálna serkláž: laparoskopicky 5q231.4 Abdominálna serkláž: laparoskopicky  

5q290 Dilatácia krčka maternice 5q290 Dilatácia krčka maternice  

5q291 Plastická operácia krčka maternice: tracheloplastika 5q291 Plastická operácia krčka maternice: tracheloplastika  

5q292 Odstránenie serkláže 5q292 Odstránenie serkláže  

5q293 Vaporizácia laserová 5q293 Vaporizácia laserová  

5q401.0 Odstránenie myomov maternice: abdominálne 5q401.0 Odstránenie myomov maternice: abdominálne  

5q401.1 Odstránenie myomov maternice: kombinovane 5q401.1 Odstránenie myomov maternice: kombinovane  

5q401.2 Odstránenie myomov maternice: hysteroskopicky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5q401.4 Odstránenie myomov maternice: laparoskopicky 5q401.4 Odstránenie myomov maternice: laparoskopicky  

5q401.7 Odstránenie myomov maternice: vaginálne 5q401.7 Odstránenie myomov maternice: vaginálne  

5q401.8 Odstránenie myomov maternice: roboticky 5q401.8 Odstránenie myomov maternice: roboticky  

5q402.2 Dilatácia a kyretáž: vaginálne hysteroskopickou asistenciou 5q402.2 Dilatácia a kyretáž: vaginálne hysteroskopickou asistenciou  

5q402.7 Dilatácia a kyretáž: vaginálne kyretou 5q402.7 Dilatácia a kyretáž: vaginálne kyretou  

5q403 Deštrukcia endometria: termoabláciou 5q403 Deštrukcia endometria: termoabláciou  

5q404.0 Odstránenie endometriomu technikou strippingu: laparotomicky 5q404.0 Odstránenie endometriomu technikou strippingu: laparotomicky  

5q404.4 Odstránenie endometriomu technikou strippingu: laparoskopicky 5q404.4 Odstránenie endometriomu technikou strippingu: laparoskopicky  



5q404.8 Odstránenie endometriomu technikou strippingu: roboticky 5q404.8 Odstránenie endometriomu technikou strippingu: roboticky  

5q405.0 Pelvická exenterácia: laparotomicky 5q405.0 Pelvická exenterácia: laparotomicky  

5q405.4 Pelvická exenterácia: laparoskopicky 5q405.4 Pelvická exenterácia: laparoskopicky  

5q405.8 Pelvická exenterácia: roboticky 5q405.8 Pelvická exenterácia: roboticky  

5q410.0 Trachelektómia: laparotomicky 5q410.0 Trachelektómia: laparotomicky  

5q410.4 Trachelektómia: laparoskopicky 5q410.4 Trachelektómia: laparoskopicky  

5q410.7 Trachelektómia: vaginálne 5q410.7 Trachelektómia: vaginálne  

5q411.0 Subtotálna simplexná hysterektómia: abdominálne 5q411.0 Subtotálna simplexná hysterektómia: abdominálne  

5q411.4 Subtotálna simplexná hysterektómia: laparoskopicky 5q411.4 Subtotálna simplexná hysterektómia: laparoskopicky  

5q411.8 Subtotálna simplexná hysterektómia: roboticky 5q411.8 Subtotálna simplexná hysterektómia: roboticky  

5q412 Hemihysterektómia 5q412 Hemihysterektómia  

5q420.0 Hysterektómia simplexná (bez vaječníkov): abdominálne 5q420.0 Hysterektómia simplexná (bez vaječníkov): abdominálne  

5q420.1 Hysterektómia simplexná (bez vaječníkov): kombinovaná s laparoskopickou asistenciou 5q420.1 Hysterektómia simplexná (bez vaječníkov): kombinovaná s laparoskopickou asistenciou  

5q420.4 Hysterektómia simplexná (bez vaječníkov): laparoskopicky 5q420.4 Hysterektómia simplexná (bez vaječníkov): laparoskopicky  

5q420.7 Hysterektómia simplexná (bez vaječníkov): vaginálne: bez plastiky 5q420.7 Hysterektómia simplexná (bez vaječníkov): vaginálne: bez plastiky  

5q420.8 Hysterektómia simplexná (bez vaječníkov): roboticky 5q420.8 Hysterektómia simplexná (bez vaječníkov): roboticky  

5q421.0 Hysterektómia s odstránením vaječníka: laparotomicky 5q421.0 Hysterektómia s odstránením vaječníka: laparotomicky  

5q421.1 Hysterektómia s odstránením vaječníka: kombinovaná (laparoskopicko vaginálna) 5q421.1 Hysterektómia s odstránením vaječníka: kombinovaná (laparoskopicko vaginálna)  

5q421.4 Hysterektómia s odstránením vaječníka: laparoskopicky 5q421.4 Hysterektómia s odstránením vaječníka: laparoskopicky  

5q421.7 Hysterektómia s odstránením vaječníka: vaginálne 5q421.7 Hysterektómia s odstránením vaječníka: vaginálne  

5q421.8 Hysterektómia s odstránením vaječníka: roboticky 5q421.8 Hysterektómia s odstránením vaječníka: roboticky  

5q422.0 Hysterektómia subtotálna s odstránením vaječníka: abdominálne 5q422.0 Hysterektómia subtotálna s odstránením vaječníka: abdominálne  

5q422.4 Hysterektómia subtotálna s odstránením vaječníka: laparoskopicky 5q422.4 Hysterektómia subtotálna s odstránením vaječníka: laparoskopicky  

5q422.8 Hysterektómia subtotálna s odstránením vaječníka: roboticky 5q422.8 Hysterektómia subtotálna s odstránením vaječníka: roboticky  

5q424 Hysterektómia vaginálna: s prednou pošvovou plastikou 5q424 Hysterektómia vaginálna: s prednou pošvovou plastikou  

5q425 Hysterektómia vaginálna: so zadnou pošvovou plastikou 5q425 Hysterektómia vaginálna: so zadnou pošvovou plastikou  

5q430.0 Radikálna hystrerektómia: abdominálne 5q430.0 Radikálna hystrerektómia: abdominálne  

5q430.4 Radikálna hystrerektómia: laparoskopicky 5q430.4 Radikálna hystrerektómia: laparoskopicky  

5q430.7 Radikálna hystrerektómia: vaginálne 5q430.7 Radikálna hystrerektómia: vaginálne  

5q430.8 Radikálna hystrerektómia: roboticky 5q430.8 Radikálna hystrerektómia: roboticky  

5q431.0 Onkologická hysterektómia s odstránením vaječníka: abdominálne 5q431.0 Onkologická hysterektómia s odstránením vaječníka: abdominálne  

5q431.4 Onkologická hysterektómia s odstránením vaječníka: laparoskopicky 5q431.4 Onkologická hysterektómia s odstránením vaječníka: laparoskopicky  

5q431.8 Onkologická hysterektómia s odstránením vaječníka: roboticky 5q431.8 Onkologická hysterektómia s odstránením vaječníka: roboticky  

5q432.0 Radikálna hystrerektómia s transpozíciou vaječníkov: abdominálne 5q432.0 Radikálna hystrerektómia s transpozíciou vaječníkov: abdominálne  

5q432.4 Radikálna hystrerektómia s transpozíciou vaječníkov: laparoskopicky 5q432.4 Radikálna hystrerektómia s transpozíciou vaječníkov: laparoskopicky  

5q432.7 Radikálna hystrerektómia s transpozíciou vaječníkov: vaginálne 5q432.7 Radikálna hystrerektómia s transpozíciou vaječníkov: vaginálne  

5q432.8 Radikálna hystrerektómia s transpozíciou vaječníkov: roboticky 5q432.8 Radikálna hystrerektómia s transpozíciou vaječníkov: roboticky  

5q501 Frakcionovaná kyretáž: vákuum aspiračnou kyretou 5q501 Frakciovaná kyretáž: vákuum aspiračnou kyretou  2)

5q502 Frakcionovaná kyretáž: vaginálnou kyreretou 5q502 Frakcionovaná kyretáž: vaginálnou kyreretou  

5q520 Radikálna parametrektómia 5q520 Radikálna parametrektómia  

5q530.0 Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby maternice: laparotomicky 5q530.0 Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby maternice: laparotomicky  

5q530.3 Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby maternice: hysteroskopicky 5q530.3 Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby maternice: hysteroskopicky  

5q530.4 Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby maternice: laparoskopicky 5q530.4 Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby maternice: laparoskopicky  

5q530.8 Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby maternice: roboticky 5q530.8 Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby maternice: roboticky  

5q590 Odstránenie intrauterinného telieska 5q590 Odstránenie intrauterinného telieska  

5q591 Odstránenie intrauterinného telieska (IUD) háčikom 5q591 Odstránenie intrauterinného telieska (IUD) háčikom  

5q593 Kyretáž: vákuovou kyretou 5q593 Kyretáž: vákuovou kyretou  

5q594 Vnútromaternicová aspirácia u virgo 5q594 Vnútromaternicová aspirácia u virgo  

5q595 Elektrodiatermokoagulácia alebo kryochirurgický zásah v oblasti portia 5q595 Elektrodiatermokoagulácia alebo kryochirurgický zásah v oblasti portia  

5q597.0 Ventrosuspenzia maternice: laparotomicky 5q597.0 Ventrosuspenzia maternice: laparotomicky  



5q597.4 Ventrosuspenzia maternice: laparoskopicky 5q597.4 Ventrosuspenzia maternice: laparoskopicky  

5q597.7 Ventrosuspenzia maternice: vaginálne 5q597.7 Ventrosuspenzia maternice: vaginálne  

5q597.8 Ventrosuspenzia maternice: roboticky 5q597.8 Ventrosuspenzia maternice: roboticky  

5q598 Operačná hysteroskopia elektrochirurgiou 5q598 Operačná hysteroskopia elektrochirurgiou  

5q610 Hymenotómia, hymenektómia 5q610 Hymenotómia, hymenektómia  

5q620 Extirpácia tumoru vagíny 5q620 Extirpácia tumoru vagíny  

5q621 Kryonizácia v oblasti vagíny alebo vulvy 5q621 Kryonizácia v oblasti vagíny alebo vulvy  

5q630 Kolpokleisis 5q630 Kolpokleisis  

5q631 Parciálna kolpektómia: abdominálne 5q631 Parciálna kolpektómia: abdominálne  

5q632 Semikolpokleisis 5q632 Semikolpokleisis  

5q633.7 Parciálna kolpektómia: vaginálne 5q633.7 Parciálna kolpektómia: vaginálne  

5q634.0 Totálna kolpektómia: abdominálne 5q634.0 Totálna kolpektómia: abdominálne  

5q634.7 Totálna kolpektómia: vaginálne 5q634.7 Totálna kolpektómia: vaginálne  

5q640 Plastika vaginálna predná s plastikou panvového dna 5q640 Plastika vaginálna predná s plastikou panvového dna  

5q641 Plastika vaginálna zadná s plastikou panvového dna 5q641 Plastika vaginálna zadná s plastikou panvového dna  

5q642 Plastika vaginálna s eleváciou uteru s plastikou panvového dna: vaginálne 5q642 Plastika vaginálna s eleváciou uteru s plastikou panvového dna: vaginálne  

5q650.4 Neoplastika vagíny: laparoskopicky 5q650.4 Neoplastika vagíny: laparoskopicky  

5q650.7 Neoplastika vagíny: vaginálne 5q650.7 Neoplastika vagíny: vaginálne  

5q651 Excízia kongenitálneho [vrodeného] septa vagíny 5q651 Excízia kongenitálneho [vrodeného] septa vagíny  

5q652 Vaginálna operácia pri aplázii vagíny 5q652 Vaginálna operácia pri aplázii vagíny  

5q653 Vaginálna operácia pri neúplnom zdvojení vnútorných rodidiel 5q653 Vaginálna operácia pri neúplnom zdvojení vnútorných rodidiel  

5q654 Plastika vaginálneho vchodu 5q654 Plastika vaginálneho vchodu  

5q690 Fistulektómia a plastika 5q690 Fistulektómia a plastika  

5q691
Kolpostómia pri intersexuálnych malformáciách typu Prader IV. a V. s uzáverom sinusovaginálnej alebo 

uretrovaginálnej fistuly
5q691

Kolpostómia pri intersexuálnych malformáciách typu Prader IV. a V. s uzáverom sinusovaginálnej alebo 

uretrovaginálnej fistuly
 

5q692 Kolpostómia pri intersexuálnych malformáciách typu Prader IV. a V., plastika pošvového vchodu 5q692 Kolpostómia pri intersexuálnych malformáciách typu Prader IV. a V., plastika pošvového vchodu  

5q693 Kolpostómia pri parciálnej aplázii distálnej časti vagíny 5q693 Kolpostómia pri parciálnej aplázii distálnej časti vagíny  

5q710 Chirurgické ošetrenie Bartolínskej žľazy: incízia 5q710 Chirurgické ošetrenie Bartolínskej žľazy: incízia  

5q711 Chirurgické ošetrenie Bartolínskej žľazy: marsupializácia 5q711 Chirurgické ošetrenie Bartolínskej žľazy: marsupializácia  

5q712 Chirurgické ošetrenie Bartolínskej žľazy: extirpácia 5q712 Chirurgické ošetrenie Bartolínskej žľazy: extirpácia  

5q720 Excízia vulvy 5q720 Excízia vulvy  

5q721 Elektrodiatermokoagulácia alebo kryochirurgický zásah v oblasti vagíny alebo vulvy 5q721 Elektrodiatermokoagulácia alebo kryochirurgický zásah v oblasti vagíny alebo vulvy  

5q722 Resekcia malého pysku 5q722 Resekcia malého pysku  

5q730 Resekcia klitorisu 5q730 Resekcia klitorisu  

5q731 Klitoridektómia 5q731 Klitoridektómia  

5q732 Klitoridektómia s neoplastikou malých pyskov 5q732 Klitoridektómia s neoplastikou malých pyskov  

5q740 Vulvektómia jednoduchá 5q740 Vulvektómia jednoduchá  

5q741 Vulvektómia radikálna 5q741 Vulvektómia radikálna  

5q742 Skinning vulvektómia 5q742 Skinning vulvektómia  

5q750 Labioplastika 5q750 Labioplastika  

5q751 Chirurgické ošetrenie úrazu vonkajších rodidiel u dieťaťa 5q751 Chirurgické ošetrenie úrazu vonkajších rodidiel u dieťaťa  

5q752 Chirurgické ošetrenie úrazu vonkajších rodidiel a pošvy u dieťaťa 5q752 Chirurgické ošetrenie úrazu vonkajších rodidiel a pošvy u dieťaťa  

5q790 Operácia synechií vulvy 5q790 Operácia synechií vulvy  

5r111 Asistovaný pôrod za pomoci inštrumentov 5r111 Asistovaný pôrod za pomoci inštrumentov  

5r112 Asistovaný pôrod koncom panvového s mauálnymi hmatmi 5r112 Asistovaný pôrod koncom panvového s mauálnymi hmatmi  

5r113 Kombinovaný pôrod: inštrumenty a špeciálne úchyty 5r113 Kombinovaný pôrod: inštrumenty a špeciálne úchyty  

5r114 Vedenie pôrodu koncom panvovým pri viacplodovej gravidite 5r114 Vedenie pôrodu koncom panvovým pri viacplodovej gravidite  

5r11x Iný spontánny a vaginálny operačný pôrod pri polohe koncom panvovým 5r11x Iný spontánny a vaginálny operačný pôrod pri polohe koncom panvovým  

5r121 Pôrod za pomoci východových klieští 5r121 Pôrod za pomoci východových klieští  

5r122 Pôrod za pomoci stredových klieští 5r122 Pôrod za pomoci stredových klieští  



5r12x Pôrod za pomoci klieští: iný 5r12x Pôrod za pomoci klieští: iný  

5r131 Ukončenie pôrodu pri polohe koncom panvovým manuálnou extrakciou plodu 5r131 Ukončenie pôrodu pri polohe koncom panvovým manuálnou extrakciou plodu  

5r132 Ukončenie pôrodu pri polohe koncom panvovým inštrumentálnou extrakciou plodu 5r132 Ukončenie pôrodu pri polohe koncom panvovým inštrumentálnou extrakciou plodu  

5r133 Ukončenie pôrodu pri polohe koncom panvovým manuálnou a inštrumentálnou extrakciou plodu 5r133 Ukončenie pôrodu pri polohe koncom panvovým manuálnou a inštrumentálnou extrakciou plodu  

5r13x Ukončenie pôrodu pri polohe koncom panvovým inou extrakciou plodu 5r13x Ukončenie pôrodu pri polohe koncom panvovým inou extrakciou plodu  

5r141 Ukončenie pôrodu vákuumextrakciou z panvového východu 5r141 Ukončenie pôrodu vákuumextrakciou z panvového východu  

5r142 Ukončenie pôrodu vákuumextrakciou z panvovej hlbiny 5r142 Ukončenie pôrodu vákuumextrakciou z panvovej hlbiny  

5r14x Ukončenie pôrodu vákuumextrakciou: ostatné 5r14x Ukončenie pôrodu vákuumextrakciou: iné  2)

5r211 Vnútorný obrat plodu vnútornými hmatmi bez extrakcie 5r211 Vnútorný obrat plodu vnútornými hmatmi bez extrakcie  

5r212 Kombinovaný obrat plodu bez extrakcie 5r212 Kombinovaný obrat plodu bez extrakcie  

5r213 Obrat plodu s extrakciou bez ďalších komplikácii 5r213 Obrat plodu s extrakciou bez ďalších komplikácii  

5r214 Obrat plodu s extrakciou kliešťami 5r214 Obrat plodu s extrakciou kliešťami  

5r215 Rotácia hlavičky pomocou klieští 5r215 Rotácia hlavičky pomocou klieští  

5r216 Obrat plodu s extrakciou pri iných komplikáciach 5r216 Obrat plodu s extrakciou pri iných komplikáciach  

5r217 Obrat na druhom dvojčati 5r217 Obrat na druhom dvojčati  

5r221 Neúspešný kliešťový pôrod 5r221 Neúspešný kliešťový pôrod  

5r222 Neúspešná extrakcia vákuovou pumpou 5r222 Neúspešná extrakcia vákuovou pumpou  

5r223 Neúspešné vnútorné otočenie 5r223 Neúspešné vnútorné otočenie  

5r224 Nevydarené kombinované otočenie 5r224 Nevydarené kombinované otočenie  

5r231 Embryotómia 5r231 Embryotómia  

5r232 Deštrukcia plodu 5r232 Deštrukcia plodu  

5r233 Dekapitácia 5r233 Dekapitácia  

5r234 Iné zmenšovacie operácie na plode 5r234 Iné zmenšovacie operácie na plode  

5r235 Amniotómia 5r235 Amniotómia  

5r311.1 Cisársky rez: primárny 5r311.1 Cisársky rez: primárny  

5r311.2 Cisársky rez: sekundárny 5r311.2 Cisársky rez: sekundárny  

5r312.1 Misgav-Ladach cisársky rez: primárny 5r312.1 Misgav-Ladach cisársky rez: primárny  

5r312.2 Misgav-Ladach cisársky rez: sekundárny 5r312.2 Misgav-Ladach cisársky rez: sekundárny  

5r313 Opakovaná sekcia 5r313 Opakovaná sekcia  

5r314 Cisársky rez extraperitoneálne 5r314 Cisársky rez extraperitoneálne  

5r315.1 Cisársky rez supracervikálny: primárny 5r315.1 Cisársky rez supracervikálny: primárny  

5r315.2 Cisársky rez supracervikálny: sekundárny 5r315.2 Cisársky rez supracervikálny: sekundárny  

5r316.1 Cisársky rez korporálny pozdĺžnou incíziou: primárny 5r316.1 Cisársky rez korporálny pozdĺžnou incíziou: primárny  

5r316.2 Cisársky rez korporálny pozdĺžnou incíziou: sekundárny 5r316.2 Cisársky rez korporálny pozdĺžnou incíziou: sekundárny  

5r317.1 Cisársky rez korporálny T-incíziou: primárny 5r317.1 Cisársky rez korporálny T-incíziou: primárny  

5r317.2 Cisársky rez korporálny T-incíziou: sekundárny 5r317.2 Cisársky rez korporálny T-incíziou: sekundárny  

5r321 Cisársky rez a sterilizácia 5r321 Cisársky rez a sterilizácia  

5r322 Cisársky rez s následnou hysterektómiou s adnexektómiou 5r322 Cisársky rez s následnou hysterektómiou s adnexektómiou  

5r323 Cisársky rez s následnou hysterektómiou 5r323 Cisársky rez s následnou hysterektómiou  

5r331.0 Operácia extrauterinnej gravidity: salpingotómia: otvorene chirurgicky 5r331.0 Operácia extrauterinnej gravidity: salpingotómia: otvorene chirurgicky  

5r331.1 Operácia extrauterinnej gravidity: salpingotómia: vaginálne s laparoskopickou asistenciou 5r331.1 Operácia extrauterinnej gravidity: salpingotómia: vaginálne s laparoskopickou asistenciou  

5r331.4 Operácia extrauterinnej gravidity: salpingotómia: laparoskopicky 5r331.4 Operácia extrauterinnej gravidity: salpingotómia: laparoskopicky  

5r331.6 Operácia extrauterinnej gravidity: salpingotómia: konverzia z vaginálnej na otvorene chirurgicky 5r331.6 Operácia extrauterinnej gravidity: salpingotómia: konverzia z vaginálnej na otvorene chirurgicky  

5r331.7 Operácia extrauterinnej gravidity: salpingotómia: vaginálne 5r331.7 Operácia extrauterinnej gravidity: salpingotómia: vaginálne  

5r331.x Operácia extrauterinnej gravidity: salpingotómia: ostatné 5r331.x Operácia extrauterinnej gravidity: salpingotómia: iná  2)

5r332.0 Operácia extrauterinnej gravidity: salpingotómia s rekonštrukciou: otvorene chirurgicky 5r332.0 Operácia extrauterinnej gravidity: salpingotómia s rekonštrukciou: otvorene chirurgicky  

5r332.1
Operácia extrauterinnej gravidity: salpingotómia s rekonštrukciou: vaginálne s laparoskopickou 

asistenciou
5r332.1

Operácia extrauterinnej gravidity: salpingotómia s rekonštrukciou: vaginálne s laparoskopickou 

asistenciou
 



5r332.4 Operácia extrauterinnej gravidity: salpingotómia s rekonštrukciou: laparoskopicky 5r332.4 Operácia extrauterinnej gravidity: salpingotómia s rekonštrukciou: laparoskopicky  

5r332.6
Operácia extrauterinnej gravidity: salpingotómia s rekonštrukciou: konverzia z vaginálnej na otvorene 

chirurgicky
5r332.6

Operácia extrauterinnej gravidity: salpingotómia s rekonštrukciou: konverzia z vaginálnej na otvorene 

chirurgicky
 

5r332.7 Operácia extrauterinnej gravidity: salpingotómia s rekonštrukciou: vaginálne 5r332.7 Operácia extrauterinnej gravidity: salpingotómia s rekonštrukciou: vaginálne  

5r332.x Operácia extrauterinnej gravidity: salpingotómia s rekonštrukciou: ostatné 5r332.x Operácia extrauterinnej gravidity: salpingotómia s rekonštrukciou: iná  2)

5r333.0 Operácia extrauterinnej gravidity: parciálna salpingektómia: otvorene chirurgicky 5r333.0 Operácia extrauterinnej gravidity: parciálna salpingektómia: otvorene chirurgicky  

5r333.1 Operácia extrauterinnej gravidity: parciálna salpingektómia: vaginálne s laparoskopickou asistenciou 5r333.1 Operácia extrauterinnej gravidity: parciálna salpingektómia: vaginálne s laparoskopickou asistenciou  

5r333.4 Operácia extrauterinnej gravidity: parciálna salpingektómia: laparoskopicky 5r333.4 Operácia extrauterinnej gravidity: parciálna salpingektómia: laparoskopicky  

5r333.6
Operácia extrauterinnej gravidity: parciálna salpingektómia: konverzia z vaginálnej na otvorene 

chirurgicky
5r333.6

Operácia extrauterinnej gravidity: parciálna salpingektómia: konverzia z vaginálnej na otvorene 

chirurgicky
 

5r333.7 Operácia extrauterinnej gravidity: parciálna salpingektómia: vaginálne 5r333.7 Operácia extrauterinnej gravidity: parciálna salpingektómia: vaginálne  

5r333.x Operácia extrauterinnej gravidity: parciálna salpingektómia: ostatné 5r333.x Operácia extrauterinnej gravidity: parciálna salpingektómia: iná  2)

5r334.0 Operácia extrauterinnej gravidity: parciálna salpingektómia s rekonštrukciou: laparotomicky 5r334.0 Operácia extrauterinnej gravidity: parciálna salpingektómia s rekonštrukciou: laparotomicky  

5r334.1 Operácia extrauterinnej gravidity: parciálna salpingektómia s rekonštrukciou: laparoskopicky 5r334.1 Operácia extrauterinnej gravidity: parciálna salpingektómia s rekonštrukciou: laparoskopicky  

5r334.4
Operácia extrauterinnej gravidity: parciálna salpingektómia s rekonštrukciou: vaginálne s 

laparoskopickou asistenciou
5r334.4

Operácia extrauterinnej gravidity: parciálna salpingektómia s rekonštrukciou: vaginálne s 

laparoskopickou asistenciou
 

5r334.6
Operácia extrauterinnej gravidity: parciálna salpingektómia s rekonštrukciou: konverzia z vaginálnej na 

otvorene chirurgicky
5r334.6

Operácia extrauterinnej gravidity: parciálna salpingektómia s rekonštrukciou: konverzia z vaginálnej na 

otvorene chirurgicky
 

5r334.7 Operácia extrauterinnej gravidity: parciálna salpingektómia s rekonštrukciou: vaginálne 5r334.7 Operácia extrauterinnej gravidity: parciálna salpingektómia s rekonštrukciou: vaginálne  

5r334.x Operácia extrauterinnej gravidity: parciálna salpingektómia s rekonštrukciou: ostatné 5r334.x Operácia extrauterinnej gravidity: parciálna salpingektómia s rekonštrukciou: iná  2)

5r335.0 Operácia extrauterinnej gravidity: totálna salpingektómia: laparotomicky 5r335.0 Operácia extrauterinnej gravidity: totálna salpingektómia: laparotomicky  

5r335.1 Operácia extrauterinnej gravidity: totálna salpingektómia: vaginálne s laparoskopickou asistenciou 5r335.1 Operácia extrauterinnej gravidity: totálna salpingektómia: vaginálne s laparoskopickou asistenciou  

5r335.4 Operácia extrauterinnej gravidity: totálna salpingektómia: laparoskopicky 5r335.4 Operácia extrauterinnej gravidity: totálna salpingektómia: laparoskopicky  

5r335.6
Operácia extrauterinnej gravidity: totálna salpingektómia: konverzia z vaginálnej na otvorene 

chirurgicky
5r335.6

Operácia extrauterinnej gravidity: totálna salpingektómia: konverzia z vaginálnej na otvorene 

chirurgicky
 

5r335.7 Operácia extrauterinnej gravidity: totálna salpingektómia: vaginálne 5r335.7 Operácia extrauterinnej gravidity: totálna salpingektómia: vaginálne  

5r335.x Operácia extrauterinnej gravidity: totálna salpingektómia: ostatné 5r335.x Operácia extrauterinnej gravidity: totálna salpingektómia: iná  2)

5r336.0
Operácia extrauterinnej gravidity: lokálna medikamentózna liečba (pri tubárnej gravidite): 

laparotomicky
5r336.0

Operácia extrauterinnej gravidity: lokálna medikamentózna liečba (pri tubárnej gravidite): 

laparotomicky
 

5r336.1
Operácia extrauterinnej gravidity: lokálna medikamentózna liečba (pri tubárnej gravidite): vaginálne s 

laparoskopickou asistenciou
5r336.1

Operácia extrauterinnej gravidity: lokálna medikamentózna liečba (pri tubárnej gravidite): vaginálne s 

laparoskopickou asistenciou
 

5r336.4
Operácia extrauterinnej gravidity: lokálna medikamentózna liečba (pri tubárnej gravidite): 

laparoskopicky
5r336.4

Operácia extrauterinnej gravidity: lokálna medikamentózna liečba (pri tubárnej gravidite): 

laparoskopicky
 

5r336.6
Operácia extrauterinnej gravidity: lokálna medikamentózna liečba (pri tubárnej gravidite): konverzia z 

vaginálnej na otvorene chirurgicky
5r336.6

Operácia extrauterinnej gravidity: lokálna medikamentózna liečba (pri tubárnej gravidite): konverzia z 

vaginálnej na otvorene chirurgicky
 

5r336.7 Operácia extrauterinnej gravidity: lokálna medikamentózna liečba (pri tubárnej gravidite): vaginálne 5r336.7 Operácia extrauterinnej gravidity: lokálna medikamentózna liečba (pri tubárnej gravidite): vaginálne  

5r336.x Operácia extrauterinnej gravidity: lokálna medikamentózna liečba (pri tubárnej gravidite): ostatné 5r336.x Operácia extrauterinnej gravidity: lokálna medikamentózna liečba (pri tubárnej gravidite): iná  2)

5r339 Operácia extrauterinnej gravidity: ostatné 5r339 Operácia extrauterinnej gravidity: iné operácie  2)

5r341 Odstránenie mimomaternicového embrya otvorene chirurgicky 5r341 Odstránenie mimomaternicového embrya otvorene chirurgicky  

5r342 Odstránenie mimomaternicového embrya laparoskopicky 5r342 Odstránenie mimomaternicového embrya laparoskopicky  

5r343 Odstránenie mimomaternicového embrya kuldoskopiou 5r343 Odstránenie mimomaternicového embrya kuldoskopiou  

5r34x Iné odstránenie mimomaternicového embrya 5r34x Iné odstránenie mimomaternicového embrya  

5r411 Transfúzia intrauterinná fetálna 5r411 Transfúzia intrauterinná fetálna  

5r412 Infúzia intrauterinná fetálna 5r412 Infúzia intrauterinná fetálna  

5r413 Intrauterinná laserová terapia plodu 5r413 Intrauterinná laserová terapia plodu  

5r414 Výmena plodovej vody 5r414 Výmena plodovej vody  

5r415 Vysokofrekvenčná ablácia nádorových buniek a/alebo ciev placenty 5r415 Vysokofrekvenčná ablácia nádorových buniek a/alebo ciev placenty  

5r416 Zavedenie shuntu u plodu intrauterinne 5r416 Zavedenie shuntu u plodu intrauterinne  

5r417 Vnútromaternicová terapia plodu drenážou 5r417 Vnútromaternicová terapia plodu drenážou  



5r418 Medikamentózna vnútromaternicová terapia plodu 5r418 Medikamentózna vnútromaternicová terapia plodu  

5r421 Terapeutická amniocentéza s následnou amnioinfúziou 5r421 Terapeutická amniocentéza s následnou amnioinfúziou  

5r422 Terapeutická amniocentéza s kordocentézou 5r422 Terapeutická amniocentéza s kordocentézou  

5r423 Terapeutická amniocentéza za účelom fetocídy 5r423 Terapeutická amniocentéza za účelom fetocídy  

5r491 Segmentálna resekcia polycystických pľúc plodu 5r491 Segmentálna resekcia polycystických pľúc plodu  

5r492 Intrauterinná operácia plodu postihnutého vývojovou chybou 5r492 Intrauterinná operácia plodu postihnutého vývojovou chybou  

5r493 Intraamniálna injekčná aplikácia medikamentov k ukončeniu gravidity 5r493 Intraamniálna injekčná aplikácia medikamentov k ukončeniu gravidity  

5r911 Sutúra ruptúry alebo nástrihu hrádze 5r911 Sutúra ruptúry alebo nástrihu hrádze  

5r912 Sutúra ruptúry alebo nástrihu krčka maternice 5r912 Sutúra ruptúry alebo nástrihu krčka maternice  

5r913 Sutúra ruptúry alebo nástrihu vagíny 5r913 Sutúra ruptúry alebo nástrihu vagíny  

5r914.1 Ošetrenie ruptúry I. stupňa 5r914.1 Ošetrenie ruptúry I. stupňa  

5r914.2 Ošetrenie ruptúry II. stupňa 5r914.2 Ošetrenie ruptúry II. stupňa  

5r914.3 Ošetrenie ruptúry III. stupňa 5r914.3 Ošetrenie ruptúry III. stupňa  

5r914.4 Ošetrenie ruptúry IV. stupňa 5r914.4 Ošetrenie ruptúry IV. stupňa  

5r921 Revízia dutiny maternice po pôrode 5r921 Revízia dutiny maternice po pôrode  

5r922 Revízia dutiny maternice po spontánnom potrate 5r922 Revízia dutiny maternice po spontánnom potrate  

5r923 Manuálne vybavenie zadržanej placenty 5r923 Manuálne vybavenie zadržanej placenty  

5r924 Inštrumentálne vybavenie zadržanej placenty 5r924 Inštrumentálne vybavenie zadržanej placenty  

5r925 Iné vybavenie zadržanej placenty 5r925 Iné vybavenie zadržanej placenty  

5r931 Rekonštrukcia močového mechúra a močovej rúry 5r931 Rekonštrukcia močového mechúra a močovej rúry  

5r932 Rekonštrukcia konečníka a análneho zvierača 5r932 Rekonštrukcia konečníka a análneho zvierača  

5r991 Kyretáž pre ukončenie gravidity 5r991 Kyretáž pre ukončenie gravidity  

5s101.1 Repozícia zlomeniny oblúka zygomatickej kosti 5s101.1 Repozícia zlomeniny oblúka zygomatickej kosti  

5s101.2 Repozícia zlomeniny zygomatickej kosti 5s101.2 Repozícia zlomeniny zygomatickej kosti  

5s101.3 Repozícia oblúka zygomatickej kosti: zatvorená 5s101.3 Repozícia oblúka zygomatickej kosti: zatvorená  

5s101.x Repozícia zygomatickej kosti: ostatné 5s101.x Repozícia zygomatickej kosti: ostatné  

5s110 Zatvorená repozícia zygomatikomaxilárnej zlomeniny 5s110 Zatvorená repozícia zygomatikomaxilárnej zlomeniny  

5s112 Otvorená revízia osteosyntézy zygomatickej kosti 5s112 Otvorená revízia osteosyntézy zygomatickej kosti  

5s114 Osteoplastická rekonštrukcia zygomatickej kosti 5s114 Osteoplastická rekonštrukcia zygomatickej kosti  

5s116.0 Otvorená repozícia dislokovanej maxily: jednostranne 5s116.0 Otvorená repozícia dislokovanej maxily: jednostranne  

5s116.1 Otvorená repozícia dislokovanej maxily: obojstranne 5s116.1 Otvorená repozícia dislokovanej maxily: obojstranne  

5s117 Repozícia zlomeniny maxily 5s117 Repozícia zlomeniny maxily  

5s118 Otvorená repozícia a imobilizácia zlomeniny maxily 5s118 Otvorená repozícia a imobilizácia zlomeniny maxily  

5s119 Uzavretá repozícia a imobilizácia zlomeniny maxily pomocou metód sec. Adams 5s119 Uzavretá repozícia a imobilizácia zlomeniny maxily pomocou metód sec. Adams  

5s11a Revízia osteosyntézy maxily 5s11a Revízia osteosyntézy maxily  

5s11b Použitie skeletálnej trakcie maxily 5s11b Použitie skeletálnej trakcie maxily  

5s11c Chirurgická liečba infikovanej osteosyntézy maxily 5s11c Chirurgická liečba infikovanej osteosyntézy maxily  

5s11d Odstránenie osteosyntetického materiálu na externú fixáciu maxily 5s11d Odstránenie osteosyntetického materiálu na externú fixáciu maxily  

5s11e Odstránenie externej fixácie zo strednej alebo dolnej etáže maxilofaciálnej kostry 5s11e Odstránenie externej fixácie zo strednej alebo dolnej etáže maxilofaciálnej kostry  

5s11x Iná rekonštrukcia zygomatickej kosti 5s11x Iná rekonštrukcia zygomatickej kosti  

5s120 Externá fixácia mandibuly 5s120 Externá fixácia mandibuly  

5s121 Otvorená repozícia a fixácia zlomeniny mandibuly 5s121 Otvorená repozícia a fixácia zlomeniny mandibuly  

5s122 Uzavretá repozícia a imobilizácia zlomeniny mandibuly 5s122 Uzavretá repozícia a imobilizácia zlomeniny mandibuly  

5s123 Otvorená repozícia a osteosyntéza zlomeniny mandibuly 5s123 Otvorená repozícia a osteosyntéza zlomeniny mandibuly  

5s124 Revízia osteosyntézy mandibuly 5s124 Revízia osteosyntézy mandibuly  

5s125 Otvorená repozícia a fixácia zlomeniny tela mandibuly 5s125 Otvorená repozícia a fixácia zlomeniny tela mandibuly  

5s126 Uzavretá repozícia a imobilizácia zlomeniny tela mandibuly 5s126 Uzavretá repozícia a imobilizácia zlomeniny tela mandibuly  

5s190 Repozícia a imobilizácia viacnásobných fraktúr tvárových kostí 5s190 Repozícia a imobilizácia viacnásobných fraktúr tvárových kostí  

5s191 Vonkajšia fixácia pri fraktúre tvárových kostí strednej etáže 5s191 Vonkajšia fixácia pri fraktúre tvárových kostí strednej etáže  

5s192 Repozícia zlomeniny čelovej kosti s fixáciou úlomkov 5s192 Repozícia zlomeniny čelovej kosti s fixáciou úlomkov  



5s193 Vonkajšia fixácia pri fraktúre tvárových kostí dolnej etáže 5s193 Vonkajšia fixácia pri fraktúre tvárových kostí dolnej etáže  

5s210.1 Ostektómia maxily: do 2 cm² 5s210.1 Ostektómia maxily: do 2 cm2  2)

5s210.2 Ostektómia maxily: od 2 cm² do 4 cm² 5s210.2 Ostektómia maxily: od 2 cm2 do 4 cm2  2)

5s210.3 Ostektómia maxily: nad 4 cm² 5s210.3 Ostektómia maxily: nad 4 cm2  2)

5s211.1 Ostektómia mandibuly: v rozsahu do 2 cm² 5s211.1 Ostektómia mandibuly: v rozsahu do 2 cm2  2)

5s211.2 Ostektómia mandibuly: v rozsahu od 2 cm² do 4 cm² 5s211.2 Ostektómia mandibuly: v rozsahu od 2 cm2 do 4 cm2  2)

5s211.3 Ostektómia mandibuly: v rozsahu nad 4 cm² 5s211.3 Ostektómia mandibuly: v rozsahu nad 4 cm2  2)

5s212 Trepanácia maxily 5s212 Trepanácia maxily  

5s220.1 Osteotómia maxily: do 2 cm 5s220.1 Osteotómia maxily: do 2 cm  

5s220.2 Osteotómia maxily: od 2 do 4 cm 5s220.2 Osteotómia maxily: od 2 do 4 cm  

5s220.3 Osteotómia maxily: nad 4 cm 5s220.3 Osteotómia maxily: nad 4 cm  

5s221.1 Osteotómia mandibuly: v rozsahu do 2 cm 5s221.1 Osteotómia mandibuly: v rozsahu do 2 cm  

5s221.2 Osteotómia mandibuly: v rozsahu od 2 do 4 cm 5s221.2 Osteotómia mandibuly: v rozsahu od 2 do 4 cm  

5s221.3 Osteotómia mandibuly: v rozsahu nad 4 cm 5s221.3 Osteotómia mandibuly: v rozsahu nad 4 cm  

5s222.00 Osteotómia hornej a dolnej čeluste: alveolárna oblasť (hrebeň) čeluste, frontálne bez distrakcie
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5s222.01 Osteotómia hornej a dolnej čeluste: alveolárna oblasť (hrebeň) čeluste, frontálne, s distrakciou 5s222.01 Osteotómia hornej a dolnej čeluste: alveolárna oblasť (hrebeň) čeluste, frontálne, s distrakciou  

5s222.10 Osteotómia hornej a dolnej čeluste: alveolárna oblasť (hrebeň) čeluste, laterálne, bez distrakcie
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5s222.11 Osteotómia hornej a dolnej čeluste: alveolárna oblasť (hrebeň) čeluste, laterálne, s distrakciou 5s222.11 Osteotómia hornej a dolnej čeluste: alveolárna oblasť (hrebeň) čeluste, laterálne, s distrakciou  

5s222.20
Osteotómia hornej a dolnej čeluste: alveolárna oblasť (hrebeň) čeluste, frontálne a laterálne vo 

viacerých segmentoch, bez distrakcie

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5s222.21
Osteotómia hornej a dolnej čeluste: alveolárna oblasť (hrebeň) čeluste, frontálne a laterálne vo 

viacerých segmentoch, s distrakciou
5s222.21

Osteotómia hornej a dolnej čeluste: alveolárna oblasť (hrebeň) čeluste, frontálne a laterálne vo 

viacerých segmentoch, s distrakciou
 

5s222.30 Osteotómia hornej a dolnej čeluste: Le Fort I v 1 kuse, bez distrakcie
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5s222.31 Osteotómia hornej a dolnej čeluste: Le Fort I v 1 kuse, s distrakciou 5s222.31 Osteotómia hornej a dolnej čeluste: Le Fort I: v 1 kuse: s distrakciou  2)

5s222.40 Osteotómia hornej a dolnej čeluste: Le Fort I v 2 kusoch: bez distrakcie
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5s222.41 Osteotómia hornej a dolnej čeluste: Le Fort I v 2 kusoch: s distrakciou 5s222.41 Osteotómia hornej a dolnej čeluste: Le Fort I: vo 2 kusoch: s distrakciou  2)

5s222.50 Osteotómia hornej a dolnej čeluste: Le Fort I v 3 a viac kusoch: bez distrakcie
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5s222.51 Osteotómia hornej a dolnej čeluste: Le Fort I v 3 a viac kusoch: s distrakciou 5s222.51 Osteotómia hornej a dolnej čeluste: Le Fort I: v 3 a viac kusoch: s distrakciou  2)

5s222.60 Osteotómia hornej a dolnej čeluste: Le Fort II: bez distrakcie
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5s222.61 Osteotómia hornej a dolnej čeluste: Le Fort II: s distrakciou 5s222.61 Osteotómia hornej a dolnej čeluste: Le Fort II: s distrakciou  

5s222.70 Osteotómia hornej a dolnej čeluste: Le Fort II v kombinácii s inou osteotómiou: bez distrakcie
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5s222.71 Osteotómia hornej a dolnej čeluste: Le Fort II v kombinácii s inou osteotómiou: s distrakciou 5s222.71 Osteotómia hornej a dolnej čeluste: Le Fort II v kombinácii s inou osteotómiou: s distrakciou  

5s222.80 Osteotómia hornej a dolnej čeluste: Le Fort III: bez distrakcie
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5s222.81 Osteotómia hornej a dolnej čeluste: Le Fort III: s distrakciou 5s222.81 Osteotómia hornej a dolnej čeluste: Le Fort III: s distrakciou  

5s222.90 Osteotómia hornej a dolnej čeluste: Le Fort III kombinované s Le Fort I: bez distrakcie
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5s222.91 Osteotómia hornej a dolnej čeluste: Le Fort III kombinované s Le Fort I: s distrakciou 5s222.91 Osteotómia hornej a dolnej čeluste: Le Fort III kombinované s  Le Fort I: s distrakciou  2)

5s222.x Osteotómia hornej a dolnej čeluste: ostatné
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5s223 Osteotómia tela mandibuly 5s223 Osteotómia tela mandibuly  

5s224 Sagitálna osteotómia ramus mandibulae 5s224 Sagitálna osteotómia ramus mandibulae  

5s225.0a
Osteotomia pre posunutie dolnej časti tváre: posunutie dolnej čeľuste distrakciou s preťatím kontinuity 

vo vzostupnom ramene dolnej čeľuste
5s225.0a

Osteotomia pre posunutie dolnej časti tváre: posunutie dolnej čeľuste distrakciou s preťatím  

kontinuity vo vzostupnom ramene dolnej čeľuste
 2)



5s225.0b
Osteotomia pre posunutie dolnej časti tváre: posunutie dolnej čeľuste distrakciou po osteotómii v 

horizontálnom ramene dolnej čeľuste
5s225.0b

Osteotomia pre posunutie dolnej časti tváre: posunutie dolnej čeľuste distrakciou po osteotómii v 

horizontálnom ramene dolnej čeľuste
 

5s225.0c
Osteotomia pre posunutie dolnej časti tváre: posunutie processus alveolaris dolnej čeľuste 

horizontálnou distrakciou po osteotómii
5s225.0c

Osteotomia pre posunutie dolnej časti tváre: posunutie processus alveolaris dolnej čeľuste 

horizontálnou distrakciou po osteotómii
 

5s22a Segmentálna osteotómia maxily 5s22a Segmentálna osteotómia maxily  

5s22b Segmentálna osteotómia mandibuly 5s22b Segmentálna osteotómia mandibuly  

5s290 Dekortikácia maxily 5s290 Dekortikácia maxily  

5s291 Nešpecifikovaná osteotómia ramus mandibulae 5s291 Nešpecifikovaná osteotómia ramus mandibulae  

5s292 Repozícia zlomeniny nazo - etmoido - orbitálneho komplexu 5s292 Repozícia zlomeniny nazo - etmoido - orbitálneho komplexu  

5s298 Vertikálna osteotómia ramus mandibulae 5s298 Vertikálna osteotómia ramus mandibulae  

5s300.0 Osteoplastika čeľustí a tvárových kostí: s použitím autológneho transplantátu 5s300.0 Osteoplastika čeľustí a tvárových kostí: s použitím autológneho transplantátu  

5s300.1 Osteoplastika čeľustí a tvárových kostí: s použitím alotransplantátu 5s300.1 Osteoplastika čeľustí a tvárových kostí: s použitím alotransplantátu  

5s300.2 Osteoplastika čeľustí a tvárových kostí: s použitím biomedicínskych transplantátov 5s300.2 Osteoplastika čeľustí a tvárových kostí: s použitím biomedicínskych transplantátov  

5s301 Kondylotómia mandibuly 5s301 Kondylotómia mandibuly  

5s302.1 Rekonštrukcia mandibuly s použitím implantátu 5s302.1 Rekonštrukcia mandibuly s použitím implantátu  

5s302.2
Plastická rekonštrukcia a augmentácia dolnej čeľuste: použitím aloplastického implantátu: pomocou 

počítača predpripravený implantát [CAD-implantát], veľký alebo komplexný defekt
5s302.2

Plastická rekonštrukcia a augmentácia dolnej čeľuste: použitím aloplastického implantátu:  pomocou 

počítača predpripravený implantát [CAD-implantát], veľký alebo komplexný defekt
 2)

5s302.3 Rekonštrukcia mandibuly mikrovaskulárnym kostným štepom 5s302.3 Rekonštrukcia mandibuly mikrovaskulárnym kostným štepom  

5s303.0 Osteorekonštrukcia mandibuly: s použitím autológneho transplantátu 5s303.0 Osteorekonštrukcia mandibuly: s použitím autológneho transplantátu  

5s303.1 Osteorekonštrukcia mandibuly: s použitím allotransplantátu 5s303.1 Osteorekonštrukcia mandibuly: s použitím allotransplantátu  

5s303.2 Osteorekonštrukcia mandibuly: s použitím biomedicínskych transplantátov 5s303.2 Osteorekonštrukcia mandibuly: s použitím biomedicínskych transplantátov  

5s304 Genioplastika 5s304 Genioplastika  

5s305 Mentoplastika 5s305 Mentoplastika  

5s306 Rekonštrukčné operácie nepravých ankylóz mandibuly 5s306 Rekonštrukčné operácie nepravých ankylóz mandibuly  

5s307.0 Rekonštrukčné operácie pravej ankylózy mandibuly: osteokartilaginóznym autológnym transplantátom 5s307.0 Rekonštrukčné operácie pravej ankylózy mandibuly: osteokartilaginóznym autológnam transplantátom  2)

5s307.1 Rekonštrukčné operácie pravej ankylózy mandibuly: endoprotézou 5s307.1 Rekonštrukčné operácie pravej ankylózy mandibuly: endoprotézou  

5s308 Totálna plastika mandibuly metódou relatívneho zvýšenia 5s308 Totálna plastika mandibuly metódou relatívneho zvýšenia  

5s309 Absolútne zvýšenie alveolárneho hrebeňa mandibuly 5s309 Absolútne zvýšenie alveolárneho hrebeňa mandibuly  

5s30a.1 Fixácia maxily: rigidná 5s30a.1 Fixácia maxily: rigidná  

5s30a.2 Fixácia maxily: elastická 5s30a.2 Fixácia maxily: elastická  

5s30c Augmentácia kostných defektov maxily 5s30c Augmentácia kostných defektov maxily  

5s30d Rekonštrukcia prednej steny maxily 5s30d Rekonštrukcia prednej steny maxily  

5s30e Osteoplastická rekonštrukcia maxily 5s30e Osteoplastická rekonštrukcia maxily  

5s30f.0 Rekonštrukcia maxily s použitím kostného štepu 5s30f.0 Rekonštrukcia maxily s použitím kostného štepu  

5s30f.1 Rekonštrukcia maxily s použitím implantátu 5s30f.1 Rekonštrukcia maxily s použitím implantátu  

5s30f.2
Plastická rekonštrukcia a augmentácia hornej čeľuste: použitím aloplastického implantátu: pomocou 

počítača predpripravený implantát [CAD-implantát], veľký alebo komplexný defekt
5s30f.2

Plastická rekonštrukcia a augmentácia hornej čeľuste: použitím aloplastického implantátu:  pomocou 

počítača predpripravený implantát [CAD-implantát], veľký alebo komplexný defekt
 2)

5s30g.0 Rekonštrukcia zygomatickej kosti: autológny štep 5s30g.0 Rekonštrukcia zygomatickej kosti: autológny štep  

5s30g.1 Rekonštrukcia zygomatickej kosti: alogénny štep 5s30g.1 Rekonštrukcia zygomatickej kosti: alogénny štep  

5s311.0 Mandibulektómia: parciálna 5s311.0 Mandibulektómia: parciálna  

5s311.1 Mandibulektómia: totálna 5s311.1 Mandibulektómia: totálna  

5s311.2 Mandibulektómia: subtotálna 5s311.2 Mandibulektómia: subtotálna  

5s311.3 Mandibulektómia: radikálna 5s311.3 Mandibulektómia: radikálna  

5s312 Hemimandibulektómia jednostranná 5s312 Hemimandibulektómia jednostranná  

5s313.1 Resekcia mandibuly: minimálne 2 segmenty mandibuly a rameno mandibuly 5s313.1 Resekcia mandibuly: minimálne 2 segmenty mandibuly a rameno mandibuly  

5s313.x Resekcia mandibuly: iná 5s313.x Resekcia mandibuly: iná  

5s314 Parciálna resekcia maxily 5s314 Parciálna resekcia maxily  

5s315 Endoskopická excízia z tumoru maxily 5s315 Endoskopická excízia z tumoru maxily  

5s316 Hemimaxilektómia jednostranná 5s316 Hemimaxilektómia jednostranná  



5s317 Distrakcia maxily 5s317 Distrakcia maxily  

5s318 Rýchla distrakcia maxily 5s318 Rýchla distrakcia maxily  

5s319 Segmentálna maxilektómia 5s319 Segmentálna maxilektómia  

5s31a.1 Jednostranná maxilektómia: totálna 5s31a.1 Jednostranná maxilektómia: totálna  

5s31a.2 Jednostranná maxilektómia: subtotálna 5s31a.2 Jednostranná maxilektómia: subtotálna  

5s31b.1 Obojstranná maxilektómia: totálna 5s31b.1 Obojstranná maxilektómia: totálna  

5s31b.2 Obojstranná maxilektómia: subtotálna 5s31b.2 Obojstranná maxilektómia: subtotálna  

5s390 Fenestrácia cysty mandibuly 5s390 Fenestrácia cysty mandibuly  

5s391 Extirpácia cysty mandibuly 5s391 Extirpácia cysty mandibuly  

5s392 Trepanácia mandibuly 5s392 Trepanácia mandibuly  

5s393 Horizontálna distrakcia mandibuly 5s393 Horizontálna distrakcia mandibuly  

5s394 Vertikálna distrakcia mandibuly 5s394 Vertikálna distrakcia mandibuly  

5s395 Dekortikácia mandibuly 5s395 Dekortikácia mandibuly  

5s900 Koronoidektómia 5s900 Koronoidektómia  

5s901 Kondylektómia mandibuly 5s901 Kondylektómia mandibuly  

5s902 Náhrada mandibulárneho kĺbu endoprotézou 5s902 Náhrada mandibulárneho kĺbu endoprotézou  

5s930.0 Osteoplastika alveolárneho výbežku a maxily: s použitím autológneho kostného štepu 5s930.0 Osteoplastika alveolárneho výbežku a maxily: s použitím autológneho kostného štepu  

5s930.1 Osteoplastika alveolárneho výbežku a maxily: s použitím alogénneho kostného štepu 5s930.1 Osteoplastika alveolárneho výbežku a maxily: s použitím alogénneho kostného štepu  

5s930.2 Osteoplastika alveolárneho výbežku a maxily: bunkovou terapiou 5s930.2 Osteoplastika alveolárneho výbežku a maxily: bunkovou terapiou  

5s930.3
Osteoplastika alveolárneho výbežku a maxily: s použitím biologického materiálu alebo 

biomedicínskymi metódami
5s930.3

Osteoplastika alveolárneho výbežku a maxily: s použitím biologického materiálu alebo 

biomedicínskymi metódami
 

5s940 Endoskopická supraturbinálna antrostómia 5s940 Endoskopická supraturbinálna antrostómia  

5s941 Endoskopická infraturbinálna antrostómia 5s941 Endoskopická infraturbinálna antrostómia  

5s942 Radikálna maxilárna antrotómia 5s942 Radikálna maxilárna antrotómia  

5s943 Radikálna maxilárna antrotómia s osteoplastikou 5s943 Radikálna maxilárna antrotómia s osteoplastikou  

5s990 Distrakcia kostí tváre 5s990 Distrakcia kostí tváre  

5s991 Zhotovenie a upevnenie epitézy na vhojený fixatér 5s991 Zhotovenie a upevnenie epitézy na vhojený fixatér  

5s992 Extrakcia cudzieho telesa z tvárových kostí 5s992 Extrakcia cudzieho telesa z tvárových kostí  

5s993 Odstránenie osteosyntetického materiálu na externú fixáciu mandibuly 5s993 Odstránenie osteosyntetického materiálu na externú fixáciu mandibuly  

5s994 Chirurgická liečba infikovanej osteosyntézy mandibuly 5s994 Chirurgická liečba infikovanej osteosyntézy mandibuly  

5s995 Uzavretá repozícia luxácie mandibuly 5s995 Uzavretá repozícia luxácie mandibuly  

5s996 Uzavretá repozícia a imobilizácia zlomeniny hlavy a kŕčka mandibuly 5s996 Uzavretá repozícia a imobilizácia zlomeniny hlavy a kŕčka mandibuly  

5s997 Manuálna repozícia luxácie temporo - mandibulárneho kĺbu 5s997 Manuálna repozícia luxácie temporo - mandibulárneho kĺbu  

5s999 Operácia maxily z vonkajšieho prístupu v bukogingiválnej riase s odstránením patologického tkaniva (I.) 5s999 Operácia maxily z vonkajšieho prístupu v bukogingiválnej riase s odstránením patologického tkaniva (I.)  

5s99a
Operácia maxily z vonkajšieho prístupu v bukogingiválnej riase so znesením mediálnej steny čeľustnej 

dutiny a priľahlej časti apertura pyriformis (II.)
5s99a

Operácia maxily z vonkajšieho prístupu v bukogingiválnej riase so znesením mediálnej steny čeľustnej 

dutiny a priľahlej časti apertura pyriformis (II.)
 

5t001.0 Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: klavikula 5t001.0 Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: klavikula  

5t001.1 Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: humerus proximálny 5t001.1 Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: humerus proximálny  

5t001.2 Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: humerus diafyzárny 5t001.2 Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: humerus diafyzárny  

5t001.3 Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: humerus distálny 5t001.3 Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: humerus distálny  

5t001.4 Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: radius proximálny 5t001.4 Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: radius proximálny  

5t001.5 Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: radius diafyzárny 5t001.5 Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: radius diafyzárny  

5t001.6 Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: radius distálny 5t001.6 Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: radius distálny  

5t001.7 Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: ulna proximálna 5t001.7 Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: ulna proximálna  

5t001.8 Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: ulna diafyzárna 5t001.8 Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: ulna diafyzárna  

5t001.9 Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: ulna distálna 5t001.9 Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: ulna distálna  

5t001.a Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: karpálne kosti 5t001.a Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: karpálne kosti  

5t001.b Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: metakarpálne kosti 5t001.b Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: metakarpálne kosti  

5t001.c Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: falangy prstov ruky 5t001.c Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: falangy prstov ruky  

5t001.d Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: panva 5t001.d Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: panva  



5t001.e Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: krčok stehennej kosti 5t001.e Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: krčok stehennej kosti  

5t001.f Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: femur proximálny 5t001.f Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: femur proximálny  

5t001.g Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: femur diafyzárny 5t001.g Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: femur diafyzárny  

5t001.h Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: femur distálny 5t001.h Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: femur distálny  

5t001.j Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: patela 5t001.j Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: patela  

5t001.k Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: tibia proximálna 5t001.k Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: tibia proximálna  

5t001.m Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: tibia diafyzárna 5t001.m Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: tibia diafyzárna  

5t001.n Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: tibia distálna 5t001.n Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: tibia distálna  

5t001.p Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: fibula proximálna 5t001.p Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: fibula proximálna  

5t001.q Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: fibula diafyzárna 5t001.q Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: fibula diafyzárna  

5t001.r Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: fibula distálna 5t001.r Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: fibula distálna  

5t001.s Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: talus 5t001.s Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: talus  

5t001.t Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: kalkaneus 5t001.t Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: kalkaneus  

5t001.u Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: tarzálne kosti 5t001.u Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: tarzálne kosti  

5t001.v Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: metatarzálne kosti 5t001.v Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: metatarzálne kosti  

5t001.w Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: falangy prstov nohy 5t001.w Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: falangy prstov nohy  

5t001.x Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: ostatné kosti 5t001.x Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: ostatné kosti  

5t001.z Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: skapula 5t001.z Incízie kostí septické a aseptické: explorácia kostného tkaniva: skapula  

5t002.0 Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: klavikula 5t002.0 Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: klavikula  

5t002.1 Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: humerus proximálny 5t002.1 Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: humerus proximálny  

5t002.2 Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: humerus diafyzárny 5t002.2 Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: humerus diafyzárny  

5t002.3 Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: humerus distálny 5t002.3 Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: humerus distálny  

5t002.4 Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: radius proximálny 5t002.4 Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: radius proximálny  

5t002.5 Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: radius diafyzárny 5t002.5 Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: radius diafyzárny  

5t002.6 Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: radius distálny 5t002.6 Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: radius distálny  

5t002.7 Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: ulna proximálna 5t002.7 Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: ulna proximálna  

5t002.8 Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: ulna diafyzárna 5t002.8 Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: ulna diafyzárna  

5t002.9 Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: ulna distálna 5t002.9 Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: ulna distálna  

5t002.a Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: karpálne kosti 5t002.a Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: karpálne kosti  

5t002.b Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: metakarpálne kosti 5t002.b Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: metakarpálne kosti  

5t002.c Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: falangy prstov ruky 5t002.c Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: falangy prstov ruky  

5t002.d Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: panva 5t002.d Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: panva  

5t002.e Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: krčok stehennej kosti 5t002.e Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: krčok stehennej kosti  

5t002.f Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: femur proximálny 5t002.f Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: femur proximálny  

5t002.g Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: femur diafyzárny 5t002.g Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: femur diafyzárny  

5t002.h Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: femur distálny 5t002.h Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: femur distálny  

5t002.j Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: patela 5t002.j Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: patela  

5t002.k Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: tibia proximálna 5t002.k Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: tibia proximálna  

5t002.m Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: tibia diafyzárna 5t002.m Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: tibia diafyzárna  

5t002.n Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: tibia distálna 5t002.n Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: tibia distálna  

5t002.p Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: fibula proximálna 5t002.p Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: fibula proximálna  

5t002.q Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: fibula diafyzárna 5t002.q Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: fibula diafyzárna  

5t002.r Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: fibula distálna 5t002.r Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: fibula distálna  

5t002.s Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: talus 5t002.s Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: talus  

5t002.t Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: kalkaneus 5t002.t Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: kalkaneus  

5t002.u Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: tarzálne kosti 5t002.u Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: tarzálne kosti  

5t002.v Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: metatarzálne kosti 5t002.v Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: metatarzálne kosti  

5t002.w Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: falangy prstov nohy 5t002.w Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: falangy prstov nohy  

5t002.x Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: ostatné kosti 5t002.x Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: ostatné kosti  

5t002.z Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: skapula 5t002.z Incízie kostí septické a aseptické: návrt kosti: skapula  



5t003.0 Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: klavikula 5t003.0 Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: klavikula  

5t003.1 Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: humerus proximálny 5t003.1 Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: humerus proximálny  

5t003.2 Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: humerus diafyzárny 5t003.2 Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: humerus diafyzárny  

5t003.3 Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: humerus distálny 5t003.3 Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: humerus distálny  

5t003.4 Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: radius proximálny 5t003.4 Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: radius proximálny  

5t003.5 Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: radius diafyzárny 5t003.5 Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: radius diafyzárny  

5t003.6 Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: radius distálny 5t003.6 Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: radius distálny  

5t003.7 Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: ulna proximálna 5t003.7 Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: ulna proximálna  

5t003.8 Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: ulna diafyzárna 5t003.8 Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: ulna diafyzárna  

5t003.9 Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: ulna distálna 5t003.9 Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: ulna distálna  

5t003.a Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: karpálne kosti 5t003.a Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: karpálne kosti  

5t003.b Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: metakarpálne kosti 5t003.b Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: metakarpálne kosti  

5t003.c Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: falangy prstov ruky 5t003.c Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: falangy prstov ruky  

5t003.d Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: panva 5t003.d Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: panva  

5t003.e Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: krčok stehennej kosti 5t003.e Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: krčok stehennej kosti  

5t003.f Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: femur proximálny 5t003.f Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: femur proximálny  

5t003.g Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: femur diafyzárny 5t003.g Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: femur diafyzárny  

5t003.h Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: femur distálny 5t003.h Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: femur distálny  

5t003.j Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: patela 5t003.j Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: patela  

5t003.k Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: tibia proximálna 5t003.k Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: tibia proximálna  

5t003.m Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: tibia diafyzárna 5t003.m Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: tibia diafyzárna  

5t003.n Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: tibia distálna 5t003.n Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: tibia distálna  

5t003.p Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: fibula proximálna 5t003.p Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: fibula proximálna  

5t003.q Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: fibula diafyzárna 5t003.q Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: fibula diafyzárna  

5t003.r Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: fibula distálna 5t003.r Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: fibula distálna  

5t003.s Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: talus 5t003.s Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: talus  

5t003.t Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: kalkaneus 5t003.t Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: kalkaneus  

5t003.u Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: tarzálne kosti 5t003.u Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: tarzálne kosti  

5t003.v Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: metatarzálne kosti 5t003.v Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: metatarzálne kosti  

5t003.w Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: falangy prstov nohy 5t003.w Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: falangy prstov nohy  

5t003.x Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: ostatné kosti 5t003.x Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: ostatné kosti  

5t003.z Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: skapula 5t003.z Incízie kostí septické a aseptické: drenáž kostí: skapula  

5t004.0 Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: klavikula 5t004.0 Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: klavikula  

5t004.1
Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: humerus 

proximálny
5t004.1

Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: humerus 

proximálny
 

5t004.2
Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: humerus 

diafyzárny
5t004.2

Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: humerus 

diafyzárny
 

5t004.3
Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: humerus 

distálny
5t004.3

Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: humerus 

distálny
 

5t004.4
Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: radius 

proximálny
5t004.4

Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: radius 

proximálny
 

5t004.5
Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: radius 

diafyzárny
5t004.5

Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: radius 

diafyzárny
 

5t004.6
Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: radius 

distálny
5t004.6

Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: radius 

distálny
 

5t004.7
Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: ulna 

proximálna
5t004.7

Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: ulna 

proximálna
 

5t004.8
Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: ulna 

diafyzárna
5t004.8

Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: ulna 

diafyzárna
 

5t004.9 Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: ulna distálna 5t004.9 Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: ulna distálna  



5t004.a
Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: karpálne 

kosti
5t004.a

Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: karpálne 

kosti
 

5t004.b
Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: 

metakarpálne kosti
5t004.b

Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: 

metakarpálne kosti
 

5t004.c
Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: falangy 

prstov ruky
5t004.c

Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: falangy 

prstov ruky
 

5t004.d Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: panva 5t004.d Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: panva  

5t004.e
Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: krčok 

stehennej kosti
5t004.e

Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: krčok 

stehennej kosti
 

5t004.f
Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: femur 

proximálny
5t004.f

Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: femur 

proximálny
 

5t004.g
Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: femur 

diafyzárny
5t004.g

Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: femur 

diafyzárny
 

5t004.h
Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: femur 

distálny
5t004.h

Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: femur 

distálny
 

5t004.j Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: patela 5t004.j Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: patela  

5t004.k
Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: tibia 

proximálna
5t004.k

Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: tibia 

proximálna
 

5t004.m
Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: tibia 

diafyzárna
5t004.m

Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: tibia 

diafyzárna
 

5t004.n Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: tibia distálna 5t004.n Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: tibia distálna  

5t004.p
Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: fibula 

proximálna
5t004.p

Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: fibula 

proximálna
 

5t004.q
Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: fibula 

diafyzárna
5t004.q

Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: fibula 

diafyzárna
 

5t004.r
Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: fibula 

distálna
5t004.r

Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: fibula 

distálna
 

5t004.s Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: talus 5t004.s Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: talus  

5t004.t Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: kalkaneus 5t004.t Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: kalkaneus  

5t004.u
Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: tarzálne 

kosti
5t004.u

Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: tarzálne 

kosti
 

5t004.v
Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: metatarzálne 

kosti
5t004.v

Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: metatarzálne 

kosti
 

5t004.w
Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: falangy 

prstov nohy
5t004.w

Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: falangy 

prstov nohy
 

5t004.x Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: ostatné kosti 5t004.x Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: ostatné kosti  

5t004.z Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: skapula 5t004.z Incízie kostí septické a aseptické: kombinácia s ďaľšou incíziou s vložením nosiča s liekom: skapula  

5t005.0 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: klavikula 5t005.0 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: klavikula  

5t005.1 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: humerus proximálny 5t005.1 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: humerus proximálny  

5t005.2 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: humerus diafyzárny 5t005.2 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: humerus diafyzárny  

5t005.3 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: humerus distálny 5t005.3 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: humerus distálny  

5t005.4 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: radius proximálny 5t005.4 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: radius proximálny  

5t005.5 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: radius diafyzárny 5t005.5 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: radius diafyzárny  

5t005.6 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: radius distálny 5t005.6 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: radius distálny  

5t005.7 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: ulna proximálna 5t005.7 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: ulna proximálna  

5t005.8 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: ulna diafyzárna 5t005.8 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: ulna diafyzárna  

5t005.9 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: ulna distálna 5t005.9 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: ulna distálna  

5t005.a Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: karpálne kosti 5t005.a Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: karpálne kosti  

5t005.b Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: metakarpálne kosti 5t005.b Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: metakarpálne kosti  

5t005.c Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: falangy prstov ruky 5t005.c Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: falangy prstov ruky  



5t005.d Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: panva 5t005.d Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: panva  

5t005.e Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: krčok stehennej kosti 5t005.e Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: krčok stehennej kosti  

5t005.f Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: femur proximálny 5t005.f Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: femur proximálny  

5t005.g Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: femur diafyzárny 5t005.g Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: femur diafyzárny  

5t005.h Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: femur distálny 5t005.h Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: femur distálny  

5t005.j Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: patela 5t005.j Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: patela  

5t005.k Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: tibia proximálna 5t005.k Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: tibia proximálna  

5t005.m Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: tibia diafyzárna 5t005.m Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: tibia diafyzárna  

5t005.n Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: tibia distálna 5t005.n Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: tibia distálna  

5t005.p Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: fibula proximálna 5t005.p Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: fibula proximálna  

5t005.q Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: fibula diafyzárna 5t005.q Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: fibula diafyzárna  

5t005.r Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: fibula distálna 5t005.r Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: fibula distálna  

5t005.s Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: talus 5t005.s Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: talus  

5t005.t Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: kalkaneus 5t005.t Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: kalkaneus  

5t005.u Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: tarzálne kosti 5t005.u Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: tarzálne kosti  

5t005.v Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: metatarzálne kosti 5t005.v Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: metatarzálne kosti  

5t005.w Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: falangy prstov nohy 5t005.w Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: falangy prstov nohy  

5t005.x Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: ostatné kosti 5t005.x Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: ostatné kosti  

5t005.z Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: skapula 5t005.z Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie cudzieho telesa z kosti: skapula  

5t006.0 Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): klavikula 5t006.0 Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): klavikula  

5t006.1 Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): humerus proximálny 5t006.1 Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): humerus proximálny  

5t006.2 Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): humerus diafyzárny 5t006.2 Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): humerus diafyzárny  

5t006.3 Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): humerus distálny 5t006.3 Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): humerus distálny  

5t006.4 Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): radius proximálny 5t006.4 Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): radius proximálny  

5t006.5 Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): radius diafyzárny 5t006.5 Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): radius diafyzárny  

5t006.6 Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): radius distálny 5t006.6 Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): radius distálny  

5t006.7 Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): ulna proximálna 5t006.7 Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): ulna proximálna  

5t006.8 Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): ulna diafyzárna 5t006.8 Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): ulna diafyzárna  

5t006.9 Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): ulna distálna 5t006.9 Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): ulna distálna  

5t006.a Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): karpálne kosti 5t006.a Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): karpálne kosti  

5t006.b Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): metakarpálne kosti 5t006.b Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): metakarpálne kosti  

5t006.c Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): falangy prstov ruky 5t006.c Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): falangy prstov ruky  

5t006.d Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): panva 5t006.d Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): panva  

5t006.e Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): krčok stehennej kosti 5t006.e Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): krčok stehennej kosti  

5t006.f Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): femur proximálny 5t006.f Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): femur proximálny  

5t006.g Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): femur diafyzárny 5t006.g Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): femur diafyzárny  

5t006.h Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): femur distálny 5t006.h Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): femur distálny  

5t006.j Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): patela 5t006.j Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): patela  



5t006.k Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): tibia proximálna 5t006.k Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): tibia proximálna  

5t006.m Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): tibia diafyzárna 5t006.m Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): tibia diafyzárna  

5t006.n Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): tibia distálna 5t006.n Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): tibia distálna  

5t006.p Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): fibula proximálna 5t006.p Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): fibula proximálna  

5t006.q Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): fibula diafyzárna 5t006.q Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): fibula diafyzárna  

5t006.r Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): fibula distálna 5t006.r Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): fibula distálna  

5t006.s Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): talus 5t006.s Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): talus  

5t006.t Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): kalkaneus 5t006.t Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): kalkaneus  

5t006.u Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): tarzálne kosti 5t006.u Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): tarzálne kosti  

5t006.v Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): metatarzálne kosti 5t006.v Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): metatarzálne kosti  

5t006.w Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): falangy prstov nohy 5t006.w Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): falangy prstov nohy  

5t006.x Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): ostatné kosti 5t006.x Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): ostatné kosti  

5t006.z Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): skapula 5t006.z Incízie kostí septické a aseptické: debridement (odstránenie nekrotickej kosti): skapula  

5t007.0 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: klavikula 5t007.0 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: klavikula  

5t007.1 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: humerus proximálny 5t007.1 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: humerus proximálny  

5t007.2 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: humerus diafyzárny 5t007.2 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: humerus diafyzárny  

5t007.3 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: humerus distálny 5t007.3 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: humerus distálny  

5t007.4 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: radius proximálny 5t007.4 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: radius proximálny  

5t007.5 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: radius diafyzárny 5t007.5 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: radius diafyzárny  

5t007.6 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: radius distálny 5t007.6 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: radius distálny  

5t007.7 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: ulna proximálna 5t007.7 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: ulna proximálna  

5t007.8 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: ulna diafyzárna 5t007.8 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: ulna diafyzárna  

5t007.9 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: ulna distálna 5t007.9 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: ulna distálna  

5t007.a Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: karpálne kosti 5t007.a Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: karpálne kosti  

5t007.b Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: metakarpálne kosti 5t007.b Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: metakarpálne kosti  

5t007.c Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: falangy prstov ruky 5t007.c Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: falangy prstov ruky  

5t007.d Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: panva 5t007.d Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: panva  

5t007.e Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: krčok stehennej kosti 5t007.e Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: krčok stehennej kosti  

5t007.f Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: femur proximálny 5t007.f Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: femur proximálny  

5t007.g Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: femur diafyzárny 5t007.g Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: femur diafyzárny  

5t007.h Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: femur distálny 5t007.h Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: femur distálny  

5t007.j Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: patela 5t007.j Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: patela  

5t007.k Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: tibia proximálna 5t007.k Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: tibia proximálna  

5t007.m Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: tibia diafyzárna 5t007.m Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: tibia diafyzárna  

5t007.n Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: tibia distálna 5t007.n Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: tibia distálna  

5t007.p Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: fibula proximálna 5t007.p Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: fibula proximálna  

5t007.q Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: fibula diafyzárna 5t007.q Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: fibula diafyzárna  

5t007.r Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: fibula distálna 5t007.r Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: fibula distálna  

5t007.s Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: talus 5t007.s Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: talus  

5t007.t Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: kalkaneus 5t007.t Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: kalkaneus  

5t007.u Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: tarzálne kosti 5t007.u Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: tarzálne kosti  

5t007.v Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: metatarzálne kosti 5t007.v Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: metatarzálne kosti  

5t007.w Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: falangy prstov nohy 5t007.w Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: falangy prstov nohy  

5t007.x Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: ostatné kosti 5t007.x Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: ostatné kosti  



5t007.z Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: skapula 5t007.z Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov: skapula  

5t008.0 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: klavikula 5t008.0 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: klavikula  

5t008.1
Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: humerus 

proximálny
5t008.1

Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: humerus 

proximálny
 

5t008.2
Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: humerus 

diafyzárny
5t008.2

Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: humerus 

diafyzárny
 

5t008.3 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: humerus distálny 5t008.3 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: humerus distálny  

5t008.4 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: radius proximálny 5t008.4 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: radius proximálny  

5t008.5 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: radius diafyzárny 5t008.5 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: radius diafyzárny  

5t008.6 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: radius distálny 5t008.6 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: radius distálny  

5t008.7 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: ulna proximálna 5t008.7 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: ulna proximálna  

5t008.8 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: ulna diafyzárna 5t008.8 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: ulna diafyzárna  

5t008.9 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: ulna distálna 5t008.9 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: ulna distálna  

5t008.a Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: karpálne kosti 5t008.a Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: karpálne kosti  

5t008.b Incízie kostí septické a aseptické: odstánenie. sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: metakarpálne kosti 5t008.b Incízie kostí septické a aseptické: odstánenie. sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: metakarpálne kosti  

5t008.c Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: falangy prstov ruky 5t008.c Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: falangy prstov ruky  

5t008.d Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: panva 5t008.d Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: panva  

5t008.e
Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: krčok stehennej 

kosti
5t008.e

Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: krčok stehennej 

kosti
 

5t008.f Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: femur proximálny 5t008.f Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: femur proximálny  

5t008.g Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: femur diafyzárny 5t008.g Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: femur diafyzárny  

5t008.h Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: femur distálny 5t008.h Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: femur distálny  

5t008.j Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: patela 5t008.j Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: patela  

5t008.k Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: tibia proximálna 5t008.k Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: tibia proximálna  

5t008.m Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: tibia diafyzárna 5t008.m Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: tibia diafyzárna  

5t008.n Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: tibia distálna 5t008.n Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: tibia distálna  

5t008.p Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: fibula proximálna 5t008.p Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: fibula proximálna  

5t008.q Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: fibula diafyzárna 5t008.q Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: fibula diafyzárna  

5t008.r Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: fibula distálna 5t008.r Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: fibula distálna  

5t008.s Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: talus 5t008.s Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: talus  

5t008.t Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: kalkaneus 5t008.t Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: kalkaneus  

5t008.u Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: tarzálne kosti 5t008.u Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: tarzálne kosti  

5t008.v Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: metatarzálne kosti 5t008.v Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: metatarzálne kosti  

5t008.w
Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: falangy prstov 

nohy
5t008.w

Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: falangy prstov 

nohy
 



5t008.x Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: ostatné kosti 5t008.x Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: ostatné kosti  

5t008.z Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: skapula 5t008.z Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie sekvestrov a vloženie nosiča s liekom: skapula  

5t00a.0 Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: klavikula 5t00a.0 Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: klavikula  

5t00a.1 Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: humerus proximálny 5t00a.1 Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: humerus proximálny  

5t00a.2 Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: humerus diafyzárny 5t00a.2 Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: humerus diafyzárny  

5t00a.3 Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: humerus distálny 5t00a.3 Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: humerus distálny  

5t00a.4 Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: radius proximálny 5t00a.4 Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: radius proximálny  

5t00a.5 Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: radius diafyzárny 5t00a.5 Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: radius diafyzárny  

5t00a.6 Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: radius distálny 5t00a.6 Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: radius distálny  

5t00a.7 Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: ulna proximálna 5t00a.7 Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: ulna proximálna  

5t00a.8 Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: ulna diafyzárna 5t00a.8 Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: ulna diafyzárna  

5t00a.9 Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: ulna distálna 5t00a.9 Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: ulna distálna  

5t00a.a Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: karpálne kosti 5t00a.a Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: karpálne kosti  

5t00a.b Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: metakarpálne kosti 5t00a.b Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: metakarpálne kosti  

5t00a.c Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: falangy prstov ruky 5t00a.c Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: falangy prstov ruky  

5t00a.d Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: panva 5t00a.d Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: panva  

5t00a.e Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: krčok stehennej kosti 5t00a.e Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: krčok stehennej kosti  

5t00a.f Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: femur proximálny 5t00a.f Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: femur proximálny  

5t00a.g Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: femur diafyzárny 5t00a.g Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: femur diafyzárny  

5t00a.h Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: femur distálny 5t00a.h Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: femur distálny  

5t00a.j Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: patela 5t00a.j Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: patela  

5t00a.k Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: tibia proximálna 5t00a.k Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: tibia proximálna  

5t00a.m Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: tibia diafyzárna 5t00a.m Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: tibia diafyzárna  

5t00a.n Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: tibia distálna 5t00a.n Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: tibia distálna  

5t00a.p Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: fibula proximálna 5t00a.p Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: fibula proximálna  

5t00a.q Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: fibula diafyzárna 5t00a.q Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: fibula diafyzárna  

5t00a.r Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: fibula distálna 5t00a.r Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: fibula distálna  

5t00a.s Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: talus 5t00a.s Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: talus  

5t00a.t Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: kalkaneus 5t00a.t Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: kalkaneus  

5t00a.u Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: tarzálne kosti 5t00a.u Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: tarzálne kosti  

5t00a.v Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: metatarzálne kosti 5t00a.v Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: metatarzálne kosti  

5t00a.w Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: falangy prstov nohy 5t00a.w Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: falangy prstov nohy  

5t00a.x Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: ostatné kosti 5t00a.x Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: ostatné kosti  

5t00a.z Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: skapula 5t00a.z Incízie kostí septické a aseptické: vloženie nosiča s liekom: skapula  

5t00b.0 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: klavikula 5t00b.0 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: klavikula  

5t00b.1 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: humerus proximálny 5t00b.1 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: humerus proximálny  

5t00b.2 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: humerus diafyzárny 5t00b.2 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: humerus diafyzárny  

5t00b.3 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: humerus distálny 5t00b.3 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: humerus distálny  

5t00b.4 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: radius proximálny 5t00b.4 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: radius proximálny  

5t00b.5 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: radius diafyzárny 5t00b.5 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: radius diafyzárny  

5t00b.6 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: radius distálny 5t00b.6 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: radius distálny  

5t00b.7 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: ulna proximálna 5t00b.7 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: ulna proximálna  

5t00b.8 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: ulna diafyzárna 5t00b.8 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: ulna diafyzárna  

5t00b.9 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: ulna distálna 5t00b.9 Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: ulna distálna  

5t00b.a Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: karpálne kosti 5t00b.a Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: karpálne kosti  

5t00b.b Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: metakarpálne kosti 5t00b.b Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: metakarpálne kosti  

5t00b.c Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: falangy prstov ruky 5t00b.c Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: falangy prstov ruky  

5t00b.d Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: panva 5t00b.d Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: panva  

5t00b.e Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: krčok stehennej kosti 5t00b.e Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: krčok stehennej kosti  



5t00b.f Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: femur proximálny 5t00b.f Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: femur proximálny  

5t00b.g Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: femur diafyzárny 5t00b.g Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: femur diafyzárny  

5t00b.h Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: femur distálny 5t00b.h Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: femur distálny  

5t00b.j Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: patela 5t00b.j Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: patela  

5t00b.k Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: tibia proximálna 5t00b.k Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: tibia proximálna  

5t00b.m Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: tibia diafyzárna 5t00b.m Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: tibia diafyzárna  

5t00b.n Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: tibia distálna 5t00b.n Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: tibia distálna  

5t00b.p Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: fibula proximálna 5t00b.p Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: fibula proximálna  

5t00b.q Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: fibula diafyzárna 5t00b.q Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: fibula diafyzárna  

5t00b.r Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: fibula distálna 5t00b.r Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: fibula distálna  

5t00b.s Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: talus 5t00b.s Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: talus  

5t00b.t Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: kalkaneus 5t00b.t Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: kalkaneus  

5t00b.u Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: tarzálne kosti 5t00b.u Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: tarzálne kosti  

5t00b.v Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: metatarzálne kosti 5t00b.v Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: metatarzálne kosti  

5t00b.w Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: falangy prstov nohy 5t00b.w Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: falangy prstov nohy  

5t00b.x Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: ostatné kosti 5t00b.x Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: ostatné kosti  

5t00b.z Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: skapula 5t00b.z Incízie kostí septické a aseptické: odstránenie nosiča s liekom: skapula  

5t00x.0 Iné incízie kosti septické a aseptické: klavikula 5t00x.0 Incízie kostí septické a aseptické: iné incízie kosti septické a aseptické: klavikula  2)

5t00x.1 Iné incízie kosti septické a aseptické: humerus proximálny 5t00x.1 Incízie kostí septické a aseptické: iné incízie kosti septické a aseptické: humerus proximálny  2)

5t00x.2 Iné incízie kosti septické a aseptické: humerus diafyzárny 5t00x.2 Incízie kostí septické a aseptické: iné incízie kosti septické a aseptické: humerus diafyzárny  2)

5t00x.3 Iné incízie kosti septické a aseptické: humerus distálny 5t00x.3 Incízie kostí septické a aseptické: iné incízie kosti septické a aseptické: humerus distálny  2)

5t00x.4 Iné incízie kosti septické a aseptické: radius proximálny 5t00x.4 Incízie kostí septické a aseptické: iné incízie kosti septické a aseptické: radius proximálny  2)

5t00x.5 Iné incízie kosti septické a aseptické: radius diafyzárny 5t00x.5 Incízie kostí septické a aseptické: iné incízie kosti septické a aseptické: radius diafyzárny  2)

5t00x.6 Iné incízie kosti septické a aseptické: radius distálny 5t00x.6 Incízie kostí septické a aseptické: iné incízie kosti septické a aseptické: radius distálny  2)

5t00x.7 Iné incízie kosti septické a aseptické: ulna proximálna 5t00x.7 Incízie kostí septické a aseptické: iné incízie kosti septické a aseptické: ulna proximálna  2)

5t00x.8 Iné incízie kosti septické a aseptické: ulna diafyzárna 5t00x.8 Incízie kostí septické a aseptické: iné incízie kosti septické a aseptické: ulna diafyzárna  2)

5t00x.9 Iné incízie kosti septické a aseptické: ulna distálna 5t00x.9 Incízie kostí septické a aseptické: iné incízie kosti septické a aseptické: ulna distálna  2)

5t00x.a Iné incízie kosti septické a aseptické: karpálne kosti 5t00x.a Incízie kostí septické a aseptické: iné incízie kosti septické a aseptické: karpálne kosti  2)

5t00x.b Iné incízie kosti septické a aseptické: metakarpálne kosti 5t00x.b Incízie kostí septické a aseptické: iné incízie kosti septické a aseptické: metakarpálne kosti  2)

5t00x.c Iné incízie kosti septické a aseptické: falangy prstov ruky 5t00x.c Incízie kostí septické a aseptické: iné incízie kosti septické a aseptické: falangy prstov ruky  2)

5t00x.d Iné incízie kosti septické a aseptické: panva 5t00x.d Incízie kostí septické a aseptické: iné incízie kosti septické a aseptické: panva  2)

5t00x.e Iné incízie kosti septické a aseptické: krčok stehennej kosti 5t00x.e Incízie kostí septické a aseptické: iné incízie kosti septické a aseptické: krčok stehennej kosti  2)

5t00x.f Iné incízie kosti septické a aseptické: femur proximálny 5t00x.f Incízie kostí septické a aseptické: iné incízie kosti septické a aseptické: femur proximálny  2)

5t00x.g Iné incízie kosti septické a aseptické: femur diafyzárny 5t00x.g Incízie kostí septické a aseptické: iné incízie kosti septické a aseptické: femur diafyzárny  2)

5t00x.h Iné incízie kosti septické a aseptické: femur distálny 5t00x.h Incízie kostí septické a aseptické: iné incízie kosti septické a aseptické: femur distálny  2)

5t00x.j Iné incízie kosti septické a aseptické: patela 5t00x.j Incízie kostí septické a aseptické: iné incízie kosti septické a aseptické: patela  2)

5t00x.k Iné incízie kosti septické a aseptické: tibia proximálna 5t00x.k Incízie kostí septické a aseptické: iné incízie kosti septické a aseptické: tibia proximálna  2)

5t00x.m Iné incízie kosti septické a aseptické: tibia diafyzárna 5t00x.m Incízie kostí septické a aseptické: iné incízie kosti septické a aseptické: tibia diafyzárna  2)

5t00x.n Iné incízie kosti septické a aseptické: tibia distálna 5t00x.n Incízie kostí septické a aseptické: iné incízie kosti septické a aseptické: tibia distálna  2)

5t00x.p Iné incízie kosti septické a aseptické: fibula proximálna 5t00x.p Incízie kostí septické a aseptické: iné incízie kosti septické a aseptické: fibula proximálna  2)

5t00x.q Iné incízie kosti septické a aseptické: fibula diafyzárna 5t00x.q Incízie kostí septické a aseptické: iné incízie kosti septické a aseptické: fibula diafyzárna  2)

5t00x.r Iné incízie kosti septické a aseptické: fibula distálna 5t00x.r Incízie kostí septické a aseptické: iné incízie kosti septické a aseptické: fibula distálna  2)

5t00x.s Iné incízie kosti septické a aseptické: talus 5t00x.s Incízie kostí septické a aseptické: iné incízie kosti septické a aseptické: talus  2)

5t00x.t Iné incízie kosti septické a aseptické: kalkaneus 5t00x.t Incízie kostí septické a aseptické: iné incízie kosti septické a aseptické: kalkaneus  2)

5t00x.u Iné incízie kosti septické a aseptické: tarzálne kosti 5t00x.u Incízie kostí septické a aseptické: iné incízie kosti septické a aseptické: tarzálne kosti  2)

5t00x.v Iné incízie kosti septické a aseptické: metatarzálne kosti 5t00x.v Incízie kostí septické a aseptické: iné incízie kosti septické a aseptické: metatarzálne kosti  2)

5t00x.w Iné incízie kosti septické a aseptické: falangy prstov nohy 5t00x.w Incízie kostí septické a aseptické: iné incízie kosti septické a aseptické: falangy prstov nohy  2)

5t00x.x Iné incízie kosti septické a aseptické: ostatné kosti 5t00x.x Incízie kostí septické a aseptické: iné incízie kosti septické a aseptické: ostatné kosti  2)

5t00x.z Iné incízie kosti septické a aseptické: skapula 5t00x.z Incízie kostí septické a aseptické: iné incízie kosti septické a aseptické: skapula  2)



5t010.0 Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: klavikula 5t010.0 Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: klavikula  

5t010.1 Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: humerus proximálny 5t010.1 Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: humerus proximálny  

5t010.2 Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: humerus diafyzárny 5t010.2 Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: humerus diafyzárny  

5t010.3 Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: humerus distálny 5t010.3 Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: humerus distálny  

5t010.4 Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: radius proximálny 5t010.4 Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: radius proximálny  

5t010.5 Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: radius diafyzárny 5t010.5 Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: radius diafyzárny  

5t010.6 Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: radius distálny 5t010.6 Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: radius distálny  

5t010.7 Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: ulna proximálna 5t010.7 Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: ulna proximálna  

5t010.8 Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: ulna diafyzárna 5t010.8 Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: ulna diafyzárna  

5t010.9 Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: ulna distálna 5t010.9 Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: ulna distálna  

5t010.a Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: karpálne kosti 5t010.a Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómi: karpálne kosti  2)

5t010.b Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: metakarpálne kosti 5t010.b Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: metakarpálne kosti  

5t010.c Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: falangy prstov ruky 5t010.c Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: falangy prstov ruky  

5t010.d Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: panva 5t010.d Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: panva  

5t010.e Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: krčok stehennej kosti 5t010.e Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: krčok stehennej kosti  

5t010.f Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: femur proximálny 5t010.f Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: femur proximálny  

5t010.g Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: femur diafyzárny 5t010.g Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: femur diafyzárny  

5t010.h Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: femur distálny 5t010.h Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: femur distálny  

5t010.j Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: patela 5t010.j Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: patela  

5t010.k Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: tibia proximálna 5t010.k Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: tibia proximálna  

5t010.m Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: tibia diafyzárna 5t010.m Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: tibia diafyzárna  

5t010.n Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: tibia distálna 5t010.n Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: tibia distálna  

5t010.p Osteótomie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: fibula proximálna 5t010.p Osteótomie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: fibula proximálna  

5t010.q Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: fibula diafyzárna 5t010.q Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: fibula diafyzárna  

5t010.r Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: fibula distálna 5t010.r Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: fibula distálna  

5t010.s Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: talus 5t010.s Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: talus  

5t010.t Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: kalkaneus 5t010.t Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: kalkaneus  

5t010.u Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: tarzálne kosti 5t010.u Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: tarzálne kosti  

5t010.x Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: ostatné kosti 5t010.x Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: ostatné kosti  

5t010.z Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: skapula 5t010.z Osteotómie a korektívne osteotómie: valgotizačná osteotómia: skapula  

5t011.0 Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: klavikula 5t011.0 Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: klavikula  

5t011.1 Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: humerus proximálny 5t011.1 Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: humerus proximálny  

5t011.2 Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: humerus diafyzárny 5t011.2 Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: humerus diafyzárny  

5t011.3 Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: humerus distálny 5t011.3 Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: humerus distálny  

5t011.4 Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: radius proximálny 5t011.4 Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: radius proximálny  

5t011.5 Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: radius diafyzárny 5t011.5 Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: radius diafyzárny  

5t011.6 Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: radius distálny 5t011.6 Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: radius distálny  

5t011.7 Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: ulna proximálna 5t011.7 Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: ulna proximálna  

5t011.8 Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: ulna diafyzárna 5t011.8 Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: ulna diafyzárna  

5t011.9 Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: ulna distálna 5t011.9 Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: ulna distálna  

5t011.a Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: karpálne kosti 5t011.a Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: karpálne kosti  

5t011.b Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: metakarpálne kosti 5t011.b Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: metakarpálne kosti  

5t011.c Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: falangy prstov ruky 5t011.c Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: falangy prstov ruky  

5t011.d Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: panva 5t011.d Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: panva  

5t011.e Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: krčok stehennej kosti 5t011.e Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: krčok stehennej kosti  

5t011.f Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: femur proximálny 5t011.f Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: femur proximálny  

5t011.g Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: femur diafyzárny 5t011.g Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: femur diafyzárny  

5t011.h Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: femur distálny 5t011.h Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: femur distálny  

5t011.j Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: patela 5t011.j Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: patela  

5t011.k Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: tibia proximálna 5t011.k Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: tibia proximálna  



5t011.m Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: tibia diafyzárna 5t011.m Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: tibia diafyzárna  

5t011.n Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: tibia distálna 5t011.n Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: tibia distálna  

5t011.p Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: fibula proximálna 5t011.p Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: fibula proximálna  

5t011.q Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: fibula diafyzárna 5t011.q Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: fibula diafyzárna  

5t011.r Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: fibula distálna 5t011.r Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: fibula distálna  

5t011.s Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: talus 5t011.s Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: talus  

5t011.t Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: kalkaneus 5t011.t Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: kalkaneus  

5t011.u Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: tarzálne kosti 5t011.u Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: tarzálne kosti  

5t011.x Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: ostatné kosti 5t011.x Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: ostatné kosti  

5t011.z Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: skapula 5t011.z Osteotómie a korektívne osteotómie: varotizačná osteotómia: skapula  

5t012.0 Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: klavikula 5t012.0 Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: klavikula  

5t012.1 Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: humerus proximálny 5t012.1 Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: humerus proximálny  

5t012.2 Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: humerus diafyzárny 5t012.2 Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: humerus diafyzárny  

5t012.3 Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: humerus distálny 5t012.3 Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: humerus distálny  

5t012.4 Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: radius proximálny 5t012.4 Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: radius proximálny  

5t012.5 Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: radius diafyzárny 5t012.5 Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: radius diafyzárny  

5t012.6 Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: radius distálny 5t012.6 Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: radius distálny  

5t012.7 Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: ulna proximálna 5t012.7 Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: ulna proximálna  

5t012.8 Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: ulna diafyzárna 5t012.8 Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: ulna diafyzárna  

5t012.9 Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: ulna distálna 5t012.9 Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: ulna distálna  

5t012.a Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: karpálne kosti 5t012.a Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: karpálne kosti  

5t012.b Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: metakarpálne kosti 5t012.b Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: metakarpálne kosti  

5t012.c Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: falangy prstov ruky 5t012.c Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: falangy prstov ruky  

5t012.d Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: panva 5t012.d Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: panva  

5t012.e Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: krčok stehennej kosti 5t012.e Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: krčok stehennej kosti  

5t012.f Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: femur proximálny 5t012.f Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: femur proximálny  

5t012.g Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: femur diafyzárny 5t012.g Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: femur diafyzárny  

5t012.h Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: femur distálny 5t012.h Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: femur distálny  

5t012.j Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: patela 5t012.j Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: patela  

5t012.k Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: tibia proximálna 5t012.k Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: tibia proximálna  

5t012.m Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: tibia diafyzárna 5t012.m Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: tibia diafyzárna  

5t012.n Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: tibia distálna 5t012.n Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: tibia distálna  

5t012.p Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: fibula proximálna 5t012.p Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: fibula proximálna  

5t012.q Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: fibula diafyzárna 5t012.q Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: fibula diafyzárna  

5t012.r Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: fibula distálna 5t012.r Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: fibula distálna  

5t012.s Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: talus 5t012.s Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: talus  

5t012.t Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: kalkaneus 5t012.t Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: kalkaneus  

5t012.u Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: tarzálne kosti 5t012.u Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: tarzálne kosti  

5t012.x Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: ostatné kosti 5t012.x Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: ostatné kosti  

5t012.z Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: skapula 5t012.z Osteotómie a korektívne osteotómie: (de)-rotačná osteotómia: skapula  

5t013.0 Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: klavikula 5t013.0 Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: klavikula  

5t013.1 Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: humerus proximálny 5t013.1 Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: humerus proximálny  

5t013.2 Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: humerus diafyzárny 5t013.2 Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: humerus diafyzárny  

5t013.3 Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: humerus distálny 5t013.3 Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: humerus distálny  

5t013.4 Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: radius proximálny 5t013.4 Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: radius proximálny  

5t013.5 Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: radius diafyzárny 5t013.5 Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: radius diafyzárny  

5t013.6 Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: radius distálny 5t013.6 Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: radius distálny  

5t013.7 Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: ulna proximálna 5t013.7 Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: ulna proximálna  

5t013.8 Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: ulna diafyzárna 5t013.8 Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: ulna diafyzárna  

5t013.9 Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: ulna distálna 5t013.9 Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: ulna distálna  



5t013.a Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: karpálne kosti 5t013.a Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: karpálne kosti  

5t013.b Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: metakarpálne kosti 5t013.b Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: metakarpálne kosti  

5t013.c Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: falangy prstov ruky 5t013.c Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: falangy prstov ruky  

5t013.d Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: panva 5t013.d Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: panva  

5t013.e Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: krčok stehennej kosti 5t013.e Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: krčok stehennej kosti  

5t013.f Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: femur proximálny 5t013.f Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: femur proximálny  

5t013.g Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: femur diafyzárny 5t013.g Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: femur diafyzárny  

5t013.h Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: femur distálny 5t013.h Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: femur distálny  

5t013.j Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: patela 5t013.j Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: patela  

5t013.k Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: tibia proximálna 5t013.k Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: tibia proximálna  

5t013.m Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: tibia diafyzárna 5t013.m Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: tibia diafyzárna  

5t013.n Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: tibia distálna 5t013.n Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: tibia distálna  

5t013.p Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: fibula proximálna 5t013.p Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: fibula proximálna  

5t013.q Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: fibula diafyzárna 5t013.q Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: fibula diafyzárna  

5t013.r Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: fibula distálna 5t013.r Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: fibula distálna  

5t013.s Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: talus 5t013.s Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: talus  

5t013.t Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: kalkaneus 5t013.t Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: kalkaneus  

5t013.u Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: tarzálne kosti 5t013.u Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: tarzálne kosti  

5t013.x Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: ostatné kosti 5t013.x Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: ostatné kosti  

5t013.z Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: skapula 5t013.z Osteotómie a korektívne osteotómie: skracovacia osteotómia: skapula  

5t014.0 Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: klavikula 5t014.0 Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: klavikula  

5t014.1 Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: humerus proximálny 5t014.1 Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: humerus proximálny  

5t014.2 Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: humerus diafyzárny 5t014.2 Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: humerus diafyzárny  

5t014.3 Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: humerus distálny 5t014.3 Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: humerus distálny  

5t014.4 Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: radius proximálny 5t014.4 Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: radius proximálny  

5t014.5 Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: radius diafyzárny 5t014.5 Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: radius diafyzárny  

5t014.6 Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: radius distálny 5t014.6 Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: radius distálny  

5t014.7 Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: ulna proximálna 5t014.7 Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: ulna proximálna  

5t014.8 Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: ulna diafyzárna 5t014.8 Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: ulna diafyzárna  

5t014.9 Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: ulna distálna 5t014.9 Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: ulna distálna  

5t014.a Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: karpálne kosti 5t014.a Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: karpálne kosti  

5t014.b Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: metakarpálne kosti 5t014.b Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: metakarpálne kosti  

5t014.c Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: falangy prstov ruky 5t014.c Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: falangy prstov ruky  

5t014.d Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: panva 5t014.d Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: panva  

5t014.e Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: krčok stehennej kosti 5t014.e Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: krčok stehennej kosti  

5t014.f Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: femur proximálny 5t014.f Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: femur proximálny  

5t014.g Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: femur diafyzárny 5t014.g Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: femur diafyzárny  

5t014.h Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: femur distálny 5t014.h Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: femur distálny  

5t014.j Osteótomie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: patela 5t014.j Osteótomie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: patela  

5t014.k Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: tibia proximálna 5t014.k Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: tibia proximálna  

5t014.m Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: tibia diafyzárna 5t014.m Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: tibia diafyzárna  

5t014.n Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: tibia distálna 5t014.n Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: tibia distálna  

5t014.p Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: fibula proximálna 5t014.p Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: fibula proximálna  

5t014.q Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: fibula diafyzárna 5t014.q Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: fibula diafyzárna  

5t014.r Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: fibula distálna 5t014.r Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: fibula distálna  

5t014.s Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: talus 5t014.s Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: talus  

5t014.t Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: kalkaneus 5t014.t Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: kalkaneus  

5t014.u Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: tarzálne kosti 5t014.u Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: tarzálne kosti  

5t014.x Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: ostatné kosti 5t014.x Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: ostatné kosti  

5t014.z Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: skapula 5t014.z Osteotómie a korektívne osteotómie: predlžovacia osteotómia: skapula  



5t015.0 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: klavikula 5t015.0 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: klavikula  

5t015.1 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: humerus proximálny 5t015.1 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: humerus proximálny  

5t015.2 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: humerus diafyzárny 5t015.2 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: humerus diafyzárny  

5t015.3 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: humerus distálny 5t015.3 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: humerus distálny  

5t015.4 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: radius proximálny 5t015.4 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: radius proximálny  

5t015.5 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: radius diafyzárny 5t015.5 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: radius diafyzárny  

5t015.6 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: radius distálny 5t015.6 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: radius distálny  

5t015.7 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: ulna proximálna 5t015.7 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: ulna proximálna  

5t015.8 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: ulna diafyzárna 5t015.8 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: ulna diafyzárna  

5t015.9 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: ulna distálna 5t015.9 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: ulna distálna  

5t015.a Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: karpálne kosti 5t015.a Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: karpálne kosti  

5t015.b Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: metakarpálne kosti 5t015.b Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: metakarpálne kosti  

5t015.c Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: falangy prstov ruky 5t015.c Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: falangy prstov ruky  

5t015.d Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: panva 5t015.d Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: panva  

5t015.e Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: krčok stehennej kosti 5t015.e Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: krčok stehennej kosti  

5t015.f Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: femur proximálny 5t015.f Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: femur proximálny  

5t015.g Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: femur diafyzárny 5t015.g Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: femur diafyzárny  

5t015.h Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: femur distálny 5t015.h Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: femur distálny  

5t015.j Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: patela 5t015.j Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: patela  

5t015.k Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: tibia proximálna 5t015.k Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: tibia proximálna  

5t015.m Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: tibia diafyzárna 5t015.m Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: tibia diafyzárna  

5t015.n Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: tibia distálna 5t015.n Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: tibia distálna  

5t015.p Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: fibula proximálna 5t015.p Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: fibula proximálna  

5t015.q Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: fibula diafyzárna 5t015.q Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: fibula diafyzárna  

5t015.r Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: fibula distálna 5t015.r Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: fibula distálna  

5t015.s Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: talus 5t015.s Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: talus  

5t015.t Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: kalkaneus 5t015.t Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: kalkaneus  

5t015.u Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: tarzálne kosti 5t015.u Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: tarzálne kosti  

5t015.x Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: ostatné kosti 5t015.x Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: ostatné kosti  

5t015.z Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: skapula 5t015.z Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s valgotizáciou a (de-)rotáciou: skapula  

5t016.0 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: klavikula 5t016.0 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: klavikula  

5t016.1 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: humerus proximálny 5t016.1 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: humerus proximálny  



5t016.2 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: humerus diafyzárny 5t016.2 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: humerus diafyzárny  

5t016.3 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: humerus distálny 5t016.3 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: humerus distálny  

5t016.4 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: radius proximálny 5t016.4 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: radius proximálny  

5t016.5 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: radius diafyzárny 5t016.5 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: radius diafyzárny  

5t016.6 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: radius distálny 5t016.6 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: radius distálny  

5t016.7 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: ulna proximálna 5t016.7 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: ulna proximálna  

5t016.8 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: ulna diafyzárna 5t016.8 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: ulna diafyzárna  

5t016.9 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: ulna distálna 5t016.9 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: ulna distálna  

5t016.a Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: karpálne kosti 5t016.a Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: karpálne kosti  

5t016.b Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: metakarpálne kosti 5t016.b Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: metakarpálne kosti  

5t016.c Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: falangy prstov ruky 5t016.c Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: falangy prstov ruky  

5t016.d Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: panva 5t016.d Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: panva  

5t016.e Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: krčok stehennej kosti 5t016.e Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: krčok stehennej kosti  

5t016.f Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: femur proximálny 5t016.f Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: femur proximálny  

5t016.g Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: femur diafyzárny 5t016.g Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: femur diafyzárny  

5t016.h Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: femur distálny 5t016.h Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: femur distálny  

5t016.j Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: patela 5t016.j Osteotomie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: patela  2)

5t016.k Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: tibia proximálna 5t016.k Osteotomie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: tibia proximálna  2)

5t016.m Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: tibia diafyzárna 5t016.m Osteotomie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: tibia diafyzárna  2)

5t016.n Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: tibia distálna 5t016.n Osteotomie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: tibia distálna  2)

5t016.p Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: fibula proximálna 5t016.p Osteotomie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: fibula proximálna  2)

5t016.q Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: fibula diafyzárna 5t016.q Osteotomie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: fibula diafyzárna  2)

5t016.r Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: fibula distálna 5t016.r Osteotomie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: fibula distálna  2)

5t016.s Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: talus 5t016.s Osteotomie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: talus  2)

5t016.t Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: kalkaneus 5t016.t Osteotomie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: kalkaneus  2)

5t016.u Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: tarzálne kosti 5t016.u Osteotomie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: tarzálne kosti  2)

5t016.x Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: ostatné kosti 5t016.x Osteotomie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: ostatné kosti  2)

5t016.z Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: skapula 5t016.z Osteotomie a korektívne osteotómie: osteotómia s varotizáciou a (de-)rotáciou: skapula  2)

5t017.0 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: klavikula 5t017.0 Osteotomie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: klavikula  2)

5t017.1 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: humerus proximálny 5t017.1 Osteotomie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: humerus proximálny  2)

5t017.2 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: humerus diafyzárny 5t017.2 Osteotomie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: humerus diafyzárny  2)

5t017.3 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: humerus distálny 5t017.3 Osteotomie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: humerus distálny  2)

5t017.4 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: radius proximálny 5t017.4 Osteotomie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: radius proximálny  2)

5t017.5 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: radius diafyzárny 5t017.5 Osteotomie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: radius diafyzárny  2)



5t017.6 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: radius distálny 5t017.6 Osteotomie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: radius distálny  2)

5t017.7 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: ulna proximálna 5t017.7 Osteotomie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: ulna proximálna  2)

5t017.8 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: ulna diafyzárna 5t017.8 Osteotomie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: ulna diafyzárna  2)

5t017.9 Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: ulna distálna 5t017.9 Osteotomie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: ulna distálna  2)

5t017.a Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: karpálne kosti 5t017.a Osteotomie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: karpálne kosti  2)

5t017.b Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: metakarpálne kosti 5t017.b Osteotomie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: metakarpálne kosti  2)

5t017.c Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: falangy prstov ruky 5t017.c Osteotomie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: falangy prstov ruky  2)

5t017.d Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: panva 5t017.d Osteotomie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: panva  2)

5t017.e Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: krčok stehennej kosti 5t017.e Osteotomie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: krčok stehennej kosti  2)

5t017.f Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: femur proximálny 5t017.f Osteotomie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: femur proximálny  2)

5t017.g Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: femur diafyzárny 5t017.g Osteotomie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: femur diafyzárny  2)

5t017.h Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: femur distálny 5t017.h Osteotomie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: femur distálny  2)

5t017.j Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: patela 5t017.j Osteotomie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: patela  2)

5t017.k Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: tibia proximálna 5t017.k Osteotomie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: tibia proximálna  2)

5t017.m Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: tibia diafyzárna 5t017.m Osteotomie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: tibia diafyzárna  2)

5t017.n Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: tibia distálna 5t017.n Osteotomie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: tibia distálna  2)

5t017.p Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: fibula proximálna 5t017.p Osteotomie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: fibula proximálna  2)

5t017.q Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: fibula diafyzárna 5t017.q Osteotomie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: fibula diafyzárna  2)

5t017.r Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: fibula distálna 5t017.r Osteotomie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: fibula distálna  2)

5t017.s Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: talus 5t017.s Osteotomie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: talus  2)

5t017.t Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: kalkaneus 5t017.t Osteotomie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: kalkaneus  2)

5t017.u Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: tarzálne kosti 5t017.u Osteotomie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: tarzálne kosti  2)

5t017.x Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: ostatné kosti 5t017.x Osteotomie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: ostatné kosti  2)

5t017.z Osteotómie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: skapula 5t017.z Osteotomie a korektívne osteotómie: osteotómia bez úpravy osi: skapula  2)

5t018.0 Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): klavikula 5t018.0 Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): klavikula  2)

5t018.1
Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): humerus 

proximálny
5t018.1

Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): humerus 

proximálny
 2)

5t018.2
Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): humerus 

diafyzárny
5t018.2

Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): humerus 

diafyzárny
 2)

5t018.3 Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): humerus distálny 5t018.3 Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): humerus distálny  2)

5t018.4
Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): radius 

proximálny
5t018.4

Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): radius 

proximálny
 2)

5t018.5 Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): radius diafyzárny 5t018.5 Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): radius diafyzárny  2)

5t018.6 Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): radius distálny 5t018.6 Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): radius distálny  2)

5t018.7 Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): ulna proximálna 5t018.7 Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): ulna proximálna  2)

5t018.8 Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): ulna diafyzárna 5t018.8 Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): ulna diafyzárna  2)

5t018.9 Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): ulna distálna 5t018.9 Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): ulna distálna  2)

5t018.a Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): karpálne kosti 5t018.a Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): karpálne kosti  2)

5t018.b
Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): metakarpálne 

kosti
5t018.b

Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): metakarpálne 

kosti
 2)

5t018.c
Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): falangy prstov 

ruky
5t018.c

Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): falangy prstov 

ruky
 2)

5t018.d Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): panva 5t018.d Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): panva  2)

5t018.e
Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): krčok stehennej 

kosti
5t018.e

Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): krčok stehennej 

kosti
 2)

5t018.f
Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): femur 

proximálny
5t018.f

Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): femur 

proximálny
 2)



5t018.g Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): femur diafyzárny 5t018.g Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): femur diafyzárny  2)

5t018.h Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): femur distálny 5t018.h Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): femur distálny  2)

5t018.j Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): patela 5t018.j Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): patela  2)

5t018.k Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): tibia proximálna 5t018.k Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): tibia proximálna  2)

5t018.m Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): tibia diafyzárna 5t018.m Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): tibia diafyzárna  2)

5t018.n Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): tibia distálna 5t018.n Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): tibia distálna  2)

5t018.p
Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): fibula 

proximálna
5t018.p

Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): fibula 

proximálna
 2)

5t018.q Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): fibula diafyzárna 5t018.q Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): fibula diafyzárna  2)

5t018.r Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): fibula distálna 5t018.r Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): fibula distálna  2)

5t018.s Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): talus 5t018.s Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): talus  2)

5t018.t Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): kalkaneus 5t018.t Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): kalkaneus  2)

5t018.u Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): tarzálne kosti 5t018.u Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): tarzálne kosti  2)

5t018.x Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): ostatné kosti 5t018.x Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): ostatné kosti  2)

5t018.z Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): skapula 5t018.z Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách): skapula  2)

5t019.0
Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

klavikula
5t019.0

Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

klavikula
 2)

5t019.1
Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

humerus proximálny
5t019.1

Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

humerus proximálny
 2)

5t019.2
Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

humerus diafyzárny
5t019.2

Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

humerus diafyzárny
 2)

5t019.3
Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

humerus distálny
5t019.3

Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

humerus distálny
 2)

5t019.4
Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

radius proximálny
5t019.4

Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

radius proximálny
 2)

5t019.5
Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

radius diafyzárny
5t019.5

Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

radius diafyzárny
 2)

5t019.6
Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

radius distálny
5t019.6

Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

radius distálny
 2)

5t019.7
Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

ulna proximálna
5t019.7

Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

ulna proximálna
 2)

5t019.8
Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

ulna diafyzárna
5t019.8

Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

ulna diafyzárna
 2)

5t019.9
Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

ulna distálna
5t019.9

Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

ulna distálna
 2)

5t019.a
Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

karpálne kosti
5t019.a

Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

karpálne kosti
 2)

5t019.b
Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

metakarpálne kosti
5t019.b

Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

metakarpálne kosti
 2)

5t019.c
Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

falangy prstov ruky
5t019.c

Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

falangy prstov ruky
 2)

5t019.d
Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

panva
5t019.d

Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

panva
 2)

5t019.e
Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

krčok stehennej kosti
5t019.e

Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

krčok stehennej kosti
 2)

5t019.f
Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

femur proximálny
5t019.f

Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

femur proximálny
 2)



5t019.g
Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

femur diafyzárny
5t019.g

Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

femur diafyzárny
 2)

5t019.h
Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

femur distálny
5t019.h

Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

femur distálny
 2)

5t019.j
Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

patela
5t019.j

Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

patela
 2)

5t019.k
Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

tibia proximálna
5t019.k

Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

tibia proximálna
 2)

5t019.m
Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

tibia diafyzárna
5t019.m

Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

tibia diafyzárna
 2)

5t019.n
Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

tibia distálna
5t019.n

Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

tibia distálna
 2)

5t019.p
Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

fibula proximálna
5t019.p

Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

fibula proximálna
 2)

5t019.q
Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

fibula diafyzárna
5t019.q

Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

fibula diafyzárna
 2)

5t019.r
Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

fibula distálna
5t019.r

Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

fibula distálna
 2)

5t019.s
Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

talus
5t019.s

Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

talus
 2)

5t019.t
Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

kalkaneus
5t019.t

Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

kalkaneus
 2)

5t019.u
Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

tarzálne kosti
5t019.u

Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

tarzálne kosti
 2)

5t019.x
Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

ostatné kosti
5t019.x

Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

ostatné kosti
 2)

5t019.z
Osteotómie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

skapula
5t019.z

Osteotomie a korektívne osteotómie: komplexná osteotómia (vo viacerých rovinách) s úpravou osi: 

skapula
 2)

5t01a.0 Osteotómie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: klavikula 5t01a.0 Osteotomie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: klavikula  2)

5t01a.1
Osteotómie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: humerus 

proximálny
5t01a.1

Osteotomie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: humerus 

proximálny
 2)

5t01a.2
Osteotómie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: humerus 

diafyzárny
5t01a.2

Osteotomie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: humerus 

diafyzárny
 2)

5t01a.3 Osteotómie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: humerus distálny 5t01a.3 Osteotomie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: humerus distálny  2)

5t01a.4 Osteotómie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: radius proximálny 5t01a.4 Osteotomie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: radius proximálny  2)

5t01a.5 Osteotómie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: radius diafyzárny 5t01a.5 Osteotomie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: radius diafyzárny  2)

5t01a.6 Osteotómie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: radius distálny 5t01a.6 Osteotomie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: radius distálny  2)

5t01a.7 Osteotómie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: ulna proximálna 5t01a.7 Osteotomie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: ulna proximálna  2)

5t01a.8 Osteotómie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: ulna diafyzárna 5t01a.8 Osteotomie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: ulna diafyzárna  2)

5t01a.9 Osteotómie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: ulna distálna 5t01a.9 Osteotomie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: ulna distálna  2)

5t01a.a Osteotómie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: karpálne kosti 5t01a.a Osteotomie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: karpálne kosti  2)

5t01a.b
Osteotómie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: metakarpálne 

kosti
5t01a.b

Osteotomie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: metakarpálne 

kosti
 2)

5t01a.c
Osteotómie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: falangy prstov 

ruky
5t01a.c

Osteotomie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: falangy prstov 

ruky
 2)

5t01a.d Osteotómie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: panva 5t01a.d Osteotomie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: panva  2)

5t01a.e
Osteotómie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: krčok stehennej 

kosti
5t01a.e

Osteotomie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: krčok stehennej 

kosti
 2)

5t01a.f Osteotómie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: femur proximálny 5t01a.f Osteotomie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: femur proximálny  2)



5t01a.g Osteotómie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: femur diafyzárny 5t01a.g Osteotomie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: femur diafyzárny  2)

5t01a.h Osteotómie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: femur distálny 5t01a.h Osteotomie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: femur distálny  2)

5t01a.j Osteotómie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: patela 5t01a.j Osteotomie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: patela  2)

5t01a.k Osteotómie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: tibia proximálna 5t01a.k Osteotomie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: tibia proximálna  2)

5t01a.m Osteotómie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: tibia diafyzárna 5t01a.m Osteotomie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: tibia diafyzárna  2)

5t01a.n Osteotómie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: tibia distálna 5t01a.n Osteotomie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: tibia distálna  2)

5t01a.p Osteotómie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: fibula proximálna 5t01a.p Osteotomie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: fibula proximálna  2)

5t01a.q Osteotómie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: fibula diafyzárna 5t01a.q Osteotomie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: fibula diafyzárna  2)

5t01a.r Osteotómie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: fibula distálna 5t01a.r Osteotomie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: fibula distálna  2)

5t01a.s Osteotómie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: talus 5t01a.s Osteotomie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: talus  2)

5t01a.t Osteotómie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: kalkaneus 5t01a.t Osteotomie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: kalkaneus  2)

5t01a.u Osteotómie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: tarzálne kosti 5t01a.u Osteotomie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: tarzálne kosti  2)

5t01a.x Osteotómie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: ostatné kosti 5t01a.x Osteotomie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: ostatné kosti  2)

5t01a.z Osteotómie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: skapula 5t01a.z Osteotomie a korektívne osteotómie: kortikotómia pri prenose kostných segmentov: skapula  2)

5t01x.0 Osteotómie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: klavikula 5t01x.0 Osteotomie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: klavikula  2)

5t01x.1 Osteotómie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: humerus proximálny 5t01x.1 Osteotomie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: humerus proximálny  2)

5t01x.2 Osteotómie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: humerus diafyzárny 5t01x.2 Osteotomie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: humerus diafyzárny  2)

5t01x.3 Osteotómie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: humerus distálny 5t01x.3 Osteotomie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: humerus distálny  2)

5t01x.4 Osteotómie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: radius proximálny 5t01x.4 Osteotomie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: radius proximálny  2)

5t01x.5 Osteotómie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: radius diafyzárny 5t01x.5 Osteotomie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: radius diafyzárny  2)

5t01x.6 Osteotómie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: radius distálny 5t01x.6 Osteotomie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: radius distálny  2)

5t01x.7 Osteotómie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: ulna proximálna 5t01x.7 Osteotomie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: ulna proximálna  2)

5t01x.8 Osteotómie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: ulna diafyzárna 5t01x.8 Osteotomie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: ulna diafyzárna  2)

5t01x.9 Osteotómie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: ulna distálna 5t01x.9 Osteotomie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: ulna distálna  2)

5t01x.a Osteotómie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: karpálne kosti 5t01x.a Osteotomie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: karpálne kosti  2)

5t01x.b Osteotómie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: metakarpálne kosti 5t01x.b Osteotomie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: metakarpálne kosti  2)

5t01x.c Osteotómie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: falangy prstov ruky 5t01x.c Osteotomie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: falangy prstov ruky  2)

5t01x.d Osteotómie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: panva 5t01x.d Osteotomie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: panva  2)

5t01x.e Osteotómie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: krčok stehennej kosti 5t01x.e Osteotomie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: krčok stehennej kosti  2)

5t01x.f Osteotómie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: femur proximálny 5t01x.f Osteotomie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: femur proximálny  2)

5t01x.g Osteotómie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: femur diafyzárny 5t01x.g Osteotomie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: femur diafyzárny  2)

5t01x.h Osteotómie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: femur distálny 5t01x.h Osteotomie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: femur distálny  2)



5t01x.j Osteotómie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: patela 5t01x.j Osteotomie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: patela  2)

5t01x.k Osteotómie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: tibia proximálna 5t01x.k Osteotomie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: tibia proximálna  2)

5t01x.m Osteotómie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: tibia diafyzárna 5t01x.m Osteotomie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: tibia diafyzárna  2)

5t01x.n Osteotómie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: tibia distálna 5t01x.n Osteotomie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: tibia distálna  2)

5t01x.p Osteotómie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: fibula proximálna 5t01x.p Osteotomie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: fibula proximálna  2)

5t01x.q Osteotómie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: fibula diafyzárna 5t01x.q Osteotomie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: fibula diafyzárna  2)

5t01x.r Osteotómie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: fibula distálna 5t01x.r Osteotomie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: fibula distálna  2)

5t01x.s Osteotómie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: talus 5t01x.s Osteotomie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: talus  2)

5t01x.t Osteotómie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: kalkaneus 5t01x.t Osteotomie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: kalkaneus  2)

5t01x.u Osteotómie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: tarzálne kosti 5t01x.u Osteotomie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: tarzálne kosti  2)

5t01x.x Osteotómie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: ostatné kosti 5t01x.x Osteotomie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: ostatné kosti  2)

5t01x.z Osteotómie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: skapula 5t01x.z Osteotomie a korektívne osteotómie: iné osteotómie a korektívne osteotómie: skapula  2)

5t020.0 Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva: klavikula 5t020.0 Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: partiálna resekcia chorého kostného tkaniva: klavikula  2)

5t020.1
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva: humerus 

proximálny
5t020.1

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: partiálna resekcia chorého kostného tkaniva: humerus 

proximálny
 2)

5t020.2
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva: humerus 

diafyzárny
5t020.2

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: partiálna resekcia chorého kostného tkaniva: humerus 

diafyzárny
 2)

5t020.3
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva: humerus 

distálny
5t020.3

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: partiálna resekcia chorého kostného tkaniva: humerus 

distálny
 2)

5t020.4
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva: radius 

proximálny
5t020.4

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: partiálna resekcia chorého kostného tkaniva: radius 

proximálny
 2)

5t020.5
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva: radius 

diafyzárny
5t020.5

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: partiálna resekcia chorého kostného tkaniva: radius 

diafyzárny
 2)

5t020.6
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva: radius 

distálny
5t020.6

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: partiálna resekcia chorého kostného tkaniva: radius 

distálny
 2)

5t020.7
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva: ulna 

proximálna
5t020.7

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: partiálna resekcia chorého kostného tkaniva: ulna 

proximálna
 2)

5t020.8
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva: ulna 

diafyzárna
5t020.8

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: partiálna resekcia chorého kostného tkaniva: ulna 

diafyzárna
 2)

5t020.9
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva: ulna 

distálna
5t020.9

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: partiálna resekcia chorého kostného tkaniva: ulna 

distálna
 2)

5t020.a
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva: karpálne 

kosti
5t020.a

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: partiálna resekcia chorého kostného tkaniva: karpálne 

kosti
 2)

5t020.b
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva: 

metakarpálne kosti
5t020.b

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: partiálna resekcia chorého kostného tkaniva: 

metakarpálne kosti
 2)

5t020.c
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva: falangy 

prstov ruky
5t020.c

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: partiálna resekcia chorého kostného tkaniva: falangy 

prstov ruky
 2)

5t020.d Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva: panva 5t020.d Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: partiálna resekcia chorého kostného tkaniva: panva  2)

5t020.e
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva: krčok 

stehennej kosti
5t020.e

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: partiálna resekcia chorého kostného tkaniva: krčok 

stehennej kosti
 2)

5t020.f
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva: femur 

proximálny
5t020.f

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: partiálna resekcia chorého kostného tkaniva: femur 

proximálny
 2)

5t020.g
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva: femur 

diafyzárny
5t020.g

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: partiálna resekcia chorého kostného tkaniva: femur 

diafyzárny
 2)

5t020.h
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva: femur 

distálny
5t020.h

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: partiálna resekcia chorého kostného tkaniva: femur 

distálny
 2)

5t020.j Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva: patela 5t020.j Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: partiálna resekcia chorého kostného tkaniva: patela  2)

5t020.k
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva: tibia 

proximálna
5t020.k

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: partiálna resekcia chorého kostného tkaniva: tibia 

proximálna
 2)



5t020.m
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva: tibia 

diafyzárna
5t020.m

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: partiálna resekcia chorého kostného tkaniva: tibia 

diafyzárna
 2)

5t020.n
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva: tibia 

distálna
5t020.n

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: partiálna resekcia chorého kostného tkaniva: tibia 

distálna
 2)

5t020.p
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva: fibula 

proximálna
5t020.p

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: partiálna resekcia chorého kostného tkaniva: fibula 

proximálna
 2)

5t020.q
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva: fibula 

diafyzárna
5t020.q

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: partiálna resekcia chorého kostného tkaniva: fibula 

diafyzárna
 2)

5t020.r
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva: fibula 

distálna
5t020.r

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: partiálna resekcia chorého kostného tkaniva: fibula 

distálna
 2)

5t020.s Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva: talus 5t020.s Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: partiálna resekcia chorého kostného tkaniva: talus  2)

5t020.t Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva: kalkaneus 5t020.t Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: partiálna resekcia chorého kostného tkaniva: kalkaneus  2)

5t020.u
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva: tarzálne 

kosti
5t020.u

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: partiálna resekcia chorého kostného tkaniva: tarzálne 

kosti
 2)

5t020.x
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva: ostatné 

kosti
5t020.x

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: partiálna resekcia chorého kostného tkaniva: ostatné 

kosti
 2)

5t020.z Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva: skapula 5t020.z Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: partiálna resekcia chorého kostného tkaniva: skapula  2)

5t021.0
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: klavikula
5t021.0

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: klavikula
 

5t021.1
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: humerus proximálny
5t021.1

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: humerus proximálny
 

5t021.2
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: humerus diafyzárny
5t021.2

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: humerus diafyzárny
 

5t021.3
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: humerus distálny
5t021.3

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: humerus distálny
 

5t021.4
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: radius proximálny
5t021.4

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: radius proximálny
 

5t021.5
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: radius diafyzárny
5t021.5

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: radius diafyzárny
 

5t021.6
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: radius distálny
5t021.6

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: radius distálny
 

5t021.7
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: ulna proximálna
5t021.7

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: ulna proximálna
 

5t021.8
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: ulna diafyzárna
5t021.8

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: ulna diafyzárna
 

5t021.9
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: ulna distálna
5t021.9

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: ulna distálna
 

5t021.a
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: karpálne kosti
5t021.a

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: karpálne kosti
 

5t021.b
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: metakarpálne kosti
5t021.b

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: metakarpálne kosti
 

5t021.c
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: falangy prstov ruky
5t021.c

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: falangy prstov ruky
 

5t021.d
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: panva
5t021.d

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: panva
 

5t021.e
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: krčok stehennej kosti
5t021.e

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: krčok stehennej kosti
 

5t021.f
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: femur proximálny
5t021.f

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: femur proximálny
 

5t021.g
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: femur diafyzárny
5t021.g

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: femur diafyzárny
 

5t021.h
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: femur distálny
5t021.h

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: femur distálny
 

5t021.j
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: patela
5t021.j

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: patela
 



5t021.k
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: tibia proximálna
5t021.k

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: tibia proximálna
 

5t021.m
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: tibia diafyzárna
5t021.m

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: tibia diafyzárna
 

5t021.n
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: tibia distálna
5t021.n

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: tibia distálna
 

5t021.p
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: fibula proximálna
5t021.p

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: fibula proximálna
 

5t021.q
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: fibula diafyzárna
5t021.q

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: fibula diafyzárna
 

5t021.r
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: fibula distálna
5t021.r

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: fibula distálna
 

5t021.s
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: talus
5t021.s

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: talus
 

5t021.t
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: kalkaneus
5t021.t

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: kalkaneus
 

5t021.u
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: tarzálne kosti
5t021.u

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: tarzálne kosti
 

5t021.x
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: ostatné kosti
5t021.x

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: ostatné kosti
 

5t021.z
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: skapula
5t021.z

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s resekciou 

mäkkých tkanív: skapula
 

5t022.0
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: klavikula
5t022.0

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: klavikula
 

5t022.1
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: humerus proximálny
5t022.1

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: humerus proximálny
 

5t022.2
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: humerus diafyzárny
5t022.2

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: humerus diafyzárny
 

5t022.3
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: humerus distálny
5t022.3

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: humerus distálny
 

5t022.4
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: radius proximálny
5t022.4

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: radius proximálny
 

5t022.5
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: radius diafyzárny
5t022.5

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: radius diafyzárny
 

5t022.6
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: radius distálny
5t022.6

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: radius distálny
 

5t022.7
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: ulna proximálna
5t022.7

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: ulna proximálna
 

5t022.8
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: ulna diafyzárna
5t022.8

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: ulna diafyzárna
 

5t022.9
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: ulna distálna
5t022.9

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: ulna distálna
 

5t022.a
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: karpálne kosti
5t022.a

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: karpálne kosti
 

5t022.b
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: metakarpálne kosti
5t022.b

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: metakarpálne kosti
 

5t022.c
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: falangy prstov ruky
5t022.c

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: falangy prstov ruky
 

5t022.d
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: panva
5t022.d

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: panva
 

5t022.e
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: krčok stehennej kosti
5t022.e

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: krčok stehennej kosti
 

5t022.f
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: femur proximálny
5t022.f

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: femur proximálny
 

5t022.g
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: femur diafyzárny
5t022.g

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: femur diafyzárny
 

5t022.h
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: femur distálny
5t022.h

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: femur distálny
 



5t022.j
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: patela
5t022.j

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: patela
 

5t022.k
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: tibia proximálna
5t022.k

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: tibia proximálna
 

5t022.m
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: tibia diafyzárna
5t022.m

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: tibia diafyzárna
 

5t022.n
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: tibia distálna
5t022.n

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: tibia distálna
 

5t022.p
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: fibula proximálna
5t022.p

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: fibula proximálna
 

5t022.q
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: fibula diafyzárna
5t022.q

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: fibula diafyzárna
 

5t022.r
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: fibula distálna
5t022.r

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: fibula distálna
 

5t022.s
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: talus
5t022.s

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: talus
 

5t022.t
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: kalkaneus
5t022.t

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: kalkaneus
 

5t022.u
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: tarzálne kosti
5t022.u

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: tarzálne kosti
 

5t022.x
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: ostatné kosti
5t022.x

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity: ostatné kosti
 

5t022.z
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuit: skapula
5t022.z

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuit: skapula
 

5t023.0
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: klavikula
5t023.0

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: klavikula
 

5t023.1
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: humerus proximálny
5t023.1

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: humerus proximálny
 

5t023.2
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: humerus diafyzárny
5t023.2

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: humerus diafyzárny
 

5t023.3
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: humerus distálny
5t023.3

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: humerus distálny
 

5t023.4
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: radius proximálny
5t023.4

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: radius proximálny
 

5t023.5
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: radius diafyzárny
5t023.5

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: radius diafyzárny
 

5t023.6
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: radius distálny
5t023.6

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: radius distálny
 

5t023.7
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: ulna proximálna
5t023.7

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: ulna proximálna
 

5t023.8
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: ulna diafyzárna
5t023.8

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: ulna diafyzárna
 

5t023.9
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: ulna distálna
5t023.9

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: ulna distálna
 

5t023.a
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: karpálne kosti
5t023.a

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: karpálne kosti
 

5t023.b
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: metakarpálne kosti
5t023.b

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: metakarpálne kosti
 

5t023.c
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: falangy prstov ruky
5t023.c

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: falangy prstov ruky
 

5t023.d
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: panva
5t023.d

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: panva
 

5t023.e
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: krčok stehennej kosti
5t023.e

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: krčok stehennej kosti
 

5t023.f
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: femur proximálny
5t023.f

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: femur proximálny
 

5t023.g
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: femur diafyzárny
5t023.g

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: femur diafyzárny
 



5t023.h
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: femur distálny
5t023.h

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: femur distálny
 

5t023.j
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: patela
5t023.j

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: patela
 

5t023.k
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: tibia proximálna
5t023.k

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: tibia proximálna
 

5t023.m
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: tibia diafyzárna
5t023.m

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: tibia diafyzárna
 

5t023.n
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: tibia distálna
5t023.n

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: tibia distálna
 

5t023.p
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: fibula proximálna
5t023.p

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: fibula proximálna
 

5t023.q
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: fibula diafyzárna
5t023.q

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: fibula diafyzárna
 

5t023.r
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: fibula distálna
5t023.r

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: fibula distálna
 

5t023.s
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: talus
5t023.s

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: talus
 

5t023.t
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: kalkaneus
5t023.t

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: kalkaneus
 

5t023.u
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: tarzálne kosti
5t023.u

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: tarzálne kosti
 

5t023.x
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: ostatné kosti
5t023.x

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: ostatné kosti
 

5t023.z
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: skapula
5t023.z

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity vrátane resekcie mäkkých tkanív: skapula
 

5t024.0
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: klavikula
5t024.0

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: klavikula
 

5t024.1
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: humerus proximálny
5t024.1

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: humerus proximálny
 

5t024.2
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: humerus diafyzárny
5t024.2

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: humerus diafyzárny
 

5t024.3
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: humerus distálny
5t024.3

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: humerus distálny
 

5t024.4
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: radius proximálny
5t024.4

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: radius proximálny
 

5t024.5
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: radius diafyzárny
5t024.5

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: radius diafyzárny
 

5t024.6
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: radius distálny
5t024.6

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: radius distálny
 

5t024.7
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: ulna proximálna
5t024.7

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: ulna proximálna
 

5t024.8
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: ulna diafyzárna
5t024.8

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: ulna diafyzárna
 

5t024.9
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: ulna distálna
5t024.9

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: ulna distálna
 

5t024.a
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: karpálne kosti
5t024.a

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: karpálne kosti
 

5t024.b
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: metakarpálne kosti
5t024.b

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: metakarpálne kosti
 

5t024.c
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: falangy prstov ruky
5t024.c

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: falangy prstov ruky
 

5t024.d
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: panva
5t024.d

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: panva
 

5t024.e
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: krčok stehennej kosti
5t024.e

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: krčok stehennej kosti
 

5t024.f
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: femur proximálny
5t024.f

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: femur proximálny
 



5t024.g
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: femur diafyzárny
5t024.g

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: femur diafyzárny
 

5t024.h
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: femur distálny
5t024.h

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: femur distálny
 

5t024.j
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: patela
5t024.j

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: patela
 

5t024.k
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: tibia proximálna
5t024.k

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: tibia proximálna
 

5t024.m
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: tibia diafyzárna
5t024.m

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: tibia diafyzárna
 

5t024.n
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: tibia distálna
5t024.n

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: tibia distálna
 

5t024.p
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: fibula proximálna
5t024.p

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: fibula proximálna
 

5t024.q
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: fibula diafyzárna
5t024.q

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: fibula diafyzárna
 

5t024.r
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: fibula distálna
5t024.r

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: fibula distálna
 

5t024.s
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: talus
5t024.s

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: talus
 

5t024.t
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: kalkaneus
5t024.t

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: kalkaneus
 

5t024.u
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: tarzálne kosti
5t024.u

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: tarzálne kosti
 

5t024.x
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: ostatné kosti
5t024.x

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: ostatné kosti
 

5t024.z
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: skapula
5t024.z

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením: skapula
 

5t025.0
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkanív: klavikula
5t025.0

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkanív: klavikula
 

5t025.1
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkanív: humerus proximálny
5t025.1

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkanív: humerus proximálny
 

5t025.2
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkanív: humerus diafyzárny
5t025.2

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkanív: humerus diafyzárny
 

5t025.3
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkanív: humerus distálny
5t025.3

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkanív: humerus distálny
 

5t025.4
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkanív: radius proximálny
5t025.4

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkanív: radius proximálny
 

5t025.5
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkanív: radius diafyzárny
5t025.5

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkanív: radius diafyzárny
 

5t025.6
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkanív: radius distálny
5t025.6

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkanív: radius distálny
 

5t025.7
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkanív: ulna proximálna
5t025.7

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkanív: ulna proximálna
 

5t025.8
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkanív: ulna diafyzárna
5t025.8

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkanív: ulna diafyzárna
 

5t025.9
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkanív: ulna distálna
5t025.9

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkanív: ulna distálna
 



5t025.a
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkanív: karpálne kosti
5t025.a

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkanív: karpálne kosti
 

5t025.b
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkanív: metakarpálne kosti
5t025.b

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkanív: metakarpálne kosti
 

5t025.c
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkanív: falangy prstov ruky
5t025.c

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkanív: falangy prstov ruky
 

5t025.d
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkanív: panva
5t025.d

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkanív: panva
 

5t025.e
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkanív: krčok stehennej kosti
5t025.e

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkanív: krčok stehennej kosti
 

5t025.f
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkanív: femur proximálny
5t025.f

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkanív: femur proximálny
 

5t025.g
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkaní: femur diafyzárny
5t025.g

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkaní: femur diafyzárny
 

5t025.h
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkaní: femur distálny
5t025.h

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkaní: femur distálny
 

5t025.j
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkaní: patela
5t025.j

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkaní: patela
 

5t025.k
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkaní: tibia proximálna
5t025.k

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkaní: tibia proximálna
 

5t025.m
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkanív: tibia diafyzárna
5t025.m

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkanív: tibia diafyzárna
 

5t025.n
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkanív: tibia distálna časť
5t025.n

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkanív: tibia distálna časť
 

5t025.p
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkaní: fibula proximálna
5t025.p

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkaní: fibula proximálna
 

5t025.q
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkaní: fibula diafyzárna
5t025.q

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkaní: fibula diafyzárna
 

5t025.r
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkaní: fibula distálna
5t025.r

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkaní: fibula distálna
 

5t025.s
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkanív: talus
5t025.s

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkanív: talus
 

5t025.t
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkaní: kalkaneus
5t025.t

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkaní: kalkaneus
 

5t025.u
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkanív: tarzálne kosti
5t025.u

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkanív: tarzálne kosti
 

5t025.x
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkaní: ostatné kosti
5t025.x

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkaní: ostatné kosti
 

5t025.z
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkaní: skapula
5t025.z

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: parciálna resekcia chorého kostného tkaniva s prerušením 

kontinuity a jej následným obnovením s resekciou mäkkých tkaní: skapula
 

5t026.0 Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti: klavikula 5t026.0 Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti: klavikula  

5t026.2 Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti: humerus diafyzárny 5t026.2 Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti: humerus diafyzárny  

5t026.5 Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti: radius diafyzárny 5t026.5 Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti: radius diafyzárny  



5t026.8 Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti: ulna diafyzárna 5t026.8 Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti: ulna diafyzárna  

5t026.a Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti: karpálne kosti 5t026.a Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti: karpálne kosti  

5t026.b Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti: metakarpálne kosti 5t026.b Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti: metakarpálne kosti  

5t026.c Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti: falangy prstov ruky 5t026.c Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti: falangy prstov ruky  

5t026.d Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti: panva 5t026.d Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti: panva  

5t026.g Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti: femur diafyzárny 5t026.g Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti: femur diafyzárny  

5t026.j Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti: patela 5t026.j Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti: patela  

5t026.m Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti: tibia diafyzárna 5t026.m Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti: tibia diafyzárna  

5t026.q Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti: fibula diafyzárna 5t026.q Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti: fibula diafyzárna  

5t026.s Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti: talus 5t026.s Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti: talus  

5t026.t Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti: kalkaneus 5t026.t Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti: kalkaneus  

5t026.u Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti: tarzálne kosti 5t026.u Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti: tarzálne kosti  

5t026.x Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti: ostatné kosti 5t026.x Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti: ostatné kosti  

5t026.z Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti: skapula 5t026.z Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti: skapula  

5t027.0
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s resekciou mäkkých tkanív: 

klavikula
5t027.0

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s resekciou mäkkých tkanív: 

klavikula
 

5t027.2
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s resekciou mäkkých tkanív: 

humerus diafyzárny
5t027.2

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s resekciou mäkkých tkanív: 

humerus diafyzárny
 

5t027.5
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s resekciou mäkkých tkanív: radius 

diafyzárny
5t027.5

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s resekciou mäkkých tkanív: radius 

diafyzárny
 

5t027.8
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s resekciou mäkkých tkanív: ulna 

diafyzárna
5t027.8

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s resekciou mäkkých tkanív: ulna 

diafyzárna
 

5t027.a
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s resekciou mäkkých tkanív: 

karpálne kosti
5t027.a

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s resekciou mäkkých tkanív: 

karpálne kosti
 

5t027.b
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s resekciou mäkkých tkanív: 

metakarpálne kosti
5t027.b

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s resekciou mäkkých tkanív: 

metakarpálne kosti
 

5t027.c
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s resekciou mäkkých tkanív: falangy 

prstov ruky
5t027.c

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s resekciou mäkkých tkanív: falangy 

prstov ruky
 

5t027.d Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s resekciou mäkkých tkanív: panva 5t027.d Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s resekciou mäkkých tkanív: panva  

5t027.g
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s resekciou mäkkých tkanív: femur 

diafyzárny
5t027.g

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s resekciou mäkkých tkanív: femur 

diafyzárny
 

5t027.j Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s resekciou mäkkých tkanív: patela 5t027.j Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s resekciou mäkkých tkanív: patela  

5t027.m
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s resekciou mäkkých tkanív: tibia 

diafyzárna
5t027.m

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s resekciou mäkkých tkanív: tibia 

diafyzárna
 

5t027.q
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s resekciou mäkkých tkanív: fibula 

diafyzárna
5t027.q

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s resekciou mäkkých tkanív: fibula 

diafyzárna
 

5t027.s Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s resekciou mäkkých tkanív: talus 5t027.s Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s resekciou mäkkých tkanív: talus  

5t027.t
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s resekciou mäkkých tkanív: 

kalkaneus
5t027.t

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s resekciou mäkkých tkanív: 

kalkaneus
 

5t027.u
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s resekciou mäkkých tkanív: 

tarzálne kosti
5t027.u

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s resekciou mäkkých tkanív: 

tarzálne kosti
 

5t027.x
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s resekciou mäkkých tkanív: ostatné 

kosti
5t027.x

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s resekciou mäkkých tkanív: ostatné 

kosti
 

5t027.z Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s resekciou mäkkých tkanív: skapula 5t027.z Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s resekciou mäkkých tkanív: skapula  

5t028.0 Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou: klavikula 5t028.0 Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou: klavikula  

5t028.2 Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou: humerus diafyzárny 5t028.2 Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou: humerus diafyzárny  

5t028.5 Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou: radius diafyzárny 5t028.5 Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou: radius diafyzárny  

5t028.8 Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou: ulna diafyzárna 5t028.8 Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou: ulna diafyzárna  



5t028.a Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou: karpálne kosti 5t028.a Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou: karpálne kosti  

5t028.b Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou: metakarpálne kosti 5t028.b Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou: metakarpálne kosti  

5t028.c Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou: falangy prstov ruky 5t028.c Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou: falangy prstov ruky  

5t028.d Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou: panva 5t028.d Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou: panva  

5t028.g Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou: femur diafyzárny 5t028.g Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou: femur diafyzárny  

5t028.j Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou: patela 5t028.j Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou: patela  

5t028.m Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou: tibia diafyzárna 5t028.m Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou: tibia diafyzárna  

5t028.q Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou: fibula diafyzárna 5t028.q Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou: fibula diafyzárna  

5t028.s Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou: talus 5t028.s Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou: talus  

5t028.t Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou: kalkaneus 5t028.t Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou: kalkaneus  

5t028.u Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou: tarzálne kosti 5t028.u Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou: tarzálne kosti  

5t028.x Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou: ostatné kosti 5t028.x Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou: ostatné kosti  

5t028.z Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou: skapula 5t028.z Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou: skapula  

5t029.0
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou vrátane resekcie 

mäkkých tkanív: klavikula
5t029.0

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou včítane resekcie 

mäkkých tkanív: klavikula
 2)

5t029.2
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou vrátane resekcie 

mäkkých tkanív: humerus diafyzárny
5t029.2

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou včítane resekcie 

mäkkých tkanív: humerus diafyzárny
 2)

5t029.5
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou vrátane resekcie 

mäkkých tkanív: radius diafyzárny
5t029.5

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou včítane resekcie 

mäkkých tkanív: radius diafyzárny
 2)

5t029.8
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou vrátane resekcie 

mäkkých tkanív: ulna diafyzárna
5t029.8

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou včítane resekcie 

mäkkých tkanív: ulna diafyzárna
 2)

5t029.a
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou vrátane resekcie 

mäkkých tkanív: karpálne kosti
5t029.a

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou včítane resekcie 

mäkkých tkanív: karpálne kosti
 2)

5t029.b
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou vrátane resekcie 

mäkkých tkanív: metakarpálne kosti
5t029.b

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou včítane resekcie 

mäkkých tkanív: metakarpálne kosti
 2)

5t029.c
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou vrátane resekcie 

mäkkých tkanív: falangy prstov ruky
5t029.c

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou včítane resekcie 

mäkkých tkanív: falangy prstov ruky
 2)

5t029.d
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou vrátane resekcie 

mäkkých tkanív: panva
5t029.d

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou včítane resekcie 

mäkkých tkanív: panva
 2)

5t029.g
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou vrátane resekcie 

mäkkých tkanív: femur diafyzárny
5t029.g

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou včítane resekcie 

mäkkých tkanív: femur diafyzárny
 2)

5t029.j
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou vrátane resekcie 

mäkkých tkanív: patela
5t029.j

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou včítane resekcie 

mäkkých tkanív: patela
 2)

5t029.m
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou vrátane resekcie 

mäkkých tkanív: tibia diafyzárna
5t029.m

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou včítane resekcie 

mäkkých tkanív: tibia diafyzárna
 2)

5t029.q
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou vrátane resekcie 

mäkkých tkanív: fibula diafyzárna
5t029.q

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou včítane resekcie 

mäkkých tkanív: fibula diafyzárna
 2)

5t029.s
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou vrátane resekcie 

mäkkých tkanív: talus
5t029.s

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou včítane resekcie 

mäkkých tkanív: talus
 2)

5t029.t
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou vrátane resekcie 

mäkkých tkanív: kalkaneus
5t029.t

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou včítane resekcie 

mäkkých tkanív: kalkaneus
 2)

5t029.u
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou vrátane resekcie 

mäkkých tkanív: tarzálne kosti
5t029.u

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou včítane resekcie 

mäkkých tkanív: tarzálne kosti
 2)

5t029.x
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou vrátane resekcie 

mäkkých tkanív: ostatné kosti
5t029.x

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou včítane resekcie 

mäkkých tkanív: ostatné kosti
 2)

5t029.z
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou vrátane resekcie 

mäkkých tkanív: skapula
5t029.z

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: totálna resekcia kosti s náhradou včítane resekcie 

mäkkých tkanív: skapula
 2)

5t02x.0 Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: klavikula 5t02x.0 Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: klavikula  



5t02x.1
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: humerus 

proximálny
5t02x.1

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: humerus 

proximálny
 

5t02x.2
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: humerus 

diafyzárny
5t02x.2

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: humerus 

diafyzárny
 

5t02x.3
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: humerus 

distálny
5t02x.3

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: humerus 

distálny
 

5t02x.4
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: radius 

proximálny
5t02x.4

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: radius 

proximálny
 

5t02x.5
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: radius 

diafyzárny
5t02x.5

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: radius 

diafyzárny
 

5t02x.6
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: radius 

distálny
5t02x.6

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: radius 

distálny
 

5t02x.7
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: ulna 

proximálna
5t02x.7

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: ulna 

proximálna
 

5t02x.8
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: ulna 

diafyzárna
5t02x.8

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: ulna 

diafyzárna
 

5t02x.9
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: ulna 

distálna
5t02x.9

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: ulna 

distálna
 

5t02x.a
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: karpálne 

kosti
5t02x.a

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: karpálne 

kosti
 

5t02x.b
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: 

metakarpálne kosti
5t02x.b

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: 

metakarpálne kosti
 

5t02x.c
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: falangy 

prstov ruky
5t02x.c

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: falangy 

prstov ruky
 

5t02x.d Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: panva 5t02x.d Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: panva  

5t02x.e
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: krčok 

stehennej kosti
5t02x.e

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: krčok 

stehennej kosti
 

5t02x.f
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: femur 

proximálny
5t02x.f

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: femur 

proximálny
 

5t02x.g
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: femur 

diafyzárny
5t02x.g

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: femur 

diafyzárny
 

5t02x.h
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: femur 

distálny
5t02x.h

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: femur 

distálny
 

5t02x.j Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: patela 5t02x.j Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: patela  

5t02x.k
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: tibia 

proximálna
5t02x.k

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: tibia 

proximálna
 

5t02x.m
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: tibia 

diafyzárna
5t02x.m

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: tibia 

diafyzárna
 

5t02x.n
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: tibia 

distálna
5t02x.n

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: tibia 

distálna
 

5t02x.p
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: fibula 

proximálna
5t02x.p

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: fibula 

proximálna
 

5t02x.q
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: fibula 

diafyzárna
5t02x.q

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: fibula 

diafyzárna
 

5t02x.r
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: fibula 

distálna
5t02x.r

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: fibula 

distálna
 

5t02x.s Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: talus 5t02x.s Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: talus  

5t02x.t Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: kalkaneus 5t02x.t Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: kalkaneus  

5t02x.u
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: tarzálne 

kosti
5t02x.u

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: tarzálne 

kosti
 

5t02x.x
Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: ostatné 

kosti
5t02x.x

Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: ostatné 

kosti
 

5t02x.z Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: skapula 5t02x.z Excízie a resekcie chorého kostného tkaniva: iné totálne excíze a resekcie kostného tkaniva: skapula  

5t030 Odobratie kostného trasnsplantátu: odber spongióznej kosti z jedného odberového miesta 5t030 Odobratie kostného trasnsplantátu: odber spongióznej kosti z jedného odberového miesta  



5t031 Odobratie kostného trasnsplantátu: odber spongióznej kosti z viacerých odberových miest 5t031 Odobratie kostného trasnsplantátu: odber spongióznej kosti z viacerých odberových miest  

5t032 Odobratie kostného trasnsplantátu: odber kortiko-spongiózneho štepu z jedného odberového miesta 5t032 Odobratie kostného trasnsplantátu: odber kortiko-spongiózneho štepu z jedného odberového miesta  

5t033 Odobratie kostného trasnsplantátu: odber kortiko-spongiózneho štepu z viacerých odberových miest 5t033 Odobratie kostného trasnsplantátu: odber kortiko-spongiózneho štepu z viacerých odberových miest  

5t034 Odobratie kostného trasnsplantátu: odber kostného transplantátu bez cievnej stopky 5t034 Odobratie kostného trasnsplantátu: odber kostného transplantátu bez cievnej stopky  

5t035 Odobratie kostného trasnsplantátu: odber kostného transplantátu s mikrovaskulárnou anastomózou 5t035 Odobratie kostného trasnsplantátu: odber kostného transplantátu s mikrovaskulárnou anastomózou  

5t036 Odobratie kostného trasnsplantátu: odber chrupavkovo-kostného transplantátu 5t036 Odobratie kostného trasnsplantátu: odber chrupavkovo-kostného transplantátu  

5t03x Odobratie kostného trasnsplantátu: ostatné odbery kostného tkaniva 5t03x Odobratie kostného trasnsplantátu: iné odbery kostného tkaniva  2)

5t040.0 Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: klavikula 5t040.0 Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: klavikula  

5t040.1
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: humerus 

proximálny
5t040.1

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: humerus 

proximálny
 

5t040.2
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: humerus 

diafyzárny
5t040.2

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: humerus 

diafyzárny
 

5t040.3
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: humerus 

distálny
5t040.3

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: humerus 

distálny
 

5t040.4
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: radius 

proximálny
5t040.4

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: radius 

proximálny
 

5t040.5
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: radius 

diafyzárny
5t040.5

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: radius 

diafyzárny
 

5t040.6
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: radius 

distálny
5t040.6

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: radius 

distálny
 

5t040.7
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: ulna 

proximálna
5t040.7

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: ulna 

proximálna
 

5t040.8
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: ulna 

diafyzárna
5t040.8

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: ulna 

diafyzárna
 

5t040.9
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: ulna 

distálna
5t040.9

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: ulna 

distálna
 

5t040.a
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: karpálne 

kosti
5t040.a

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: karpálne 

kosti
 

5t040.b
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: 

metakarpálne kosti
5t040.b

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: 

metakarpálne kosti
 

5t040.c
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: falangy 

prstov ruky
5t040.c

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: falangy 

prstov ruky
 

5t040.d Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: panva 5t040.d Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: panva  

5t040.e
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: krčok 

stehennej kosti
5t040.e

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: krčok 

stehennej kosti
 

5t040.f
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: femur 

proximálny
5t040.f

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: femur 

proximálny
 

5t040.g
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: femur 

diafyzárny
5t040.g

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: femur 

diafyzárny
 

5t040.h
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: femur 

distálny
5t040.h

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: femur 

distálny
 

5t040.j Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: patela 5t040.j Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: patela  

5t040.k
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: tibia 

proximálna
5t040.k

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: tibia 

proximálna
 

5t040.m
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: tibia 

diafyzárna
5t040.m

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: tibia 

diafyzárna
 

5t040.n
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: tibia 

distálna
5t040.n

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: tibia 

distálna
 

5t040.p
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: fibula 

proximálna
5t040.p

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: fibula 

proximálna
 

5t040.q
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: fibula 

diafyzárna
5t040.q

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: fibula 

diafyzárna
 



5t040.r
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: fibula 

distálna
5t040.r

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: fibula 

distálna
 

5t040.s Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: talus 5t040.s Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: talus  

5t040.t Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: kalkaneus 5t040.t Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: kalkaneus  

5t040.u
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: tarzálne 

kosti
5t040.u

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: tarzálne 

kosti
 

5t040.v
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: 

metatarzálne kosti
5t040.v

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: 

metatarzálne kosti
 

5t040.w
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: falangy 

prstov nohy
5t040.w

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: falangy 

prstov nohy
 

5t040.x
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: ostatné 

kosti
5t040.x

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: ostatné 

kosti
 

5t040.z Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: skapula 5t040.z Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti autológna: skapula  

5t041.0
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

klavikula
5t041.0

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

klavikula
 

5t041.1
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

humerus proximálny
5t041.1

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

humerus proximálny
 

5t041.2
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

humerus diafyzárny
5t041.2

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

humerus diafyzárny
 

5t041.3
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

humerus distálny
5t041.3

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

humerus distálny
 

5t041.4
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

radius proximálny
5t041.4

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

radius proximálny
 

5t041.5
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

radius diafyzárny
5t041.5

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

radius diafyzárny
 

5t041.6
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

radius distálny
5t041.6

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

radius distálny
 

5t041.7
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

ulna proximálna
5t041.7

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

ulna proximálna
 

5t041.8
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

ulna diafyzárna
5t041.8

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

ulna diafyzárna
 

5t041.9
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

ulna distálna
5t041.9

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

ulna distálna
 

5t041.a
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

karpálne kosti
5t041.a

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

karpálne kosti
 

5t041.b
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

metakarpálne kosti
5t041.b

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

metakarpálne kosti
 

5t041.c
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

falangy prstov ruky
5t041.c

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

falangy prstov ruky
 

5t041.d
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

panva
5t041.d

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

panva
 

5t041.e
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

krčok stehennej kosti
5t041.e

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

krčok stehennej kosti
 

5t041.f
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

femur proximálny
5t041.f

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

femur proximálny
 

5t041.g
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

femur diafyzárny
5t041.g

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

femur diafyzárny
 

5t041.h
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

femur distálny
5t041.h

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

femur distálny
 

5t041.j
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

patela
5t041.j

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

patela
 

5t041.k
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

tibia proximálna
5t041.k

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

tibia proximálna
 

5t041.m
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

tibia diafyzárna
5t041.m

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

tibia diafyzárna
 



5t041.n
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

tibia distálna
5t041.n

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

tibia distálna
 

5t041.p
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

fibula proximálna
5t041.p

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

fibula proximálna
 

5t041.q
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

fibula diafyzárna
5t041.q

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

fibula diafyzárna
 

5t041.r
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

fibula distálna
5t041.r

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

fibula distálna
 

5t041.s
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

talus
5t041.s

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

talus
 

5t041.t
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

kalkaneus
5t041.t

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

kalkaneus
 

5t041.u
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

tarzálne kosti
5t041.u

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

tarzálne kosti
 

5t041.v
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

metatarzálne kosti
5t041.v

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

metatarzálne kosti
 

5t041.w
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

falangy prstov nohy
5t041.w

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

falangy prstov nohy
 

5t041.x
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

ostatné kosti
5t041.x

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

ostatné kosti
 

5t041.z
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

skapula
5t041.z

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna: 

skapula
 

5t042.0
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna 

rozšírená (nad 4cm): klavikula
5t042.0

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autogénna 

rozšírená (nad 4cm): klavikula
 2)

5t042.1
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna 

rozšírená (nad 4cm): humerus proximálny
5t042.1

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autogénna 

rozšírená (nad 4cm): humerus proximálny
 2)

5t042.2
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna 

rozšírená (nad 4cm: humerus diafyzárny
5t042.2

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autogénna 

rozšírená (nad 4cm: humerus diafyzárny
 2)

5t042.3
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna 

rozšírená (nad 4cm): humerus distálny
5t042.3

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autogénna 

rozšírená (nad 4cm): humerus distálny
 2)

5t042.4
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna 

rozšírená (nad 4cm): radius proximálny
5t042.4

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autogénna 

rozšírená (nad 4cm): radius proximálny
 2)

5t042.5
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna 

rozšírená (nad 4cm): radius diafyzárny
5t042.5

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autogénna 

rozšírená (nad 4cm): radius diafyzárny
 2)

5t042.6
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna 

rozšírená (nad 4cm): radius distálny
5t042.6

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autogénna 

rozšírená (nad 4cm): radius distálny
 2)

5t042.7
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna 

rozšírená (nad 4cm): ulna proximálna
5t042.7

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autogénna 

rozšírená (nad 4cm): ulna proximálna
 2)

5t042.8
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna 

rozšírená (nad 4cm): ulna diafyzárna
5t042.8

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autogénna 

rozšírená (nad 4cm): ulna diafyzárna
 2)

5t042.9
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna 

rozšírená (nad 4cm): ulna distálna
5t042.9

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autogénna 

rozšírená (nad 4cm): ulna distálna
 2)

5t042.a
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna 

rozšírená (nad 4cm): karpálne kosti
5t042.a

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autogénna 

rozšírená (nad 4cm): karpálne kosti
 2)

5t042.b
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna 

rozšírená (nad 4cm): metakarpálne kosti
5t042.b

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autogénna 

rozšírená (nad 4cm): metakarpálne kosti
 2)

5t042.c
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna 

rozšírená (nad 4cm): falangy prstov ruky
5t042.c

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autogénna 

rozšírená (nad 4cm): falangy prstov ruky
 2)

5t042.d
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna 

rozšírená (nad 4cm): panva
5t042.d

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autogénna 

rozšírená (nad 4cm): panva
 2)

5t042.e
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna 

rozšírená (nad 4cm): krčok stehennej kosti
5t042.e

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autogénna 

rozšírená (nad 4cm): krčok stehennej kosti
 2)

5t042.f
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna 

rozšírená (nad 4cm): femur proximálny
5t042.f

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autogénna 

rozšírená (nad 4cm): femur proximálny
 2)

5t042.g
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna 

rozšírená (nad 4cm): femur diafyzárny
5t042.g

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autogénna 

rozšírená (nad 4cm): femur diafyzárny
 2)

5t042.h
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna 

rozšírená (nad 4cm): femur distálny
5t042.h

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autogénna 

rozšírená (nad 4cm): femur distálny
 2)



5t042.j
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna 

rozšírená (nad 4cm): patela
5t042.j

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autogénna 

rozšírená (nad 4cm): patela
 2)

5t042.k
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna 

rozšírená (nad 4cm): tibia proximálna
5t042.k

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autogénna 

rozšírená (nad 4cm): tibia proximálna
 2)

5t042.m
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna 

rozšírená (nad 4cm): tibia diafyzárna
5t042.m

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autogénna 

rozšírená (nad 4cm): tibia diafyzárna
 2)

5t042.n
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna 

rozšírená (nad 4cm): tibia distálna
5t042.n

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autogénna 

rozšírená (nad 4cm): tibia distálna
 2)

5t042.p
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna 

rozšírená (nad 4cm): fibula proximálna
5t042.p

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autogénna 

rozšírená (nad 4cm): fibula proximálna
 2)

5t042.q
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna 

rozšírená (nad 4cm): fibula diafyzárna
5t042.q

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autogénna 

rozšírená (nad 4cm): fibula diafyzárna
 2)

5t042.r
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna 

rozšírená (nad 4cm): fibula distálna
5t042.r

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autogénna 

rozšírená (nad 4cm): fibula distálna
 2)

5t042.s
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna 

rozšírená (nad 4cm): talus
5t042.s

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autogénna 

rozšírená (nad 4cm): talus
 2)

5t042.t
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna 

rozšírená (nad 4cm): kalkaneus
5t042.t

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autogénna 

rozšírená (nad 4cm): kalkaneus
 2)

5t042.u
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna 

rozšírená (nad 4cm): tarzálne kosti
5t042.u

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autogénna 

rozšírená (nad 4cm): tarzálne kosti
 2)

5t042.v
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna 

rozšírená (nad 4cm): metatarzálne kosti
5t042.v

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autogénna 

rozšírená (nad 4cm): metatarzálne kosti
 2)

5t042.w
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna 

rozšírená (nad 4cm): falangy prstov nohy
5t042.w

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autogénna 

rozšírená (nad 4cm): falangy prstov nohy
 2)

5t042.x
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna 

rozšírená (nad 4cm): ostatné kosti
5t042.x

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autogénna 

rozšírená (nad 4cm): ostatné kosti
 2)

5t042.z
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autológna 

rozšírená (nad 4cm): skapula
5t042.z

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu autogénna 

rozšírená (nad 4cm): skapula
 2)

5t043.0
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

klavikula
5t043.0

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

klavikula
 

5t043.1
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

humerus proximálny
5t043.1

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

humerus proximálny
 

5t043.2
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

humerus diafyzárny
5t043.2

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

humerus diafyzárny
 

5t043.3
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

humerus distálny
5t043.3

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

humerus distálny
 

5t043.4
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

radius proximálny
5t043.4

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

radius proximálny
 

5t043.5
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

radius diafyzárny
5t043.5

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

radius diafyzárny
 

5t043.6
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

radius distálny
5t043.6

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

radius distálny
 

5t043.7
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

ulna proximálna
5t043.7

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

ulna proximálna
 

5t043.8
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

ulna diafyzárna
5t043.8

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

ulna diafyzárna
 

5t043.9
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

ulna distálna
5t043.9

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

ulna distálna
 

5t043.a
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

karpálne kosti
5t043.a

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

karpálne kosti
 

5t043.b
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

metakarpálne kosti
5t043.b

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

metakarpálne kosti
 

5t043.c
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

falangy prstov ruky
5t043.c

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

falangy prstov ruky
 

5t043.d
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

panva
5t043.d

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

panva
 

5t043.e
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

krčok stehennej kosti
5t043.e

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

krčok stehennej kosti
 



5t043.f
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

femur proximálny
5t043.f

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

femur proximálny
 

5t043.g
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

femur diafyzárny
5t043.g

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

femur diafyzárny
 

5t043.h
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

femur distálny
5t043.h

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

femur distálny
 

5t043.j
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

patela
5t043.j

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

patela
 

5t043.k
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

tibia proximálna
5t043.k

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

tibia proximálna
 

5t043.m
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

tibia diafyzárna
5t043.m

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

tibia diafyzárna
 

5t043.n
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

tibia distálna
5t043.n

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

tibia distálna
 

5t043.p
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

fibula proximálna
5t043.p

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

fibula proximálna
 

5t043.q
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

fibula diafyzárna
5t043.q

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

fibula diafyzárna
 

5t043.r
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

fibula distálna
5t043.r

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

fibula distálna
 

5t043.s
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

talus
5t043.s

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

talus
 

5t043.t
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

kalkaneus
5t043.t

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

kalkaneus
 

5t043.u
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

tarzálne kosti
5t043.u

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

tarzálne kosti
 

5t043.v
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

metatarzálne kosti
5t043.v

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

metatarzálne kosti
 

5t043.w
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

falangy prstov nohy
5t043.w

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

falangy prstov nohy
 

5t043.x
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

ostatné kosti
5t043.x

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

ostatné kosti
 

5t043.z
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

skapula
5t043.z

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva bez cievnej stopky: 

skapula
 

5t044.0
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: klavikula
5t044.0

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: klavikula
 

5t044.1
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: humerus proximálny
5t044.1

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: humerus proximálny
 

5t044.2
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: humerus diafyzárny
5t044.2

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: humerus diafyzárny
 

5t044.3
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: humerus distálny
5t044.3

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: humerus distálny
 

5t044.4
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: radius proximálny
5t044.4

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: radius proximálny
 

5t044.5
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: radius diafyzárny
5t044.5

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: radius diafyzárny
 

5t044.6
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: radius distálny
5t044.6

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: radius distálny
 

5t044.7
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: ulna proximálna
5t044.7

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: ulna proximálna
 

5t044.8
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: ulna diafyzárna
5t044.8

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: ulna diafyzárna
 

5t044.9
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: ulna distálna
5t044.9

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: ulna distálna
 

5t044.a
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: karpálne kosti
5t044.a

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: karpálne kosti
 

5t044.b
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: metakarpálne kosti
5t044.b

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: metakarpálne kosti
 



5t044.c
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: falangy prstov ruky
5t044.c

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: falangy prstov ruky
 

5t044.d
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: panva
5t044.d

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: panva
 

5t044.e
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: krčok stehennej kosti
5t044.e

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: krčok stehennej kosti
 

5t044.f
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: femur proximálny
5t044.f

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: femur proximálny
 

5t044.g
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: femur diafyzárny
5t044.g

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: femur diafyzárny
 

5t044.h
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: femur distálny
5t044.h

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: femur distálny
 

5t044.j
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: patela
5t044.j

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: patela
 

5t044.k
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: tibia proximálna
5t044.k

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: tibia proximálna
 

5t044.m
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: tibia diafyzárna
5t044.m

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: tibia diafyzárna
 

5t044.n
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: tibia distálna
5t044.n

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: tibia distálna
 

5t044.p
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: fibula proximálna
5t044.p

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: fibula proximálna
 

5t044.q
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: fibula diafyzárna
5t044.q

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: fibula diafyzárna
 

5t044.r
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: fibula distálna
5t044.r

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: fibula distálna
 

5t044.s
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: talus
5t044.s

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: talus
 

5t044.t
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: kalkaneus
5t044.t

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: kalkaneus
 

5t044.u
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: tarzálne kosti
5t044.u

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: tarzálne kosti
 

5t044.v
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: metatarzálne kosti
5t044.v

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: metatarzálne kosti
 

5t044.w
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: falangy prstov nohy
5t044.w

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: falangy prstov nohy
 

5t044.x
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: ostatné kosti
5t044.x

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: ostatné kosti
 

5t044.z
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: skapula
5t044.z

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kostného tkaniva s cievnou stopkou s 

mikrovaskulárnou anastomózou: skapula
 

5t045.0
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: klavikula
5t045.0

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: klavikula
 

5t045.1
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: humerus proximálny
5t045.1

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: humerus proximálny
 

5t045.3
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: humerus distálny
5t045.3

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: humerus distálny
 

5t045.4
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: radius proximálny
5t045.4

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: radius proximálny
 

5t045.6
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: radius distálny
5t045.6

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: radius distálny
 

5t045.7
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: ulna proximálna
5t045.7

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: ulna proximálna
 

5t045.9
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: ulna distálna
5t045.9

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: ulna distálna
 

5t045.a
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: karpálne kosti
5t045.a

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: karpálne kosti
 

5t045.b
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: metakarpálne kosti
5t045.b

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: metakarpálne kosti
 



5t045.c
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: falangy prstov ruky
5t045.c

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: falangy prstov ruky
 

5t045.d
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: panva
5t045.d

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: panva
 

5t045.e
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: krčok stehennej kosti
5t045.e

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: krčok stehennej kosti
 

5t045.h
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: femur distálny
5t045.h

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: femur distálny
 

5t045.j
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: patela
5t045.j

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: patela
 

5t045.k
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: tibia proximálna
5t045.k

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: tibia proximálna
 

5t045.n
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: tibia distálna
5t045.n

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: tibia distálna
 

5t045.p
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: fibula proximálna
5t045.p

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: fibula proximálna
 

5t045.r
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: fibula distálna
5t045.r

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: fibula distálna
 

5t045.s
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: talus
5t045.s

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: talus
 

5t045.t
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: kalkaneus
5t045.t

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: kalkaneus
 

5t045.u
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: tarzálne kosti
5t045.u

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: tarzálne kosti
 

5t045.v
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: metatarzálne kosti
5t045.v

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: metatarzálne kosti
 

5t045.w
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: falangy prstov nohy
5t045.w

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: falangy prstov nohy
 

5t045.x
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: ostatné kosti
5t045.x

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: ostatné kosti
 

5t045.z
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: skapula
5t045.z

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

autológna: skapula
 

5t046.0
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: klavikula
5t046.0

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: klavikula
 

5t046.1
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: humerus proximálny
5t046.1

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: humerus proximálny
 

5t046.3
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: humerus distálny
5t046.3

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: humerus distálny
 

5t046.4
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: radius proximálny
5t046.4

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: radius proximálny
 

5t046.6
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: radius distálny
5t046.6

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: radius distálny
 

5t046.7
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: ulna proximálna
5t046.7

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: ulna proximálna
 

5t046.9
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: ulna distálna
5t046.9

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: ulna distálna
 

5t046.a
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: karpálne kosti
5t046.a

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: karpálne kosti
 

5t046.b
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: metakarpálne kosti
5t046.b

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: metakarpálne kosti
 

5t046.c
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: falangy prstov ruky
5t046.c

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: falangy prstov ruky
 

5t046.d
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: panva
5t046.d

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: panva
 

5t046.e
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: krčok stehennej kosti
5t046.e

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: krčok stehennej kosti
 

5t046.h
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: femur distálny
5t046.h

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: femur distálny
 



5t046.j
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: patela
5t046.j

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: patela
 

5t046.k
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: tibia proximálna
5t046.k

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: tibia proximálna
 

5t046.n
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: tibia distálna
5t046.n

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: tibia distálna
 

5t046.p
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: fibula proximálna
5t046.p

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: fibula proximálna
 

5t046.r
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: fibula distálna
5t046.r

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: fibula distálna
 

5t046.s
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: talus
5t046.s

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: talus
 

5t046.t
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: kalkaneus
5t046.t

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: kalkaneus
 

5t046.u
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: tarzálne kosti
5t046.u

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: tarzálne kosti
 

5t046.v
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: metatarzálne kosti
5t046.v

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: metatarzálne kosti
 

5t046.w
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: falangy prstov nohy
5t046.w

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: falangy prstov nohy
 

5t046.x
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: ostatné kosti
5t046.x

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: ostatné kosti
 

5t046.z
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: skapula
5t046.z

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia chrupavkovo-kostného transplantátu 

alogénna: skapula
 

5t047.0 Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: klavikula 5t047.0 Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: klavikula  

5t047.1
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: humerus 

proximálny
5t047.1

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: humerus 

proximálny
 

5t047.2
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: humerus 

diafyzárny
5t047.2

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: humerus 

diafyzárny
 

5t047.3
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: humerus 

distálny
5t047.3

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: humerus 

distálny
 

5t047.4
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: radius 

proximálny
5t047.4

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: radius 

proximálny
 

5t047.5
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: radius 

diafyzárny
5t047.5

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: tansplantácia spongióznej kosti alogénna: radius 

diafyzárny
 2)

5t047.6
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: radius 

distálny
5t047.6

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: radius 

distálny
 

5t047.7
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: ulna 

proximálna
5t047.7

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: ulna 

proximálna
 

5t047.8
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: ulna 

diafyzárna
5t047.8

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: ulna 

diafyzárna
 

5t047.9
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: ulna 

distálna
5t047.9

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: ulna 

distálna
 

5t047.a
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: karpálne 

kosti
5t047.a

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: karpálne 

kosti
 

5t047.b
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: 

metakarpálne kosti
5t047.b

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: 

metakarpálne kosti
 

5t047.c
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: falangy 

prstov ruky
5t047.c

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: falangy 

prstov ruky
 

5t047.d Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: panva 5t047.d Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: panva  

5t047.e
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: krčok 

stehennej kosti
5t047.e

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: krčok 

stehennej kosti
 

5t047.f
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: femur 

proximálny
5t047.f

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: femur 

proximálny
 

5t047.g
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: femur 

diafyzárny
5t047.g

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: femur 

diafyzárny
 



5t047.h
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: femur 

distálny
5t047.h

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: femur 

distálny
 

5t047.j Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: patela 5t047.j Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: patela  

5t047.k
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: tibia 

proximálna
5t047.k

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: tibia 

proximálna
 

5t047.m
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: tibia 

diafyzárna
5t047.m

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: tibia 

diafyzárna
 

5t047.n
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: tibia 

distálna
5t047.n

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: tibia 

distálna
 

5t047.p
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: fibula 

proximálna
5t047.p

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: fibula 

proximálna
 

5t047.q
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: fibula 

diafyzárna
5t047.q

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: fibula 

diafyzárna
 

5t047.r
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: fibula 

distálna
5t047.r

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: fibula 

distálna
 

5t047.s Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: talus 5t047.s Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: talus  

5t047.t Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: kalkaneus 5t047.t Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: kalkaneus  

5t047.u
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: tarzálne 

kosti
5t047.u

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: tarzálne 

kosti
 

5t047.v
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: 

metatarzálne kosti
5t047.v

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: 

metatarzálne kosti
 

5t047.w
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: falangy 

prstov nohy
5t047.w

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: falangy 

prstov nohy
 

5t047.x
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: ostatné 

kosti
5t047.x

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: ostatné 

kosti
 

5t047.z Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: skapula 5t047.z Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia spongióznej kosti alogénna: skapula  

5t048.0
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

klavikula
5t048.0

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

klavikula
 

5t048.1
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

humerus proximálny
5t048.1

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

humerus proximálny
 

5t048.2
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

humerus diafyzárny
5t048.2

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

humerus diafyzárny
 

5t048.3
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

humerus distálny
5t048.3

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

humerus distálny
 

5t048.4
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

radius proximálny
5t048.4

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

radius proximálny
 

5t048.5
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

radius diafyzárny
5t048.5

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

radius diafyzárny
 

5t048.6
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

radius distálny
5t048.6

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

radius distálny
 

5t048.7
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

ulna proximálna
5t048.7

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

ulna proximálna
 

5t048.8
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

ulna diafyzárna
5t048.8

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

ulna diafyzárna
 

5t048.9
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

ulna distálna
5t048.9

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

ulna distálna
 

5t048.a
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

karpálne kosti
5t048.a

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

karpálne kosti
 

5t048.b
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

metakarpálne kosti
5t048.b

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

metakarpálne kosti
 

5t048.c
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

falangy prstov ruky
5t048.c

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

falangy prstov ruky
 

5t048.d
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

panva
5t048.d

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

panva
 



5t048.e
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

krčok stehennej kosti
5t048.e

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

krčok stehennej kosti
 

5t048.f
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

femur proximálny
5t048.f

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

femur proximálny
 

5t048.g
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

femur diafyzárny
5t048.g

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

femur diafyzárny
 

5t048.h
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

femur distálny
5t048.h

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

femur distálny
 

5t048.j
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

patela
5t048.j

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

patela
 

5t048.k
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

tibia proximálna
5t048.k

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

tibia proximálna
 

5t048.m
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

tibia diafyzárna
5t048.m

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

tibia diafyzárna
 

5t048.n
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

tibia distálna
5t048.n

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

tibia distálna
 

5t048.p
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

fibula proximálna
5t048.p

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

fibula proximálna
 

5t048.q
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

fibula diafyzárna
5t048.q

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

fibula diafyzárna
 

5t048.r
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

fibula distálna
5t048.r

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

fibula distálna
 

5t048.s
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

talus
5t048.s

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

talus
 

5t048.t
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

kalkaneus
5t048.t

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

kalkaneus
 

5t048.u
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

tarzálne kosti
5t048.u

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

tarzálne kosti
 

5t048.v
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

metatarzálne kosti
5t048.v

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

metatarzálne kosti
 

5t048.w
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

falangy prstov nohy
5t048.w

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

falangy prstov nohy
 

5t048.x
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

ostatné kosti
5t048.x

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

ostatné kosti
 

5t048.z
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

skapula
5t048.z

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia kortiko-spongiózneho štepu alogénna: 

skapula
 

5t049.0 Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia rúrovitej kosti alogénna: klavikula 5t049.0 Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia rúrovitej kosti alogénna: klavikula  

5t049.2
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia rúrovitej kosti alogénna: humerus 

diafyzárny
5t049.2

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia rúrovitej kosti alogénna: humerus 

diafyzárny
 

5t049.5
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia rúrovitej kosti alogénna: radius 

diafyzárny
5t049.5

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia rúrovitej kosti alogénna: radius 

diafyzárny
 

5t049.8 Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia rúrovitej kosti alogénna: ulna diafyzárna 5t049.8 Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia rúrovitej kosti alogénna: ulna diafyzárna  

5t049.a Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia rúrovitej kosti alogénna: karpálne kosti 5t049.a Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia rúrovitej kosti alogénna: karpálne kosti  

5t049.b
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia rúrovitej kosti alogénna: metakarpálne 

kosti
5t049.b

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia rúrovitej kosti alogénna: metakarpálne 

kosti
 

5t049.c
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia rúrovitej kosti alogénna: falangy prstov 

ruky
5t049.c

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia rúrovitej kosti alogénna: falangy prstov 

ruky
 

5t049.d Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia rúrovitej kosti alogénna: panva 5t049.d Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia rúrovitej kosti alogénna: panva  

5t049.g
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia rúrovitej kosti alogénna: femur 

diafyzárny
5t049.g

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia rúrovitej kosti alogénna: femur 

diafyzárny
 

5t049.j Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia rúrovitej kosti alogénna: patela 5t049.j Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia rúrovitej kosti alogénna: patela  

5t049.m Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia rúrovitej kosti alogénna: tibia diafyzárna 5t049.m Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia rúrovitej kosti alogénna: tibia diafyzárna  



5t049.q
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia rúrovitej kosti alogénna: fibula 

diafyzárna
5t049.q

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia rúrovitej kosti alogénna: fibula 

diafyzárna
 

5t049.s Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia rúrovitej kosti alogénna: talus 5t049.s Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia rúrovitej kosti alogénna: talus  

5t049.t Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia rúrovitej kosti alogénna: kalkaneus 5t049.t Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia rúrovitej kosti alogénna: kalkaneus  

5t049.u Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia rúrovitej kosti alogénna: tarzálne kosti 5t049.u Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia rúrovitej kosti alogénna: tarzálne kosti  

5t049.v
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia rúrovitej kosti alogénna: metatarzálne 

kosti
5t049.v

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia rúrovitej kosti alogénna: metatarzálne 

kosti
 

5t049.w
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia rúrovitej kosti alogénna: falangy prstov 

nohy
5t049.w

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia rúrovitej kosti alogénna: falangy prstov 

nohy
 

5t049.x Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia rúrovitej kosti alogénna: ostatné kosti 5t049.x Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia rúrovitej kosti alogénna: ostatné kosti  

5t049.z Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia rúrovitej kosti alogénna: skapula 5t049.z Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia rúrovitej kosti alogénna: skapula  

5t04a.0
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: 

klavikula
5t04a.0

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: 

klavikula
 

5t04a.1
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: 

humerus proximálny
5t04a.1

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: 

humerus proximálny
 

5t04a.2
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: 

humerus diafyzárny
5t04a.2

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: 

humerus diafyzárny
 

5t04a.3
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: 

humerus distálny
5t04a.3

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: 

humerus distálny
 

5t04a.4
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: 

radius proximálny
5t04a.4

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: 

radius proximálny
 

5t04a.5
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: 

radius diafyzárny
5t04a.5

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: 

radius diafyzárny
 

5t04a.6
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: 

radius distálny
5t04a.6

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: 

radius distálny
 

5t04a.7
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: ulna 

proximálna
5t04a.7

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: ulna 

proximálna
 

5t04a.8
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: ulna 

diafyzárna
5t04a.8

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: ulna 

diafyzárna
 

5t04a.9
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: ulna 

distálna
5t04a.9

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: ulna 

distálna
 

5t04a.a
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: 

karpálne kosti
5t04a.a

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: 

karpálne kosti
 

5t04a.b
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: 

metakarpálne kosti
5t04a.b

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: 

metakarpálne kosti
 

5t04a.c
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: 

falangy prstov ruky
5t04a.c

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: 

falangy prstov ruky
 

5t04a.d
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: 

panva
5t04a.d

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: 

panva
 

5t04a.e
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: krčok 

stehennej kosti
5t04a.e

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: krčok 

stehennej kosti
 

5t04a.f
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: 

femur proximálny
5t04a.f

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: 

femur proximálny
 

5t04a.g
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: 

femur diafyzárny
5t04a.g

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: 

femur diafyzárny
 

5t04a.h
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: 

femur distálny
5t04a.h

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: 

femur distálny
 

5t04a.j
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: 

patela
5t04a.j

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: 

patela
 

5t04a.k
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: tibia 

proximálna
5t04a.k

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: tibia 

proximálna
 

5t04a.m
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: tibia 

diafyzárna
5t04a.m

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: tibia 

diafyzárna
 



5t04a.n
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: tibia 

distálna
5t04a.n

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: tibia 

distálna
 

5t04a.p
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: fibula 

proximálna
5t04a.p

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: fibula 

proximálna
 

5t04a.q
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: fibula 

diafyzárna
5t04a.q

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: fibula 

diafyzárna
 

5t04a.r
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: fibula 

distálna
5t04a.r

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: fibula 

distálna
 

5t04a.s Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: talus 5t04a.s Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: talus  

5t04a.t
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: 

kalkaneus
5t04a.t

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: 

kalkaneus
 

5t04a.u
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: 

tarzálne kosti
5t04a.u

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: 

tarzálne kosti
 

5t04a.v
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: 

metatarzálne kosti
5t04a.v

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: 

metatarzálne kosti
 

5t04a.w
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: 

falangy prstov nohy
5t04a.w

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: 

falangy prstov nohy
 

5t04a.x
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: 

ostatné kosti
5t04a.x

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: 

ostatné kosti
 

5t04a.z
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: 

skapula
5t04a.z

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transpozícia kostného tkaniva s cievnou stopkou: 

skapula
 

5t04b.0
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: klavikula
5t04b.0

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: klavikula
 

5t04b.1
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: humerus proximálny
5t04b.1

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: humerus proximálny
 

5t04b.2
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: humerus diafyzárny
5t04b.2

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: humerus diafyzárny
 

5t04b.3
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: humerus distálny
5t04b.3

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: humerus distálny
 

5t04b.4
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: radius proximálny
5t04b.4

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: radius proximálny
 

5t04b.5
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: radius diafyzárny
5t04b.5

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: radius diafyzárny
 

5t04b.6
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: radius distálny
5t04b.6

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: radius distálny
 

5t04b.7
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: ulna proximálna
5t04b.7

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: ulna proximálna
 

5t04b.8
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: ulna diafyzárna
5t04b.8

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: ulna diafyzárna
 

5t04b.9
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: ulna distálna
5t04b.9

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: ulna distálna
 

5t04b.a
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: karpálne kosti
5t04b.a

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: karpálne kosti
 

5t04b.b
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: metakarpálne kosti
5t04b.b

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: metakarpálne kosti
 

5t04b.c
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: falangy prstov ruky
5t04b.c

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: falangy prstov ruky
 

5t04b.d
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: panva
5t04b.d

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: panva
 

5t04b.e
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: krčok stehennej kosti
5t04b.e

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: krčok stehennej kosti
 

5t04b.f
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: femur proximálny
5t04b.f

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: femur proximálny
 

5t04b.g
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: femur diafyzárny
5t04b.g

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: femur diafyzárny
 

5t04b.h
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: femur distálny
5t04b.h

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: femur distálny
 



5t04b.j
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: patela
5t04b.j

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: patela
 

5t04b.k
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: tibia proximálna
5t04b.k

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: tibia proximálna
 

5t04b.m
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: tibia diafyzárna
5t04b.m

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: tibia diafyzárna
 

5t04b.n
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: tibia distálna
5t04b.n

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: tibia distálna
 

5t04b.p
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: fibula proximálna
5t04b.p

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: fibula proximálna
 

5t04b.q
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: fibula diafyzárna
5t04b.q

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: fibula diafyzárna
 

5t04b.r
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: fibula distálna
5t04b.r

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: fibula distálna
 

5t04b.s
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: talus
5t04b.s

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: talus
 

5t04b.t
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: kalkaneus
5t04b.t

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: kalkaneus
 

5t04b.u
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: tarzálne kosti
5t04b.u

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: tarzálne kosti
 

5t04b.v
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: metatarzálne kosti
5t04b.v

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: metatarzálne kosti
 

5t04b.w
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: falangy prstov nohy
5t04b.w

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: falangy prstov nohy
 

5t04b.x
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: ostatné kosti
5t04b.x

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: ostatné kosti
 

5t04b.z
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: skapula
5t04b.z

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: transplantácia humánnej demineralizovanej kostnej 

matrix: skapula
 

5t04x.0
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

klavikula
5t04x.0

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

klavikula
 

5t04x.1
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

humerus proximálny
5t04x.1

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

humerus proximálny
 

5t04x.2
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

humerus diafyzárny
5t04x.2

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

humerus diafyzárny
 

5t04x.3
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

humerus distálny
5t04x.3

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

humerus distálny
 

5t04x.4
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

radius proximálny
5t04x.4

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

radius proximálny
 

5t04x.5
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

radius diafyzárny
5t04x.5

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

radius diafyzárny
 

5t04x.6
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

radius distálny
5t04x.6

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

radius distálny
 

5t04x.7
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

ulna proximálna
5t04x.7

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

ulna proximálna
 

5t04x.8
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

ulna diafyzárna
5t04x.8

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

ulna diafyzárna
 

5t04x.9
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

ulna distálna
5t04x.9

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

ulna distálna
 

5t04x.a
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

karpálne kosti
5t04x.a

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

karpálne kosti
 

5t04x.b
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

metakarpálne kosti
5t04x.b

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

metakarpálne kosti
 

5t04x.c
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

falangy prstov ruky
5t04x.c

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

falangy prstov ruky
 

5t04x.d
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

panva
5t04x.d

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

panva
 

5t04x.e
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

krčok stehennej kosti
5t04x.e

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

krčok stehennej kosti
 



5t04x.f
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

femur proximálny
5t04x.f

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

femur proximálny
 

5t04x.g
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

femur diafyzárny
5t04x.g

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

femur diafyzárny
 

5t04x.h
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

femur distálny
5t04x.h

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

femur distálny
 

5t04x.j
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

patela
5t04x.j

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

patela
 

5t04x.k
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

tibia proximálna
5t04x.k

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

tibia proximálna
 

5t04x.m
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

tibia diafyzárna
5t04x.m

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

tibia diafyzárna
 

5t04x.n
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

tibia distálna
5t04x.n

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

tibia distálna
 

5t04x.p
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

fibula proximálna
5t04x.p

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

fibula proximálna
 

5t04x.q
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

fibula diafyzárna
5t04x.q

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

fibula diafyzárna
 

5t04x.r
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

fibula distálna
5t04x.r

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

fibula distálna
 

5t04x.s
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

talus
5t04x.s

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

talus
 

5t04x.t
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

kalkaneus
5t04x.t

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

kalkaneus
 

5t04x.u
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

tarzálne kosti
5t04x.u

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

tarzálne kosti
 

5t04x.v
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

metatarzálne kosti
5t04x.v

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

metatarzálne kosti
 

5t04x.w
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

falangy prstov nohy
5t04x.w

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

falangy prstov nohy
 

5t04x.x
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

ostatné kosti
5t04x.x

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

ostatné kosti
 

5t04x.z
Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

skapula
5t04x.z

Transplantácia a transpozícia kostného tkaniva: iné transplantácie alebo transpozície kostného tkaniva: 

skapula
 

5t050.0 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: klavikula 5t050.0 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: klavikula  

5t050.1 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: humerus proximálny 5t050.1 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: humerus proximálny  

5t050.2 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: humerus diafyzárny 5t050.2 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: humerus diafyzárny  

5t050.3 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: humerus distálny 5t050.3 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: humerus distálny  

5t050.4 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: radius proximálny 5t050.4 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: radius proximálny  

5t050.5 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: radius diafyzárny 5t050.5 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: radius diafyzárny  

5t050.6 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: radius distálny 5t050.6 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: radius distálny  

5t050.7 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: ulna proximálna 5t050.7 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: ulna proximálna  

5t050.8 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: ulna diafyzárna 5t050.8 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: ulna diafyzárna  

5t050.9 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: ulna distálna 5t050.9 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: ulna distálna  

5t050.a Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: karpálne kosti 5t050.a Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: karpálne kosti  

5t050.b Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: metakarpálne kosti 5t050.b Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: metakarpálne kosti  



5t050.c Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: falangy prstov ruky 5t050.c Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: falangy prstov ruky  

5t050.d Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: panva 5t050.d Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: panva  

5t050.e Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: krčok stehennej kosti 5t050.e Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: krčok stehennej kosti  

5t050.f Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: femur proximálny 5t050.f Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: femur proximálny  

5t050.g Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: femur diafyzárny 5t050.g Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: femur diafyzárny  

5t050.h Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: femur distálny 5t050.h Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: femur distálny  

5t050.j Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: patela 5t050.j Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: patela  

5t050.k Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: tibia proximálna 5t050.k Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: tibia proximálna  

5t050.m Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: tibia diafyzárna 5t050.m Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: tibia diafyzárna  

5t050.n Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: tibia distálna 5t050.n Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: tibia distálna  

5t050.p Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: fibula proximálna 5t050.p Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: fibula proximálna  

5t050.q Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: fibula diafyzárna 5t050.q Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: fibula diafyzárna  

5t050.r Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: fibula distálna 5t050.r Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: fibula distálna  

5t050.s Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: talus 5t050.s Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: talus  

5t050.t Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: kalkaneus 5t050.t Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: kalkaneus  

5t050.u Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: tarzálne kosti 5t050.u Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: tarzálne kosti  

5t050.v Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: metatarzálne kosti 5t050.v Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: metatarzálne kosti  

5t050.w Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: falangy prstov nohy 5t050.w Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: falangy prstov nohy  

5t050.x Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: ostatné kosti 5t050.x Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: ostatné kosti  

5t050.z Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: skapula 5t050.z Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement bez prísady antibiotika: skapula  

5t051.0 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: klavikula 5t051.0 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: klavikula  

5t051.1 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: humerus proximálny 5t051.1 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: humerus proximálny  

5t051.2 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: humerus diafyzárny 5t051.2 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: humerus diafyzárny  

5t051.3 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: humerus distálny 5t051.3 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: humerus distálny  

5t051.4 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: radius proximálny 5t051.4 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: radius proximálny  

5t051.5 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: radius diafyzárny 5t051.5 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: radius diafyzárny  

5t051.6 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: radius distálny 5t051.6 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: radius distálny  

5t051.7 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: ulna proximálna 5t051.7 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: ulna proximálna  

5t051.8 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: ulna diafyzárna 5t051.8 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: ulna diafyzárna  

5t051.9 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: ulna distálna 5t051.9 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: ulna distálna  

5t051.a Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: karpálne kosti 5t051.a Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: karpálne kosti  



5t051.b Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: metakarpálne kosti 5t051.b Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: metakarpálne kosti  

5t051.c Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: falangy prstov ruky 5t051.c Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: falangy prstov ruky  

5t051.d Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: panva 5t051.d Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: panva  

5t051.e Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: krčok stehennej kosti 5t051.e Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: krčok stehennej kosti  

5t051.f Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: femur proximálny 5t051.f Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: femur proximálny  

5t051.g Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: femur diafyzárny 5t051.g Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: femur diafyzárny  

5t051.h Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: femur distálny 5t051.h Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: femur distálny  

5t051.j Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: patela 5t051.j Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: patela  

5t051.k Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: tibia proximálna 5t051.k Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: tibia proximálna  

5t051.m Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: tibia diafyzárna 5t051.m Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: tibia diafyzárna  

5t051.n Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: tibia distálna 5t051.n Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: tibia distálna  

5t051.p Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: fibula proximálna 5t051.p Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: fibula proximálna  

5t051.q Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: fibula diafyzárna 5t051.q Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: fibula diafyzárna  

5t051.r Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: fibula distálna 5t051.r Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: fibula distálna  

5t051.s Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: talus 5t051.s Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: talus  

5t051.t Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: kalkaneus 5t051.t Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: kalkaneus  

5t051.u Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: tarzálne kosti 5t051.u Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: tarzálne kosti  

5t051.v Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: metatarzálne kosti 5t051.v Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: metatarzálne kosti  

5t051.w Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: falangy prstov nohy 5t051.w Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: falangy prstov nohy  

5t051.x Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: ostatné kosti 5t051.x Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: ostatné kosti  

5t051.z Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: skapula 5t051.z Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kostný cement s prísadou antibiotika: skapula  

5t052.0 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: klavikula 5t052.0 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: klavikula  

5t052.1 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: humerus proximálny 5t052.1 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: humerus proximálny  

5t052.2 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: humerus diafyzárny 5t052.2 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: humerus diafyzárny  

5t052.3 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: humerus distálny 5t052.3 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: humerus distálny  

5t052.4 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: radius proximálny 5t052.4 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: radius proximálny  

5t052.5 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: radius diafyzárny 5t052.5 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: radius diafyzárny  

5t052.6 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: radius distálny 5t052.6 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: radius distálny  

5t052.7 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: ulna proximálna 5t052.7 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: ulna proximálna  

5t052.8 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: ulna diafyzárna 5t052.8 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: ulna diafyzárna  

5t052.9 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: ulna distálna 5t052.9 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: ulna distálna  

5t052.a Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: karpálne kosti 5t052.a Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: karpálne kosti  

5t052.b Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: metakarpálne kosti 5t052.b Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: metakarpálne kosti  

5t052.c Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: falangy prstov ruky 5t052.c Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: falangy prstov ruky  

5t052.d Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: panva 5t052.d Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: panva  

5t052.e Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: krčok stehennej kosti 5t052.e Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: krčok stehennej kosti  



5t052.f Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: femur proximálny 5t052.f Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: femur proximálny  

5t052.g Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: femur diafyzárny 5t052.g Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: femur diafyzárny  

5t052.h Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: femur distálny 5t052.h Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: femur distálny  

5t052.j Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: patela 5t052.j Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: patela  

5t052.k Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: tibia proximálna 5t052.k Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: tibia proximálna  

5t052.m Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: tibia diafyzárna 5t052.m Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: tibia diafyzárna  

5t052.n Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: tibia distálna 5t052.n Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: tibia distálna  

5t052.p Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: fibula proximálna 5t052.p Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: fibula proximálna  

5t052.q Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: fibula diafyzárna 5t052.q Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: fibula diafyzárna  

5t052.r Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: fibula distálna 5t052.r Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: fibula distálna  

5t052.s Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: talus 5t052.s Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: talus  

5t052.t Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: kalkaneus 5t052.t Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: kalkaneus  

5t052.u Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: tarzálne kosti 5t052.u Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: tarzálne kosti  

5t052.v Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: metatarzálne kosti 5t052.v Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: metatarzálne kosti  

5t052.w Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: falangy prstov nohy 5t052.w Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: falangy prstov nohy  

5t052.x Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: ostatné kosti 5t052.x Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: ostatné kosti  

5t052.z Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: skapula 5t052.z Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada: skapula  

5t053.0 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: klavikula 5t053.0 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: klavikula  

5t053.1
Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: humerus 

proximálny
5t053.1

Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: humerus 

proximálny
 

5t053.2
Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: humerus 

diafyzárny
5t053.2

Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: humerus 

diafyzárny
 

5t053.3
Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: humerus 

distálny
5t053.3

Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: humerus 

distálny
 

5t053.4
Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: radius 

proximálny
5t053.4

Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: radius 

proximálny
 

5t053.5 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: radius diafyzárny 5t053.5 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: radius diafyzárny  

5t053.6 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: radius distálny 5t053.6 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: radius distálny  

5t053.7 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: ulna proximálna 5t053.7 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: ulna proximálna  

5t053.8 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: ulna diafyzárna 5t053.8 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: ulna diafyzárna  

5t053.9 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: ulna distálna 5t053.9 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: ulna distálna  

5t053.a Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: karpálne kosti 5t053.a Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: karpálne kosti  

5t053.b
Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: metakarpálne 

kosti
5t053.b

Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: metakarpálne 

kosti
 

5t053.c
Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: falangy prstov 

ruky
5t053.c

Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: falangy prstov 

ruky
 

5t053.d Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: panva 5t053.d Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: panva  

5t053.e
Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: krčok stehennej 

kosti
5t053.e

Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: krčok stehennej 

kosti
 

5t053.f
Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: femur 

proximálny
5t053.f

Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: femur 

proximálny
 

5t053.g Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: femur diafyzárny 5t053.g Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: femur diafyzárny  

5t053.h Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: femur distálny 5t053.h Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: femur distálny  

5t053.j Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: patela 5t053.j Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: patela  



5t053.k Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: tibia proximálna 5t053.k Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: tibia proximálna  

5t053.m Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: tibia diafyzárna 5t053.m Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: tibia diafyzárna  

5t053.n Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: tibia distálna 5t053.n Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: tibia distálna  

5t053.p
Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: fibula 

proximálna
5t053.p

Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: fibula 

proximálna
 

5t053.q Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: fibula diafyzárna 5t053.q Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: fibula diafyzárna  

5t053.r Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: fibula distálna 5t053.r Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: fibula distálna  

5t053.s Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: talus 5t053.s Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: talus  

5t053.t Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: kalkaneus 5t053.t Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: kalkaneus  

5t053.u Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: tarzálne kosti 5t053.u Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: tarzálne kosti  

5t053.v
Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: metatarzálne 

kosti
5t053.v

Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: metatarzálne 

kosti
 

5t053.w
Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: falangy prstov 

nohy
5t053.w

Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: falangy prstov 

nohy
 

5t053.x Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: ostatné kosti 5t053.x Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: ostatné kosti  

5t053.z Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: skapula 5t053.z Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: keramická kostná náhrada resorbovateľná: skapula  

5t054.0 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: klavikula 5t054.0 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: klavikula  

5t054.1 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: humerus proximálny 5t054.1 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: humerus proximálny  

5t054.2 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: humerus diafyzárny 5t054.2 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: humerus diafyzárny  

5t054.3 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: humerus distálny 5t054.3 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: humerus distálny  

5t054.4 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: radius proximálny 5t054.4 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: radius proximálny  

5t054.5 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: radius diafyzárny 5t054.5 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: radius diafyzárny  

5t054.6 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: radius distálny 5t054.6 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: radius distálny  

5t054.7 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: ulna proximálna 5t054.7 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: ulna proximálna  

5t054.8 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: ulna diafyzárna 5t054.8 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: ulna diafyzárna  

5t054.9 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: ulna distálna 5t054.9 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: ulna distálna  

5t054.a Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: karpálne kosti 5t054.a Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: karpálne kosti  

5t054.b Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: metakarpálne kosti 5t054.b Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: metakarpálne kosti  

5t054.c Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: falangy prstov ruky 5t054.c Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: falangy prstov ruky  

5t054.d Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: panva 5t054.d Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: panva  

5t054.e Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: krčok stehennej kosti 5t054.e Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: krčok stehennej kosti  

5t054.f Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: femur proximálny 5t054.f Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: femur proximálny  

5t054.g Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: femur diafyzárny 5t054.g Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: femur diafyzárny  

5t054.h Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: femur distálny 5t054.h Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: femur distálny  

5t054.j Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: patela 5t054.j Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: patela  

5t054.k Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: tibia proximálna 5t054.k Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: tibia proximálna  

5t054.m Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: tibia diafyzárna 5t054.m Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: tibia diafyzárna  

5t054.n Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: tibia distálna 5t054.n Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: tibia distálna  

5t054.p Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: fibula proximálna 5t054.p Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: fibula proximálna  

5t054.q Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: fibula diafyzárna 5t054.q Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: fibula diafyzárna  

5t054.r Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: fibula distálna 5t054.r Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: fibula distálna  

5t054.s Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: talus 5t054.s Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: talus  

5t054.t Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: kalkaneus 5t054.t Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: kalkaneus  

5t054.u Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: tarzálne kosti 5t054.u Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: tarzálne kosti  



5t054.v Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: metatarzálne kosti 5t054.v Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: metatarzálne kosti  

5t054.w Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: falangy prstov nohy 5t054.w Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: falangy prstov nohy  

5t054.x Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: ostatné kosti 5t054.x Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: ostatné kosti  

5t054.z Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: skapula 5t054.z Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: kovová kostná náhrada: skapula  

5t05x.0 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: klavikula 5t05x.0 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: klavikula  

5t05x.1 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: humerus proximálny 5t05x.1 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: humerus proximálny  

5t05x.2 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: humerus diafyzárny 5t05x.2 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: humerus diafyzárny  

5t05x.3 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: humerus distálny 5t05x.3 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: humerus distálny  

5t05x.4 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: radius proximálny 5t05x.4 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: radius proximálny  

5t05x.5 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: radius diafyzárny 5t05x.5 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: radius diafyzárny  

5t05x.6 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: radius distálny 5t05x.6 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: radius distálny  

5t05x.7 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: ulna proximálna 5t05x.7 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: ulna proximálna  

5t05x.8 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: ulna diafyzárna 5t05x.8 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: ulna diafyzárna  

5t05x.9 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: ulna distálna 5t05x.9 Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: ulna distálna  

5t05x.a Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: karpálne kosti 5t05x.a Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: karpálne kosti  

5t05x.b Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: metakarpálne kosti 5t05x.b Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: metakarpálne kosti  

5t05x.c Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: falangy prstov ruky 5t05x.c Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: falangy prstov ruky  

5t05x.d Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: panva 5t05x.d Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: panva  

5t05x.e Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: krčok stehennej kosti 5t05x.e Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: krčok stehennej kosti  

5t05x.f Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: femur proximálny 5t05x.f Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: femur proximálny  

5t05x.g Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: femur diafyzárny 5t05x.g Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: femur diafyzárny  

5t05x.h Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: femur distálny 5t05x.h Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: femur distálny  

5t05x.j Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: patela 5t05x.j Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: patela  

5t05x.k Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: tibia proximálna 5t05x.k Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: tibia proximálna  

5t05x.m Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: tibia diafyzárna 5t05x.m Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: tibia diafyzárna  

5t05x.n Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: tibia distálna 5t05x.n Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: tibia distálna  

5t05x.p Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: fibula proximálna 5t05x.p Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: fibula proximálna  

5t05x.q Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: fibula diafyzárna 5t05x.q Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: fibula diafyzárna  

5t05x.r Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: fibula distálna 5t05x.r Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: fibula distálna  

5t05x.s Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: talus 5t05x.s Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: talus  

5t05x.t Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: kalkaneus 5t05x.t Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: kalkaneus  

5t05x.u Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: tarzálne kosti 5t05x.u Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: tarzálne kosti  

5t05x.v Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: metatarzálne kosti 5t05x.v Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: metatarzálne kosti  

5t05x.w Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: falangy prstov nohy 5t05x.w Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: falangy prstov nohy  

5t05x.x Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: ostatné kosti 5t05x.x Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: ostatné kosti  

5t05x.z Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: skapula 5t05x.z Implantácia aloplastickej kostnej náhrady: iné: skapula  

5t061 Osteosyntézy: osteosyntéza skrutkou 5t061 Osteosyntézy: osteosyntéza skrutkou  

5t063 Osteosyntézy: osteosyntéza dlahou 5t063 Osteosyntézy: osteosyntéza dlahou  

5t064 Osteosyntézy: osteosyntéza drôtom alebo ťahovou serklážou 5t064 Osteosyntézy: osteosyntéza drôtom alebo ťahovou serklážou  

5t065 Osteosyntézy: osteosyntéza dynamickou kompresnou skrutkou 5t065 Osteosyntézy: osteosyntéza dynamickou kompresnou skrutkou  

5t066 Osteosyntézy: osteosyntéza vnútrodreňovým klincom 5t066 Osteosyntézy: osteosyntéza vnútrodreňovým klincom  

5t067 Osteosyntézy: osteosyntéza zaisteným vnútrodreňovým klincom 5t067 Osteosyntézy: osteosyntéza zaisteným vnútrodreňovým klincom  

5t068 Osteosyntézy: osteosyntéza vnútrodreňovým klincom zaisteným na kĺbovú komponentu 5t068 Osteosyntézy: osteosyntéza vnútrodreňovým klincom zaisteným na kĺbovú komponentu  

5t069 Osteosyntézy: osteosyntéza transfixačným klincom 5t069 Osteosyntézy: osteosyntéza transfixačným klincom  

5t06a Osteosyntézy: osteosyntéza intramedulárnym drôtom 5t06a Osteosyntézy: osteosyntéza intramedulárnym drôtom  

5t06b Osteosyntézy: osteosyntéza uhlovostabilnou dlahou 5t06b Osteosyntézy: osteosyntéza uhlovostabilnou dlahou  

5t06c Osteosyntézy: osteosyntéza uhlovou/kondylárnou dlahou 5t06c Osteosyntézy: osteosyntéza uhlovou/kondylárnou dlahou  

5t06d Osteosyntézy: osteosyntéza skobou 5t06d Osteosyntézy: osteosyntéza skobou  

5t06f.0 Osteosyntézy: osteosyntéza vnútorným predlžovacím alebo posuvným systémom: nemotorizovaná 5t06f.0 Osteosyntézy: osteosyntéza vnútorným predlžovacím alebo posuvným systémom: nemotorizovaná  



5t06f.1 Osteosyntézy: osteosyntéza vnútorným predlžovacím alebo posuvným systémom: motorizovaná 5t06f.1 Osteosyntézy: osteosyntéza vnútorným predlžovacím alebo posuvným systémom: motorizovaná  

5t06v Osteosyntézy: osteosyntéza kruhovým fixátorom 5t06v Osteosyntézy: osteosyntéza kruhovým fixátorom  

5t06x Osteosyntézy: osteosyntéza iná 5t06x Osteosyntézy: osteosyntéza iná  

5t06z Osteosyntézy: osteosyntéza rezorbovateľným materiálom 5t06z Osteosyntézy: osteosyntéza rezorbovateľným materiálom  

5t070.0 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: klavikula 5t070.0 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: klavikula  

5t070.1
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: humerus 

proximálny
5t070.1

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: humerus 

proximálny
 

5t070.2
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: humerus 

diafyzárny
5t070.2

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: humerus 

diafyzárny
 

5t070.3
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: humerus 

distálny
5t070.3

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: humerus 

distálny
 

5t070.4
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: radius 

proximálny
5t070.4

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: radius 

proximálny
 

5t070.5
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: radius 

diafyzárny
5t070.5

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: radius 

diafyzárny
 

5t070.6
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: radius 

distálny
5t070.6

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: radius 

distálny
 

5t070.7
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: ulna 

proximálna
5t070.7

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: ulna 

proximálna
 

5t070.8
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: ulna 

diafyzárna
5t070.8

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: ulna 

diafyzárna
 

5t070.9 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: ulna distálna 5t070.9 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: ulna distálna  

5t070.a
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: karpálne 

kosti
5t070.a

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: karpálne 

kosti
 

5t070.b
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: 

metakarpálne kosti
5t070.b

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: 

metakarpálne kosti
 

5t070.c
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: falangy 

prstov ruky
5t070.c

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: falangy 

prstov ruky
 

5t070.d Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: panva 5t070.d Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: panva  

5t070.e
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: krčok 

stehennej kosti
5t070.e

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: krčok 

stehennej kosti
 

5t070.f
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: femur 

proximálny
5t070.f

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: femur 

proximálny
 

5t070.g
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: femur 

diafyzárny
5t070.g

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: femur 

diafyzárny
 

5t070.h
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: femur 

distálny
5t070.h

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: femur 

distálny
 

5t070.j Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: patela 5t070.j Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: patela  

5t070.k
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: tibia 

proximálna
5t070.k

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: tibia 

proximálna
 

5t070.m
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: tibia 

diafyzárna
5t070.m

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: tibia 

diafyzárna
 

5t070.n Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: tibia distálna 5t070.n Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: tibia distálna  

5t070.p
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: fibula 

proximálna
5t070.p

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: fibula 

proximálna
 

5t070.q
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: fibula 

diafyzárna
5t070.q

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: fibula 

diafyzárna
 

5t070.r
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: fibula 

distálna
5t070.r

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: fibula 

distálna
 

5t070.s Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: talus 5t070.s Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: talus  

5t070.t Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: kalkaneus 5t070.t Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: kalkaneus  



5t070.u
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: tarzálne 

kosti
5t070.u

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: tarzálne 

kosti
 

5t070.v
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: 

metatarzálne kosti
5t070.v

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: 

metatarzálne kosti
 

5t070.w
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: falangy 

prstov nohy
5t070.w

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: falangy 

prstov nohy
 

5t070.x
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: ostatné 

kosti
5t070.x

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: ostatné 

kosti
 

5t070.z Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: skapula 5t070.z Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: revízia bez výmeny materiálu: skapula  

5t071.0 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: klavikula 5t071.0 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: klavikula  

5t071.1 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: humerus proximálny 5t071.1 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: humerus proximálny  

5t071.2 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: humerus diafyzárny 5t071.2 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: humerus diafyzárny  

5t071.3 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: humerus distálny 5t071.3 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: humerus distálny  

5t071.4 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: radius proximálny 5t071.4 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: radius proximálny  

5t071.5 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: radius diafyzárny 5t071.5 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: radius diafyzárny  

5t071.6 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: radius distálny 5t071.6 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: radius distálny  

5t071.7 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: ulna proximálna 5t071.7 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: ulna proximálna  

5t071.8 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: ulna diafyzárna 5t071.8 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: ulna diafyzárna  

5t071.9 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: ulna distálna 5t071.9 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: ulna distálna  

5t071.a Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: karpálne kosti 5t071.a Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: karpálne kosti  

5t071.b Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: metakarpálne kosti 5t071.b Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: metakarpálne kosti  

5t071.c Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: falangy prstov ruky 5t071.c Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: falangy prstov ruky  

5t071.d Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: panva 5t071.d Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: panva  

5t071.e Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: krčok stehennej kosti 5t071.e Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: krčok stehennej kosti  

5t071.f Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: femur proximálny 5t071.f Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: femur proximálny  

5t071.g Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: femur diafyzárny 5t071.g Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: femur diafyzárny  

5t071.h Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: femur distálny 5t071.h Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: femur distálny  

5t071.j Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: patela 5t071.j Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: patela  

5t071.k Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: tibia proximálna 5t071.k Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: tibia proximálna  

5t071.m Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: tibia diafyzárna 5t071.m Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: tibia diafyzárna  

5t071.n Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: tibia distálna 5t071.n Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: tibia distálna  

5t071.p Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: fibula proximálna 5t071.p Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: fibula proximálna  

5t071.q Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: fibula diafyzárna 5t071.q Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: fibula diafyzárna  

5t071.r Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: fibula distálna 5t071.r Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: fibula distálna  

5t071.s Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: talus 5t071.s Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: talus  



5t071.t Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: kalkaneus 5t071.t Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: kalkaneus  

5t071.u Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: tarzálne kosti 5t071.u Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: tarzálne kosti  

5t071.v Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: metatarzálne kosti 5t071.v Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: metatarzálne kosti  

5t071.w Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: falangy prstov nohy 5t071.w Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: falangy prstov nohy  

5t071.x Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: ostatné kosti 5t071.x Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: ostatné kosti  

5t071.z Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: skapula 5t071.z Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skrutka: skapula  

5t072.0 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: klavikula 5t072.0 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: klavikula  

5t072.1 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: humerus proximálny 5t072.1 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: humerus proximálny  

5t072.2 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: humerus diafyzárny 5t072.2 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: humerus diafyzárny  

5t072.3 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: humerus distálny 5t072.3 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: humerus distálny  

5t072.4 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: radius proximálny 5t072.4 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: radius proximálny  

5t072.5 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: radius diafyzárny 5t072.5 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: radius diafyzárny  

5t072.6 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: radius distálny 5t072.6 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: radius distálny  

5t072.7 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: ulna proximálna 5t072.7 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: ulna proximálna  

5t072.8 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: ulna diafyzárna 5t072.8 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: ulna diafyzárna  

5t072.9 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: ulna distálna 5t072.9 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: ulna distálna  

5t072.a Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: karpálne kosti 5t072.a Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: karpálne kosti  

5t072.b Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: metakarpálne kosti 5t072.b Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: metakarpálne kosti  

5t072.c Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: falangy prstov ruky 5t072.c Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: falangy prstov ruky  

5t072.d Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: panva 5t072.d Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: panva  

5t072.e Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: krčok stehennej kosti 5t072.e Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: krčok stehennej kosti  

5t072.f Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: femur proximálny 5t072.f Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: femur proximálny  

5t072.g Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: femur diafyzárny 5t072.g Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: femur diafyzárny  

5t072.h Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: femur distálny 5t072.h Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: femur distálny  

5t072.j Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: patela 5t072.j Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: patela  

5t072.k Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: tibia proximálna 5t072.k Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: tibia proximálna  

5t072.m Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: tibia diafyzárna 5t072.m Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: tibia diafyzárna  

5t072.n Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: tibia distálna 5t072.n Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: tibia distálna  

5t072.p Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: fibula proximálna 5t072.p Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: fibula proximálna  

5t072.q Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: fibula diafyzárna 5t072.q Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: fibula diafyzárna  

5t072.r Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: fibula distálna 5t072.r Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: fibula distálna  



5t072.s Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: talus 5t072.s Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: talus  

5t072.t Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: kalkaneus 5t072.t Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: kalkaneus  

5t072.u Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: tarzálne kosti 5t072.u Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: tarzálne kosti  

5t072.v Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: metatarzálne kosti 5t072.v Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: metatarzálne kosti  

5t072.w Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: falangy prstov nohy 5t072.w Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: falangy prstov nohy  

5t072.x Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: ostatné kosti 5t072.x Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: ostatné kosti  

5t072.z Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: skapula 5t072.z Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: drôt: skapula  

5t073.0 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: klavikula 5t073.0 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: klavikula  

5t073.1 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: humerus proximálny 5t073.1 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: humerus proximálny  

5t073.2 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: humerus diafyzárny 5t073.2 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: humerus diafyzárny  

5t073.3 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: humerus distálny 5t073.3 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: humerus distálny  

5t073.4 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: radius proximálny 5t073.4 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: radius proximálny  

5t073.5 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: radius diafyzárny 5t073.5 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: radius diafyzárny  

5t073.6 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: radius distálny 5t073.6 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: radius distálny  

5t073.7 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: ulna proximálna 5t073.7 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: ulna proximálna  

5t073.8 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: ulna diafyzárna 5t073.8 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: ulna diafyzárna  

5t073.9 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: ulna distálna 5t073.9 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: ulna distálna  

5t073.a Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: karpálne kosti 5t073.a Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: karpálne kosti  

5t073.b Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: metakarpálne kosti 5t073.b Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: metakarpálne kosti  

5t073.c Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: falangy prstov ruky 5t073.c Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: falangy prstov ruky  

5t073.d Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: panva 5t073.d Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: panva  

5t073.e Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: krčok stehennej kosti 5t073.e Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: krčok stehennej kosti  

5t073.f Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: femur proximálny 5t073.f Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: femur proximálny  

5t073.g Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: femur diafyzárny 5t073.g Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: femur diafyzárny  

5t073.h Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: femur distálny 5t073.h Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: femur distálny  

5t073.j Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: patela 5t073.j Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: patela  

5t073.k Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: tibia proximálna 5t073.k Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: tibia proximálna  

5t073.m Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: tibia diafyzárna 5t073.m Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: tibia diafyzárna  

5t073.n Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: tibia distálna 5t073.n Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: tibia distálna  

5t073.p Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: fibula proximálna 5t073.p Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: fibula proximálna  

5t073.q Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: fibula diafyzárna 5t073.q Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: fibula diafyzárna  

5t073.r Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: fibula distálna 5t073.r Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: fibula distálna  

5t073.s Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: talus 5t073.s Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: talus  



5t073.t Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: kalkaneus 5t073.t Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: kalkaneus  

5t073.u Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: tarzálne kosti 5t073.u Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: tarzálne kosti  

5t073.v Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlahametatarzálne kosti 5t073.v Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlahametatarzálne kosti  

5t073.w Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: falangy prstov nohy 5t073.w Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: falangy prstov nohy  

5t073.x Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: ostatné kosti 5t073.x Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: ostatné kosti  

5t073.z Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: skapula 5t073.z Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dlaha: skapula  

5t074.0 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: ťahová serkláž: klavikula 5t074.0 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: ťahová serkláž: klavikula  

5t074.1
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: ťahová serkláž: humerus 

proximálny
5t074.1

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: ťahová serkláž: humerus 

proximálny
 

5t074.2
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: ťahová serkláž: humerus 

diafyzárny
5t074.2

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: ťahová serkláž: humerus 

diafyzárny
 

5t074.3
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: ťahová serkláž: humerus 

distálny
5t074.3

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: ťahová serkláž: humerus 

distálny
 

5t074.4
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: ťahová serkláž: radius 

proximálny
5t074.4

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: serkláž, ťahová serkláž: radius 

proximálny
 2)

5t074.5
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: ťahová serkláž: radius 

diafyzárny
5t074.5

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: serkláž, ťahová serkláž: radius 

diafyzárny
 2)

5t074.6
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: ťahová serkláž: radius 

distálny
5t074.6

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: serkláž, ťahová serkláž: radius 

distálny
 2)

5t074.7
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: ťahová serkláž: ulna 

proximálna
5t074.7

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: serkláž, ťahová serkláž: ulna 

proximálna
 2)

5t074.8
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: ťahová serkláž: ulna 

diafyzárna
5t074.8

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: serkláž, ťahová serkláž: ulna 

diafyzárna
 2)

5t074.9 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: ťahová serkláž: ulna distálna 5t074.9
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: serkláž, ťahová serkláž: ulna 

distálna
 2)

5t074.a Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: ťahová serkláž: karpálne kosti 5t074.a
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: serkláž, ťahová serkláž: 

karpálne kosti
 2)

5t074.b
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: ťahová serkláž: metakarpálne 

kosti
5t074.b

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: serkláž, ťahová serkláž: 

metakarpálne kosti
 2)

5t074.c
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: ťahová serkláž: falangy prstov 

ruky
5t074.c

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: serkláž, ťahová serkláž: 

falangy prstov ruky
 2)

5t074.d Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: ťahová serkláž: panva 5t074.d Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: serkláž, ťahová serkláž: panva  2)

5t074.e
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: ťahová serkláž: krčok 

stehennej kosti
5t074.e

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: serkláž, ťahová serkláž: krčok 

stehennej kosti
 2)

5t074.f
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: ťahová serkláž: femur 

proximálny
5t074.f

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: serkláž, ťahová serkláž: femur 

proximálny
 2)

5t074.g
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: ťahová serkláž: femur 

diafyzárny
5t074.g

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: serkláž, ťahová serkláž: femur 

diafyzárny
 2)

5t074.h
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: ťahová serkláž: femur 

distálny
5t074.h

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: serkláž, ťahová serkláž: femur 

distálny
 2)

5t074.j Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: ťahová serkláž: patela 5t074.j Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: serkláž, ťahová serkláž: patela  2)

5t074.k
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: ťahová serkláž: tibia 

proximálna
5t074.k

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: serkláž, ťahová serkláž: tibia 

proximálna
 2)

5t074.m
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: ťahová serkláž: tibia 

diafyzárna
5t074.m

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: serkláž, ťahová serkláž: tibia 

diafyzárna
 2)

5t074.n Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: ťahová serkláž: tibia distálna 5t074.n
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: serkláž, ťahová serkláž: tibia 

distálna
 2)

5t074.p
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: ťahová serkláž: fibula 

proximálna
5t074.p

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: serkláž, ťahová serkláž: fibula 

proximálna
 2)

5t074.q
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: ťahová serkláž: fibula 

diafyzárna
5t074.q

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: serkláž, ťahová serkláž: fibula 

diafyzárna
 2)



5t074.r Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: ťahová serkláž: fibula distálna 5t074.r
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: serkláž, ťahová serkláž: fibula 

distálna
 2)

5t074.s Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: ťahová serkláž: talus 5t074.s Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: serkláž, ťahová serkláž: talus  2)

5t074.t Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: ťahová serkláž: kalkaneus 5t074.t
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: serkláž, ťahová serkláž: 

kalkaneus
 2)

5t074.u Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: ťahová serkláž: tarzálne kosti 5t074.u
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: serkláž, ťahová serkláž: 

tarzálne kosti
 2)

5t074.v
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: ťahová serkláž: metatarzálne 

kosti
5t074.v

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: serkláž, ťahová serkláž: 

metatarzálne kosti
 2)

5t074.w
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: ťahová serkláž: falangy prstov 

nohy
5t074.w

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: serkláž, ťahová serkláž: 

falangy prstov nohy
 2)

5t074.x Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: ťahová serkláž: ostatné kosti 5t074.x
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: serkláž, ťahová serkláž: 

ostatné kosti
 2)

5t074.z Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: ťahová serkláž: skapula 5t074.z
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: serkláž, ťahová serkláž: 

skapula
 2)

5t075.0
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: klavikula
5t075.0

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: klavikula
 

5t075.1
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: humerus proximálny
5t075.1

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: humerus proximálny
 

5t075.2
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: humerus diafyzárny
5t075.2

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: humerus diafyzárny
 

5t075.3
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: humerus distálny
5t075.3

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: humerus distálny
 

5t075.4
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: radius proximálny
5t075.4

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: radius proximálny
 

5t075.5
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: radius diafyzárny
5t075.5

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: radius diafyzárny
 

5t075.6
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: radius distálny
5t075.6

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: radius distálny
 

5t075.7
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: ulna proximálna
5t075.7

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: ulna proximálna
 

5t075.8
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: ulna diafyzárna
5t075.8

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: ulna diafyzárna
 

5t075.9
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: ulna distálna
5t075.9

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: ulna distálna
 

5t075.a
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: karpálne kosti
5t075.a

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: karpálne kosti
 

5t075.b
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: metakarpálne kosti
5t075.b

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: metakarpálne kosti
 

5t075.c
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: falangy prstov ruky
5t075.c

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: falangy prstov ruky
 

5t075.d
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: panva
5t075.d

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: panva
 

5t075.e
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: krčok stehennej kosti
5t075.e

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: krčok stehennej kosti
 

5t075.f
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: femur proximálny
5t075.f

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: femur proximálny
 

5t075.g
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: femur diafyzárny
5t075.g

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: femur diafyzárny
 

5t075.h
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: femur distálny
5t075.h

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: femur distálny
 

5t075.j
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: patela
5t075.j

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: patela
 

5t075.k
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: tibia proximálna
5t075.k

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: tibia proximálna
 

5t075.m
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: tibia diafyzárna
5t075.m

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: tibia diafyzárna
 



5t075.n
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: tibia distálna
5t075.n

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: tibia distálna
 

5t075.p
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: fibula proximálna
5t075.p

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: fibula proximálna
 

5t075.q
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: fibula diafyzárna
5t075.q

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: fibula diafyzárna
 

5t075.r
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: fibula distálna
5t075.r

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: fibula distálna
 

5t075.s
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: talus
5t075.s

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: talus
 

5t075.t
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: kalkaneus
5t075.t

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: kalkaneus
 

5t075.u
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: tarzálne kosti
5t075.u

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: tarzálne kosti
 

5t075.v
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: metatarzálne kosti
5t075.v

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: metatarzálne kosti
 

5t075.w
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: falangy prstov nohy
5t075.w

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: falangy prstov nohy
 

5t075.x
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: ostatné kosti
5t075.x

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: ostatné kosti
 

5t075.z
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: skapula
5t075.z

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: dynamická kompresívna 

skrutka: skapula
 

5t076.1
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec bez 

zaistenia: humerus proximálny
5t076.1

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec bez 

zaistenia: humerus proximálny
 

5t076.2
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec bez 

zaistenia: humerus diafyzárny
5t076.2

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec bez 

zaistenia: humerus diafyzárny
 

5t076.3
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec bez 

zaistenia: humerus distálny
5t076.3

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec bez 

zaistenia: humerus distálny
 

5t076.4
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec bez 

zaistenia: radius proximálny
5t076.4

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec bez 

zaistenia: radius proximálny
 

5t076.5
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec bez 

zaistenia: radius diafyzárny
5t076.5

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec bez 

zaistenia: radius diafyzárny
 

5t076.6
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec bez 

zaistenia: radius distálny
5t076.6

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec bez 

zaistenia: radius distálny
 

5t076.7
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec bez 

zaistenia: ulna proximálna
5t076.7

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec bez 

zaistenia: ulna proximálna
 

5t076.8
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec bez 

zaistenia: ulna diafyzárna
5t076.8

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec bez 

zaistenia: ulna diafyzárna
 

5t076.9
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec bez 

zaistenia: ulna distálna
5t076.9

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec bez 

zaistenia: ulna distálna
 

5t076.e
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec bez 

zaistenia: krčok stehennej kosti
5t076.e

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec bez 

zaistenia: krčok stehennej kosti
 

5t076.f
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec bez 

zaistenia: femur proximálny
5t076.f

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec bez 

zaistenia: femur proximálny
 

5t076.g
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec bez 

zaistenia: femur diafyzárny
5t076.g

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec bez 

zaistenia: femur diafyzárny
 

5t076.h
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec bez 

zaistenia: femur distálny
5t076.h

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec bez 

zaistenia: femur distálny
 

5t076.k
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec bez 

zaistenia: tibia proximálna
5t076.k

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec bez 

zaistenia: tibia proximálna
 

5t076.m
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec bez 

zaistenia: tibia diafyzárna
5t076.m

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec bez 

zaistenia: tibia diafyzárna
 

5t076.n
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec bez 

zaistenia: tibia distálna
5t076.n

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec bez 

zaistenia: tibia distálna
 

5t076.p
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec bez 

zaistenia: fibula proximálna
5t076.p

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec bez 

zaistenia: fibula proximálna
 

5t076.q
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec bez 

zaistenia: fibula diafyzárna
5t076.q

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec bez 

zaistenia: fibula diafyzárna
 



5t076.r
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec bez 

zaistenia: fibula distálna
5t076.r

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec bez 

zaistenia: fibula distálna
 

5t076.x
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec bez 

zaistenia: ostatné kosti
5t076.x

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec bez 

zaistenia: ostatné kosti
 

5t077.1
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec 

zaistený: humerus proximálny
5t077.1

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec 

zaistený: humerus proximálny
 

5t077.2
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec 

zaistený: humerus diafyzárny
5t077.2

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec 

zaistený: humerus diafyzárny
 

5t077.3
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec 

zaistený: humerus distálny
5t077.3

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec 

zaistený: humerus distálny
 

5t077.4
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec 

zaistený: radius proximálny
5t077.4

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec 

zaistený: radius proximálny
 

5t077.5
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec 

zaistený: radius diafyzárny
5t077.5

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec 

zaistený: radius diafyzárny
 

5t077.6
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec 

zaistený: radius distálny
5t077.6

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec 

zaistený: radius distálny
 

5t077.7
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec 

zaistený: ulna proximálna
5t077.7

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec 

zaistený: ulna proximálna
 

5t077.8
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec 

zaistený: ulna diafyzárna
5t077.8

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec 

zaistený: ulna diafyzárna
 

5t077.9
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec 

zaistený: ulna distálna
5t077.9

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec 

zaistený: ulna distálna
 

5t077.e
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec 

zaistený: krčok stehennej kosti
5t077.e

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec 

zaistený: krčok stehennej kosti
 

5t077.f
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec 

zaistený: femur proximálny
5t077.f

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec 

zaistený: femur proximálny
 

5t077.g
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec 

zaistený: femur diafyzárny
5t077.g

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec 

zaistený: femur diafyzárny
 

5t077.h
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec 

zaistený: femur distálny
5t077.h

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec 

zaistený: femur distálny
 

5t077.k
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec 

zaistený: tibia proximálna
5t077.k

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec 

zaistený: tibia proximálna
 

5t077.m
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec 

zaistený: tibia diafyzárna
5t077.m

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec 

zaistený: tibia diafyzárna
 

5t077.n
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec 

zaistený: tibia distálna
5t077.n

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec 

zaistený: tibia distálna
 

5t077.p
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec 

zaistený: fibula proximálna
5t077.p

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec 

zaistený: fibula proximálna
 

5t077.q
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec 

zaistený: fibula diafyzárna
5t077.q

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec 

zaistený: fibula diafyzárna
 

5t077.r
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec 

zaistený: fibula distálna
5t077.r

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec 

zaistený: fibula distálna
 

5t077.x
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec 

zaistený: ostatné kosti
5t077.x

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec 

zaistený: ostatné kosti
 

5t078.1
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec s 

kĺbovou komponentou: humerus proximálny
5t078.1

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec s 

kĺbovou komponentou: humerus proximálny
 

5t078.2
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec s 

kĺbovou komponentou: humerus diafyzárny
5t078.2

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec s 

kĺbovou komponentou: humerus diafyzárny
 

5t078.e
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec s 

kĺbovou komponentou: krčok stehennej kosti
5t078.e

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec s 

kĺbovou komponentou: krčok stehennej kosti
 

5t078.f
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec s 

kĺbovou komponentou: femur proximálny
5t078.f

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec s 

kĺbovou komponentou: femur proximálny
 

5t078.g
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec s 

kĺbovou komponentou: femur diafyzárny
5t078.g

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec s 

kĺbovou komponentou: femur diafyzárny
 

5t078.h
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec s 

kĺbovou komponentou: femur distálny
5t078.h

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec s 

kĺbovou komponentou: femur distálny
 

5t078.x
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec s 

kĺbovou komponentou: ostatné kosti
5t078.x

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútrodreňový klinec s 

kĺbovou komponentou: ostatné kosti
 



5t079.1
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: 

humerus proximálny
5t079.1

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: 

humerus proximálny
 

5t079.2
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: 

humerus diafyzárny
5t079.2

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: 

humerus diafyzárny
 

5t079.3
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: 

humerus distálny
5t079.3

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: 

humerus distálny
 

5t079.4
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: radius 

proximálny
5t079.4

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: radius 

proximálny
 

5t079.5
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: radius 

diafyzárny
5t079.5

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: radius 

diafyzárny
 

5t079.6
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: radius 

distálny
5t079.6

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: radius 

distálny
 

5t079.7
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: ulna 

proximálna
5t079.7

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: ulna 

proximálna
 

5t079.8
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: ulna 

diafyzárna
5t079.8

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: ulna 

diafyzárna
 

5t079.9
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: ulna 

distálna
5t079.9

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: ulna 

distálna
 

5t079.d Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: panva 5t079.d Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: panva  

5t079.e
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: krčok 

stehennej kosti
5t079.e

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: krčok 

stehennej kosti
 

5t079.f
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: femur 

proximálny
5t079.f

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: femur 

proximálny
 

5t079.g
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: femur 

diafyzárny
5t079.g

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: femur 

diafyzárny
 

5t079.h
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: femur 

distálny
5t079.h

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: femur 

distálny
 

5t079.k
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: tibia 

proximálna
5t079.k

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: tibia 

proximálna
 

5t079.m
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: tibia 

diafyzárna
5t079.m

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: tibia 

diafyzárna
 

5t079.n
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: tibia 

distálna
5t079.n

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: tibia 

distálna
 

5t079.p
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: fibula 

proximálna
5t079.p

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: fibula 

proximálna
 

5t079.q
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: fibula 

diafyzárna
5t079.q

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: fibula 

diafyzárna
 

5t079.r
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: fibula 

distálna
5t079.r

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: fibula 

distálna
 

5t079.s Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: talus 5t079.s Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: talus  

5t079.t
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: 

kalkaneus
5t079.t

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: 

kalkaneus
 

5t079.x
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: ostatné 

kosti
5t079.x

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: klinec po transfixácii: ostatné 

kosti
 

5t07a.0
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

klavikula
5t07a.0

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

klavikula
 

5t07a.1
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

humerus proximálny
5t07a.1

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

humerus proximálny
 

5t07a.2
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

humerus diafyzárny
5t07a.2

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

humerus diafyzárny
 

5t07a.3
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

humerus distálny
5t07a.3

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

humerus distálny
 

5t07a.4
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

radius proximálny
5t07a.4

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

radius proximálny
 

5t07a.5
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

radius diafyzárny
5t07a.5

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

radius diafyzárny
 



5t07a.6
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

radius distálny
5t07a.6

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

radius distálny
 

5t07a.7
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

ulna proximálna
5t07a.7

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

ulna proximálna
 

5t07a.8
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

ulna diafyzárna
5t07a.8

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

ulna diafyzárna
 

5t07a.9
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

ulna distálna
5t07a.9

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

ulna distálna
 

5t07a.b
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

metakarpálne kosti
5t07a.b

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

metakarpálne kosti
 

5t07a.c
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

falangy prstov ruky
5t07a.c

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

falangy prstov ruky
 

5t07a.e
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

krčok stehennej kosti
5t07a.e

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

krčok stehennej kosti
 

5t07a.f
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

femur proximálny
5t07a.f

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

femur proximálny
 

5t07a.g
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

femur diafyzárny
5t07a.g

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

femur diafyzárny
 

5t07a.h
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

femur distálny
5t07a.h

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

femur distálny
 

5t07a.j
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

patela
5t07a.j

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

patela
 

5t07a.k
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

tibia proximálna
5t07a.k

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

tibia proximálna
 

5t07a.m
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

tibia diafyzárna
5t07a.m

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

tibia diafyzárna
 

5t07a.n
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

tibia distálna
5t07a.n

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

tibia distálna
 

5t07a.p
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

fibula proximálna
5t07a.p

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

fibula proximálna
 

5t07a.q
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt-

fibula diafyzárna
5t07a.q

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt-

fibula diafyzárna
 

5t07a.r
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

fibula distálna
5t07a.r

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

fibula distálna
 

5t07a.s
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

talus
5t07a.s

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

talus
 

5t07a.t
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

kalkaneus
5t07a.t

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

kalkaneus
 

5t07a.v
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

metatarzálne kosti
5t07a.v

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

metatarzálne kosti
 

5t07a.w
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

falangy prstov nohy
5t07a.w

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

falangy prstov nohy
 

5t07a.x
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

ostatné kosti
5t07a.x

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

ostatné kosti
 

5t07a.z
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

skapula
5t07a.z

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: intramedulárny prút/drôt: 

skapula
 

5t07b.0
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: 

klavikula
5t07b.0

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: 

klavikula
 

5t07b.1
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: 

humerus proximálny
5t07b.1

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: 

humerus proximálny
 

5t07b.2
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: 

humerus diafyzárny
5t07b.2

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: 

humerus diafyzárny
 

5t07b.3
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: 

humerus distálny
5t07b.3

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: 

humerus distálny
 

5t07b.4
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: radius 

proximálny
5t07b.4

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: radius 

proximálny
 

5t07b.5
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: radius 

diafyzárny
5t07b.5

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: radius 

diafyzárny
 



5t07b.6
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: radius 

distálny
5t07b.6

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: radius 

distálny
 

5t07b.7
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: ulna 

proximálna
5t07b.7

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: ulna 

proximálna
 

5t07b.8
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: ulna 

diafyzárna
5t07b.8

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: ulna 

diafyzárna
 

5t07b.9
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: ulna 

distálna
5t07b.9

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: ulna 

distálna
 

5t07b.a
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: 

karpálne kosti
5t07b.a

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: 

karpálne kosti
 

5t07b.b
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: 

metakarpálne kosti
5t07b.b

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: 

metakarpálne kosti
 

5t07b.c
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: falangy 

prstov ruky
5t07b.c

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: falangy 

prstov ruky
 

5t07b.d Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: panva 5t07b.d Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: panva  

5t07b.e
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: krčok 

stehennej kosti
5t07b.e

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: krčok 

stehennej kosti
 

5t07b.f
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: femur 

proximálny
5t07b.f

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: femur 

proximálny
 

5t07b.g
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: femur 

diafyzárny
5t07b.g

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: femur 

diafyzárny
 

5t07b.h
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: femur 

distálny
5t07b.h

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: femur 

distálny
 

5t07b.j Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: patela 5t07b.j Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: patela  

5t07b.k
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: tibia 

proximálna
5t07b.k

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: tibia 

proximálna
 

5t07b.m
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: tibia 

diafyzárna
5t07b.m

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: tibia 

diafyzárna
 

5t07b.n
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: tibia 

distálna
5t07b.n

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: tibia 

distálna
 

5t07b.p
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: fibula 

proximálna
5t07b.p

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: fibula 

proximálna
 

5t07b.q
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: fibula 

diafyzárna
5t07b.q

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: fibula 

diafyzárna
 

5t07b.r
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: fibula 

distálna
5t07b.r

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: fibula 

distálna
 

5t07b.s Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: talus 5t07b.s Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: talus  

5t07b.t
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: 

kalkaneus
5t07b.t

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: 

kalkaneus
 

5t07b.u
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: 

tarzálne kosti
5t07b.u

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: 

tarzálne kosti
 

5t07b.v
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: 

metatarzálne kosti
5t07b.v

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: 

metatarzálne kosti
 

5t07b.w
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: falangy 

prstov nohy
5t07b.w

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: falangy 

prstov nohy
 

5t07b.x
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: ostatné 

kosti
5t07b.x

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: ostatné 

kosti
 

5t07b.z Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: skapula 5t07b.z Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlovostabilná dlaha: skapula  

5t07c.0
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlová/kondylárna dlaha: 

klavikula
5t07c.0

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlová/kondylárna dlaha: 

klavikula
 

5t07c.1
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlová/kondylárna dlaha: 

humerus proximálny
5t07c.1

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlová/kondylárna dlaha: 

humerus proximálny
 

5t07c.3
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlová/kondylárna dlaha: 

humerus distálny
5t07c.3

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlová/kondylárna dlaha: 

humerus distálny
 



5t07c.d
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlová/kondylárna dlaha: 

panva
5t07c.d

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlová/kondylárna dlaha: 

panva
 

5t07c.e
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlová/kondylárna dlaha: 

krčok stehennej kosti
5t07c.e

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlová/kondylárna dlaha: 

krčok stehennej kosti
 

5t07c.f
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlová/kondylárna dlaha: 

femur proximálny
5t07c.f

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlová/kondylárna dlaha: 

femur proximálny
 

5t07c.g
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlová/kondylárna dlaha: 

femur diafyzárny
5t07c.g

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlová/kondylárna dlaha: 

femur diafyzárny
 

5t07c.h
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlová/kondylárna dlaha: 

femur distálny
5t07c.h

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlová/kondylárna dlaha: 

femur distálny
 

5t07c.k
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlová/kondylárna dlaha: 

tibia proximálna
5t07c.k

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlová/kondylárna dlaha: 

tibia proximálna
 

5t07c.m
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlová/kondylárna dlaha: 

tibia diafyzárna
5t07c.m

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlová/kondylárna dlaha: 

tibia diafyzárna
 

5t07c.n
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlová/kondylárna dlaha: 

tibia distálna
5t07c.n

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlová/kondylárna dlaha: 

tibia distálna
 

5t07c.x
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlová/kondylárna dlaha: 

ostatné kosti
5t07c.x

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlová/kondylárna dlaha: 

ostatné kosti
 

5t07c.z
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlová/kondylárna dlaha: 

skapula
5t07c.z

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: uhlová/kondylárna dlaha: 

skapula
 

5t07d.0 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: klavikula 5t07d.0 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba-klavikula  2)

5t07d.1 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: humerus proximálny 5t07d.1 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: humerus proximálny  

5t07d.2 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: humerus diafyzárny 5t07d.2 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: humerus diafyzárny  

5t07d.3 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: humerus distálny 5t07d.3 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: humerus distálny  

5t07d.4 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: radius proximálny 5t07d.4 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: radius proximálny  

5t07d.5 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: radius diafyzárny 5t07d.5 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: radius diafyzárny  

5t07d.6 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: radius distálny 5t07d.6 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: radius distálny  

5t07d.7 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: ulna proximálna 5t07d.7 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: ulna proximálna  

5t07d.8 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: ulna diafyzárna 5t07d.8 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: ulna diafyzárna  

5t07d.9 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: ulna distálna 5t07d.9 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: ulna distálna  

5t07d.a Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: karpálne kosti 5t07d.a Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: karpálne kosti  

5t07d.b Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: metakarpálne kosti 5t07d.b Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: metakarpálne kosti  

5t07d.c Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: falangy prstov ruky 5t07d.c Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: falangy prstov ruky  

5t07d.d Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: panva 5t07d.d Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: panva  

5t07d.e Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: krčok stehennej kosti 5t07d.e Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: krčok stehennej kosti  

5t07d.f Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: femur proximálny 5t07d.f Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: femur proximálny  

5t07d.g Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: femur diafyzárny 5t07d.g Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: femur diafyzárny  

5t07d.h Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: femur distálny 5t07d.h Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: femur distálny  

5t07d.j Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: patela 5t07d.j Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: patela  

5t07d.k Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: tibia proximálna 5t07d.k Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: tibia proximálna  

5t07d.m Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: tibia diafyzárna 5t07d.m Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: tibia diafyzárna  



5t07d.n Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: tibia distálna 5t07d.n Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: tibia distálna  

5t07d.p Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: fibula proximálna 5t07d.p Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: fibula proximálna  

5t07d.q Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: fibula diafyzárna 5t07d.q Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: fibula diafyzárna  

5t07d.r Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: fibula distálna 5t07d.r Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: fibula distálna  

5t07d.s Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: talus 5t07d.s Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: talus  

5t07d.t Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: kalkaneus 5t07d.t Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: kalkaneus  

5t07d.u Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: tarzálne kosti 5t07d.u Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: tarzálne kosti  

5t07d.v Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: metatarzálne kosti 5t07d.v Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: metatarzálne kosti  

5t07d.w Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: falangy prstov nohy 5t07d.w Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: falangy prstov nohy  

5t07d.x Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: ostatné kosti 5t07d.x Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: ostatné kosti  

5t07d.z Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: skapula 5t07d.z Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: skoba: skapula  

5t07e.0
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútorný predlžovací alebo 

posuvný systém: klavikula
5t07e.0

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútorného predlžovacieho 

alebo posuvného systému: klavikula
 2)

5t07e.1
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútorný predlžovací alebo 

posuvný systém: humerus proximálny
5t07e.1

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vnútorného predlžovacieho 

alebo posuvného systému: humerus proximálny
 2)

5t07t.0 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: klavikula 5t07t.0 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: klavikula  

5t07t.1
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: humerus 

proximálny
5t07t.1

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: humerus 

proximálny
 

5t07t.2
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: humerus 

diafyzárny
5t07t.2

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: humerus 

diafyzárny
 

5t07t.3
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: humerus 

distálny
5t07t.3

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: humerus 

distálny
 

5t07t.4
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: radius 

proximálny
5t07t.4

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: radius 

proximálny
 

5t07t.5
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: radius 

diafyzárny
5t07t.5

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: radius 

diafyzárny
 

5t07t.6
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: radius 

distálny
5t07t.6

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: radius 

distálny
 

5t07t.7
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: ulna 

proximálna
5t07t.7

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: ulna 

proximálna
 

5t07t.8
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: ulna 

diafyzárna
5t07t.8

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: ulna 

diafyzárna
 

5t07t.9 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: ulna distálna 5t07t.9 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: ulna distálna  

5t07t.a
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: karpálne 

kosti
5t07t.a

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: karpálne 

kosti
 

5t07t.b
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: 

metakarpálne kosti
5t07t.b

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: 

metakarpálne kosti
 

5t07t.c
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: falangy 

prstov ruky
5t07t.c

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: falangy 

prstov ruky
 

5t07t.d Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: panva 5t07t.d Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: panva  

5t07t.e
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: krčok 

stehennej kosti
5t07t.e

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: krčok 

stehennej kosti
 

5t07t.f
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: femur 

proximálny
5t07t.f

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: femur 

proximálny
 

5t07t.g
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: femur 

diafyzárny
5t07t.g

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: femur 

diafyzárny
 

5t07t.h
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: femur 

distálny
5t07t.h

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: femur 

distálny
 



5t07t.j Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: patela 5t07t.j Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: patela  

5t07t.k
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: tibia 

proximálna
5t07t.k

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: tibia 

proximálna
 

5t07t.m
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: tibia 

diafyzárna
5t07t.m

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: tibia 

diafyzárna
 

5t07t.n Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: tibia distálna 5t07t.n Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: tibia distálna  

5t07t.p
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: fibula 

proximálna
5t07t.p

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: fibula 

proximálna
 

5t07t.q
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: fibula 

diafyzárna
5t07t.q

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: fibula 

diafyzárna
 

5t07t.r
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: fibula 

distálna
5t07t.r

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: fibula 

distálna
 

5t07t.s Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: talus 5t07t.s Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: talus  

5t07t.t Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: kalkaneus 5t07t.t Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: kalkaneus  

5t07t.u Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: tarzálne kosti 5t07t.u Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: tarzálne kosti  

5t07t.v
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: metatarzálne 

kosti
5t07t.v

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: metatarzálne 

kosti
 

5t07t.w
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: falangy 

prstov nohy
5t07t.w

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: falangy 

prstov nohy
 

5t07t.x Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: ostatné kosti 5t07t.x Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: ostatné kosti  

5t07t.z Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: skapula 5t07t.z Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: vonkajší fixátor: skapula  

5t07v.1
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): humerus proximálny
5t07v.1

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): humerus proximálny
 

5t07v.2
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): humerus diafyzárny
5t07v.2

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): humerus diafyzárny
 

5t07v.3
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): humerus distálny
5t07v.3

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): humerus distálny
 

5t07v.4
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): radius proximálny
5t07v.4

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): radius proximálny
 

5t07v.5
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): radius diafyzárny
5t07v.5

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): radius diafyzárny
 

5t07v.6
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): radius distálny
5t07v.6

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): radius distálny
 

5t07v.7
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): ulna proximálna
5t07v.7

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): ulna proximálna
 

5t07v.8
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): ulna diafyzárna
5t07v.8

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): ulna diafyzárna
 

5t07v.9
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): ulna distálna
5t07v.9

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): ulna distálna
 

5t07v.a
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): karpálne kosti
5t07v.a

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): karpálne kosti
 

5t07v.b
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): metakarpálne kosti
5t07v.b

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): metakarpálne kosti
 

5t07v.d
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): panva
5t07v.d

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): panva
 

5t07v.f
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): femur proximálny
5t07v.f

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): femur proximálny
 

5t07v.g
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): femur diafyzárny
5t07v.g

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): femur diafyzárny
 

5t07v.h
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): femur distálny
5t07v.h

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): femur distálny
 



5t07v.k
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): tibia proximálna
5t07v.k

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): tibia proximálna
 

5t07v.m
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): tibia diafyzárna
5t07v.m

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): tibia diafyzárna
 

5t07v.n
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): tibia distálna
5t07v.n

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): tibia distálna
 

5t07v.p
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): fibula proximálna
5t07v.p

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): fibula proximálna
 

5t07v.q
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): fibula diafyzárna
5t07v.q

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): fibula diafyzárna
 

5t07v.r
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): fibula distálna
5t07v.r

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): fibula distálna
 

5t07v.s
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): talus
5t07v.s

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): talus
 

5t07v.t
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): kalkaneus
5t07v.t

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): kalkaneus
 

5t07v.u
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): tarzálne kosti
5t07v.u

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): tarzálne kosti
 

5t07v.v
Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): metatarzálne kosti
5t07v.v

Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: odstránenie: kruhový vonkajší fixátor 

(Ilizarev): metatarzálne kosti
 

5t07x.0 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: klavikula 5t07x.0 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: klavikula  

5t07x.1 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: humerus proximálny 5t07x.1 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: humerus proximálny  

5t07x.2 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: humerus diafyzárny 5t07x.2 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: humerus diafyzárny  

5t07x.3 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: humerus distálny 5t07x.3 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: humerus distálny  

5t07x.4 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: radius proximálny 5t07x.4 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: radius proximálny  

5t07x.5 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: radius diafyzárny 5t07x.5 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: radius diafyzárny  

5t07x.6 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: radius distálny 5t07x.6 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: radius distálny  

5t07x.7 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: ulna proximálna 5t07x.7 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: ulna proximálna  

5t07x.8 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: ulna diafyzárna 5t07x.8 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: ulna diafyzárna  

5t07x.9 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: ulna distálna 5t07x.9 Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: ulna distálna  

5t07x.a Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: karpálne kosti 5t07x.a Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: karpálne kosti  

5t07x.b Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: metakarpálne kosti 5t07x.b Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: metakarpálne kosti  

5t07x.c Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: falangy prstov ruky 5t07x.c Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: falangy prstov ruky  

5t07x.d Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: panva 5t07x.d Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: panva  

5t07x.e Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: krčok stehennej kosti 5t07x.e Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: krčok stehennej kosti  

5t07x.f Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: femur proximálny 5t07x.f Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: femur proximálny  

5t07x.g Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: femur diafyzárny 5t07x.g Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: femur diafyzárny  

5t07x.h Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: femur distálny 5t07x.h Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: femur distálny  

5t07x.j Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: patela 5t07x.j Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: patela  

5t07x.k Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: tibia proximálna 5t07x.k Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: tibia proximálna  

5t07x.m Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: tibia diafyzárna 5t07x.m Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: tibia diafyzárna  

5t07x.n Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: tibia distálna 5t07x.n Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: tibia distálna  

5t07x.p Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: fibula proximálna 5t07x.p Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: fibula proximálna  

5t07x.q Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: fibula diafyzárna 5t07x.q Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: fibula diafyzárna  

5t07x.r Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: fibula distálna 5t07x.r Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: fibula distálna  

5t07x.s Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: talus 5t07x.s Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: talus  

5t07x.t Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: kalkaneus 5t07x.t Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: kalkaneus  

5t07x.u Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: tarzálne kosti 5t07x.u Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: tarzálne kosti  



5t07x.v Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: metatarzálne kosti 5t07x.v Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: metatarzálne kosti  

5t07x.w Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: falangy prstov nohy 5t07x.w Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: falangy prstov nohy  

5t07x.x Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: ostatné kosti 5t07x.x Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: ostatné kosti  

5t07x.z Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: skapula 5t07x.z Odstránenie osteosyntetického materiálu, prípadne revízia: iný materiál: skapula  

5t080.0 Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: resekcie (exostózy): os metatarsale I 5t080.0 Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: resekcie (exostózy): os metatarsale I  

5t080.1
Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: resekcie (exostózy): ossa metatarsalia II - V, 1 

metatarzálna kosť
5t080.1

Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: resekcie (exostózy): ossa metatarsalia II - V, 1 

metatarzálna kosť
 

5t080.2
Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: resekcie (exostózy): ossa metatarsalia II - V, 2 

metatarzálne kosti
5t080.2

Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: resekcie (exostózy): ossa metatarsalia II - V, 2 

metatarzálne kosti
 

5t080.3
Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: resekcie (exostózy): ossa metatarsalia II - V, 3 

metatarzálne kosti
5t080.3

Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: resekcie (exostózy): ossa metatarsalia II - V, 3 

metatarzálne kosti
 

5t080.4
Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: resekcie (exostózy): ossa metatarsalia II - V, 4 

metatarzálne kosti
5t080.4

Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: resekcie (exostózy): ossa metatarsalia II - V, 4 

metatarzálne kosti
 

5t080.a Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: resekcie (exostózy): digitus I 5t080.a Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: resekcie (exostózy): digitus I  

5t080.b Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: resekcie (exostózy): digitus II - V, 1 falanx 5t080.b Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: resekcie (exostózy): digitus II - V, 1 falanx  

5t080.c Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: resekcie (exostózy): digitus II - V, 2 falangy 5t080.c Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: resekcie (exostózy): digitus II - V, 2 falangy  

5t080.d Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: resekcie (exostózy): digitus II - V, 3 falangy 5t080.d Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: resekcie (exostózy): digitus II - V, 3 falangy  

5t080.e Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: resekcie (exostózy): digitus II - V, 4 falangy 5t080.e Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: resekcie (exostózy): digitus II - V, 4 falangy  

5t080.f
Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: resekcie (exostózy): digitus II - V, 5 a viac 

falangov
5t080.f

Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: resekcie (exostózy): digitus II - V, 5 a viac 

falangov
 

5t080.x Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: resekcie (exostózy): ostatné 5t080.x Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: resekcie (exostózy): ostatné  

5t081.0
Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: korektívne operácie mäkkých častí (plastiky 

kĺbnych púzdier a väzov): vo výške 1. metatarzofalangeálneho lúča
5t081.0

Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: korektívne operácie mäkkých častí (plastiky 

kĺbnych púzdier a väzov): vo výške 1. metatarzofalangeálneho lúča
 

5t081.1
Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: korektívne operácie mäkkých častí (plastiky 

kĺbnych púzdier a väzov): vo výške 2.-5. metatarzofalangeálneho lúča, 1 metatrzofalangeálny lúč
5t081.1

Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: korektívne operácie mäkkých častí (plastiky 

kĺbnych púzdier a väzov): vo výške 2.-5. metatarzofalangeálneho lúča, 1 metatrzofalangeálny lúč
 

5t081.2
Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: korektívne operácie mäkkých častí (plastiky 

kĺbnych púzdier a väzov): vo výške 2.-5. metatarzofalangeálneho lúča, 2 metatarzofalangeálne lúče
5t081.2

Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: korektívne operácie mäkkých častí (plastiky 

kĺbnych púzdier a väzov): vo výške 2.-5. metatarzofalangeálneho lúča, 2 metatarzofalangeálne lúče
 

5t081.3
Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: korektívne operácie mäkkých častí (plastiky 

kĺbnych púzdier a väzov): vo výške 2.-5. metatarzofalangeálneho lúča, 3 metatarzofalangeálne lúče
5t081.3

Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: korektívne operácie mäkkých častí (plastiky 

kĺbnych púzdier a väzov): vo výške 2.-5. metatarzofalangeálneho lúča, 3 metatarzofalangeálne lúče
 

5t081.4
Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: korektívne operácie mäkkých častí (plastiky 

kĺbnych púzdier a väzov): vo výške 2.-5. metatarzofalangeálneho lúča, 4 metatarzofalangeálne lúče
5t081.4

Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: korektívne operácie mäkkých častí (plastiky 

kĺbnych púzdier a väzov): vo výške 2.-5. metatarzofalangeálneho lúča, 4 metatarzofalangeálne lúče
 

5t082.0 Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: osteotomie: os metatarsale I 5t082.0 Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: osteotomie: os metatarsale I  

5t082.02 Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: osteotomie: os metatarsale I, dvojitá osteotómia 5t082.02 Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: osteotomie: os metatarsale I, dvojitá osteotómia  

5t082.1
Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: osteotomie: ossa metatarsalia II - V, 1 

metatarzálna kosť
5t082.1

Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: osteotomie: ossa metatarsalia II - V, 1 

metatarzálna kosť
 

5t082.2
Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: osteotomie: ossa metatarsalia II - V, 2 

metatarzálne kosti
5t082.2

Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: osteotomie: ossa metatarsalia II - V, 2 

metatarzálne kosti
 

5t082.3
Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: osteotomie: ossa metatarsalia II - V, 3 

metatarzálne kosti
5t082.3

Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: osteotomie: ossa metatarsalia II - V, 3 

metatarzálne kosti
 

5t082.4
Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: osteotomie: ossa metatarsalia II - V, 4 

metatarzálne kosti
5t082.4

Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: osteotomie: ossa metatarsalia II - V, 4 

metatarzálne kosti
 

5t082.a Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: osteotomie: digitus I 5t082.a Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: osteotomie: digitus I  

5t082.b Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: osteotomie: digitus II - V, 1 falanx 5t082.b Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: osteotomie: digitus II - V, 1 falanx  

5t082.c Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: osteotomie: digitus II - V, 2 falangy 5t082.c Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: osteotomie: digitus II - V, 2 falangy  

5t082.d Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: osteotomie: digitus II - V, 3 falangy 5t082.d Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: osteotomie: digitus II - V, 3 falangy  

5t082.e Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: osteotomie: digitus II - V, 4 falangy 5t082.e Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: osteotomie: digitus II - V, 4 falangy  



5t082.f Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: osteotomie: digitus II - V, 5 a viac falangov 5t082.f Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: osteotomie: digitus II - V, 5 a viac falangov  

5t082.x Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: osteotomie: ostatné 5t082.x Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: osteotomie: ostatné  

5t083.0 Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: artroplastiky: metatarzofalangeálny kĺb I 5t083.0 Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: artroplastiky: metatarzofalangeálny kĺb I  

5t083.1
Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: artroplastiky: metatarzofalangeálny kĺb II - V, 1 

kĺb
5t083.1

Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: artroplastiky: metatarzofalangeálny kĺb II - V, 1 

kĺb
 

5t083.2
Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: artroplastiky: metatarzofalangeálny kĺb II - V, 2 

kĺby
5t083.2

Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: artroplastiky: metatarzofalangeálny kĺb II - V, 2 

kĺby
 

5t083.3
Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: artroplastiky: metatarzofalangeálny kĺb II - V, 3 

kĺby
5t083.3

Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: artroplastiky: metatarzofalangeálny kĺb II - V, 3 

kĺby
 

5t083.4
Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: artroplastiky: metatarzofalangeálny kĺb II - V, 4 

kĺby
5t083.4

Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: artroplastiky: metatarzofalangeálny kĺb II - V, 4 

kĺby
 

5t083.a Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: artroplastiky: interfalangeálny kĺb I 5t083.a Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: artroplastiky: interfalangeálny kĺb I  

5t083.b Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: artroplastiky: interfalangeálny kĺb II - V, 1 kĺb 5t083.b Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: artroplastiky: interfalangeálny kĺb II - V, 1 kĺb  

5t083.c Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: artroplastiky: interfalangeálny kĺb II - V, 2 kĺby 5t083.c Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: artroplastiky: interfalangeálny kĺb II - V, 2 kĺby  

5t083.d Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: artroplastiky: interfalangeálny kĺb II - V, 3 kĺby 5t083.d Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: artroplastiky: interfalangeálny kĺb II - V, 3 kĺby  

5t083.e Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: artroplastiky: interfalangeálny kĺb II - V, 4 kĺby 5t083.e Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: artroplastiky: interfalangeálny kĺb II - V, 4 kĺby  

5t08x
Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: ostatné operácie metatarzálnych kostí a článkov 

prstov nohy
5t08x

Operácie metatarzálnych kostí a článkov prstov nohy: iné operácie metatarzálnych kostí a článkov 

prstov nohy
 2)

5t090.0 Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: klavikula 5t090.0 Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: klavikula  

5t090.1 Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: humerus proximálny 5t090.1 Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: humerus proximálny  

5t090.2 Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: humerus diafyzárny 5t090.2 Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: humerus diafyzárny  

5t090.3 Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: humerus distálny 5t090.3 Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: humerus distálny  

5t090.4 Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: radius proximálny 5t090.4 Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: radius proximálny  

5t090.5 Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: radius diafyzárny 5t090.5 Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: radius diafyzárny  

5t090.6 Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: radius distálny 5t090.6 Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: radius distálny  

5t090.7 Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: ulna proximálna 5t090.7 Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: ulna proximálna  

5t090.8 Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: ulna diafyzárna 5t090.8 Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: ulna diafyzárna  

5t090.9 Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: ulna distálna 5t090.9 Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: ulna distálna  

5t090.a Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: karpálne kosti 5t090.a Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: karpálne kosti  

5t090.b Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: metakarpálne kosti 5t090.b Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: metakarpálne kosti  

5t090.c Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: falangy prstov ruky 5t090.c Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: falangy prstov ruky  

5t090.d Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: panva 5t090.d Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: panva  

5t090.e Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: krčok stehennej kosti 5t090.e Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: krčok stehennej kosti  

5t090.f Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: femur proximálny 5t090.f Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: femur proximálny  

5t090.g Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: femur diafyzárny 5t090.g Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: femur diafyzárny  

5t090.h Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: femur distálny 5t090.h Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: femur distálny  

5t090.j Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: patela 5t090.j Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: patela  

5t090.k Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: tibia proximálna 5t090.k Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: tibia proximálna  

5t090.m Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: tibia diafyzárna 5t090.m Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: tibia diafyzárna  

5t090.n Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: tibia distálna 5t090.n Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: tibia distálna  

5t090.p Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: fibula proximálna 5t090.p Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: fibula proximálna  

5t090.q Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: fibula diafyzárna 5t090.q Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: fibula diafyzárna  

5t090.r Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: fibula distálna 5t090.r Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: fibula distálna  

5t090.s Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: talus 5t090.s Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: talus  

5t090.t Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: kalkaneus 5t090.t Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: kalkaneus  

5t090.u Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: tarzálne kosti 5t090.u Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: tarzálne kosti  

5t090.v Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: metatarzálne kosti 5t090.v Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: metatarzálne kosti  



5t090.w Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: falangy prstov nohy 5t090.w Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: falangy prstov nohy  

5t090.x Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: ostatné kosti 5t090.x Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: ostatné kosti  

5t090.z Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: skapula 5t090.z Iné operácie na kostiach: sutúra periostu: skapula  

5t091.0 Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): klavikula 5t091.0 Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): klavikula  

5t091.1 Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): humerus proximálny 5t091.1 Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): humerus proximálny  

5t091.3 Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): humerus distálny 5t091.3 Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): humerus distálny  

5t091.4 Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): radius proximálny 5t091.4 Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): radius proximálny  

5t091.6 Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): radius distálny 5t091.6 Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): radius distálny  

5t091.7 Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): ulna proximálna 5t091.7 Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): ulna proximálna  

5t091.9 Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): ulna distálna 5t091.9 Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): ulna distálna  

5t091.b Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): metakarpálne kosti 5t091.b Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): metakarpálne kosti  

5t091.c Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): falangy prstov ruky 5t091.c Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): falangy prstov ruky  

5t091.d Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): panva 5t091.d Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): panva  

5t091.e Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): krčok stehennej kosti 5t091.e Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): krčok stehennej kosti  

5t091.f Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): femur proximálny 5t091.f Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): femur proximálny  

5t091.h Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): femur distálny 5t091.h Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): femur distálny  

5t091.k Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): tibia proximálna 5t091.k Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): tibia proximálna  

5t091.n Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): tibia distálna 5t091.n Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): tibia distálna  

5t091.p Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): fibula proximálna 5t091.p Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): fibula proximálna  

5t091.r Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): fibula distálna 5t091.r Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): fibula distálna  

5t091.s Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): talus 5t091.s Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): talus  

5t091.t Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): kalkaneus 5t091.t Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): kalkaneus  

5t091.v Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): metatarzálne kosti 5t091.v Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): metatarzálne kosti  

5t091.w Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): falangy prstov nohy 5t091.w Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): falangy prstov nohy  

5t091.x Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): ostatné kosti 5t091.x Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): ostatné kosti  

5t091.z Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): skapula 5t091.z Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (dočasná): skapula  

5t092.0 Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): klavikula 5t092.0 Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): klavikula  

5t092.1 Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): humerus proximálny 5t092.1 Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): humerus proximálny  

5t092.3 Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): humerus distálny 5t092.3 Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): humerus distálny  

5t092.4 Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): radius proximálny 5t092.4 Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): radius proximálny  

5t092.6 Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): radius distálny 5t092.6 Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): radius distálny  

5t092.7 Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): ulna proximálna 5t092.7 Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): ulna proximálna  

5t092.9 Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): ulna distálna 5t092.9 Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): ulna distálna  

5t092.b Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): metakarpálne kosti 5t092.b Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): metakarpálne kosti  

5t092.c Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): falangy prstov ruky 5t092.c Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): falangy prstov ruky  

5t092.d Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): panva 5t092.d Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): panva  

5t092.e Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): krčok stehennej kosti 5t092.e Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): krčok stehennej kosti  

5t092.f Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): femur proximálny 5t092.f Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): femur proximálny  

5t092.h Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): femur distálny 5t092.h Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): femur distálny  

5t092.k Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): tibia proximálna 5t092.k Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): tibia proximálna  

5t092.n Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): tibia distálna 5t092.n Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): tibia distálna  

5t092.p Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): fibula proximálna 5t092.p Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): fibula proximálna  

5t092.r Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): fibula distálna 5t092.r Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): fibula distálna  

5t092.s Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): talus 5t092.s Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): talus  

5t092.t Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): kalkaneus 5t092.t Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): kalkaneus  

5t092.u Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): tarzálne kosti 5t092.u Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): tarzálne kosti  

5t092.v Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): metatarzálne kosti 5t092.v Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): metatarzálne kosti  

5t092.w Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): falangy prstov nohy 5t092.w Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): falangy prstov nohy  

5t092.x Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): ostatné kosti 5t092.x Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): ostatné kosti  

5t092.z Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): skapula 5t092.z Iné operácie na kostiach: epifyzeodéza (stála): skapula  



5t093.0 Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: klavikula 5t093.0 Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: klavikula  

5t093.1 Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: humerus proximálny 5t093.1 Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: humerus proximálny  

5t093.3 Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: humerus distálny 5t093.3 Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: humerus distálny  

5t093.4 Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: radius proximálny 5t093.4 Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: radius proximálny  

5t093.6 Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: radius distálny 5t093.6 Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: radius distálny  

5t093.7 Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: ulna proximálna 5t093.7 Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: ulna proximálna  

5t093.9 Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: ulna distálna 5t093.9 Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: ulna distálna  

5t093.b Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: metakarpálne kosti 5t093.b Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: metakarpálne kosti  

5t093.c Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: falangy prstov ruky 5t093.c Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: falangy prstov ruky  

5t093.d Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: panva 5t093.d Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: panva  

5t093.e Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: krčok stehennej kosti 5t093.e Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: krčok stehennej kosti  

5t093.f Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: femur proximálny 5t093.f Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: femur proximálny  

5t093.h Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: femur distálny 5t093.h Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: femur distálny  

5t093.k Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: tibia proximálna 5t093.k Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: tibia proximálna  

5t093.n Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: tibia distálna 5t093.n Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: tibia distálna  

5t093.p Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: fibula proximálna 5t093.p Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: fibula proximálna  

5t093.r Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: fibula distálna 5t093.r Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: fibula distálna  

5t093.s Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: talus 5t093.s Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: talus  

5t093.t Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: kalkaneus 5t093.t Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: kalkaneus  

5t093.u Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: tarzálne kosti 5t093.u Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: tarzálne kosti  

5t093.v Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: metatarzálne kosti 5t093.v Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: metatarzálne kosti  

5t093.w Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: falangy prstov nohy 5t093.w Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: falangy prstov nohy  

5t093.x Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: ostatné kosti 5t093.x Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: ostatné kosti  

5t093.z Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: skapula 5t093.z Iné operácie na kostiach: liečebná epifyzeolýza: skapula  

5t094 Iné operácie na kostiach: rozrušenie tepelné, laserom perkutánne 5t094 Iné operácie na kostiach: rozrušenie tepelné, laserom perkutánne  

5t095 Iné operácie na kostiach: rozrušenie tepelné, rádiofrekvenciou perkutánne 5t095 Iné operácie na kostiach: rozrušenie tepelné, rádiofrekvenciou perkutánne  

5t096 Iné operácie na kostiach: cielené rozrušenie ultrazvukom riadené podľa MR 5t096 Iné operácie na kostiach: cielené rozrušenie ultrazvukom riadené podľa MR  

5t09x.0 Iné operácie na kostiach: ostatné operácie na kostiach: klavikula 5t09x.0 Iné operácie na kostiach: iné operácie na kostiach: klavikula  2)

5t09x.1 Iné operácie na kostiach: ostatné operácie na kostiach: humerus proximálny 5t09x.1 Iné operácie na kostiach: iné operácie na kostiach: humerus proximálny  2)

5t09x.2 Iné operácie na kostiach: ostatné operácie na kostiach: humerus diafyzárny 5t09x.2 Iné operácie na kostiach: iné operácie na kostiach: humerus diafyzárny  2)

5t09x.3 Iné operácie na kostiach: ostatné operácie na kostiach: humerus distálny 5t09x.3 Iné operácie na kostiach: iné operácie na kostiach: humerus distálny  2)

5t09x.4 Iné operácie na kostiach: ostatné operácie na kostiach: radius proximálny 5t09x.4 Iné operácie na kostiach: iné operácie na kostiach: radius proximálny  2)

5t09x.5 Iné operácie na kostiach: ostatné operácie na kostiach: radius diafyzárny 5t09x.5 Iné operácie na kostiach: iné operácie na kostiach: radius diafyzárny  2)

5t09x.6 Iné operácie na kostiach: ostatné operácie na kostiach: radius distálny 5t09x.6 Iné operácie na kostiach: iné operácie na kostiach: radius distálny  2)

5t09x.7 Iné operácie na kostiach: ostatné operácie na kostiach: ulna proximálna 5t09x.7 Iné operácie na kostiach: iné operácie na kostiach: ulna proximálna  2)

5t09x.8 Iné operácie na kostiach: ostatné operácie na kostiach: ulna diafyzárna 5t09x.8 Iné operácie na kostiach: iné operácie na kostiach: ulna diafyzárna  2)

5t09x.9 Iné operácie na kostiach: ostatné operácie na kostiach: ulna distálna 5t09x.9 Iné operácie na kostiach: iné operácie na kostiach: ulna distálna  2)

5t09x.a Iné operácie na kostiach: ostatné operácie na kostiach: karpálne kosti 5t09x.a Iné operácie na kostiach: iné operácie na kostiach: karpálne kosti  2)

5t09x.b Iné operácie na kostiach: ostatné operácie na kostiach: metakarpálne kosti 5t09x.b Iné operácie na kostiach: iné operácie na kostiach: metakarpálne kosti  2)

5t09x.c Iné operácie na kostiach: ostatné operácie na kostiach: falangy prstov ruky 5t09x.c Iné operácie na kostiach: iné operácie na kostiach: falangy prstov ruky  2)

5t09x.d Iné operácie na kostiach: ostatné operácie na kostiach: panva 5t09x.d Iné operácie na kostiach: iné operácie na kostiach: panva  2)

5t09x.e Iné operácie na kostiach: ostatné operácie na kostiach: krčok stehennej kosti 5t09x.e Iné operácie na kostiach: iné operácie na kostiach: krčok stehennej kosti  2)

5t09x.f Iné operácie na kostiach: ostatné operácie na kostiach: femur proximálny 5t09x.f Iné operácie na kostiach: iné operácie na kostiach: femur proximálny  2)

5t09x.g Iné operácie na kostiach: ostatné operácie na kostiach: femur diafyzárny 5t09x.g Iné operácie na kostiach: iné operácie na kostiach: femur diafyzárny  2)

5t09x.h Iné operácie na kostiach: ostatné operácie na kostiach: femur distálny 5t09x.h Iné operácie na kostiach: iné operácie na kostiach: femur distálny  2)

5t09x.j Iné operácie na kostiach: ostatné operácie na kostiach: patela 5t09x.j Iné operácie na kostiach: iné operácie na kostiach: patela  2)

5t09x.k Iné operácie na kostiach: ostatné operácie na kostiach: tibia proximálna 5t09x.k Iné operácie na kostiach: iné operácie na kostiach: tibia proximálna  2)

5t09x.m Iné operácie na kostiach: ostatné operácie na kostiach: tibia diafyzárna 5t09x.m Iné operácie na kostiach: iné operácie na kostiach: tibia diafyzárna  2)

5t09x.n Iné operácie na kostiach: ostatné operácie na kostiach: tibia distálna 5t09x.n Iné operácie na kostiach: iné operácie na kostiach: tibia distálna  2)

5t09x.p Iné operácie na kostiach: ostatné operácie na kostiach: fibula proximálna 5t09x.p Iné operácie na kostiach: iné operácie na kostiach: fibula proximálna  2)



5t09x.q Iné operácie na kostiach: ostatné operácie na kostiach: fibula diafyzárna 5t09x.q Iné operácie na kostiach: iné operácie na kostiach: fibula diafyzárna  2)

5t09x.r Iné operácie na kostiach: ostatné operácie na kostiach: fibula distálna 5t09x.r Iné operácie na kostiach: iné operácie na kostiach: fibula distálna  2)

5t09x.s Iné operácie na kostiach: ostatné operácie na kostiach: talus 5t09x.s Iné operácie na kostiach: iné operácie na kostiach: talus  2)

5t09x.t Iné operácie na kostiach: ostatné operácie na kostiach: kalkaneus 5t09x.t Iné operácie na kostiach: iné operácie na kostiach: kalkaneus  2)

5t09x.u Iné operácie na kostiach: ostatné operácie na kostiach: tarzálne kosti 5t09x.u Iné operácie na kostiach: iné operácie na kostiach: tarzálne kosti  2)

5t09x.v Iné operácie na kostiach: ostatné operácie na kostiach: metatarzálne kosti 5t09x.v Iné operácie na kostiach: iné operácie na kostiach: metatarzálne kosti  2)

5t09x.w Iné operácie na kostiach: ostatné operácie na kostiach: falangy prstov nohy 5t09x.w Iné operácie na kostiach: iné operácie na kostiach: falangy prstov nohy  2)

5t09x.x Iné operácie na kostiach: ostatné operácie na kostiach: ostatné kosti 5t09x.x Iné operácie na kostiach: iné operácie na kostiach: ostatné kosti  2)

5t09x.z Iné operácie na kostiach: ostatné operácie na kostiach: skapula 5t09x.z Iné operácie na kostiach: iné operácie na kostiach: skapula  2)

5t100.2
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez 

osteosyntézy: humerus diafyzárny
5t100.2

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez 

osteosyntézy: humerus diafyzárny
 

5t100.5
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez 

osteosyntézy: radius diafyzárny
5t100.5

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez 

osteosyntézy: radius diafyzárny
 

5t100.8
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez 

osteosyntézy: ulna diafyzárna
5t100.8

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez 

osteosyntézy: ulna diafyzárna
 

5t100.g
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez 

osteosyntézy: femur diafyzárny
5t100.g

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez 

osteosyntézy: femur diafyzárny
 

5t100.m
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez 

osteosyntézy: tibia diafyzárna
5t100.m

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez 

osteosyntézy: tibia diafyzárna
 

5t100.q
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez 

osteosyntézy: fibula diafyzárna
5t100.q

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez 

osteosyntézy: fibula diafyzárna
 

5t100.x
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez 

osteosyntézy: ostatné kosti
5t100.x

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez 

osteosyntézy: ostatné kosti
 

5t101.2
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: humerus diafyzárny
5t101.2

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: humerus diafyzárny
 

5t101.5
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: radius diafyzárny
5t101.5

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: radius diafyzárny
 

5t101.8
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: ulna diafyzárna
5t101.8

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: ulna diafyzárna
 

5t101.g
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: femur diafyzárny
5t101.g

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: femur diafyzárny
 

5t101.m
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: tibia diafyzárna
5t101.m

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: tibia diafyzárna
 

5t101.q
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: fibula diafyzárna
5t101.q

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: fibula diafyzárna
 

5t101.x
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: ostatné kosti
5t101.x

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: ostatné kosti
 

5t103.2
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: humerus diafyzárny
5t103.2

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: humerus diafyzárny
 

5t103.5
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: radius diafyzárny
5t103.5

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: radius diafyzárny
 

5t103.8
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: ulna diafyzárna
5t103.8

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: ulna diafyzárna
 

5t103.g
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: femur diafyzárny
5t103.g

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: femur diafyzárny
 

5t103.m
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: tibia diafyzárna
5t103.m

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: tibia diafyzárna
 

5t103.q
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: fibula diafyzárna
5t103.q

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: fibula diafyzárna
 

5t103.x
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: ostatné kosti
5t103.x

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: ostatné kosti
 

5t104.2
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: humerus diafyzárny
5t104.2

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: humerus diafyzárny
 

5t104.5
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: radius diafyzárny
5t104.5

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: radius diafyzárny
 

5t104.8
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: ulna diafyzárna
5t104.8

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: ulna diafyzárna
 



5t104.g
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: femur diafyzárny
5t104.g

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: femur diafyzárny
 

5t104.m
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: tibia diafyzárna
5t104.m

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: tibia diafyzárna
 

5t104.q
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: fibula diafyzárna
5t104.q

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: fibula diafyzárna
 

5t104.x
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: ostatné kosti
5t104.x

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: ostatné kosti
 

5t105.2
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

dynamickou kompresívnou skrutkou v dlahe: humerus diafyzárny
5t105.2

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

dynamickou kompresívnou skrutkou v dlahe: humerus diafyzárny
 

5t105.g
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

dynamickou kompresívnou skrutkou v dlahe: femur diafyzárny
5t105.g

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

dynamickou kompresívnou skrutkou v dlahe: femur diafyzárny
 

5t105.x
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

dynamickou kompresívnou skrutkou v dlahe: ostatné kosti
5t105.x

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

dynamickou kompresívnou skrutkou v dlahe: ostatné kosti
 

5t106.2
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

nezaisteným predvŕtaným intramedulárnym klincom: humerus diafyzárny
5t106.2

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

nezaisteným predvŕtaným intramedulárnym klincom: humerus diafyzárny
 

5t106.5
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

nezaisteným predvŕtaným intramedulárnym klincom: radius diafyzárny
5t106.5

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

nezaisteným predvŕtaným intramedulárnym klincom: radius diafyzárny
 

5t106.8
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

nezaisteným predvŕtaným intramedulárnym klincom: ulna diafyzárna
5t106.8

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

nezaisteným predvŕtaným intramedulárnym klincom: ulna diafyzárna
 

5t106.g
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

nezaisteným predvŕtaným intramedulárnym klincom: femur diafyzárny
5t106.g

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

nezaisteným predvŕtaným intramedulárnym klincom: femur diafyzárny
 

5t106.m
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

nezaisteným predvŕtaným intramedulárnym klincom: tibia diafyzárna
5t106.m

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

nezaisteným predvŕtaným intramedulárnym klincom: tibia diafyzárna
 

5t106.q
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

nezaisteným predvŕtaným intramedulárnym klincom: fibula diafyzárna
5t106.q

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

nezaisteným predvŕtaným intramedulárnym klincom: fibula diafyzárna
 

5t106.x
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

nezaisteným predvŕtaným intramedulárnym klincom: ostatné kosti
5t106.x

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

nezaisteným predvŕtaným intramedulárnym klincom: ostatné kosti
 

5t107.2
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

zaisteným intramedulárnym klincom: humerus diafyzárny
5t107.2

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

zaisteným intramedulárnym klincom: humerus diafyzárny
 

5t107.5
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

zaisteným intramedulárnym klincom: radius diafyzárny
5t107.5

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

zaisteným intramedulárnym klincom: radius diafyzárny
 

5t107.8
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

zaisteným intramedulárnym klincom: ulna diafyzárna
5t107.8

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

zaisteným intramedulárnym klincom: ulna diafyzárna
 

5t107.g
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

zaisteným intramedulárnym klincom: femur diafyzárny
5t107.g

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

zaisteným intramedulárnym klincom: femur diafyzárny
 

5t107.m
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

zaisteným intramedulárnym klincom: tibia diafyzárna
5t107.m

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

zaisteným intramedulárnym klincom: tibia diafyzárna
 

5t107.q
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

zaisteným intramedulárnym klincom: fibula diafyzárna
5t107.q

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

zaisteným intramedulárnym klincom: fibula diafyzárna
 

5t107.x
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

zaisteným intramedulárnym klincom: ostatné kosti
5t107.x

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

zaisteným intramedulárnym klincom: ostatné kosti
 

5t108.2
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: humerus diafyzárny
5t108.2

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: humerus diafyzárny
 

5t108.g
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: femur diafyzárny
5t108.g

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: femur diafyzárny
 

5t108.m
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: tibia diafyzárna
5t108.m

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: tibia diafyzárna
 

5t108.x
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: ostatné kosti
5t108.x

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: ostatné kosti
 

5t109.g
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

transfixačným klincom: femur diafyzárny
5t109.g

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

transfixačným klincom: femur diafyzárny
 

5t109.m
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

transfixačným klincom: tibia diafyzárna
5t109.m

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

transfixačným klincom: tibia diafyzárna
 

5t109.x
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

transfixačným klincom: ostatné kosti
5t109.x

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

transfixačným klincom: ostatné kosti
 



5t10a.2
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): humerus diafyzárny
5t10a.2

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): humerus diafyzárny
 

5t10a.5
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): radius diafyzárny
5t10a.5

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): radius diafyzárny
 

5t10a.8
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): ulna diafyzárna
5t10a.8

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): ulna diafyzárna
 

5t10a.g
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): femur diafyzárny
5t10a.g

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): femur diafyzárny
 

5t10a.m
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): tibia diafyzárna
5t10a.m

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): tibia diafyzárna
 

5t10a.q
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): fibula diafyzárna
5t10a.q

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): fibula diafyzárna
 

5t10a.x
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): ostatné kosti
5t10a.x

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): ostatné kosti
 

5t10b.2
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: humerus diafyzárny
5t10b.2

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: humerus diafyzárny
 

5t10b.5
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: radius diafyzárny
5t10b.5

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: radius diafyzárny
 

5t10b.8
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: ulna diafyzárna
5t10b.8

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: ulna diafyzárna
 

5t10b.g
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: femur diafyzárny
5t10b.g

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: femur diafyzárny
 

5t10b.m
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: tibia diafyzárna
5t10b.m

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: tibia diafyzárna
 

5t10b.q
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: fibula diafyzárna
5t10b.q

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: fibula diafyzárna
 

5t10b.x
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: ostatné kosti
5t10b.x

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: ostatné kosti
 

5t10c.2
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: humerus diafyzárny
5t10c.2

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: humerus diafyzárny
 

5t10c.g
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: femur diafyzárny
5t10c.g

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: femur diafyzárny
 

5t10c.m
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: tibia diafyzárna
5t10c.m

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: tibia diafyzárna
 

5t10c.x
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: ostatné kosti
5t10c.x

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: ostatné kosti
 

5t10t.2
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: humerus diafyzárny
5t10t.2

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: humerus diafyzárny
 

5t10t.5
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: radius diafyzárny
5t10t.5

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: radius diafyzárny
 

5t10t.8
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: ulna diafyzárna
5t10t.8

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: ulna diafyzárna
 

5t10t.g
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: femur diafyzárny
5t10t.g

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: femur diafyzárny
 

5t10t.m
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: tibia diafyzárna
5t10t.m

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: tibia diafyzárna
 

5t10t.q
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: fibula diafyzárna
5t10t.q

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: fibula diafyzárna
 

5t10t.x
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: ostatné kosti
5t10t.x

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: ostatné kosti
 

5t10v.2
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): humerus diafyzárny
5t10v.2

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): humerus diafyzárny
 



5t10v.5
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): radius diafyzárny
5t10v.5

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): radius diafyzárny
 

5t10v.8
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): ulna diafyzárna
5t10v.8

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): ulna diafyzárna
 

5t10v.g
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): femur diafyzárny
5t10v.g

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): femur diafyzárny
 

5t10v.m
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): tibia diafyzárna
5t10v.m

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): tibia diafyzárna
 

5t10v.q
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): fibula diafyzárna
5t10v.q

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): fibula diafyzárna
 

5t10v.x
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): ostatné kosti
5t10v.x

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): ostatné kosti
 

5t10x.2
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

iným osteosyntetickým materiálom: humerus diafyzárny
5t10x.2

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

iným osteosyntetickým materiálom: humerus diafyzárny
 

5t10x.5
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

iným osteosyntetickým materiálom: radius diafyzárny
5t10x.5

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

iným osteosyntetickým materiálom: radius diafyzárny
 

5t10x.8
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

iným osteosyntetickým materiálom: ulna diafyzárna
5t10x.8

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

iným osteosyntetickým materiálom: ulna diafyzárna
 

5t10x.g
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

iným osteosyntetickým materiálom: femur diafyzárny
5t10x.g

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

iným osteosyntetickým materiálom: femur diafyzárny
 

5t10x.m
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

iným osteosyntetickým materiálom: tibia diafyzárna
5t10x.m

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

iným osteosyntetickým materiálom: tibia diafyzárna
 

5t10x.q
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

iným osteosyntetickým materiálom: fibula diafyzárna
5t10x.q

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

iným osteosyntetickým materiálom: fibula diafyzárna
 

5t10x.x
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

iným osteosyntetickým materiálom: ostatné kosti
5t10x.x

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

iným osteosyntetickým materiálom: ostatné kosti
 

5t10z.2
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: humerus diafyzárny
5t10z.2

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: humerus diafyzárny
 

5t10z.5
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: radius diafyzárny
5t10z.5

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: radius diafyzárny
 

5t10z.8
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: ulna diafyzárna
5t10z.8

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: ulna diafyzárna
 

5t10z.g
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: femur diafyzárny
5t10z.g

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: femur diafyzárny
 

5t10z.m
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: tibia diafyzárna
5t10z.m

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: tibia diafyzárna
 

5t10z.q
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: fibula diafyzárna
5t10z.q

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: fibula diafyzárna
 

5t10z.x
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: ostatné kosti
5t10z.x

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: ostatné kosti
 

5t110.2
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: bez osteosyntézy: 

humerus diafyzárny
5t110.2

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: bez osteosyntézy: 

humerus diafyzárny
 

5t110.5
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: bez osteosyntézy: 

radius diafyzárny
5t110.5

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: bez osteosyntézy: 

radius diafyzárny
 

5t110.8
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: bez osteosyntézy: 

ulna diafyzárna
5t110.8

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: bez osteosyntézy: 

ulna diafyzárna
 

5t110.g
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: bez osteosyntézy: 

femur diafyzárny
5t110.g

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: bez osteosyntézy: 

femur diafyzárny
 

5t110.m
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: bez osteosyntézy: 

tibia diafyzárna
5t110.m

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: bez osteosyntézy: 

tibia diafyzárna
 

5t110.q
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: bez osteosyntézy: 

fibula diafyzárna
5t110.q

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: bez osteosyntézy: 

fibula diafyzárna
 

5t110.x
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: bez osteosyntézy: 

ostatné kosti
5t110.x

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: bez osteosyntézy: 

ostatné kosti
 

5t113.2
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: humerus diafyzárny
5t113.2

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: humerus diafyzárny
 

5t113.5
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: radius diafyzárny
5t113.5

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: radius diafyzárny
 



5t113.8
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: ulna diafyzárna
5t113.8

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: ulna diafyzárna
 

5t113.g
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: femur diafyzárny
5t113.g

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: femur diafyzárny
 

5t113.m
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: tibia diafyzárna
5t113.m

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: tibia diafyzárna
 

5t113.q
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: fibula diafyzárna
5t113.q

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: fibula diafyzárna
 

5t113.x
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: ostatné kosti
5t113.x

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: ostatné kosti
 

5t114.2
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: humerus diafyzárny
5t114.2

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: humerus diafyzárny
 

5t114.5
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: radius diafyzárny
5t114.5

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: radius diafyzárny
 

5t114.8
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: ulna diafyzárna
5t114.8

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: ulna diafyzárna
 

5t114.g
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: femur diafyzárny
5t114.g

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: femur diafyzárny
 

5t114.m
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: tibia diafyzárna
5t114.m

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: tibia diafyzárna
 

5t114.q
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: fibula diafyzárna
5t114.q

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: fibula diafyzárna
 

5t114.x
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: ostatné kosti
5t114.x

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: ostatné kosti
 

5t115.2
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

dynamickou kompresívnou skrutkou v dlahe: humerus diafyzárny
5t115.2

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

dynamickou kompresívnou skrutkou v dlahe: humerus diafyzárny
 

5t115.g
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

dynamickou kompresívnou skrutkou v dlahe: femur diafyzárny
5t115.g

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

dynamickou kompresívnou skrutkou v dlahe: femur diafyzárny
 

5t115.x
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

dynamickou kompresívnou skrutkou v dlahe: ostatné kosti
5t115.x

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

dynamickou kompresívnou skrutkou v dlahe: ostatné kosti
 

5t116.2
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

nezaisteným predvŕtaným intramedulárnym klincom: humerus diafyzárny
5t116.2

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

nezaisteným predvŕtaným intramedulárnym klincom: humerus diafyzárny
 

5t116.5
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

nezaisteným predvŕtaným intramedulárnym klincom: radius diafyzárny
5t116.5

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

nezaisteným predvŕtaným intramedulárnym klincom: radius diafyzárny
 

5t116.8
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

nezaisteným predvŕtaným intramedulárnym klincom: ulna diafyzárna
5t116.8

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

nezaisteným predvŕtaným intramedulárnym klincom: ulna diafyzárna
 

5t116.g
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

nezaisteným predvŕtaným intramedulárnym klincom: femur diafyzárny
5t116.g

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

nezaisteným predvŕtaným intramedulárnym klincom: femur diafyzárny
 

5t116.m
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

nezaisteným predvŕtaným intramedulárnym klincom: tibia diafyzárna
5t116.m

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

nezaisteným predvŕtaným intramedulárnym klincom: tibia diafyzárna
 

5t116.q
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

nezaisteným predvŕtaným intramedulárnym klincom: fibula diafyzárna
5t116.q

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

nezaisteným predvŕtaným intramedulárnym klincom: fibula diafyzárna
 

5t116.x
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

nezaisteným predvŕtaným intramedulárnym klincom: ostatné kosti
5t116.x

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

nezaisteným predvŕtaným intramedulárnym klincom: ostatné kosti
 

5t117.2
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

zaisteným intramedulárnym klincom: humerus diafyzárny
5t117.2

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

zaisteným intramedulárnym klincom: humerus diafyzárny
 

5t117.5
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

zaisteným intramedulárnym klincom: radius diafyzárny
5t117.5

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

zaisteným intramedulárnym klincom: radius diafyzárny
 

5t117.8
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

zaisteným intramedulárnym klincom: ulna diafyzárna
5t117.8

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

zaisteným intramedulárnym klincom: ulna diafyzárna
 

5t117.g
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

zaisteným intramedulárnym klincom: femur diafyzárny
5t117.g

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

zaisteným intramedulárnym klincom: femur diafyzárny
 

5t117.m
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

zaisteným intramedulárnym klincom: tibia diafyzárna
5t117.m

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

zaisteným intramedulárnym klincom: tibia diafyzárna
 

5t117.q
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

zaisteným intramedulárnym klincom: fibula diafyzárna
5t117.q

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

zaisteným intramedulárnym klincom: fibula diafyzárna
 

5t117.x
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

zaisteným intramedulárnym klincom: ostatné kosti
5t117.x

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

zaisteným intramedulárnym klincom: ostatné kosti
 



5t118.2
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: humerus diafyzárny
5t118.2

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: humerus diafyzárny
 

5t118.g
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: femur diafyzárny
5t118.g

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: femur diafyzárny
 

5t118.m
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: tibia diafyzárna
5t118.m

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: tibia diafyzárna
 

5t118.x
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: ostatné kosti
5t118.x

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: ostatné kosti
 

5t11a.2
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): humerus diafyzárny
5t11a.2

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): humerus diafyzárny
 

5t11a.5
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): radius diafyzárny
5t11a.5

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): radius diafyzárny
 

5t11a.8
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): ulna diafyzárna
5t11a.8

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): ulna diafyzárna
 

5t11a.g
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): femur diafyzárny
5t11a.g

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): femur diafyzárny
 

5t11a.m
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): tibia diafyzárna
5t11a.m

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): tibia diafyzárna
 

5t11a.q
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): fibula diafyzárna
5t11a.q

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): fibula diafyzárna
 

5t11a.x
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): ostatné kosti
5t11a.x

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): ostatné kosti
 

5t11b.2
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: humerus diafyzárny
5t11b.2

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: humerus diafyzárny
 

5t11b.5
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: radius diafyzárny
5t11b.5

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: radius diafyzárny
 

5t11b.8
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: ulna diafyzárna
5t11b.8

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: ulna diafyzárna
 

5t11b.g
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: femur diafyzárny
5t11b.g

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: femur diafyzárny
 

5t11b.m
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: tibia diafyzárna
5t11b.m

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: tibia diafyzárna
 

5t11b.q
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: fibula diafyzárna
5t11b.q

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: fibula diafyzárna
 

5t11b.x
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: ostatné kosti
5t11b.x

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: ostatné kosti
 

5t11c.2
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: humerus diafyzárny
5t11c.2

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: humerus diafyzárny
 

5t11c.g
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: femur diafyzárny
5t11c.g

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: femur diafyzárny
 

5t11c.m
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: tibia diafyzárna
5t11c.m

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: tibia diafyzárna
 

5t11c.x
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: ostatné kosti
5t11c.x

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: ostatné kosti
 

5t11t.2
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: humerus diafyzárny
5t11t.2

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: humerus diafyzárny
 

5t11t.5
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: radius diafyzárny
5t11t.5

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: radius diafyzárny
 



5t11t.8
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: ulna diafyzárna
5t11t.8

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: ulna diafyzárna
 

5t11t.g
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: femur diafyzárny
5t11t.g

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: femur diafyzárny
 

5t11t.m
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: tibia diafyzárna
5t11t.m

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: tibia diafyzárna
 

5t11t.q
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: fibula diafyzárna
5t11t.q

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: fibula diafyzárna
 

5t11t.x
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: ostatné kosti
5t11t.x

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: ostatné kosti
 

5t11v.2
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): humerus diafyzárny
5t11v.2

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): humerus diafyzárny
 

5t11v.5
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): radius diafyzárny
5t11v.5

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): radius diafyzárny
 

5t11v.8
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

hruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): ulna diafyzárna
5t11v.8

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

hruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): ulna diafyzárna
 

5t11v.g
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

hruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): femur diafyzárny
5t11v.g

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

hruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): femur diafyzárny
 

5t11v.m
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): tibia diafyzárna
5t11v.m

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): tibia diafyzárna
 

5t11v.q
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): fibula diafyzárna
5t11v.q

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): fibula diafyzárna
 

5t11v.x
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

hruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): ostatné kosti
5t11v.x

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

hruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): ostatné kosti
 

5t11x.2
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: humerus diafyzárny
5t11x.2

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: humerus diafyzárny
 

5t11x.5
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: radius diafyzárny
5t11x.5

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: radius diafyzárny
 

5t11x.8
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: ulna diafyzárna
5t11x.8

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: ulna diafyzárna
 

5t11x.g
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: femur diafyzárny
5t11x.g

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: femur diafyzárny
 

5t11x.m
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: tibia diafyzárna
5t11x.m

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: tibia diafyzárna
 

5t11x.q
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: fibula diafyzárna
5t11x.q

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: fibula diafyzárna
 

5t11x.x
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: ostatné kosti
5t11x.x

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: ostatné kosti
 

5t11y.2
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza bližšie 

neurčeným materiálom: humerus diafyzárny
5t11y.2

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza bližšie 

neurčeným materiálom: humerus diafyzárny
 

5t11y.5
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza bližšie 

neurčeným materiálom: radius diafyzárny
5t11y.5

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza bližšie 

neurčeným materiálom: radius diafyzárny
 

5t11y.8
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza bližšie 

neurčeným materiálom: ulna diafyzárna
5t11y.8

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza bližšie 

neurčeným materiálom: ulna diafyzárna
 

5t11y.g
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza bližšie 

neurčeným materiálom: femur diafyzárny
5t11y.g

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza bližšie 

neurčeným materiálom: femur diafyzárny
 

5t11y.m
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza bližšie 

neurčeným materiálom: tibia diafyzárna
5t11y.m

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza bližšie 

neurčeným materiálom: tibia diafyzárna
 

5t11y.q
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza bližšie 

neurčeným materiálom: fibula diafyzárna
5t11y.q

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza bližšie 

neurčeným materiálom: fibula diafyzárna
 

5t11y.x
Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza bližšie 

neurčeným materiálom: ostatné kosti
5t11y.x

Otvorená repozícia zlomeniny v diafyzárnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza bližšie 

neurčeným materiálom: ostatné kosti
 

5t120.1
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: 

humerus proximálny
5t120.1

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: 

humerus proximálny
 

5t120.3
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: 

humerus distálny
5t120.3

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: 

humerus distálny
 

5t120.4
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: 

radius proximálny
5t120.4

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: 

radius proximálny
 



5t120.6
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: 

radius distálny
5t120.6

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: 

radius distálny
 

5t120.7
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: 

ulna proximálna
5t120.7

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: 

ulna proximálna
 

5t120.9
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: 

ulna distálna
5t120.9

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: 

ulna distálna
 

5t120.e
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: 

krčok stehennej kosti
5t120.e

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: 

krčok stehennej kosti
 

5t120.f
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: 

femur proximálny
5t120.f

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: 

femur proximálny
 

5t120.h
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: 

femur distálny
5t120.h

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: 

femur distálny
 

5t120.j
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: 

patela
5t120.j

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: 

patela
 

5t120.k
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: 

tibia proximálna
5t120.k

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: 

tibia proximálna
 

5t120.n
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: 

tibia distálna
5t120.n

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: 

tibia distálna
 

5t120.p
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: 

fibula proximálna
5t120.p

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: 

fibula proximálna
 

5t120.r
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: 

fibula distálna
5t120.r

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: 

fibula distálna
 

5t120.x
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: 

ostatné kosti
5t120.x

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: 

ostatné kosti
 

5t121.1
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: humerus proximálny
5t121.1

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: humerus proximálny
 

5t121.3
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: humerus distálny
5t121.3

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: humerus distálny
 

5t121.4
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: radius proximálny
5t121.4

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: radius proximálny
 

5t121.6
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: radius distálny
5t121.6

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: radius distálny
 

5t121.7
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: ulna proximálna
5t121.7

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: ulna proximálna
 

5t121.9
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: ulna distálna
5t121.9

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: ulna distálna
 

5t121.e
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: krčok stehennej kosti
5t121.e

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: krčok stehennej kosti
 

5t121.f
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: femur proximálny
5t121.f

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: femur proximálny
 

5t121.h
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: femur distálny
5t121.h

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: femur distálny
 

5t121.j
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: patela
5t121.j

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: patela
 

5t121.k
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: tibia proximálna
5t121.k

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: tibia proximálna
 

5t121.n
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: tibia distálna
5t121.n

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: tibia distálna
 

5t121.p
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: fibula proximálna
5t121.p

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: fibula proximálna
 

5t121.r
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: fibula distálna
5t121.r

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: fibula distálna
 

5t121.x
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: ostatné kosti
5t121.x

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci skrutky: ostatné kosti
 

5t123.1
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: humerus proximálny
5t123.1

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: humerus proximálny
 

5t123.3
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: humerus distálny
5t123.3

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: humerus distálny
 



5t123.4
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: radius proximálny
5t123.4

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: radius proximálny
 

5t123.6
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: radius distálny
5t123.6

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: radius distálny
 

5t123.7
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: ulna proximálna
5t123.7

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: ulna proximálna
 

5t123.9
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: ulna distálna
5t123.9

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: ulna distálna
 

5t123.e
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: krčok stehennej kosti
5t123.e

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: krčok stehennej kosti
 

5t123.f
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: femur proximálny
5t123.f

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: femur proximálny
 

5t123.h
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: femur distálny
5t123.h

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: femur distálny
 

5t123.j
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: patela
5t123.j

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: patela
 

5t123.k
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: tibia proximálna
5t123.k

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: tibia proximálna
 

5t123.n
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: tibia distálna
5t123.n

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: tibia distálna
 

5t123.p
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: fibula proximálna
5t123.p

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: fibula proximálna
 

5t123.r
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: fibula distálna
5t123.r

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: fibula distálna
 

5t123.x
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: ostatné kosti
5t123.x

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: ostatné kosti
 

5t124.1
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: humerus proximálny
5t124.1

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: humerus proximálny
 

5t124.3
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: humerus distálny
5t124.3

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: humerus distálny
 

5t124.4
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: radius proximálny
5t124.4

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: radius proximálny
 

5t124.6
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: radius distálny
5t124.6

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: radius distálny
 

5t124.7
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: ulna proximálna
5t124.7

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: ulna proximálna
 

5t124.9
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: ulna distálna
5t124.9

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: ulna distálna
 

5t124.e
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: krčok stehennej kosti
5t124.e

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: krčok stehennej kosti
 

5t124.f
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: femur proximálny
5t124.f

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: femur proximálny
 

5t124.h
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: femur distálny
5t124.h

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: femur distálny
 

5t124.j
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: patela
5t124.j

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: patela
 

5t124.k
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: tibia proximálna
5t124.k

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: tibia proximálna
 

5t124.n
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: tibia distálna
5t124.n

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: tibia distálna
 

5t124.p
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: fibula proximálna
5t124.p

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: fibula proximálna
 

5t124.r
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: fibula distálna
5t124.r

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: fibula distálna
 

5t124.x
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: ostatné kosti
5t124.x

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za 

pomoci drôtu alebo ťahovej serkláže: ostatné kosti
 

5t125.1
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

dynamickou kompresívnou skrutkou v dlahe: humerus proximálny
5t125.1

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

dynamickou kompresívnou skrutkou v dlahe: humerus proximálny
 



5t125.e
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

dynamickou kompresívnou skrutkou v dlahe: krčok stehennej kosti
5t125.e

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

dynamickou kompresívnou skrutkou v dlahe: krčok stehennej kosti
 

5t125.f
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

dynamickou kompresívnou skrutkou v dlahe: femur proximálny
5t125.f

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

dynamickou kompresívnou skrutkou v dlahe: femur proximálny
 

5t125.h
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

dynamickou kompresívnou skrutkou v dlahe: femur distálny
5t125.h

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

dynamickou kompresívnou skrutkou v dlahe: femur distálny
 

5t125.k
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

dynamickou kompresívnou skrutkou v dlahe: tibia proximálna
5t125.k

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

dynamickou kompresívnou skrutkou v dlahe: tibia proximálna
 

5t125.x
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

dynamickou kompresívnou skrutkou v dlahe: ostatné kosti
5t125.x

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

dynamickou kompresívnou skrutkou v dlahe: ostatné kosti
 

5t128.1
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: humerus proximálny
5t128.1

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: humerus proximálny
 

5t128.e
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: krčok stehennej kosti
5t128.e

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: krčok stehennej kosti
 

5t128.f
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: femur proximálny
5t128.f

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: femur proximálny
 

5t128.x
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: ostatné kosti
5t128.x

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: ostatné kosti
 

5t129.e
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

transfixačným klincom: krčok stehennej kosti
5t129.e

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

transfixačným klincom: krčok stehennej kosti
 

5t129.f
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

transfixačným klincom: femur proximálny
5t129.f

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

transfixačným klincom: femur proximálny
 

5t129.h
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

transfixačným klincom: femur distálny
5t129.h

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

transfixačným klincom: femur distálny
 

5t129.k
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

transfixačným klincom: tibia proximálna
5t129.k

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

transfixačným klincom: tibia proximálna
 

5t129.n
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

transfixačným klincom: tibia distálna
5t129.n

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

transfixačným klincom: tibia distálna
 

5t129.x
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

transfixačným klincom: ostatné kosti
5t129.x

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

transfixačným klincom: ostatné kosti
 

5t12a.1
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): humerus proximálny
5t12a.1

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): humerus proximálny
 

5t12a.3
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): humerus distálny
5t12a.3

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): humerus distálny
 

5t12a.4
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): radius proximálny
5t12a.4

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): radius proximálny
 

5t12a.6
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): radius distálny
5t12a.6

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): radius distálny
 

5t12a.7
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): ulna proximálna
5t12a.7

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): ulna proximálna
 

5t12a.9
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): ulna distálna
5t12a.9

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): ulna distálna
 

5t12a.e
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): krčok stehennej kosti
5t12a.e

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): krčok stehennej kosti
 

5t12a.f
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): femur proximálny
5t12a.f

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): femur proximálny
 



5t12a.h
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): femur distálny
5t12a.h

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): femur distálny
 

5t12a.j
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): patela
5t12a.j

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): patela
 

5t12a.k
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): tibia proximálna
5t12a.k

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): tibia proximálna
 

5t12a.n
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): tibia distálna
5t12a.n

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): tibia distálna
 

5t12a.p
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): fibula proximálna
5t12a.p

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): fibula proximálna
 

5t12a.r
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): fibula distálna
5t12a.r

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): fibula distálna
 

5t12a.x
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): ostatné kosti
5t12a.x

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): ostatné kosti
 

5t12b.1
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: humerus proximálny
5t12b.1

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: humerus proximálny
 

5t12b.3
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: humerus distálny
5t12b.3

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: humerus distálny
 

5t12b.4
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: radius proximálny
5t12b.4

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: radius proximálny
 

5t12b.6
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: radius distálny
5t12b.6

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: radius distálny
 

5t12b.7
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: ulna proximálna
5t12b.7

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: ulna proximálna
 

5t12b.9
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: ulna distálna
5t12b.9

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: ulna distálna
 

5t12b.e
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: krčok stehennej kosti
5t12b.e

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: krčok stehennej kosti
 

5t12b.f
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: femur proximálny
5t12b.f

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: femur proximálny
 

5t12b.h
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: femur distálny
5t12b.h

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: femur distálny
 

5t12b.j
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: patela
5t12b.j

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: patela
 

5t12b.k
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: tibia proximálna
5t12b.k

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: tibia proximálna
 

5t12b.n
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: tibia distálna
5t12b.n

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: tibia distálna
 

5t12b.p
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: fibula proximálna
5t12b.p

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: fibula proximálna
 

5t12b.r
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: fibula distálna
5t12b.r

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: fibula distálna
 

5t12b.x
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: ostatné kosti
5t12b.x

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: ostatné kosti
 

5t12c.1
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: humerus proximálny
5t12c.1

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: humerus proximálny
 

5t12c.3
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: humerus distálny
5t12c.3

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: humerus distálny
 

5t12c.e
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: krčok stehennej kosti
5t12c.e

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: krčok stehennej kosti
 

5t12c.f
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: femur proximálny
5t12c.f

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: femur proximálny
 



5t12c.h
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: femur distálny
5t12c.h

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: femur distálny
 

5t12c.k
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: tibia proximálna
5t12c.k

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: tibia proximálna
 

5t12c.x
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: ostatné kosti
5t12c.x

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: ostatné kosti
 

5t12d.h
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza skobou: 

femur distálny
5t12d.h

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza skobou: 

femur distálny
 

5t12d.j
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza skobou: 

patela
5t12d.j

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza skobou: 

patela
 

5t12d.k
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza skobou: 

tibia proximálna
5t12d.k

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza skobou: 

tibia proximálna
 

5t12d.n
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza skobou: 

tibia distálna
5t12d.n

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza skobou: 

tibia distálna
 

5t12d.p
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza skobou: 

fibula proximálna
5t12d.p

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza skobou: 

fibula proximálna
 

5t12d.r
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza skobou: 

fibula distálna
5t12d.r

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza skobou: 

fibula distálna
 

5t12d.x
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza skobou: 

ostatné kosti
5t12d.x

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza skobou: 

ostatné kosti
 

5t12t.1
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: humerus proximálny
5t12t.1

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: humerus proximálny
 

5t12t.3
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: humerus distálny
5t12t.3

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: humerus distálny
 

5t12t.4
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: radius proximálny
5t12t.4

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: radius proximálny
 

5t12t.6
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: radius distálny
5t12t.6

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: radius distálny
 

5t12t.7
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: ulna proximálna
5t12t.7

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: ulna proximálna
 

5t12t.9
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: ulna distálna
5t12t.9

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: ulna distálna
 

5t12t.e
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: krčok stehennej kosti
5t12t.e

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: krčok stehennej kosti
 

5t12t.f
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: femur proximálny
5t12t.f

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: femur proximálny
 

5t12t.h
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: femur distálny
5t12t.h

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: femur distálny
 

5t12t.j
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: patela
5t12t.j

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: patela
 

5t12t.k
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: tibia proximálna
5t12t.k

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: tibia proximálna
 

5t12t.n
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: tibia distálna
5t12t.n

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: tibia distálna
 

5t12t.p
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: fibula proximálna
5t12t.p

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: fibula proximálna
 

5t12t.r
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: fibula distálna
5t12t.r

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: fibula distálna
 

5t12t.x
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: ostatné kosti
5t12t.x

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

vonkajším skeletárnym fixátorom: ostatné kosti
 

5t12v.1
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): humerus proximálny
5t12v.1

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): humerus proximálny
 

5t12v.3
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): humerus distálny
5t12v.3

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): humerus distálny
 

5t12v.4
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): radius proximálny
5t12v.4

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): radius proximálny
 

5t12v.6
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): radius distálny
5t12v.6

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): radius distálny
 



5t12v.7
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): ulna proximálna
5t12v.7

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): ulna proximálna
 

5t12v.9
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): ulna distálna
5t12v.9

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): ulna distálna
 

5t12v.e
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): krčok stehennej kosti
5t12v.e

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): krčok stehennej kosti
 

5t12v.f
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): femur proximálny
5t12v.f

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): femur proximálny
 

5t12v.h
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): femur distálny
5t12v.h

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): femur distálny
 

5t12v.j
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): patela
5t12v.j

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): patela
 

5t12v.k
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): tibia proximálna
5t12v.k

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): tibia proximálna
 

5t12v.n
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): tibia distálna
5t12v.n

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): tibia distálna
 

5t12v.p
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): fibula proximálna
5t12v.p

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): fibula proximálna
 

5t12v.r
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): fibula distálna
5t12v.r

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): fibula distálna
 

5t12v.x
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): ostatné kosti
5t12v.x

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

kruhovým vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): ostatné kosti
 

5t12x.1
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: humerus proximálny
5t12x.1

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: humerus proximálny
 

5t12x.3
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: humerus distálny
5t12x.3

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: humerus distálny
 

5t12x.4
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: radius proximálny
5t12x.4

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: radius proximálny
 

5t12x.6
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: radius distálny
5t12x.6

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: radius distálny
 

5t12x.7
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: ulna proximálna
5t12x.7

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: ulna proximálna
 

5t12x.9
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: ulna distálna
5t12x.9

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: ulna distálna
 

5t12x.e
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: krčok stehennej kosti
5t12x.e

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: krčok stehennej kosti
 

5t12x.f
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: femur proximálny
5t12x.f

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: femur proximálny
 

5t12x.h
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: femur distálny
5t12x.h

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: femur distálny
 

5t12x.j
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: patela
5t12x.j

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: patela
 

5t12x.k
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: tibia proximálna
5t12x.k

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: tibia proximálna
 

5t12x.n
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: tibia distálna
5t12x.n

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: tibia distálna
 

5t12x.p
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: fibula proximálna
5t12x.p

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: fibula proximálna
 

5t12x.r
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: fibula distálna
5t12x.r

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: fibula distálna
 

5t12x.x
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: ostatné kosti
5t12x.x

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: ostatné kosti
 

5t12z.1
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: humerus proximálny
5t12z.1

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: humerus proximálny
 

5t12z.3
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: humerus distálny
5t12z.3

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: humerus distálny
 

5t12z.4
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: radius proximálny
5t12z.4

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: radius proximálny
 



5t12z.6
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: radius distálny
5t12z.6

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: radius distálny
 

5t12z.7
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: ulna proximálna
5t12z.7

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: ulna proximálna
 

5t12z.9
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: ulna distálna
5t12z.9

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: ulna distálna
 

5t12z.e
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: krčok stehennej kosti
5t12z.e

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: krčok stehennej kosti
 

5t12z.f
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: femur proximálny
5t12z.f

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: femur proximálny
 

5t12z.h
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: femur distálny
5t12z.h

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: femur distálny
 

5t12z.j
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: patela
5t12z.j

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: patela
 

5t12z.k
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: tibia proximálna
5t12z.k

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: tibia proximálna
 

5t12z.n
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: tibia distálna
5t12z.n

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: tibia distálna
 

5t12z.p
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: fibula proximálna
5t12z.p

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: fibula proximálna
 

5t12z.r
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: fibula distálna
5t12z.r

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: fibula distálna
 

5t12z.x
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: ostatné kosti
5t12z.x

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: ostatné kosti
 

5t131.1
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

skrutky: humerus proximálny
5t131.1

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

skrutky: humerus proximálny
 

5t131.3
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

skrutky: humerus distálny
5t131.3

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

skrutky: humerus distálny
 

5t131.4
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

skrutky: radius proximálny
5t131.4

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

skrutky: radius proximálny
 

5t131.6
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

skrutky: radius distálny
5t131.6

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

skrutky: radius distálny
 

5t131.7
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

skrutky: ulna proximálna
5t131.7

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

skrutky: ulna proximálna
 

5t131.9
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

skrutky: ulna distálna
5t131.9

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

skrutky: ulna distálna
 

5t131.e
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

skrutky: krčok stehennej kosti
5t131.e

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

skrutky: krčok stehennej kosti
 

5t131.f
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

skrutky: femur proximálny
5t131.f

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

skrutky: femur proximálny
 

5t131.h
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

skrutky: femur distálny
5t131.h

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

skrutky: femur distálny
 

5t131.j
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

skrutky: patela
5t131.j

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

skrutky: patela
 

5t131.k
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

skrutky: tibia proximálna
5t131.k

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

skrutky: tibia proximálna
 

5t131.n
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

skrutky: tibia distálna
5t131.n

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

skrutky: tibia distálna
 

5t131.p
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

skrutky: fibula proximálna
5t131.p

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

skrutky: fibula proximálna
 

5t131.r
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

skrutky: fibula distálna
5t131.r

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

skrutky: fibula distálna
 

5t131.x
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

skrutky: ostatné kosti
5t131.x

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

skrutky: ostatné kosti
 

5t133.1
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: humerus proximálny
5t133.1

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: humerus proximálny
 

5t133.3
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: humerus distálny
5t133.3

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: humerus distálny
 



5t133.4
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: radius proximálny
5t133.4

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: radius proximálny
 

5t133.6
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: radius distálny
5t133.6

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: radius distálny
 

5t133.7
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: ulna proximálna
5t133.7

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: ulna proximálna
 

5t133.9
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: ulna distálna
5t133.9

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: ulna distálna
 

5t133.e
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: krčok stehennej kosti
5t133.e

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: krčok stehennej kosti
 

5t133.f
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: femur proximálny
5t133.f

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: femur proximálny
 

5t133.h
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: femur distálny
5t133.h

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: femur distálny
 

5t133.j
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: patela
5t133.j

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: patela
 

5t133.k
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: tibia proximálna
5t133.k

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: tibia proximálna
 

5t133.n
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: tibia distálna
5t133.n

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: tibia distálna
 

5t133.p
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: fibula proximálna
5t133.p

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: fibula proximálna
 

5t133.r
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: fibula distálna
5t133.r

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: fibula distálna
 

5t133.x
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: ostatné kosti
5t133.x

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

štandardnou dlahou: ostatné kosti
 

5t134.1
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

drôtu alebo ťahovej serkláže: humerus proximálny
5t134.1

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

drôtu alebo ťahovej serkláže: humerus proximálny
 

5t134.3
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

drôtu alebo ťahovej serkláže: humerus distálny
5t134.3

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

drôtu alebo ťahovej serkláže: humerus distálny
 

5t134.4
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

drôtu alebo ťahovej serkláže: radius proximálny
5t134.4

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

drôtu alebo ťahovej serkláže: radius proximálny
 

5t134.6
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

drôtu alebo ťahovej serkláže: radius distálny
5t134.6

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

drôtu alebo ťahovej serkláže: radius distálny
 

5t134.7
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

drôtu alebo ťahovej serkláže: ulna proximálna
5t134.7

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

drôtu alebo ťahovej serkláže: ulna proximálna
 

5t134.9
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

drôtu alebo ťahovej serkláže: ulna distálna
5t134.9

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

drôtu alebo ťahovej serkláže: ulna distálna
 

5t134.e
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

drôtu alebo ťahovej serkláže: krčok stehennej kosti
5t134.e

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

drôtu alebo ťahovej serkláže: krčok stehennej kosti
 

5t134.f
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

drôtu alebo ťahovej serkláže: femur proximálny
5t134.f

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

drôtu alebo ťahovej serkláže: femur proximálny
 

5t134.h
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

drôtu alebo ťahovej serkláže: femur distálny
5t134.h

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

drôtu alebo ťahovej serkláže: femur distálny
 

5t134.j
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

drôtu alebo ťahovej serkláže: patela
5t134.j

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

drôtu alebo ťahovej serkláže: patela
 

5t134.k
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

drôtu alebo ťahovej serkláže: tibia proximálna
5t134.k

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

drôtu alebo ťahovej serkláže: tibia proximálna
 

5t134.n
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

drôtu alebo ťahovej serkláže: tibia distálna
5t134.n

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

drôtu alebo ťahovej serkláže: tibia distálna
 

5t134.p
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

drôtu alebo ťahovej serkláže: fibula proximálna
5t134.p

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

drôtu alebo ťahovej serkláže: fibula proximálna
 

5t134.r
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

drôtu alebo ťahovej serkláže: fibula distálna
5t134.r

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

drôtu alebo ťahovej serkláže: fibula distálna
 

5t134.x
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

drôtu alebo ťahovej serkláže: ostatné kosti
5t134.x

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci 

drôtu alebo ťahovej serkláže: ostatné kosti
 

5t135.1
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

dynamickou kompresívnou skrutkou v dlahe: humerus proximálny
5t135.1

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

dynamickou kompresívnou skrutkou v dlahe: humerus proximálny
 



5t135.3
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

dynamickou kompresívnou skrutkou v dlahe: humerus distálny
5t135.3

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

dynamickou kompresívnou skrutkou v dlahe: humerus distálny
 

5t135.e
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

dynamickou kompresívnou skrutkou v dlahe: krčok stehennej kosti
5t135.e

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

dynamickou kompresívnou skrutkou v dlahe: krčok stehennej kosti
 

5t135.f
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

dynamickou kompresívnou skrutkou v dlahe: femur proximálny
5t135.f

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

dynamickou kompresívnou skrutkou v dlahe: femur proximálny
 

5t135.h
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

dynamickou kompresívnou skrutkou v dlahe: femur distálny
5t135.h

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

dynamickou kompresívnou skrutkou v dlahe: femur distálny
 

5t135.k
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

dynamickou kompresívnou skrutkou v dlahe: tibia proximálna
5t135.k

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

dynamickou kompresívnou skrutkou v dlahe: tibia proximálna
 

5t135.x
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

dynamickou kompresívnou skrutkou v dlahe: ostatné kosti
5t135.x

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

dynamickou kompresívnou skrutkou v dlahe: ostatné kosti
 

5t137.1
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: humerus proximálny
5t137.1

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: humerus proximálny
 

5t137.3
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: humerus distálny
5t137.3

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: humerus distálny
 

5t137.4
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: radius proximálny
5t137.4

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: radius proximálny
 

5t137.6
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: radius distálny
5t137.6

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: radius distálny
 

5t137.7
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: ulna proximálna
5t137.7

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: ulna proximálna
 

5t137.9
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: ulna distálna
5t137.9

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: ulna distálna
 

5t137.e
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: krčok stehennej kosti
5t137.e

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: krčok stehennej kosti
 

5t137.f
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: femur proximálny
5t137.f

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: femur proximálny
 

5t137.h
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: femur distálny
5t137.h

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: femur distálny
 

5t137.j
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: patela
5t137.j

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: patela
 

5t137.k
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: tibia proximálna
5t137.k

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: tibia proximálna
 

5t137.n
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: tibia distálna
5t137.n

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: tibia distálna
 

5t137.p
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: fibula proximálna
5t137.p

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: fibula proximálna
 

5t137.r
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: fibula distálna
5t137.r

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: fibula distálna
 

5t137.x
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: ostatné kosti
5t137.x

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: ostatné kosti
 

5t138.1
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: humerus proximálny
5t138.1

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: humerus proximálny
 

5t138.3
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: humerus distálny
5t138.3

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: humerus distálny
 

5t138.4
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: radius proximálny
5t138.4

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: radius proximálny
 

5t138.6
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: radius distálny
5t138.6

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: radius distálny
 

5t138.7
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: ulna proximálna
5t138.7

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: ulna proximálna
 

5t138.9
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: ulna distálna
5t138.9

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: ulna distálna
 

5t138.e
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: krčok stehennej kosti
5t138.e

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: krčok stehennej kosti
 

5t138.f
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: femur proximálny
5t138.f

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: femur proximálny
 



5t138.h
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: femur distálny
5t138.h

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: femur distálny
 

5t138.j
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: patela
5t138.j

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: patela
 

5t138.k
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: tibia proximálna
5t138.k

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: tibia proximálna
 

5t138.n
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: tibia distálna
5t138.n

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: tibia distálna
 

5t138.p
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: fibula proximálna
5t138.p

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: fibula proximálna
 

5t138.r
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: fibula distálna
5t138.r

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: fibula distálna
 

5t138.x
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: ostatné kosti
5t138.x

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnym klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: ostatné kosti
 

5t139.e
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

transfixačným klincom: krčok stehennej kosti
5t139.e

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

transfixačným klincom: krčok stehennej kosti
 

5t139.f
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

transfixačným klincom: femur proximálny
5t139.f

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

transfixačným klincom: femur proximálny
 

5t139.h
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

transfixačným klincom: femur distálny
5t139.h

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

transfixačným klincom: femur distálny
 

5t139.k
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

transfixačným klincom: tibia proximálna
5t139.k

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

transfixačným klincom: tibia proximálna
 

5t139.n
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

transfixačným klincom: tibia distálna
5t139.n

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

transfixačným klincom: tibia distálna
 

5t13a.1
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): humerus proximálny
5t13a.1

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): humerus proximálny
 

5t13a.3
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): humerus distálny
5t13a.3

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): humerus distálny
 

5t13a.4
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): radius proximálny
5t13a.4

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): radius proximálny
 

5t13a.6
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): radius distálny
5t13a.6

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): radius distálny
 

5t13a.7
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): ulna proximálna
5t13a.7

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): ulna proximálna
 

5t13a.9
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): ulna distálna
5t13a.9

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): ulna distálna
 

5t13a.e
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): krčok stehennej kosti
5t13a.e

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): krčok stehennej kosti
 

5t13a.f
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): femur proximálny
5t13a.f

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): femur proximálny
 

5t13a.h
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): femur distálny
5t13a.h

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): femur distálny
 

5t13a.j
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): patela
5t13a.j

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): patela
 

5t13a.k
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): tibia proximálna
5t13a.k

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): tibia proximálna
 

5t13a.n
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): tibia distálna
5t13a.n

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): tibia distálna
 

5t13a.p
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): fibula proximálna
5t13a.p

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): fibula proximálna
 

5t13a.r
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): fibula distálna
5t13a.r

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): fibula distálna
 

5t13a.x
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): ostatné kosti
5t13a.x

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

intramedulárnymi drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): ostatné kosti
 

5t13b.1
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: humerus proximálny
5t13b.1

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: humerus proximálny
 



5t13b.3
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: humerus distálny
5t13b.3

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: humerus distálny
 

5t13b.4
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: radius proximálny
5t13b.4

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: radius proximálny
 

5t13b.6
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: radius distálny
5t13b.6

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: radius distálny
 

5t13b.7
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: ulna proximálna
5t13b.7

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: ulna proximálna
 

5t13b.9
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: ulna distálna
5t13b.9

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: ulna distálna
 

5t13b.e
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: krčok stehennej kosti
5t13b.e

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: krčok stehennej kosti
 

5t13b.f
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: femur proximálny
5t13b.f

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: femur proximálny
 

5t13b.h
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: femur distálny
5t13b.h

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: femur distálny
 

5t13b.j
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: patela
5t13b.j

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: patela
 

5t13b.k
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: tibia proximálna
5t13b.k

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: tibia proximálna
 

5t13b.n
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: tibia distálna
5t13b.n

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: tibia distálna
 

5t13b.p
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: fibula proximálna
5t13b.p

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: fibula proximálna
 

5t13b.r
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: fibula distálna
5t13b.r

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: fibula distálna
 

5t13b.x
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: ostatné kosti
5t13b.x

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovostabilnou dlahou: ostatné kosti
 

5t13c.1
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: humerus proximálny
5t13c.1

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: humerus proximálny
 

5t13c.3
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: humerus distálny
5t13c.3

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: humerus distálny
 

5t13c.e
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: krčok stehennej kosti
5t13c.e

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: krčok stehennej kosti
 

5t13c.f
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: femur proximálny
5t13c.f

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: femur proximálny
 

5t13c.h
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: femur distálny
5t13c.h

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: femur distálny
 

5t13c.k
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: tibia proximálna
5t13c.k

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: tibia proximálna
 

5t13c.x
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: ostatné kosti
5t13c.x

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

uhlovou/kondylárnou dlahou: ostatné kosti
 

5t13d.h
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza skobou: 

femur distálny
5t13d.h

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza skobou: 

femur distálny
 

5t13d.j
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza skobou: 

patela
5t13d.j

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza skobou: 

patela
 

5t13d.k
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza skobou: 

tibia proximálna
5t13d.k

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza skobou: 

tibia proximálna
 

5t13d.n
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza skobou: 

tibia distálna
5t13d.n

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza skobou: 

tibia distálna
 

5t13d.p
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza skobou: 

fibula proximálna
5t13d.p

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza skobou: 

fibula proximálna
 

5t13d.r
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza skobou: 

fibula distálna
5t13d.r

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza skobou: 

fibula distálna
 

5t13d.x
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza skobou: 

ostatné kosti
5t13d.x

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza skobou: 

ostatné kosti
 

5t13t.1
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: humerus proximálny
5t13t.1

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: humerus proximálny
 



5t13t.3
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: humerus distálny
5t13t.3

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: humerus distálny
 

5t13t.4
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: radius proximálny
5t13t.4

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: radius proximálny
 

5t13t.6
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: radius distálny
5t13t.6

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: radius distálny
 

5t13t.7
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: ulna proximálna
5t13t.7

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: ulna proximálna
 

5t13t.9
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: ulna distálna
5t13t.9

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: ulna distálna
 

5t13t.e
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: krčok stehennej kosti
5t13t.e

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: krčok stehennej kosti
 

5t13t.f
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: femur proximálny
5t13t.f

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: femur proximálny
 

5t13t.h
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: femur distálny
5t13t.h

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: femur distálny
 

5t13t.j
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: patela
5t13t.j

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: patela
 

5t13t.k
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: tibia proximálna
5t13t.k

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: tibia proximálna
 

5t13t.n
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: tibia distálna
5t13t.n

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: tibia distálna
 

5t13t.p
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: fibula proximálna
5t13t.p

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: fibula proximálna
 

5t13t.r
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: fibula distálna
5t13t.r

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: fibula distálna
 

5t13t.x
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: ostatné kosti
5t13t.x

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: ostatné kosti
 

5t13v.1
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza kruhovým 

vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): humerus proximálny
5t13v.1

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza kruhovým 

vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): humerus proximálny
 

5t13v.3
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza kruhovým 

vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): humerus distálny
5t13v.3

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza kruhovým 

vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): humerus distálny
 

5t13v.4
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza kruhovým 

vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): radius proximálny
5t13v.4

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza kruhovým 

vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): radius proximálny
 

5t13v.6
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza kruhovým 

vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): radius distálny
5t13v.6

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza kruhovým 

vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): radius distálny
 

5t13v.7
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza kruhovým 

vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): ulna proximálna
5t13v.7

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza kruhovým 

vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): ulna proximálna
 

5t13v.9
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza kruhovým 

vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): ulna distálna
5t13v.9

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza kruhovým 

vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): ulna distálna
 

5t13v.e
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza kruhovým 

vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): krčok stehennej kosti
5t13v.e

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza kruhovým 

vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): krčok stehennej kosti
 

5t13v.f
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza kruhovým 

vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): femur proximálny
5t13v.f

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza kruhovým 

vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): femur proximálny
 

5t13v.h
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza kruhovým 

vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): femur distálny
5t13v.h

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza kruhovým 

vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): femur distálny
 

5t13v.j
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza kruhovým 

vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): patela
5t13v.j

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza kruhovým 

vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): patela
 

5t13v.k
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza kruhovým 

vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): tibia proximálna
5t13v.k

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza kruhovým 

vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): tibia proximálna
 

5t13v.n
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza kruhovým 

vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): tibia distálna
5t13v.n

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza kruhovým 

vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): tibia distálna
 

5t13v.p
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza kruhovým 

vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): fibula proximálna
5t13v.p

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza kruhovým 

vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): fibula proximálna
 

5t13v.r
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza kruhovým 

vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): fibula distálna
5t13v.r

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza kruhovým 

vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): fibula distálna
 

5t13v.x
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza kruhovým 

vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): ostatné kosti
5t13v.x

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza kruhovým 

vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): ostatné kosti
 



5t13x.1
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: humerus proximálny
5t13x.1

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: humerus proximálny
 

5t13x.3
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: humerus distálny
5t13x.3

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: humerus distálny
 

5t13x.4
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: radius proximálny
5t13x.4

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: radius proximálny
 

5t13x.6
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: radius distálny
5t13x.6

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: radius distálny
 

5t13x.7
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: ulna proximálna
5t13x.7

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: ulna proximálna
 

5t13x.9
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: ulna distálna
5t13x.9

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: ulna distálna
 

5t13x.e
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: krčok stehennej kosti
5t13x.e

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: krčok stehennej kosti
 

5t13x.f
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: femur proximálny
5t13x.f

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: femur proximálny
 

5t13x.h
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: femur distálny
5t13x.h

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: femur distálny
 

5t13x.j
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: patela
5t13x.j

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: patela
 

5t13x.k
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: tibia proximálna
5t13x.k

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: tibia proximálna
 

5t13x.n
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: tibia distálna
5t13x.n

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: tibia distálna
 

5t13x.p
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: fibula proximálna
5t13x.p

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: fibula proximálna
 

5t13x.r
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: fibula distálna
5t13x.r

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: fibula distálna
 

5t13x.x
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: ostatné kosti
5t13x.x

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: ostatné kosti
 

5t13z.1
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: humerus proximálny
5t13z.1

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: humerus proximálny
 

5t13z.3
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: humerus distálny
5t13z.3

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: humerus distálny
 

5t13z.4
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: radius proximálny
5t13z.4

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: radius proximálny
 

5t13z.6
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: radius distálny
5t13z.6

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: radius distálny
 

5t13z.7
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: ulna proximálna
5t13z.7

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: ulna proximálna
 

5t13z.9
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: ulna distálna
5t13z.9

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: ulna distálna
 

5t13z.e
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: krčok stehennej kosti
5t13z.e

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: krčok stehennej kosti
 

5t13z.f
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: femur proximálny
5t13z.f

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: femur proximálny
 

5t13z.h
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: femur distálny
5t13z.h

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: femur distálny
 

5t13z.j
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: patela
5t13z.j

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: patela
 

5t13z.k
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: tibia proximálna
5t13z.k

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: tibia proximálna
 

5t13z.n
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: tibia distálna
5t13z.n

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: tibia distálna
 

5t13z.p
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: fibula proximálna
5t13z.p

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: fibula proximálna
 

5t13z.r
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: fibula distálna
5t13z.r

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: fibula distálna
 



5t13z.x
Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: ostatné kosti
5t13z.x

Otvorená repozícia zlomeniny v kĺbnej oblasti dlhej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza 

rezorbovateľným materiálom: ostatné kosti
 

5t140.0 Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: klavikula 5t140.0 Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: klavikula  

5t140.a Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: karpálne kosti 5t140.a Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: karpálne kosti  

5t140.b
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: metakarpálne 

kosti
5t140.b

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: metakarpálne 

kosti
 

5t140.c
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: falangy prstov 

ruky
5t140.c

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: falangy prstov 

ruky
 

5t140.u Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: tarzálne kosti 5t140.u Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: tarzálne kosti  

5t140.v
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: metatarzálne 

kosti
5t140.v

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: metatarzálne 

kosti
 

5t140.w
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: falangy prstov 

nohy
5t140.w

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: falangy prstov 

nohy
 

5t140.x Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: ostatné kosti 5t140.x Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: ostatné kosti  

5t140.z Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: skapula 5t140.z Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: bez osteosyntézy: skapula  

5t141.0
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

klavikula
5t141.0

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

klavikula
 

5t141.a
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

karpálne kosti
5t141.a

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

karpálne kosti
 

5t141.b
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

metakarpálne kosti
5t141.b

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

metakarpálne kosti
 

5t141.c
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

falangy prstov ruky
5t141.c

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

falangy prstov ruky
 

5t141.u
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

tarzálne kosti
5t141.u

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

tarzálne kosti
 

5t141.v
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

metatarzálne kosti
5t141.v

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

metatarzálne kosti
 

5t141.w
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

falangy prstov nohy
5t141.w

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

falangy prstov nohy
 

5t141.x
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

ostatné kosti
5t141.x

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

ostatné kosti
 

5t141.z
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

skapula
5t141.z

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

skapula
 

5t143.0
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: klavikula
5t143.0

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: klavikula
 

5t143.a
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: karpálne kosti
5t143.a

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: karpálne kosti
 

5t143.b
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: metakarpálne kosti
5t143.b

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: metakarpálne kosti
 

5t143.c
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: falangy prstov ruky
5t143.c

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: falangy prstov ruky
 

5t143.u
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: tarzálne kosti
5t143.u

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: tarzálne kosti
 

5t143.v
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: metatarzálne kosti
5t143.v

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: metatarzálne kosti
 

5t143.w
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: falangy prstov nohy
5t143.w

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: falangy prstov nohy
 

5t143.x
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: ostatné kosti
5t143.x

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: ostatné kosti
 

5t143.z
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: skapula
5t143.z

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: skapula
 

5t144.0
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za pomoci drôtu a 

ťahovej serkláže: klavikula
5t144.0

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za pomoci drôtu a 

ťahovej serkláže: klavikula
 



5t144.a
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za pomoci drôtu a 

ťahovej serkláže: karpálne kosti
5t144.a

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za pomoci drôtu a 

ťahovej serkláže: karpálne kosti
 

5t144.b
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za pomoci drôtu a 

ťahovej serkláže: metakarpálne kosti
5t144.b

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za pomoci drôtu a 

ťahovej serkláže: metakarpálne kosti
 

5t144.c
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za pomoci drôtu a 

ťahovej serkláže: falangy prstov ruky
5t144.c

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za pomoci drôtu a 

ťahovej serkláže: falangy prstov ruky
 

5t144.u
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za pomoci drôtu a 

ťahovej serkláže: tarzálne kosti
5t144.u

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za pomoci drôtu a 

ťahovej serkláže: tarzálne kosti
 

5t144.v
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za pomoci drôtu a 

ťahovej serkláže: metatarzálne kosti
5t144.v

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za pomoci drôtu a 

ťahovej serkláže: metatarzálne kosti
 

5t144.w
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za pomoci drôtu a 

ťahovej serkláže: falangy prstov nohy
5t144.w

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za pomoci drôtu a 

ťahovej serkláže: falangy prstov nohy
 

5t144.x
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za pomoci drôtu a 

ťahovej serkláže: ostatné kosti
5t144.x

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za pomoci drôtu a 

ťahovej serkláže: ostatné kosti
 

5t144.z
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za pomoci drôtu a 

ťahovej serkláže: skapula
5t144.z

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza za pomoci drôtu a 

ťahovej serkláže: skapula
 

5t14a.0
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): klavikula
5t14a.0

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): klavikula
 

5t14a.x
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): ostatné kosti
5t14a.x

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): ostatné kosti
 

5t14b.0
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: klavikula
5t14b.0

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: klavikula
 

5t14b.a
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: karpálne kosti
5t14b.a

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: karpálne kosti
 

5t14b.b
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: metakarpálne kosti
5t14b.b

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: metakarpálne kosti
 

5t14b.c
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: falangy prstov ruky
5t14b.c

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: falangy prstov ruky
 

5t14b.u
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: tarzálne kosti
5t14b.u

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: tarzálne kosti
 

5t14b.v
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: metatarzálne kosti
5t14b.v

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: metatarzálne kosti
 

5t14b.w
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: falangy prstov nohy
5t14b.w

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: falangy prstov nohy
 

5t14b.x
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: ostatné kosti
5t14b.x

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: ostatné kosti
 

5t14b.z
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: skapula
5t14b.z

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: skapula
 

5t14d.0 Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza skobou: klavikula 5t14d.0 Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza skobou: klavikula  

5t14d.u
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza skobou: tarzálne 

kosti
5t14d.u

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza skobou: tarzálne 

kosti
 

5t14d.v
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza skobou: 

metatarzálne kosti
5t14d.v

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza skobou: 

metatarzálne kosti
 

5t14d.x
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza skobou: ostatné 

kosti
5t14d.x

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza skobou: ostatné 

kosti
 

5t14d.z Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza skobou: skapula 5t14d.z Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza skobou: skapula  

5t14t.0
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: klavikula
5t14t.0

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: klavikula
 

5t14t.a
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: karpálne kosti
5t14t.a

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: karpálne kosti
 

5t14t.b
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: metakarpálne kosti
5t14t.b

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: metakarpálne kosti
 

5t14t.c
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: falangy prstov ruky
5t14t.c

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: falangy prstov ruky
 

5t14t.u
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: tarzálne kosti
5t14t.u

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: tarzálne kosti
 



5t14t.v
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: metatarzálne kosti
5t14t.v

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: metatarzálne kosti
 

5t14t.w
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: falangy prstov nohy
5t14t.w

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: falangy prstov nohy
 

5t14t.x
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: ostatné kosti
5t14t.x

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: ostatné kosti
 

5t14t.z
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: skapula
5t14t.z

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: skapula
 

5t14v.a
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza kruhovým 

vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): karpálne kosti
5t14v.a

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza kruhovým 

vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): karpálne kosti
 

5t14v.b
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza kruhovým 

vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): metakarpálne kosti
5t14v.b

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza kruhovým 

vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): metakarpálne kosti
 

5t14v.u
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza kruhovým 

vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): tarzálne kosti
5t14v.u

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza kruhovým 

vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): tarzálne kosti
 

5t14v.v
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza kruhovým 

vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): metatarzálne kosti
5t14v.v

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza kruhovým 

vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): metatarzálne kosti
 

5t14v.x
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza kruhovým 

vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): ostatné kosti
5t14v.x

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza kruhovým 

vonkajším skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): ostatné kosti
 

5t14x.0
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: klavikula
5t14x.0

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: klavikula
 

5t14x.a
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: karpálne kosti
5t14x.a

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: karpálne kosti
 

5t14x.b
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: metakarpálne kosti
5t14x.b

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: metakarpálne kosti
 

5t14x.c
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: falangy prstov ruky
5t14x.c

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: falangy prstov ruky
 

5t14x.u
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: tarzálne kosti
5t14x.u

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: tarzálne kosti
 

5t14x.v
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: metatarzálne kosti
5t14x.v

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: metatarzálne kosti
 

5t14x.w
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: falangy prstov nohy
5t14x.w

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: falangy prstov nohy
 

5t14x.x
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: ostatné kosti
5t14x.x

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: ostatné kosti
 

5t14x.z
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: skapula
5t14x.z

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: skapula
 

5t14z.0
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza rezorbovateľným 

materiálom: klavikula
5t14z.0

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza rezorbovateľným 

materiálom: klavikula
 

5t14z.a
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza rezorbovateľným 

materiálom: karpálne kosti
5t14z.a

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza rezorbovateľným 

materiálom: karpálne kosti
 

5t14z.b
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza rezorbovateľným 

materiálom: metakarpálne kosti
5t14z.b

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza rezorbovateľným 

materiálom: metakarpálne kosti
 

5t14z.c
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza rezorbovateľným 

materiálom: falangy prstov ruky
5t14z.c

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza rezorbovateľným 

materiálom: falangy prstov ruky
 

5t14z.j
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza rezorbovateľným 

materiálom: patela
5t14z.j

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza rezorbovateľným 

materiálom: patela
 

5t14z.s
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza rezorbovateľným 

materiálom: talus
5t14z.s

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza rezorbovateľným 

materiálom: talus
 

5t14z.t
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza rezorbovateľným 

materiálom: kalkaneus
5t14z.t

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza rezorbovateľným 

materiálom: kalkaneus
 

5t14z.u
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza rezorbovateľným 

materiálom: tarzálne kosti
5t14z.u

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza rezorbovateľným 

materiálom: tarzálne kosti
 

5t14z.v
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza rezorbovateľným 

materiálom: metatarzálne kosti
5t14z.v

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza rezorbovateľným 

materiálom: metatarzálne kosti
 

5t14z.w
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza rezorbovateľným 

materiálom: falangy prstov nohy
5t14z.w

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza rezorbovateľným 

materiálom: falangy prstov nohy
 

5t14z.x
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza rezorbovateľným 

materiálom: ostatné kosti
5t14z.x

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza rezorbovateľným 

materiálom: ostatné kosti
 



5t14z.z
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza rezorbovateľným 

materiálom: skapula
5t14z.z

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: jednoduchá zlomenina: osteosyntéza rezorbovateľným 

materiálom: skapula
 

5t150.0 Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: bez osteosyntézy: klavikula 5t150.0 Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: bez osteosyntézy: klavikula  

5t150.a Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: bez osteosyntézy: karpálne kosti 5t150.a Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: bez osteosyntézy: karpálne kosti  

5t150.b
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: bez osteosyntézy: metakarpálne 

kosti
5t150.b

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: bez osteosyntézy: metakarpálne 

kosti
 

5t150.c
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: bez osteosyntézy: falangy prstov 

ruky
5t150.c

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: bez osteosyntézy: falangy prstov 

ruky
 

5t150.u Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: bez osteosyntézy: tarzálne kosti 5t150.u Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: bez osteosyntézy: tarzálne kosti  

5t150.v Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: bez osteosyntézy: metatarzálne kosti 5t150.v Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: bez osteosyntézy: metatarzálne kosti  

5t150.w
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: bez osteosyntézy: falangy prstov 

nohy
5t150.w

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: bez osteosyntézy: falangy prstov 

nohy
 

5t150.x Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: bez osteosyntézy: ostatné kosti 5t150.x Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: bez osteosyntézy: ostatné kosti  

5t150.z Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: bez osteosyntézy: skapula 5t150.z Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: bez osteosyntézy: skapula  

5t151.0
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

klavikula
5t151.0

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

klavikula
 

5t151.a
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

karpálne kosti
5t151.a

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

karpálne kosti
 

5t151.b
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

metakarpálne kosti
5t151.b

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

metakarpálne kosti
 

5t151.c
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

falangy prstov ruky
5t151.c

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

falangy prstov ruky
 

5t151.u
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

tarzálne kosti
5t151.u

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

tarzálne kosti
 

5t151.v
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

metatarzálne kosti
5t151.v

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

metatarzálne kosti
 

5t151.w
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

falangy prstov nohy
5t151.w

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

falangy prstov nohy
 

5t151.x
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

ostatné kosti
5t151.x

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

ostatné kosti
 

5t151.z
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

skapula
5t151.z

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

skapula
 

5t153.0
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza štandardnou dlahou: 

klavikula
5t153.0

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza štandardnou dlahou: 

klavikula
 

5t153.a
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza štandardnou dlahou: 

karpálne kosti
5t153.a

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza štandardnou dlahou: 

karpálne kosti
 

5t153.b
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza štandardnou dlahou: 

metakarpálne kosti
5t153.b

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza štandardnou dlahou: 

metakarpálne kosti
 

5t153.c
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza štandardnou dlahou: 

falangy prstov ruky
5t153.c

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza štandardnou dlahou: 

falangy prstov ruky
 

5t153.u
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza štandardnou dlahou: 

tarzálne kosti
5t153.u

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza štandardnou dlahou: 

tarzálne kosti
 

5t153.v
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza štandardnou dlahou: 

metatarzálne kosti
5t153.v

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza štandardnou dlahou: 

metatarzálne kosti
 

5t153.w
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza štandardnou dlahou: 

falangy prstov nohy
5t153.w

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza štandardnou dlahou: 

falangy prstov nohy
 

5t153.x
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza štandardnou dlahou: 

ostatné kosti
5t153.x

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza štandardnou dlahou: 

ostatné kosti
 

5t153.z
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza štandardnou dlahou: 

skapula
5t153.z

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza štandardnou dlahou: 

skapula
 

5t154.0
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci drôtu a 

ťahovej serkláže: klavikula
5t154.0

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci drôtu a 

ťahovej serkláže: klavikula
 



5t154.a
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci drôtu a 

ťahovej serkláže: karpálne kosti
5t154.a

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci drôtu a 

ťahovej serkláže: karpálne kosti
 

5t154.b
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci drôtu a 

ťahovej serkláže: metakarpálne kosti
5t154.b

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci drôtu a 

ťahovej serkláže: metakarpálne kosti
 

5t154.c
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci drôtu a 

ťahovej serkláže: falangy prstov ruky
5t154.c

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci drôtu a 

ťahovej serkláže: falangy prstov ruky
 

5t154.u
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci drôtu a 

ťahovej serkláže: tarzálne kosti
5t154.u

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci drôtu a 

ťahovej serkláže: tarzálne kosti
 

5t154.v
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci drôtu a 

ťahovej serkláže: metatarzálne kosti
5t154.v

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci drôtu a 

ťahovej serkláže: metatarzálne kosti
 

5t154.w
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci drôtu a 

ťahovej serkláže: falangy prstov nohy
5t154.w

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci drôtu a 

ťahovej serkláže: falangy prstov nohy
 

5t154.x
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci drôtu a 

ťahovej serkláže: ostatné kosti
5t154.x

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci drôtu a 

ťahovej serkláže: ostatné kosti
 

5t154.z
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci drôtu a 

ťahovej serkláže: skapula
5t154.z

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza za pomoci drôtu a 

ťahovej serkláže: skapula
 

5t15b.0
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: klavikula
5t15b.0

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: klavikula
 

5t15b.a
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: karpálne kosti
5t15b.a

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: karpálne kosti
 

5t15b.b
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: metakarpálne kosti
5t15b.b

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: metakarpálne kosti
 

5t15b.c
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: falangy prstov ruky
5t15b.c

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: falangy prstov ruky
 

5t15b.u
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: tarzálne kosti
5t15b.u

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: tarzálne kosti
 

5t15b.v
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: metatarzálne kosti
5t15b.v

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: metatarzálne kosti
 

5t15b.w
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: falangy prstov nohy
5t15b.w

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: falangy prstov nohy
 

5t15b.x
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: ostatné kosti
5t15b.x

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: ostatné kosti
 

5t15b.z
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: skapula
5t15b.z

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: skapula
 

5t15d.0 Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza skobou: klavikula 5t15d.0 Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza skobou: klavikula  

5t15d.u Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza skobou: tarzálne kosti 5t15d.u Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza skobou: tarzálne kosti  

5t15d.v
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza skobou: metatarzálne 

kosti
5t15d.v

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza skobou: metatarzálne 

kosti
 

5t15d.x Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza skobou: ostatné kosti 5t15d.x Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza skobou: ostatné kosti  

5t15d.z Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza skobou: skapula 5t15d.z Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza skobou: skapula  

5t15v.a
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza kruhovým vonkajším 

skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): karpálne kosti
5t15v.a

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza kruhovým vonkajším 

skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): karpálne kosti
 

5t15v.b
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza kruhovým vonkajším 

skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): metakarpálne kosti
5t15v.b

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza kruhovým vonkajším 

skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): metakarpálne kosti
 

5t15v.u
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza kruhovým vonkajším 

skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): tarzálne kosti
5t15v.u

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza kruhovým vonkajším 

skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): tarzálne kosti
 

5t15v.v
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza kruhovým vonkajším 

skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): metatarzálne kosti
5t15v.v

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza kruhovým vonkajším 

skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): metatarzálne kosti
 

5t15v.x
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza kruhovým vonkajším 

skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): ostatné kosti
5t15v.x

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza kruhovým vonkajším 

skeletárnym fixátorom (Ilizarev a i.): ostatné kosti
 

5t15x.0
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným osteosyntetickým 

materiálom: klavikula
5t15x.0

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným osteosyntetickým 

materiálom: klavikula
 

5t15x.a
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným osteosyntetickým 

materiálom: karpálne kosti
5t15x.a

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným osteosyntetickým 

materiálom: karpálne kosti
 



5t15x.b
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným osteosyntetickým 

materiálom: metakarpálne kosti
5t15x.b

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným osteosyntetickým 

materiálom: metakarpálne kosti
 

5t15x.c
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným osteosyntetickým 

materiálom: falangy prstov ruky
5t15x.c

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným osteosyntetickým 

materiálom: falangy prstov ruky
 

5t15x.u
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným osteosyntetickým 

materiálom: tarzálne kosti
5t15x.u

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným osteosyntetickým 

materiálom: tarzálne kosti
 

5t15x.v
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným osteosyntetickým 

materiálom: metatarzálne kosti
5t15x.v

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným osteosyntetickým 

materiálom: metatarzálne kosti
 

5t15x.w
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným osteosyntetickým 

materiálom: falangy prstov nohy
5t15x.w

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným osteosyntetickým 

materiálom: falangy prstov nohy
 

5t15x.x
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným osteosyntetickým 

materiálom: ostatné kosti
5t15x.x

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným osteosyntetickým 

materiálom: ostatné kosti
 

5t15x.z
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným osteosyntetickým 

materiálom: skapula
5t15x.z

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza iným osteosyntetickým 

materiálom: skapula
 

5t15z.0
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza rezorbovateľným 

materiálom: klavikula
5t15z.0

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza rezorbovateľným 

materiálom: klavikula
 

5t15z.a
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza rezorbovateľným 

materiálom: karpálne kosti
5t15z.a

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza rezorbovateľným 

materiálom: karpálne kosti
 

5t15z.b
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza rezorbovateľným 

materiálom: metakarpálne kosti
5t15z.b

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza rezorbovateľným 

materiálom: metakarpálne kosti
 

5t15z.c
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza rezorbovateľným 

materiálom: falangy prstov ruky
5t15z.c

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza rezorbovateľným 

materiálom: falangy prstov ruky
 

5t15z.u
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza rezorbovateľným 

materiálom: tarzálne kosti
5t15z.u

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza rezorbovateľným 

materiálom: tarzálne kosti
 

5t15z.v
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza rezorbovateľným 

materiálom: metatarzálne kosti
5t15z.v

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza rezorbovateľným 

materiálom: metatarzálne kosti
 

5t15z.w
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza rezorbovateľným 

materiálom: falangy prstov nohy
5t15z.w

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza rezorbovateľným 

materiálom: falangy prstov nohy
 

5t15z.x
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza rezorbovateľným 

materiálom: ostatné kosti
5t15z.x

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza rezorbovateľným 

materiálom: ostatné kosti
 

5t15z.z
Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza rezorbovateľným 

materiálom: skapula
5t15z.z

Otvorená repozícia zlomeniny na malej kosti: trieštivá zlomenina: osteosyntéza rezorbovateľným 

materiálom: skapula
 

5t160.s Otvorená repozícia zlomeniny talu a kalkanea: bez osteosyntézy: talus 5t160.s Otvorená repozícia zlomeniny talu a kalkanea: bez osteosyntézy: talus  

5t161.s Otvorená repozícia zlomeniny talu a kalkanea: osteosyntéza zlomeniny skrutkou: talus 5t161.s Otvorená repozícia zlomeniny talu a kalkanea: osteosyntéza zlomeniny skrutkou: talus  

5t163.s Otvorená repozícia zlomeniny talu a kalkanea: osteosyntéza zlomeniny štandardnou dlahou: talus 5t163.s Otvorená repozícia zlomeniny talu a kalkanea: osteosyntéza zlomeniny štandardnou dlahou: talus  

5t164.s
Otvorená repozícia zlomeniny talu a kalkanea: osteosyntéza zlomeniny drôtom alebo ťahovou 

serklážou: talus
5t164.s

Otvorená repozícia zlomeniny talu a kalkanea: osteosyntéza zlomeniny drôtom alebo ťahovou 

serklážou: talus
 

5t16b.s Otvorená repozícia zlomeniny talu a kalkanea: osteosyntéza zlomeniny uhlovostabilnou dlahou: talus 5t16b.s Otvorená repozícia zlomeniny talu a kalkanea: osteosyntéza zlomeniny uhlovostabilnou dlahou: talus  

5t16d.s Otvorená repozícia zlomeniny talu a kalkanea: osteosyntéza zlomeniny skobou: talus 5t16d.s Otvorená repozícia zlomeniny talu a kalkanea: osteosyntéza zlomeniny skobou: talus  

5t16t.s
Otvorená repozícia zlomeniny talu a kalkanea: osteosyntéza zlomeniny vonkajším skeletárnym 

fixátorom: talus
5t16t.s

Otvorená repozícia zlomeniny talu a kalkanea: osteosyntéza zlomeniny vonkajším skeletárnym 

fixátorom: talus
 

5t16v.s
Otvorená repozícia zlomeniny talu a kalkanea: osteosyntéza zlomeniny kruhovými vonkajšími fixátormi 

(Ilizarev a i.): talus
5t16v.s

Otvorená repozícia zlomeniny talu a kalkanea: osteosyntéza zlomeniny kruhovými vonkajšími fixátormi 

(Ilizarev a i.): talus
 

5t16x.s
Otvorená repozícia zlomeniny talu a kalkanea: osteosyntéza zlomeniny iným osteosyntetickým 

materiálom: talus
5t16x.s

Otvorená repozícia zlomeniny talu a kalkanea: osteosyntéza zlomeniny iným osteosyntetickým 

materiálom: talus
 

5t16z.s
Otvorená repozícia zlomeniny talu a kalkanea: osteosyntéza zlomeniny resorbovateľným materiálom: 

talus
5t16z.s

Otvorená repozícia zlomeniny talu a kalkanea: osteosyntéza zlomeniny resorbovateľným materiálom: 

talus
 

5t172 Otvorená repozícia zlomeniny panvových kostí a panvového kruhu: osteosyntéza zlomeniny drôtom 5t172 Otvorená repozícia zlomeniny panvových kostí a panvového kruhu: osteosyntéza zlomeniny drôtom  

5t174
Otvorená repozícia zlomeniny panvových kostí a panvového kruhu: osteosyntéza zlomeniny ťahovou 

serklážou
5t174

Otvorená repozícia zlomeniny panvových kostí a panvového kruhu: osteosyntéza zlomeniny ťahovou 

serklážou
 

5t17g Otvorená repozícia zlomeniny panvových kostí a panvového kruhu: osteosyntéza závitnicou 5t17g Otvorená repozícia zlomeniny panvových kostí a panvového kruhu: osteosyntéza závitnicou  

5t17h
Otvorená repozícia zlomeniny panvových kostí a panvového kruhu: osteosyntéza zlomeniny skrutkou: 

okraj kosti
5t17h

Otvorená repozícia zlomeniny panvových kostí a panvového kruhu: osteosyntéza zlomeniny skrutkou: 

okraj kosti
 

5t17k
Otvorená repozícia zlomeniny panvových kostí a panvového kruhu: osteosyntéza zlomeniny skrutkou: 

zadná časť panvového kruhu
5t17k

Otvorená repozícia zlomeniny panvových kostí a panvového kruhu: osteosyntéza zlomeniny skrutkou: 

zadná časť panvového kruhu
 



5t17n
Otvorená repozícia zlomeniny panvových kostí a panvového kruhu: osteosyntéza zlomeniny 

uhlovostabilnou dlahou: predná časť panvového kruhu
5t17n

Otvorená repozícia zlomeniny panvových kostí a panvového kruhu: osteosyntéza zlomeniny 

uhlovostabilnou dlahou: predná časť panvového kruhu
 

5t17o
Otvorená repozícia zlomeniny panvových kostí a panvového kruhu: osteosyntéza zlomeniny 

uhlovostabilnou dlahou: zadná časť panvového kruhu
5t17o

Otvorená repozícia zlomeniny panvových kostí a panvového kruhu: osteosyntéza zlomeniny 

uhlovostabilnou dlahou: zadná časť panvového kruhu
 

5t17r
Otvorená repozícia zlomeniny panvových kostí a panvového kruhu: osteosyntéza zlomeniny dlahou: 

predná časť panvového kruhu
5t17r

Otvorená repozícia zlomeniny panvových kostí a panvového kruhu: osteosyntéza zlomeniny dlahou: 

predná časť panvového kruhu
 

5t17s
Otvorená repozícia zlomeniny panvových kostí a panvového kruhu: osteosyntéza zlomeniny dlahou: 

zadná časť panvového kruhu
5t17s

Otvorená repozícia zlomeniny panvových kostí a panvového kruhu: osteosyntéza zlomeniny dlahou: 

zadná časť panvového kruhu
 

5t17t
Otvorená repozícia zlomeniny panvových kostí a panvového kruhu: osteosyntéza zlomeniny vonkajším 

skeletárnym fixátorom
5t17t

Otvorená repozícia zlomeniny panvových kostí a panvového kruhu: osteosyntéza zlomeniny vonkajším 

skeletárnym fixátorom
 

5t17u
Otvorená repozícia zlomeniny panvových kostí a panvového kruhu: osteosyntéza zlomeniny 

vnútorným skeletárnym fixátorom
5t17u

Otvorená repozícia zlomeniny panvových kostí a panvového kruhu: osteosyntéza zlomeniny 

vnútorným skeletárnym fixátorom
 

5t17x
Otvorená repozícia zlomeniny panvových kostí a panvového kruhu: osteosyntéza zlomeniny iným 

osteosyntetickým materiálom
5t17x

Otvorená repozícia zlomeniny panvových kostí a panvového kruhu: osteosyntéza zlomeniny iným 

osteosyntetickým materiálom
 

5t17z
Otvorená repozícia zlomeniny panvových kostí a panvového kruhu: osteosyntéza zlomeniny 

rezorbovateľným materiálom
5t17z

Otvorená repozícia zlomeniny panvových kostí a panvového kruhu: osteosyntéza zlomeniny 

rezorbovateľným materiálom
 

5t18i
Otvorená repozícia acetabula a hlavy femoru s osteosyntézou: osteosyntéza zlomeniny skrutkou: 

predná časť
5t18i

Otvorená repozícia acetabula a hlavy femoru s osteosyntézou: osteosyntéza zlomeniny skrutkou: 

predná časť
 

5t18j
Otvorená repozícia acetabula a hlavy femoru s osteosyntézou: osteosyntéza zlomeniny skrutkou: 

zadná časť
5t18j

Otvorená repozícia acetabula a hlavy femoru s osteosyntézou: osteosyntéza zlomeniny skrutkou: 

zadná časť
 

5t18n
Otvorená repozícia acetabula a hlavy femoru s osteosyntézou: osteosyntéza zlomeniny 

uhlovostabilnou dlahou: predná časť
5t18n

Otvorená repozícia acetabula a hlavy femoru s osteosyntézou: osteosyntéza zlomeniny 

uhlovostabilnou dlahou: predná časť
 

5t18o
Otvorená repozícia acetabula a hlavy femoru s osteosyntézou: osteosyntéza zlomeniny 

uhlovostabilnou dlahou: zadná časť
5t18o

Otvorená repozícia acetabula a hlavy femoru s osteosyntézou: osteosyntéza zlomeniny 

uhlovostabilnou dlahou: zadná časť
 

5t18p
Otvorená repozícia acetabula a hlavy femoru s osteosyntézou: osteosyntéza zlomeniny dlahou: predná 

časť
5t18p

Otvorená repozícia acetabula a hlavy femoru s osteosyntézou: osteosyntéza zlomeniny dlahou: predná 

časť
 

5t18q
Otvorená repozícia acetabula a hlavy femoru s osteosyntézou: osteosyntéza zlomeniny dlahou: zadná 

časť
5t18q

Otvorená repozícia acetabula a hlavy femoru s osteosyntézou: osteosyntéza zlomeniny dlahou: zadná 

časť
 

5t18t
Otvorená repozícia acetabula a hlavy femoru s osteosyntézou: osteosyntéza zlomeniny vonkajším 

skeletárnym fixátorom
5t18t

Otvorená repozícia acetabula a hlavy femoru s osteosyntézou: osteosyntéza zlomeniny vonkajším 

skeletárnym fixátorom
 

5t18x
Otvorená repozícia acetabula a hlavy femoru s osteosyntézou: osteosyntéza zlomeniny iným 

osteosyntetickým materiálom
5t18x

Otvorená repozícia acetabula a hlavy femoru s osteosyntézou: osteosyntéza zlomeniny iným 

osteosyntetickým materiálom
 

5t18y
Otvorená repozícia acetabula a hlavy femoru s osteosyntézou: osteosyntéza zlomeniny bližšie 

neurčeným materiálom
5t18y

Otvorená repozícia acetabula a hlavy femoru s osteosyntézou: osteosyntéza zlomeniny bližšie 

neurčeným materiálom
 

5t190.0 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: humeroglenoidálny kĺb 5t190.0 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: humeroglenoidálny kĺb  

5t190.1 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: akromioklavikulárny kĺb 5t190.1 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: akromioklavikulárny kĺb  

5t190.2 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: torakoskapulárny kĺb 5t190.2 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: torakoskapulárny kĺb  

5t190.3 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: sternoklavikulárny kĺb 5t190.3 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: sternoklavikulárny kĺb  

5t190.4 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: lakťový kĺb 5t190.4 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: lakťový kĺb  

5t190.5 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: proximálny radioulnárny kĺb 5t190.5 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: proximálny radioulnárny kĺb  

5t190.6 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: distálny radioulnárny kĺb 5t190.6 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: distálny radioulnárny kĺb  

5t190.8 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: radiokarpálny kĺb 5t190.8 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: radiokarpálny kĺb  

5t190.9 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: ulnokarpálny kĺb 5t190.9 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: ulnokarpálny kĺb  

5t190.a Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: karpálne kĺby 5t190.a Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: karpálne kĺby  

5t190.b Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: karpometakarpálny kĺb 5t190.b Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: karpometakarpálny kĺb  

5t190.c Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: metakarpofalangeálny kĺb 5t190.c Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: metakarpofalangeálny kĺb  

5t190.d Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: interfalangeálny kĺb ruky 5t190.d Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: interfalangeálny kĺb ruky  

5t190.e Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: iliosakrálny kĺb 5t190.e Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: iliosakrálny kĺb  

5t190.f Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: symfýza 5t190.f Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: symfýza  

5t190.g Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: bedrový kĺb 5t190.g Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: bedrový kĺb  



5t190.h Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: kolenný kĺb 5t190.h Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: kolenný kĺb  

5t190.j Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: proximálny tibiofibulárny kĺb 5t190.j Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: proximálny tibiofibulárny kĺb  

5t190.k Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: členkový kĺb horný 5t190.k Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: členkový kĺb horný  

5t190.m Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: členkový kĺb dolný 5t190.m Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: členkový kĺb dolný  

5t190.n Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: tarzálne kĺby 5t190.n Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: tarzálne kĺby  

5t190.p Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: tarzometatarzálne kĺby 5t190.p Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: tarzometatarzálne kĺby  

5t190.q Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: metatarzofalangeálne kĺby 5t190.q Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: metatarzofalangeálne kĺby  

5t190.r Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: interfalangeálny kĺb nohy 5t190.r Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: interfalangeálny kĺb nohy  

5t190.x Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: ostatné kĺby 5t190.x Otvorená repozícia luxácie kĺbu: otvorená repozícia bez osteosyntézy: ostatné kĺby  

5t191.0 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: humeroglenoidálny kĺb 5t191.0 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: humeroglenoidálny kĺb  

5t191.1 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: akromioklavikulárny kĺb 5t191.1 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: akromioklavikulárny kĺb  

5t191.2 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: torakoskapulárny kĺb 5t191.2 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: torakoskapulárny kĺb  

5t191.3 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: sternoklavikulárny kĺb 5t191.3 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: sternoklavikulárny kĺb  

5t191.4 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: lakťový kĺb 5t191.4 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: lakťový kĺb  

5t191.5 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: proximálny radioulnárny kĺb 5t191.5 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: proximálny radioulnárny kĺb  

5t191.6 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: distálny radioulnárny kĺb 5t191.6 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: distálny radioulnárny kĺb  

5t191.8 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: radiokarpálny kĺb 5t191.8 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: radiokarpálny kĺb  

5t191.9 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: ulnokarpálny kĺb 5t191.9 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: ulnokarpálny kĺb  

5t191.a Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: karpálne kĺby 5t191.a Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: karpálne kĺby  

5t191.b Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: karpometakarpálny kĺb 5t191.b Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: karpometakarpálny kĺb  

5t191.c Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: metakarpofalangeálny kĺb 5t191.c Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: metakarpofalangeálny kĺb  

5t191.d Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: interfalangeálny kĺb ruky 5t191.d Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: interfalangeálny kĺb ruky  

5t191.e Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: iliosakrálny kĺb 5t191.e Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: iliosakrálny kĺb  

5t191.f Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: symfýza 5t191.f Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: symfýza  

5t191.g Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: bedrový kĺb 5t191.g Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: bedrový kĺb  

5t191.h Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: kolenný kĺb 5t191.h Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: kolenný kĺb  

5t191.j Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: proximálny tibiofibulárny kĺb 5t191.j Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: proximálny tibiofibulárny kĺb  

5t191.k Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: členkový kĺb horný 5t191.k Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: členkový kĺb horný  

5t191.m Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: členkový kĺb dolný 5t191.m Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: členkový kĺb dolný  

5t191.n Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: tarzálne kĺby 5t191.n Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: tarzálne kĺby  

5t191.p Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: tarzometatarzálne kĺby 5t191.p Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: tarzometatarzálne kĺby  

5t191.q Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: metatarzofalangeálne kĺby 5t191.q Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: metatarzofalangeálne kĺby  

5t191.r Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: interfalangeálny kĺb nohy 5t191.r Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: interfalangeálny kĺb nohy  

5t191.x Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: ostatné kĺby 5t191.x Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skrutky: ostatné kĺby  

5t193.0 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: humeroglenoidálny kĺb 5t193.0 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: humeroglenoidálny kĺb  

5t193.1 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: akromioklavikulárny kĺb 5t193.1 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: akromioklavikulárny kĺb  

5t193.2 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: torakoskapulárny kĺb 5t193.2 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: torakoskapulárny kĺb  

5t193.3 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: sternoklavikulárny kĺb 5t193.3 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: sternoklavikulárny kĺb  

5t193.4 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: lakťový kĺb 5t193.4 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: lakťový kĺb  

5t193.5 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: proximálny radioulnárny kĺb 5t193.5 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: proximálny radioulnárny kĺb  

5t193.6 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: distálny radioulnárny kĺb 5t193.6 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: distálny radioulnárny kĺb  

5t193.8 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: radiokarpálny kĺb 5t193.8 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: radiokarpálny kĺb  

5t193.9 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: ulnokarpálny kĺb 5t193.9 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: ulnokarpálny kĺb  

5t193.a Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: karpálne kĺby 5t193.a Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: karpálne kĺby  

5t193.b Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: karpometakarpálny kĺb 5t193.b Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: karpometakarpálny kĺb  

5t193.c Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: metakarpofalangeálny kĺb 5t193.c Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: metakarpofalangeálny kĺb  



5t193.d Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: interfalangeálny kĺb ruky 5t193.d Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: interfalangeálny kĺb ruky  

5t193.e Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: iliosakrálny kĺb 5t193.e Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: iliosakrálny kĺb  

5t193.f Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: symfýza 5t193.f Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: symfýza  

5t193.g Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: bedrový kĺb 5t193.g Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: bedrový kĺb  

5t193.h Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: kolenný kĺb 5t193.h Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: kolenný kĺb  

5t193.j Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: proximálny tibiofibulárny kĺb 5t193.j Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: proximálny tibiofibulárny kĺb  

5t193.k Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: členkový kĺb horný 5t193.k Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: členkový kĺb horný  

5t193.m Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: členkový kĺb dolný 5t193.m Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: členkový kĺb dolný  

5t193.n Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: tarzálne kĺby 5t193.n Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: tarzálne kĺby  

5t193.p Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: tarzometatarzálne kĺby 5t193.p Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: tarzometatarzálne kĺby  

5t193.q Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: metatarzofalangeálne kĺby 5t193.q Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: metatarzofalangeálne kĺby  

5t193.r Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: interfalangeálny kĺb nohy 5t193.r Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: interfalangeálny kĺb nohy  

5t193.x Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: ostatné kĺby 5t193.x Otvorená repozícia luxácie kĺbu: pomocou dlahy: ostatné kĺby  

5t194.0
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

humeroglenoidálny kĺb
5t194.0

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

humeroglenoidálny kĺb
 

5t194.1
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

akromioklavikulárny kĺb
5t194.1

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

akromioklavikulárny kĺb
 

5t194.2
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

torakoskapulárny kĺb
5t194.2

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

torakoskapulárny kĺb
 

5t194.3
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

sternoklavikulárny kĺb
5t194.3

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

sternoklavikulárny kĺb
 

5t194.4 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: lakťový kĺb 5t194.4 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: lakťový kĺb  

5t194.5
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: proximálny 

radioulnárny kĺb
5t194.5

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: proximálny 

radioulnárny kĺb
 

5t194.6
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: distálny 

radioulnárny kĺb
5t194.6

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: distálny 

radioulnárny kĺb
 

5t194.8
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: radiokarpálny 

kĺb
5t194.8

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: radiokarpálny 

kĺb
 

5t194.9 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: ulnokarpálny kĺb 5t194.9 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: ulnokarpálny kĺb  

5t194.a Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: karpálne kĺby 5t194.a Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: karpálne kĺby  

5t194.b
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

karpometakarpálny kĺb
5t194.b

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

karpometakarpálny kĺb
 

5t194.c
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

metakarpofalangeálny kĺb
5t194.c

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

metakarpofalangeálny kĺb
 

5t194.d
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: interfalangeálny 

kĺb ruky
5t194.d

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: interfalangeálny 

kĺb ruky
 

5t194.e Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: iliosakrálny kĺb 5t194.e Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: iliosakrálny kĺb  

5t194.f Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: symfýza 5t194.f Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: symfýza  

5t194.g Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: bedrový kĺb 5t194.g Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: bedrový kĺb  

5t194.h Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: kolenný kĺb 5t194.h Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: kolenný kĺb  

5t194.j
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: proximálny 

tibiofibulárny kĺb
5t194.j

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: proximálny 

tibiofibulárny kĺb
 

5t194.k
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: členkový kĺb 

horný
5t194.k

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: členkový kĺb 

horný
 

5t194.m
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: členkový kĺb 

dolný
5t194.m

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: členkový kĺb 

dolný
 

5t194.n Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: tarzálne kĺby 5t194.n Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: tarzálne kĺby  

5t194.p
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

tarzometatarzálne kĺby
5t194.p

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

tarzometatarzálne kĺby
 



5t194.q
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

metatarzofalangeálne kĺby
5t194.q

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

metatarzofalangeálne kĺby
 

5t194.r
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: interfalangeálny 

kĺb nohy
5t194.r

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: interfalangeálny 

kĺb nohy
 

5t194.x Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: ostatné kĺby 5t194.x Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: ostatné kĺby  

5t199.h Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou transfixačného klinca: kolenný kĺb 5t199.h Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou transfixačného klinca: kolenný kĺb  

5t199.j
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou transfixačného klinca: proximálny 

tibiofibulárny kĺb
5t199.j

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou transfixačného klinca: proximálny 

tibiofibulárny kĺb
 

5t199.k Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou transfixačného klinca: členkový kĺb horný 5t199.k Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou transfixačného klinca: členkový kĺb horný  

5t199.m Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou transfixačného klinca: členkový kĺb dolný 5t199.m Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou transfixačného klinca: členkový kĺb dolný  

5t199.x Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou transfixačného klinca: ostatné kĺby 5t199.x Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou transfixačného klinca: ostatné kĺby  

5t19a.0
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: humeroglenoidálny 

kĺb
5t19a.0

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: humeroglenoidálny 

kĺb
 

5t19a.1
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: akromioklavikulárny 

kĺb
5t19a.1

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: akromioklavikulárny 

kĺb
 

5t19a.3
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: sternoklavikulárny 

kĺb
5t19a.3

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: sternoklavikulárny 

kĺb
 

5t19a.4 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: lakťový kĺb 5t19a.4 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: lakťový kĺb  

5t19a.5
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: proximálny 

radioulnárny kĺb
5t19a.5

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: proximálny 

radioulnárny kĺb
 

5t19a.6
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: distálny radioulnárny 

kĺb
5t19a.6

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: distálny radioulnárny 

kĺb
 

5t19a.8 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: radiokarpálny kĺb 5t19a.8 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: radiokarpálny kĺb  

5t19a.9 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: ulnokarpálny kĺb 5t19a.9 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: ulnokarpálny kĺb  

5t19a.a Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: karpálne kĺby 5t19a.a Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: karpálne kĺby  

5t19a.b
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: karpometakarpálny 

kĺb
5t19a.b

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: karpometakarpálny 

kĺb
 

5t19a.c
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: 

metakarpofalangeálny kĺb
5t19a.c

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: 

metakarpofalangeálny kĺb
 

5t19a.d
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: interfalangeálny kĺb 

ruky
5t19a.d

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: interfalangeálny kĺb 

ruky
 

5t19a.g Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: bedrový kĺb 5t19a.g Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: bedrový kĺb  

5t19a.h Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: kolenný kĺb 5t19a.h Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: kolenný kĺb  

5t19a.j
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: proximálny 

tibiofibulárny kĺb
5t19a.j

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: proximálny 

tibiofibulárny kĺb
 

5t19a.k Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: členkový kĺb horný 5t19a.k Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: členkový kĺb horný  

5t19a.m Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: členkový kĺb dolný 5t19a.m Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: členkový kĺb dolný  

5t19a.p
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: tarzometatarzálne 

kĺby
5t19a.p

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: tarzometatarzálne 

kĺby
 

5t19a.q
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: metatarzofalangeálne 

kĺby
5t19a.q

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: metatarzofalangeálne 

kĺby
 

5t19a.r
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: interfalangeálny kĺb 

nohy
5t19a.r

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: interfalangeálny kĺb 

nohy
 

5t19a.x Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: ostatné kĺby 5t19a.x Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: ostatné kĺby  

5t19b.0 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: humeroglenoidálny kĺb 5t19b.0 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: humeroglenoidálny kĺb  



5t19b.1 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: akromioklavikulárny kĺb 5t19b.1 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: akromioklavikulárny kĺb  

5t19b.2 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: torakoskapulárny kĺb 5t19b.2 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: torakoskapulárny kĺb  

5t19b.3 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: sternoklavikulárny kĺb 5t19b.3 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: sternoklavikulárny kĺb  

5t19b.4 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: lakťový kĺb 5t19b.4 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: lakťový kĺb  

5t19b.5
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: proximálny 

radioulnárny kĺb
5t19b.5

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: proximálny 

radioulnárny kĺb
 

5t19b.6
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: distálny radioulnárny 

kĺb
5t19b.6

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: distálny radioulnárny 

kĺb
 

5t19b.8 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: radiokarpálny kĺb 5t19b.8 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: radiokarpálny kĺb  

5t19b.9 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: ulnokarpálny kĺb 5t19b.9 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: ulnokarpálny kĺb  

5t19b.a Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: karpálne kĺby 5t19b.a Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: karpálne kĺby  

5t19b.b Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: karpometakarpálny kĺb 5t19b.b Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: karpometakarpálny kĺb  

5t19b.c
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: metakarpofalangeálny 

kĺb
5t19b.c

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: metakarpofalangeálny 

kĺb
 

5t19b.d
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: interfalangeálny kĺb 

ruky
5t19b.d

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: interfalangeálny kĺb 

ruky
 

5t19b.e Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: iliosakrálny kĺb 5t19b.e Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: iliosakrálny kĺb  

5t19b.f Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: symfýza 5t19b.f Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: symfýza  

5t19b.g Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: bedrový kĺb 5t19b.g Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: bedrový kĺb  

5t19b.h Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: kolenný kĺb 5t19b.h Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: kolenný kĺb  

5t19b.j
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: proximálny 

tibiofibulárny kĺb
5t19b.j

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: proximálny 

tibiofibulárny kĺb
 

5t19b.k Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: členkový kĺb horný 5t19b.k Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: členkový kĺb horný  

5t19b.m Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: členkový kĺb dolný 5t19b.m Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: členkový kĺb dolný  

5t19b.n Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: tarzálne kĺby 5t19b.n Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: tarzálne kĺby  

5t19b.p Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: tarzometatarzálne kĺby 5t19b.p Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: tarzometatarzálne kĺby  

5t19b.q
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: metatarzofalangeálne 

kĺby
5t19b.q

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: metatarzofalangeálne 

kĺby
 

5t19b.r
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: interfalangeálny kĺb 

nohy
5t19b.r

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: interfalangeálny kĺb 

nohy
 

5t19b.x Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: ostatné kĺby 5t19b.x Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou uhlovostabilnej dlahy: ostatné kĺby  

5t19d.0 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: humeroglenoidálny kĺb 5t19d.0 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: humeroglenoidálny kĺb  

5t19d.1 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: akromioklavikulárny kĺb 5t19d.1 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: akromioklavikulárny kĺb  

5t19d.2 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: torakoskapulárny kĺb 5t19d.2 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: torakoskapulárny kĺb  

5t19d.3 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: sternoklavikulárny kĺb 5t19d.3 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: sternoklavikulárny kĺb  

5t19d.4 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: lakťový kĺb 5t19d.4 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: lakťový kĺb  

5t19d.5 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: proximálny radioulnárny kĺb 5t19d.5 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: proximálny radioulnárny kĺb  

5t19d.6 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: distálny radioulnárny kĺb 5t19d.6 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: distálny radioulnárny kĺb  

5t19d.8 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: radiokarpálny kĺb 5t19d.8 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: radiokarpálny kĺb  

5t19d.9 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: ulnokarpálny kĺb 5t19d.9 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: ulnokarpálny kĺb  

5t19d.a Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: karpálne kĺby 5t19d.a Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: karpálne kĺby  

5t19d.b Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: karpometakarpálny kĺb 5t19d.b Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: karpometakarpálny kĺb  



5t19d.c Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: metakarpofalangeálny kĺb 5t19d.c Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: metakarpofalangeálny kĺb  

5t19d.d Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: interfalangeálny kĺb ruky 5t19d.d Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: interfalangeálny kĺb ruky  

5t19d.e Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: iliosakrálny kĺb 5t19d.e Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: iliosakrálny kĺb  

5t19d.f Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: symfýza 5t19d.f Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: symfýza  

5t19d.g Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: bedrový kĺb 5t19d.g Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: bedrový kĺb  

5t19d.h Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: kolenný kĺb 5t19d.h Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: kolenný kĺb  

5t19d.j Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: proximálny tibiofibulárny kĺb 5t19d.j Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: proximálny tibiofibulárny kĺb  

5t19d.k Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: členkový kĺb horný 5t19d.k Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: členkový kĺb horný  

5t19d.m Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: členkový kĺb dolný 5t19d.m Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: členkový kĺb dolný  

5t19d.n Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: tarzálne kĺby 5t19d.n Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: tarzálne kĺby  

5t19d.p Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: tarzometatarzálne kĺby 5t19d.p Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: tarzometatarzálne kĺby  

5t19d.q Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: metatarzofalangeálne kĺby 5t19d.q Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: metatarzofalangeálne kĺby  

5t19d.r Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: interfalangeálny kĺb nohy 5t19d.r Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: interfalangeálny kĺb nohy  

5t19d.x Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: ostatné kĺby 5t19d.x Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou skoby: ostatné kĺby  

5t19t.0
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: 

humeroglenoidálny kĺb
5t19t.0

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: 

humeroglenoidálny kĺb
 

5t19t.1
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: 

akromioklavikulárny kĺb
5t19t.1

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: 

akromioklavikulárny kĺb
 

5t19t.4 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: lakťový kĺb 5t19t.4 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: lakťový kĺb  

5t19t.5
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: proximálny 

radioulnárny kĺb
5t19t.5

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: proximálny 

radioulnárny kĺb
 

5t19t.6
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: distálny 

radioulnárny kĺb
5t19t.6

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: distálny 

radioulnárny kĺb
 

5t19t.8
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: 

radiokarpálny kĺb
5t19t.8

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: 

radiokarpálny kĺb
 

5t19t.9
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: 

ulnokarpálny kĺb
5t19t.9

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: 

ulnokarpálny kĺb
 

5t19t.a
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: karpálne 

kĺby
5t19t.a

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: karpálne 

kĺby
 

5t19t.b
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: 

karpometakarpálny kĺb
5t19t.b

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: 

karpometakarpálny kĺb
 

5t19t.c
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: 

metakarpofalangeálny kĺb
5t19t.c

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: 

metakarpofalangeálny kĺb
 

5t19t.d
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: 

interfalangeálny kĺb ruky
5t19t.d

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: 

interfalangeálny kĺb ruky
 

5t19t.e
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: iliosakrálny 

kĺb
5t19t.e

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: iliosakrálny 

kĺb
 

5t19t.f Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: symfýza 5t19t.f Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: symfýza  

5t19t.g Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: bedrový kĺb 5t19t.g Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: bedrový kĺb  

5t19t.h Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: kolenný kĺb 5t19t.h Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: kolenný kĺb  

5t19t.j
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: proximálny 

tibiofibulárny kĺb
5t19t.j

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: proximálny 

tibiofibulárny kĺb
 

5t19t.k
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: členkový 

kĺb horný
5t19t.k

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: členkový 

kĺb horný
 

5t19t.m
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: členkový 

kĺb dolný
5t19t.m

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: členkový 

kĺb dolný
 

5t19t.n
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: tarzálne 

kĺby
5t19t.n

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: tarzálne 

kĺby
 

5t19t.p
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: 

tarzometatarzálne kĺby
5t19t.p

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: 

tarzometatarzálne kĺby
 

5t19t.q
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: 

metatarzofalangeálne kĺby
5t19t.q

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: 

metatarzofalangeálne kĺby
 



5t19t.r
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: 

interfalangeálny kĺb nohy
5t19t.r

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: 

interfalangeálny kĺb nohy
 

5t19t.x
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: ostatné 

kĺby
5t19t.x

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho fixátora: ostatné 

kĺby
 

5t19x.0
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: 

humeroglenoidálny kĺb
5t19x.0

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: 

humeroglenoidálny kĺb
 

5t19x.1
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: 

akromioklavikulárny kĺb
5t19x.1

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: 

akromioklavikulárny kĺb
 

5t19x.2
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: 

torakoskapulárny kĺb
5t19x.2

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: 

torakoskapulárny kĺb
 

5t19x.3
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: 

sternoklavikulárny kĺb
5t19x.3

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: 

sternoklavikulárny kĺb
 

5t19x.4
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: lakťový 

kĺb
5t19x.4

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: lakťový 

kĺb
 

5t19x.5
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: 

proximálny radioulnárny kĺb
5t19x.5

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: 

proximálny radioulnárny kĺb
 

5t19x.6
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: distálny 

radioulnárny kĺb
5t19x.6

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: distálny 

radioulnárny kĺb
 

5t19x.8
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: 

radiokarpálny kĺb
5t19x.8

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: 

radiokarpálny kĺb
 

5t19x.9
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: 

ulnokarpálny kĺb
5t19x.9

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: 

ulnokarpálny kĺb
 

5t19x.a
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: karpálne 

kĺby
5t19x.a

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: karpálne 

kĺby
 

5t19x.b
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: 

karpometakarpálny kĺb
5t19x.b

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: 

karpometakarpálny kĺb
 

5t19x.c
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: 

metakarpofalangeálny kĺb
5t19x.c

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: 

metakarpofalangeálny kĺb
 

5t19x.d
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: 

interfalangeálny kĺb ruky
5t19x.d

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: 

interfalangeálny kĺb ruky
 

5t19x.e
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: 

iliosakrálny kĺb
5t19x.e

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: 

iliosakrálny kĺb
 

5t19x.f Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: symfýza 5t19x.f Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: symfýza  

5t19x.g
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: bedrový 

kĺb
5t19x.g

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: bedrový 

kĺb
 

5t19x.h
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: kolenný 

kĺb
5t19x.h

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: kolenný 

kĺb
 

5t19x.j
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: 

proximálny tibiofibulárny kĺb
5t19x.j

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: 

proximálny tibiofibulárny kĺb
 

5t19x.k
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: členkový 

kĺb horný
5t19x.k

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: členkový 

kĺb horný
 

5t19x.m
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: členkový 

kĺb dolný
5t19x.m

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: členkový 

kĺb dolný
 

5t19x.n
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: tarzálne 

kĺby
5t19x.n

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: tarzálne 

kĺby
 

5t19x.p
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: 

tarzometatarzálne kĺby
5t19x.p

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: 

tarzometatarzálne kĺby
 

5t19x.q
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: 

metatarzofalangeálne kĺby
5t19x.q

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: 

metatarzofalangeálne kĺby
 

5t19x.r
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: 

interfalangeálny kĺb nohy
5t19x.r

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: 

interfalangeálny kĺb nohy
 

5t19x.x
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: ostatné 

kĺby
5t19x.x

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického materiálu: ostatné 

kĺby
 

5t19z.0
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

humeroglenoidálny kĺb
5t19z.0

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

humeroglenoidálny kĺb
 

5t19z.1
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

akromioklavikulárny kĺb
5t19z.1

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

akromioklavikulárny kĺb
 



5t19z.2
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

torakoskapulárny kĺb
5t19z.2

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

torakoskapulárny kĺb
 

5t19z.3
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

sternoklavikulárny kĺb
5t19z.3

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

sternoklavikulárny kĺb
 

5t19z.4 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: lakťový kĺb 5t19z.4 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: lakťový kĺb  

5t19z.5
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: proximálny 

radioulnárny kĺb
5t19z.5

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: proximálny 

radioulnárny kĺb
 

5t19z.6
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: distálny 

radioulnárny kĺb
5t19z.6

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: distálny 

radioulnárny kĺb
 

5t19z.8 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: radiokarpálny kĺb 5t19z.8 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: radiokarpálny kĺb  

5t19z.9 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: ulnokarpálny kĺb 5t19z.9 Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: ulnokarpálny kĺb  

5t19z.a Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: karpálne kĺby 5t19z.a Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: karpálne kĺby  

5t19z.b
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

karpometakarpálny kĺb
5t19z.b

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

karpometakarpálny kĺb
 

5t19z.c
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

metakarpofalangeálny kĺb
5t19z.c

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

metakarpofalangeálny kĺb
 

5t19z.d
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: interfalangeálny 

kĺb ruky
5t19z.d

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: interfalangeálny 

kĺb ruky
 

5t19z.e Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: iliosakrálny kĺb 5t19z.e Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: iliosakrálny kĺb  

5t19z.f Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: symfýza 5t19z.f Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: symfýza  

5t19z.g Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: bedrový kĺb 5t19z.g Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: bedrový kĺb  

5t19z.h Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: kolenný kĺb 5t19z.h Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: kolenný kĺb  

5t19z.j
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: proximálny 

tibiofibulárny kĺb
5t19z.j

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: proximálny 

tibiofibulárny kĺb
 

5t19z.k
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: členkový kĺb 

horný
5t19z.k

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: členkový kĺb 

horný
 

5t19z.m
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: členkový kĺb 

dolný
5t19z.m

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: členkový kĺb 

dolný
 

5t19z.n Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: tarzálne kĺby 5t19z.n Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: tarzálne kĺby  

5t19z.p
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

tarzometatarzálne kĺby
5t19z.p

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

tarzometatarzálne kĺby
 

5t19z.q
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

metatarzofalangeálne kĺby
5t19z.q

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

metatarzofalangeálne kĺby
 

5t19z.r
Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: interfalangeálny 

kĺb nohy
5t19z.r

Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: interfalangeálny 

kĺb nohy
 

5t19z.x Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: ostatné kĺby 5t19z.x Otvorená repozícia luxácie kĺbu: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: ostatné kĺby  

5t211.0
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

klavikula
5t211.0

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

klavikula
 

5t211.1
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

humerus proximálny
5t211.1

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

humerus proximálny
 

5t211.2
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

humerus diafyzárny
5t211.2

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

humerus diafyzárny
 

5t211.3
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

humerus distálny
5t211.3

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

humerus distálny
 

5t211.4
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

radius proximálny
5t211.4

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

radius proximálny
 

5t211.5
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

radius diafyzárny
5t211.5

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

radius diafyzárny
 



5t211.6
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

radius distálny
5t211.6

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

radius distálny
 

5t211.7
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

ulna proximálna
5t211.7

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

ulna proximálna
 

5t211.8
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

ulna diafyzárna
5t211.8

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

ulna diafyzárna
 

5t211.9
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

ulna distálna
5t211.9

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

ulna distálna
 

5t211.a
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

karpálne kosti
5t211.a

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

karpálne kosti
 

5t211.b
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

metakarpálne kosti
5t211.b

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

metakarpálne kosti
 

5t211.c
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

falangy prstov ruky
5t211.c

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

falangy prstov ruky
 

5t211.d
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

panva
5t211.d

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

panva
 

5t211.e
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

krčok stehennej kosti
5t211.e

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

krčok stehennej kosti
 

5t211.f
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

femur proximálny
5t211.f

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

femur proximálny
 

5t211.g
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

femur diafyzárny
5t211.g

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

femur diafyzárny
 

5t211.h
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

femur distálny
5t211.h

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

femur distálny
 

5t211.j
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

patela
5t211.j

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

patela
 

5t211.k
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

tibia proximálna
5t211.k

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

tibia proximálna
 

5t211.m
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

tibia diafyzárna
5t211.m

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

tibia diafyzárna
 

5t211.n
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

tibia distálna
5t211.n

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

tibia distálna
 

5t211.p
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

fibula proximálna
5t211.p

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

fibula proximálna
 

5t211.q
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

fibula diafyzárna
5t211.q

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

fibula diafyzárna
 

5t211.r
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

fibula distálna
5t211.r

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

fibula distálna
 

5t211.s
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

talus
5t211.s

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

talus
 

5t211.t
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

kalkaneus
5t211.t

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

kalkaneus
 

5t211.u
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

tarzálne kosti
5t211.u

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

tarzálne kosti
 

5t211.v
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

metatarzálne kosti
5t211.v

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

metatarzálne kosti
 

5t211.w
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

falangy prstov nohy
5t211.w

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

falangy prstov nohy
 

5t211.x
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

ostatné kosti
5t211.x

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

ostatné kosti
 

5t211.z
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

skapula
5t211.z

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza za pomoci skrutky: 

skapula
 

5t213.0
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: klavikula
5t213.0

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: klavikula
 

5t213.1
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: humerus proximálny
5t213.1

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: humerus proximálny
 

5t213.2
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: humerus diafyzárny
5t213.2

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: humerus diafyzárny
 



5t213.3
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: humerus distálny
5t213.3

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: humerus distálny
 

5t213.4
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: radius proximálny
5t213.4

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: radius proximálny
 

5t213.5
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: radius diafyzárny
5t213.5

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: radius diafyzárny
 

5t213.6
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: radius distálny
5t213.6

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: radius distálny
 

5t213.7
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: ulna proximálna
5t213.7

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: ulna proximálna
 

5t213.8
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: ulna diafyzárna
5t213.8

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: ulna diafyzárna
 

5t213.9
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: ulna distálna
5t213.9

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: ulna distálna
 

5t213.a
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: karpálne kosti
5t213.a

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: karpálne kosti
 

5t213.b
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: metakarpálne kosti
5t213.b

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: metakarpálne kosti
 

5t213.c
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: falangy prstov ruky
5t213.c

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: falangy prstov ruky
 

5t213.d
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: panva
5t213.d

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: panva
 

5t213.e
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: krčok stehennej kosti
5t213.e

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: krčok stehennej kosti
 

5t213.f
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: femur proximálny
5t213.f

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: femur proximálny
 

5t213.g
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: femur diafyzárny
5t213.g

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: femur diafyzárny
 

5t213.h
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: femur distálny
5t213.h

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: femur distálny
 

5t213.j
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: patela
5t213.j

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: patela
 

5t213.k
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: tibia proximálna
5t213.k

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: tibia proximálna
 

5t213.m
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: tibia diafyzárna
5t213.m

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: tibia diafyzárna
 

5t213.n
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: tibia distálna
5t213.n

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: tibia distálna
 

5t213.p
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: fibula proximálna
5t213.p

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: fibula proximálna
 

5t213.q
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: fibula diafyzárna
5t213.q

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: fibula diafyzárna
 

5t213.r
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: fibula distálna
5t213.r

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: fibula distálna
 

5t213.s
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: talus
5t213.s

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: talus
 

5t213.t
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: kalkaneus
5t213.t

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: kalkaneus
 

5t213.u
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: tarzálne kosti
5t213.u

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: tarzálne kosti
 

5t213.v
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: metatarzálne kosti
5t213.v

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: metatarzálne kosti
 

5t213.w
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: falangy prstov nohy
5t213.w

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: falangy prstov nohy
 

5t213.x
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: ostatné kosti
5t213.x

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: ostatné kosti
 

5t213.z
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: skapula
5t213.z

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza štandardnou 

dlahou: skapula
 



5t214.0
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: klavikula
5t214.0

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: klavikula
 

5t214.1
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: humerus proximálny
5t214.1

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: humerus proximálny
 

5t214.2
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: humerus diafyzárny
5t214.2

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: humerus diafyzárny
 

5t214.3
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: humerus distálny
5t214.3

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: humerus distálny
 

5t214.4
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: radius proximálny
5t214.4

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: radius proximálny
 

5t214.5
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: radius diafyzárny
5t214.5

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: radius diafyzárny
 

5t214.6
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: radius distálny
5t214.6

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: radius distálny
 

5t214.7
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: ulna proximálna
5t214.7

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: ulna proximálna
 

5t214.8
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: ulna diafyzárna
5t214.8

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: ulna diafyzárna
 

5t214.9
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: ulna distálna
5t214.9

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: ulna distálna
 

5t214.a
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: karpálne kosti
5t214.a

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: karpálne kosti
 

5t214.b
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: metakarpálne kosti
5t214.b

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: metakarpálne kosti
 

5t214.c
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: falangy prstov ruky
5t214.c

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: falangy prstov ruky
 

5t214.d
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: panva
5t214.d

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: panva
 

5t214.e
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: krčok stehennej kosti
5t214.e

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: krčok stehennej kosti
 

5t214.f
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: femur proximálny
5t214.f

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: femur proximálny
 

5t214.g
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: femur diafyzárny
5t214.g

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: femur diafyzárny
 

5t214.h
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: femur distálny
5t214.h

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: femur distálny
 

5t214.j
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: patela
5t214.j

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: patela
 

5t214.k
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: tibia proximálna
5t214.k

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: tibia proximálna
 

5t214.m
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: tibia diafyzárna
5t214.m

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: tibia diafyzárna
 

5t214.n
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: tibia distálna
5t214.n

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: tibia distálna
 

5t214.p
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: fibula proximálna
5t214.p

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: fibula proximálna
 

5t214.q
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: fibula diafyzárna
5t214.q

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: fibula diafyzárna
 

5t214.r
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: fibula distálna
5t214.r

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: fibula distálna
 

5t214.s
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: talus
5t214.s

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: talus
 

5t214.t
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: kalkaneus
5t214.t

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: kalkaneus
 

5t214.u
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: tarzálne kosti
5t214.u

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: tarzálne kosti
 

5t214.v
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: metatarzálne kosti
5t214.v

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: metatarzálne kosti
 



5t214.w
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: falangy prstov nohy
5t214.w

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: falangy prstov nohy
 

5t214.x
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: ostatné kosti
5t214.x

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: ostatné kosti
 

5t214.z
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: skapula
5t214.z

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza Kirschnerovými 

drôtmi alebo ťahovou serklážou: skapula
 

5t215.1
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza dynamickou 

kompresívnou skrutkou v dlahe: humerus proximálny
5t215.1

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza dynamickou 

kompresívnou skrutkou v dlahe: humerus proximálny
 

5t215.2
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza dynamickou 

kompresívnou skrutkou v dlahe: humerus diafyzárny
5t215.2

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza dynamickou 

kompresívnou skrutkou v dlahe: humerus diafyzárny
 

5t215.e
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza dynamickou 

kompresívnou skrutkou v dlahe: krčok stehennej kosti
5t215.e

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza dynamickou 

kompresívnou skrutkou v dlahe: krčok stehennej kosti
 

5t215.f
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza dynamickou 

kompresívnou skrutkou v dlahe: femur proximálny
5t215.f

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza dynamickou 

kompresívnou skrutkou v dlahe: femur proximálny
 

5t215.g
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza dynamickou 

kompresívnou skrutkou v dlahe: femur diafyzárny
5t215.g

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza dynamickou 

kompresívnou skrutkou v dlahe: femur diafyzárny
 

5t215.h
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza dynamickou 

kompresívnou skrutkou v dlahe: femur distálny
5t215.h

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza dynamickou 

kompresívnou skrutkou v dlahe: femur distálny
 

5t215.k
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza dynamickou 

kompresívnou skrutkou v dlahe: tibia proximálna
5t215.k

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza dynamickou 

kompresívnou skrutkou v dlahe: tibia proximálna
 

5t215.m
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntáza dynamickou 

kompresívnou skrutkou v dlahe: tibia diafyzárna
5t215.m

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntáza dynamickou 

kompresívnou skrutkou v dlahe: tibia diafyzárna
 

5t215.x
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza dynamickou 

kompresívnou skrutkou v dlahe: ostatné kosti
5t215.x

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza dynamickou 

kompresívnou skrutkou v dlahe: ostatné kosti
 

5t216.1
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza nezaisteným 

predvŕtaným intramedulárnym klincom: humerus proximálny
5t216.1

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza nezaisteným 

predvŕtaným intramedulárnym klincom: humerus proximálny
 

5t216.2
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza nezaisteným 

predvŕtaným intramedulárnym klincom: humerus diafyzárny
5t216.2

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza nezaisteným 

predvŕtaným intramedulárnym klincom: humerus diafyzárny
 

5t216.3
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza nezaisteným 

predvŕtaným intramedulárnym klincom: humerus distálny
5t216.3

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza nezaisteným 

predvŕtaným intramedulárnym klincom: humerus distálny
 

5t216.4
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza nezaisteným 

predvŕtaným intramedulárnym klincom: radius proximálny
5t216.4

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza nezaisteným 

predvŕtaným intramedulárnym klincom: radius proximálny
 

5t216.5
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza nezaisteným 

predvŕtaným intramedulárnym klincom: radius diafyzárny
5t216.5

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza nezaisteným 

predvŕtaným intramedulárnym klincom: radius diafyzárny
 

5t216.6
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza nezaisteným 

predvŕtaným intramedulárnym klincom: radius distálny
5t216.6

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza nezaisteným 

predvŕtaným intramedulárnym klincom: radius distálny
 

5t216.7
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza nezaisteným 

predvŕtaným intramedulárnym klincom: ulna proximálna
5t216.7

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza nezaisteným 

predvŕtaným intramedulárnym klincom: ulna proximálna
 

5t216.8
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza nezaisteným 

predvŕtaným intramedulárnym klincom: ulna diafyzárna
5t216.8

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza nezaisteným 

predvŕtaným intramedulárnym klincom: ulna diafyzárna
 

5t216.9
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza nezaisteným 

predvŕtaným intramedulárnym klincom: ulna distálna
5t216.9

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza nezaisteným 

predvŕtaným intramedulárnym klincom: ulna distálna
 

5t216.e
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza nezaisteným 

predvŕtaným intramedulárnym klincom: krčok stehennej kosti
5t216.e

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza nezaisteným 

predvŕtaným intramedulárnym klincom: krčok stehennej kosti
 

5t216.f
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza nezaisteným 

predvŕtaným intramedulárnym klincom: femur proximálny
5t216.f

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza nezaisteným 

predvŕtaným intramedulárnym klincom: femur proximálny
 

5t216.g
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza nezaisteným 

predvŕtaným intramedulárnym klincom: femur diafyzárny
5t216.g

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza nezaisteným 

predvŕtaným intramedulárnym klincom: femur diafyzárny
 

5t216.h
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza nezaisteným 

predvŕtaným intramedulárnym klincom: femur distálny
5t216.h

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza nezaisteným 

predvŕtaným intramedulárnym klincom: femur distálny
 

5t216.k
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza nezaisteným 

predvŕtaným intramedulárnym klincom: tibia proximálna
5t216.k

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza nezaisteným 

predvŕtaným intramedulárnym klincom: tibia proximálna
 

5t216.m
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza nezaisteným 

predvŕtaným intramedulárnym klincom: tibia diafyzárna
5t216.m

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza nezaisteným 

predvŕtaným intramedulárnym klincom: tibia diafyzárna
 

5t216.n
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza nezaisteným 

predvŕtaným intramedulárnym klincom: tibia distálna
5t216.n

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza nezaisteným 

predvŕtaným intramedulárnym klincom: tibia distálna
 

5t216.p
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza nezaisteným 

predvŕtaným intramedulárnym klincom: fibula proximálna
5t216.p

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza nezaisteným 

predvŕtaným intramedulárnym klincom: fibula proximálna
 



5t216.q
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza nezaisteným 

predvŕtaným intramedulárnym klincom: fibula diafyzárna
5t216.q

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza nezaisteným 

predvŕtaným intramedulárnym klincom: fibula diafyzárna
 

5t216.r
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza nezaisteným 

predvŕtaným intramedulárnym klincom: fibula distálna
5t216.r

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza nezaisteným 

predvŕtaným intramedulárnym klincom: fibula distálna
 

5t216.t
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: kalkaneus
5t216.t

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: kalkaneus
 

5t216.x
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza nezaisteným 

predvŕtaným intramedulárnym klincom: ostatné kosti
5t216.x

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza nezaisteným 

predvŕtaným intramedulárnym klincom: ostatné kosti
 

5t217.1
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: humerus proximálny
5t217.1

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: humerus proximálny
 

5t217.2
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: humerus diafyzárny
5t217.2

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: humerus diafyzárny
 

5t217.3
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: humerus distálny
5t217.3

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: humerus distálny
 

5t217.4
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: radius proximálny
5t217.4

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: radius proximálny
 

5t217.5
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: radius diafyzárny
5t217.5

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: radius diafyzárny
 

5t217.6
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: radius distálny
5t217.6

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosynté zazaisteným 

intramedulárnym klincom: radius distálny
 2)

5t217.7
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: ulna proximálna
5t217.7

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: ulna proximálna
 

5t217.8
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: ulna diafyzárna
5t217.8

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: ulna diafyzárna
 

5t217.9
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: ulna distálna
5t217.9

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: ulna distálna
 

5t217.e
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: krčok stehennej kosti
5t217.e

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: krčok stehennej kosti
 

5t217.f
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: femur proximálny
5t217.f

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: femur proximálny
 

5t217.g
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: femur diafyzárny
5t217.g

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: femur diafyzárny
 

5t217.h
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: femur distálny
5t217.h

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: femur distálny
 

5t217.k
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: tibia proximálna
5t217.k

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: tibia proximálna
 

5t217.m
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: tibia diafyzárna
5t217.m

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: tibia diafyzárna
 

5t217.n
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: tibia distálna
5t217.n

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: tibia distálna
 

5t217.p
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: fibula proximálna
5t217.p

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: fibula proximálna
 

5t217.q
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: fibula diafyzárna
5t217.q

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: fibula diafyzárna
 

5t217.r
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: fibula distálna
5t217.r

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: fibula distálna
 

5t217.x
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: ostatné kosti
5t217.x

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza zaisteným 

intramedulárnym klincom: ostatné kosti
 

5t218.1
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnym 

klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: humerus proximálny
5t218.1

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnym 

klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: humerus proximálny
 

5t218.2
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnym 

klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: humerus diafyzárny
5t218.2

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnym 

klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: humerus diafyzárny
 

5t218.3
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnym 

klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: humerus distálny
5t218.3

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnym 

klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: humerus distálny
 

5t218.4
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnym 

klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: radius proximálny
5t218.4

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnym 

klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: radius proximálny
 

5t218.5
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnym 

klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: radius diafyzárny
5t218.5

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnym 

klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: radius diafyzárny
 



5t218.6
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnym 

klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: radius distálny
5t218.6

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnym 

klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: radius distálny
 

5t218.7
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnym 

klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: ulna proximálna
5t218.7

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnym 

klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: ulna proximálna
 

5t218.8
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnym 

klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: ulna diafyzárna
5t218.8

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnym 

klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: ulna diafyzárna
 

5t218.9
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnym 

klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: ulna distálna
5t218.9

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnym 

klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: ulna distálna
 

5t218.e
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnym 

klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: krčok stehennej kosti
5t218.e

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnym 

klincom so zaistením pre kĺbovú komponent: krčok stehennej kosti
 2)

5t218.f
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnym 

klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: femur proximálny
5t218.f

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnym 

klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: femur proximálny
 

5t218.g
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnym 

klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: femur diafyzárny
5t218.g

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnym 

klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: femur diafyzárny
 

5t218.h
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnym 

klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: femur distálny
5t218.h

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnym 

klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: femur distálny
 

5t218.k
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnym 

klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: tibia proximálna
5t218.k

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnym 

klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: tibia proximálna
 

5t218.m
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnym 

klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: tibia diafyzárna
5t218.m

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnym 

klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: tibia diafyzárna
 

5t218.n
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnym 

klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: tibia distálna
5t218.n

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnym 

klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: tibia distálna
 

5t218.p
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnym 

klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: fibula proximálna
5t218.p

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnym 

klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: fibula proximálna
 

5t218.q
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnym 

klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: fibula diafyzárna
5t218.q

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnym 

klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: fibula diafyzárna
 

5t218.r
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnym 

klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: fibula distálna
5t218.r

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnym 

klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: fibula distálna
 

5t218.x
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnym 

klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: ostatné kosti
5t218.x

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnym 

klincom so zaistením pre kĺbovú komponentu: ostatné kosti
 

5t219.d
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza transfixačným 

klincom: panva
5t219.d

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza transfixačným 

klincom: panva
 

5t219.e
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza transfixačným 

klincom: krčok stehennej kosti
5t219.e

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza transfixačným 

klincom: krčok stehennej kosti
 

5t219.f
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza transfixačným 

klincom: femur proximálny
5t219.f

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza transfixačným 

klincom: femur proximálny
 

5t219.g
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza transfixačným 

klincom: femur diafyzárny
5t219.g

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza transfixačným 

klincom: femur diafyzárny
 

5t219.h
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza transfixačným 

klincom: femur distálny
5t219.h

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza transfixačným 

klincom: femur distálny
 

5t219.k
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza transfixačným 

klincom: tibia proximálna časť
5t219.k

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza transfixačným 

klincom: tibia proximálna časť
 

5t219.m
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza transfixačným 

klincom: tibia diafyzárna
5t219.m

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza transfixačným 

klincom: tibia diafyzárna
 

5t219.n
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza transfixačným 

klincom: tibia distálna
5t219.n

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza transfixačným 

klincom: tibia distálna
 

5t219.s
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza transfixačným 

klincom: talus
5t219.s

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza transfixačným 

klincom: talus
 

5t219.t
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza transfixačným 

klincom: kalkaneus
5t219.t

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza transfixačným 

klincom: kalkaneus
 

5t219.x
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza transfixačným 

klincom: ostatné kosti
5t219.x

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza transfixačným 

klincom: ostatné kosti
 

5t21a.0
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): klavikula
5t21a.0

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): klavikula
 

5t21a.1
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): humerus proximálny
5t21a.1

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): humerus proximálny
 



5t21a.2
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): humerus diafyzárny
5t21a.2

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): humerus diafyzárny
 

5t21a.3
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): humerus distálny
5t21a.3

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): humerus distálny
 2)

5t21a.4
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): radius proximálny
5t21a.4

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): radius proximálny
 

5t21a.5
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): radius diafyzárny
5t21a.5

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): radius diafyzárny
 

5t21a.6
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): radius distálny
5t21a.6

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): radius distálny
 

5t21a.7
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): ulna proximálna
5t21a.7

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): ulna proximálna
 

5t21a.8
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): ulna diafyzárna
5t21a.8

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): ulna diafyzárna
 

5t21a.9
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): ulna distálna
5t21a.9

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): ulna distálna
 2)

5t21a.b
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): metakarpálne kosti
5t21a.b

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): metakarpálne kosti
 

5t21a.c
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): falangy prstov ruky
5t21a.c

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): falangy prstov ruky
 

5t21a.e
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): krčok stehennej kosti
5t21a.e

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): krčok stehennej kosti
 

5t21a.f
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): femur proximálny
5t21a.f

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): femur proximálny
 

5t21a.g
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): femur diafyzárny
5t21a.g

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi(Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): femur diafyzárny
 2)

5t21a.h
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): femur distálny
5t21a.h

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): femur distálny
 

5t21a.k
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): tibia proximálna
5t21a.k

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): tibia proximálna
 

5t21a.m
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): tibia diafyzárna
5t21a.m

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): tibia diafyzárna
 

5t21a.n
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): tibia distálna
5t21a.n

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): tibia distálna
 

5t21a.p
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): fibula proximálna
5t21a.p

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): fibula proximálna
 

5t21a.q
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): fibula diafyzárna
5t21a.q

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): fibula diafyzárna
 

5t21a.r
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): fibula distálna
5t21a.r

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): fibula distálna
 

5t21a.v
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): metatarzálne kosti
5t21a.v

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): metatarzálne kosti
 

5t21a.w
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): falangy prstov nohy
5t21a.w

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): falangy prstov nohy
 

5t21a.x
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): ostatné kosti
5t21a.x

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): ostatné kosti
 

5t21a.z
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): skapula
5t21a.z

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza intramedulárnymi 

drôtmi a prútmi (Enderov prút, Prevot prút, TEN, ESIN): skapula
 

5t21b.0
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo stabilnou 

dlahou: klavikula
5t21b.0

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: klavikula
 2)

5t21b.1
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo stabilnou 

dlahou: humerus proximálny
5t21b.1

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo stabilnou 

dlahou: humerus proximálny
 



5t21b.2
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo stabilnou 

dlahou: humerus diafyzárny
5t21b.2

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: humerus diafyzárny
 2)

5t21b.3
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo stabilnou 

dlahou: humerus distálny
5t21b.3

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: humerus distálny
 2)

5t21b.4
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo stabilnou 

dlahou: radius proximálny
5t21b.4

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: radius proximálny
 2)

5t21b.5
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo stabilnou 

dlahou: radius diafyzárny
5t21b.5

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: radius diafyzárny
 2)

5t21b.6
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo stabilnou 

dlahou: radius distálny
5t21b.6

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: radius distálny
 2)

5t21b.7
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo stabilnou 

dlahou: ulna proximálna
5t21b.7

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: ulna proximálna
 2)

5t21b.8
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo stabilnou 

dlahou: ulna diafyzárna
5t21b.8

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: ulna diafyzárna
 2)

5t21b.9
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo stabilnou 

dlahou: ulna distálna
5t21b.9

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: ulna distálna
 2)

5t21b.a
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo stabilnou 

dlahou: karpálne kosti
5t21b.a

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: karpálne kosti
 2)

5t21b.b
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo stabilnou 

dlahou: metakarpálne kosti
5t21b.b

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: metakarpálne kosti
 2)

5t21b.c
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo stabilnou 

dlahou: falangy prstov ruky
5t21b.c

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: falangy prstov ruky
 2)

5t21b.d
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo stabilnou 

dlahou: panva
5t21b.d

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: panva
 2)

5t21b.e
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo stabilnou 

dlahou: krčok stehennej kosti
5t21b.e

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: krčok stehennej kosti
 2)

5t21b.f
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo stabilnou 

dlahou: femur proximálny
5t21b.f

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: femur proximálny
 2)

5t21b.g
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo stabilnou 

dlahou: femur diafyzárny
5t21b.g

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: femur diafyzárny
 2)

5t21b.h
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo stabilnou 

dlahou: femur distálny
5t21b.h

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: femur distálny
 2)

5t21b.j
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo stabilnou 

dlahou: patela
5t21b.j

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: patela
 2)

5t21b.k
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo stabilnou 

dlahou: tibia proximálna časť
5t21b.k

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: tibia proximálna časť
 2)

5t21b.m
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo stabilnou 

dlahou: tibia diafyzárna
5t21b.m

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: tibia diafyzárna
 2)

5t21b.n
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo stabilnou 

dlahou: tibia distálna
5t21b.n

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: tibia distálna
 2)

5t21b.p
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo stabilnou 

dlahou: fibula proximálna
5t21b.p

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: fibula proximálna
 2)

5t21b.q
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo stabilnou 

dlahou: fibula diafyzárna
5t21b.q

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: fibula diafyzárna
 2)

5t21b.r
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo stabilnou 

dlahou: fibula distálna
5t21b.r

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: fibula distálna
 2)

5t21b.s
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo stabilnou 

dlahou: talus
5t21b.s

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: talus
 2)

5t21b.t
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo stabilnou 

dlahou: kalkaneus
5t21b.t

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: kalkaneus
 2)

5t21b.u
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo stabilnou 

dlahou: tarzálne kosti
5t21b.u

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: tarzálne kosti
 2)

5t21b.v
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo stabilnou 

dlahou: metatarzálne kosti
5t21b.v

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: metatarzálne kosti
 2)

5t21b.w
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo stabilnou 

dlahou: falangy prstov nohy
5t21b.w

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: falangy prstov nohy
 2)

5t21b.x
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo stabilnou 

dlahou: ostatné kosti
5t21b.x

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: ostatné kosti
 2)



5t21b.z
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo stabilnou 

dlahou: skapula
5t21b.z

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovostabilnou 

dlahou: skapula
 2)

5t21c.1
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo kondylárnou 

dlahou: humerus proximálny
5t21c.1

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo kondylárnou 

dlahou: humerus proximálny
 

5t21c.2
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo kondylárnou 

dlahou: humerus diafyzárny
5t21c.2

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo kondylárnou 

dlahou: humerus diafyzárny
 

5t21c.3
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo kondylárnou 

dlahou: humerus distálny
5t21c.3

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo kondylárnou 

dlahou: humerus distálny
 

5t21c.e
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo kondylárnou 

dlahou: krčok stehennej kosti
5t21c.e

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo kondylárnou 

dlahou: krčok stehennej kosti
 

5t21c.f
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo kondylárnou 

dlahou: femur proximálny
5t21c.f

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo kondylárnou 

dlahou: femur proximálny
 

5t21c.g
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo kondylárnou 

dlahou: femur diafyzárny
5t21c.g

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo kondylárnou 

dlahou: femur diafyzárny
 

5t21c.h
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo kondylárnou 

dlahou: femur distálny
5t21c.h

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo kondylárnou 

dlahou: femur distálny
 

5t21c.k
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo kondylárnou 

dlahou: tibia proximálna
5t21c.k

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo kondylárnou 

dlahou: tibia proximálna
 

5t21c.m
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo kondylárnou 

dlahou: tibia diafyzárna
5t21c.m

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo kondylárnou 

dlahou: tibia diafyzárna
 

5t21c.n
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo kondylárnou 

dlahou: tibia distálna
5t21c.n

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo kondylárnou 

dlahou: tibia distálna
 

5t21c.x
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo kondylárnou 

dlahou: ostatné kosti
5t21c.x

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza uhlovo kondylárnou 

dlahou: ostatné kosti
 

5t21t.0
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: klavikula
5t21t.0

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: klavikula
 

5t21t.1
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: humerus proximálny
5t21t.1

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: humerus proximálny
 

5t21t.2
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: humerus diafyzárny
5t21t.2

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: humerus diafyzárny
 

5t21t.3
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: humerus distálny
5t21t.3

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: humerus distálny
 

5t21t.4
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: radius proximálny
5t21t.4

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: radius proximálny
 

5t21t.5
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: radius diafyzárny
5t21t.5

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: radius diafyzárny
 

5t21t.6
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: radius distálny
5t21t.6

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: radius distálny
 

5t21t.7
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: ulna proximálna
5t21t.7

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: ulna proximálna
 

5t21t.8
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: ulna diafyzárna
5t21t.8

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: ulna diafyzárna
 

5t21t.9
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: ulna distálna
5t21t.9

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: ulna distálna
 

5t21t.a
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: karpálne kosti
5t21t.a

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: karpálne kosti
 

5t21t.b
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: metakarpálne kosti
5t21t.b

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: metakarpálne kosti
 

5t21t.c
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: falangy prstov ruky
5t21t.c

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: falangy prstov ruky
 

5t21t.d
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: panva
5t21t.d

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: panva
 

5t21t.e
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: krčok stehennej kosti
5t21t.e

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: krčok stehennej kosti
 

5t21t.f
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: femur proximálny
5t21t.f

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: femur proximálny
 

5t21t.g
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: femur diafyzárny
5t21t.g

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: femur diafyzárny
 



5t21t.h
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: femur distálny
5t21t.h

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: femur distálny
 

5t21t.j
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: patela
5t21t.j

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: patela
 

5t21t.k
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: tibia proximálna
5t21t.k

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: tibia proximálna
 

5t21t.m
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: tibia diafyzárna
5t21t.m

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: tibia diafyzárna
 

5t21t.n
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: tibia distálna
5t21t.n

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: tibia distálna
 

5t21t.p
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: fibula proximálna
5t21t.p

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: fibula proximálna
 

5t21t.q
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: fibula diafyzárna
5t21t.q

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: fibula diafyzárna
 

5t21t.r
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: fibula distálna
5t21t.r

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: fibula distálna
 

5t21t.s
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: talus
5t21t.s

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: talus
 

5t21t.t
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: kalkaneus
5t21t.t

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: kalkaneus
 

5t21t.u
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: tarzálne kosti
5t21t.u

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: tarzálne kosti
 

5t21t.v
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: metatarzálne kosti
5t21t.v

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: metatarzálne kosti
 

5t21t.w
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: falangy prstov nohy
5t21t.w

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: falangy prstov nohy
 

5t21t.x
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: ostatné kosti
5t21t.x

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: ostatné kosti
 

5t21t.z
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: skapula
5t21t.z

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza vonkajším 

skeletárnym fixátorom: skapula
 

5t21v.1
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): humerus proximálny
5t21v.1

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): humerus proximálny
 

5t21v.2
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): humerus diafyzárny
5t21v.2

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): humerus diafyzárny
 

5t21v.3
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): humerus distálny
5t21v.3

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): humerus distálny
 

5t21v.4
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): radius proximálny
5t21v.4

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): radius proximálny
 

5t21v.5
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): radius diafyzárny
5t21v.5

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): radius diafyzárny
 

5t21v.6
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): radius distálny
5t21v.6

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): radius distálny
 

5t21v.7
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): ulna proximálna
5t21v.7

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): ulna proximálna
 

5t21v.8
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): ulna diafyzárna
5t21v.8

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): ulna diafyzárna
 

5t21v.9
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): ulna distálna
5t21v.9

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): ulna distálna
 

5t21v.a
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): karpálne kosti
5t21v.a

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): karpálne kosti
 

5t21v.b
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): metakarpálne kosti
5t21v.b

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): metakarpálne kosti
 

5t21v.d
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): panva
5t21v.d

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): panva
 

5t21v.f
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): femur proximálny
5t21v.f

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): femur proximálny
 

5t21v.g
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): femur diafyzárny
5t21v.g

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): femur diafyzárny
 



5t21v.h
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): femur distálny
5t21v.h

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): femur distálny
 

5t21v.k
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): tibia proximálna
5t21v.k

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): tibia proximálna
 

5t21v.m
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): tibia diafyzárna
5t21v.m

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): tibia diafyzárna
 

5t21v.n
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): tibia distálna
5t21v.n

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): tibia distálna
 

5t21v.p
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): fibula proximálna
5t21v.p

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): fibula proximálna
 

5t21v.q
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): fibula diafyzárna
5t21v.q

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): fibula diafyzárna
 

5t21v.r
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): fibula distálna
5t21v.r

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): fibula distálna
 

5t21v.s
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): talus
5t21v.s

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): talus
 

5t21v.t
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): kalkaneus
5t21v.t

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): kalkaneus
 

5t21v.u
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): tarzálne kosti
5t21v.u

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): tarzálne kosti
 

5t21v.v
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): metatarzálne kosti
5t21v.v

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): metatarzálne kosti
 

5t21v.x
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): ostatné kosti
5t21v.x

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza kruhovými 

vonkajšími fixátormi (Ilizarev a i.): ostatné kosti
 

5t21x.0
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: klavikula
5t21x.0

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: klavikula
 

5t21x.1
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: humerus proximálny
5t21x.1

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: humerus proximálny
 

5t21x.2
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: humerus diafyzárny
5t21x.2

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: humerus diafyzárny
 

5t21x.3
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: humerus distálny
5t21x.3

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: humerus distálny
 

5t21x.4
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: radius proximálny
5t21x.4

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: radius proximálny
 

5t21x.5
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: radius diafyzárny
5t21x.5

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: radius diafyzárny
 

5t21x.6
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: radius distálny
5t21x.6

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: radius distálny
 

5t21x.7
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: ulna proximálna časť
5t21x.7

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: ulna proximálna časť
 

5t21x.8
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: ulna diafyzárna časť
5t21x.8

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: ulna diafyzárna časť
 

5t21x.9
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: ulna distálna
5t21x.9

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: ulna distálna
 

5t21x.a
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: karpálne kosti
5t21x.a

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: karpálne kosti
 

5t21x.b
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: metakarpálne kosti
5t21x.b

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: metakarpálne kosti
 

5t21x.c
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: falangy prstov ruky
5t21x.c

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: falangy prstov ruky
 

5t21x.d
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: panva
5t21x.d

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: panva
 

5t21x.e
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: krčok stehennej kosti
5t21x.e

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: krčok stehennej kosti
 

5t21x.f
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: femur proximálny
5t21x.f

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: femur proximálny
 

5t21x.g
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: femur diafyzárny
5t21x.g

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: femur diafyzárny
 



5t21x.h
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: femur distálny
5t21x.h

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: femur distálny
 

5t21x.j
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: patela
5t21x.j

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: patela
 

5t21x.k
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: tibia proximálna časť
5t21x.k

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: tibia proximálna časť
 

5t21x.m
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: tibia diafyzárna
5t21x.m

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: tibia diafyzárna
 

5t21x.n
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: tibia distálna
5t21x.n

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: tibia distálna
 

5t21x.p
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: fibula proximálna
5t21x.p

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: fibula proximálna
 

5t21x.q
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: fibula diafyzárna
5t21x.q

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: fibula diafyzárna
 

5t21x.r
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: fibula distálna
5t21x.r

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: fibula distálna
 

5t21x.s
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: talus
5t21x.s

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: talus
 

5t21x.t
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: kalkaneus
5t21x.t

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: kalkaneus
 

5t21x.u
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: tarzálne kosti
5t21x.u

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: tarzálne kosti
 

5t21x.v
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: metatarzálne kosti
5t21x.v

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: metatarzálne kosti
 

5t21x.w
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: falangy prstov nohy
5t21x.w

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: falangy prstov nohy
 

5t21x.x
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: ostatné kosti
5t21x.x

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: ostatné kosti
 

5t21x.z
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: skapula
5t21x.z

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza iným 

osteosyntetickým materiálom: skapula
 

5t21z.0
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: klavikula
5t21z.0

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: klavikula
 

5t21z.1
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: humerus proximálny
5t21z.1

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: humerus proximálny
 

5t21z.2
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: humerus diafyzárny
5t21z.2

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: humerus diafyzárny
 

5t21z.3
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: humerus distálny
5t21z.3

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: humerus distálny
 

5t21z.4
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: radius proximálny
5t21z.4

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: radius proximálny
 

5t21z.5
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: radius diafyzárny
5t21z.5

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: radius diafyzárny
 

5t21z.6
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: radius distálny
5t21z.6

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: radius distálny
 

5t21z.7
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: ulna proximálna
5t21z.7

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: ulna proximálna
 

5t21z.8
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: ulna diafyzárna
5t21z.8

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: ulna diafyzárna
 

5t21z.9
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: ulna distálna
5t21z.9

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: ulna distálna
 

5t21z.a
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: karpálne kosti
5t21z.a

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: karpálne kosti
 

5t21z.b
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: metakarpálne kosti
5t21z.b

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: metakarpálne kosti
 

5t21z.c
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: falangy prstov ruky
5t21z.c

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: falangy prstov ruky
 

5t21z.d
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: panva
5t21z.d

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: panva
 



5t21z.e
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: krčok stehennej kosti
5t21z.e

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: krčok stehennej kosti
 

5t21z.f
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: femur proximálny
5t21z.f

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: femur proximálny
 

5t21z.g
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: femur diafyzárny
5t21z.g

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: femur diafyzárny
 

5t21z.h
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: femur distálny
5t21z.h

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: femur distálny
 

5t21z.j
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: patela
5t21z.j

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: patela
 

5t21z.k
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: tibia proximálna
5t21z.k

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: tibia proximálna
 

5t21z.m
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: tibia diafyzárna
5t21z.m

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: tibia diafyzárna
 

5t21z.n
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: tibia distálna
5t21z.n

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: tibia distálna
 

5t21z.p
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: fibula proximálna
5t21z.p

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: fibula proximálna
 

5t21z.q
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: fibula diafyzárna
5t21z.q

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: fibula diafyzárna
 

5t21z.r
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: fibula distálna
5t21z.r

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: fibula distálna
 

5t21z.s
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: talus
5t21z.s

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: talus
 

5t21z.t
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: kalkaneus
5t21z.t

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: kalkaneus
 

5t21z.u
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: tarzálne kosti
5t21z.u

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: tarzálne kosti
 

5t21z.v
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: metatarzálne kosti
5t21z.v

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: metatarzálne kosti
 

5t21z.w
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: falangy prstov nohy
5t21z.w

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: falangy prstov nohy
 

5t21z.x
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: ostatné kosti
5t21z.x

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: ostatné kosti
 

5t21z.z
Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: skapula
5t21z.z

Zatvorená repozícia zlomeniny alebo epiphyzeolýzy s osteosyntézou: osteosyntéza resorbovateľným 

materiálom: skapula
 

5t221.0
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: humeroglenoidálny 

kĺb
5t221.0

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: humeroglenoidálny 

kĺb
 

5t221.1
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: akromioklavikulárny 

kĺb
5t221.1

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: akromioklavikulárny 

kĺb
 

5t221.3
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: sternoklavikulárny 

kĺb
5t221.3

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: sternoklavikulárny 

kĺb
 

5t221.4 Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: lakťový kĺb 5t221.4 Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: lakťový kĺb  

5t221.5
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: proximálny 

radioulnárny kĺb
5t221.5

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: proximálny 

radioulnárny kĺb
 

5t221.6
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: distálny 

radioulnárny kĺb
5t221.6

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: distálny 

radioulnárny kĺb
 

5t221.8 Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: radiokarpálny kĺb 5t221.8 Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: radiokarpálny kĺb  

5t221.9 Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: ulnokarpálny kĺb 5t221.9 Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: ulnokarpálny kĺb  

5t221.a Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: karpálne kĺby 5t221.a Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: karpálne kĺby  

5t221.b
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: karpometakarpálny 

kĺb
5t221.b

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: karpometakarpálny 

kĺb
 

5t221.c
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: 

metakarpofalangeálny kĺb
5t221.c

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: 

metakarpofalangeálny kĺb
 



5t221.d
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: interfalangeálny kĺb 

ruky
5t221.d

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: interfalangeálny kĺb 

ruky
 

5t221.e Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: iliosakrálny kĺb 5t221.e Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: iliosakrálny kĺb  

5t221.f Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: symfýza 5t221.f Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: symfýza  

5t221.g Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: bedrový kĺb 5t221.g Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: bedrový kĺb  

5t221.h Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: kolenný kĺb 5t221.h Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: kolenný kĺb  

5t221.j
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: proximálny 

tibiofibulárny kĺb
5t221.j

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: proximálny 

tibiofibulárny kĺb
 

5t221.k Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: členkový kĺb horný 5t221.k Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: členkový kĺb horný  

5t221.m Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: členkový kĺb dolný 5t221.m Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: členkový kĺb dolný  

5t221.n Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: tarzálne kĺby 5t221.n Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: tarzálne kĺby  

5t221.p
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: tarzometatarzálne 

kĺby
5t221.p

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: tarzometatarzálne 

kĺby
 

5t221.q
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: 

metatarzofalangeálne kĺby
5t221.q

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: 

metatarzofalangeálne kĺby
 

5t221.r
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: interfalangeálny kĺb 

nohy
5t221.r

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: interfalangeálny kĺb 

nohy
 

5t221.x Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: ostatné kĺby 5t221.x Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skrutky: ostatné kĺby  

5t224.0
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

humeroglenoidálny kĺb
5t224.0

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

humeroglenoidálny kĺb
 

5t224.1
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

akromioklavikulárny kĺb
5t224.1

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou 

pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže-akromioklavikulárny kĺb
 2)

5t224.2
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

torakoskapulárny kĺb
5t224.2

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

torakoskapulárny kĺb
 

5t224.3
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

sternoklavikulárny kĺb
5t224.3

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

sternoklavikulárny kĺb
 

5t224.4
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

lakťový kĺb
5t224.4

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

lakťový kĺb
 

5t224.5
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

proximálny radioulnárny kĺb
5t224.5

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

proximálny radioulnárny kĺb
 

5t224.6
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

distálny radioulnárny kĺb
5t224.6

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

distálny radioulnárny kĺb
 

5t224.8
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

radiokarpálny kĺb
5t224.8

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

radiokarpálny kĺb
 

5t224.9
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

ulnokarpálny kĺb
5t224.9

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

ulnokarpálny kĺb
 

5t224.a
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

karpálne kĺby
5t224.a

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

karpálne kĺby
 

5t224.b
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

karpometakarpálny kĺb
5t224.b

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

karpometakarpálny kĺb
 

5t224.c
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

metakarpofalangeálny kĺb
5t224.c

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

metakarpofalangeálny kĺb
 

5t224.d
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

interfalangeálny kĺb ruky
5t224.d

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

interfalangeálny kĺb ruky
 

5t224.e
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

iliosakrálny kĺb
5t224.e

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

iliosakrálny kĺb
 

5t224.f
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

symfýza
5t224.f

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

symfýza
 

5t224.g
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

bedrový kĺb
5t224.g

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

bedrový kĺb
 

5t224.h
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

kolenný kĺb
5t224.h

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

kolenný kĺb
 



5t224.j
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

proximálny tibiofibulárny kĺb
5t224.j

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou 

pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: proximálny tibiofibulárny kĺb
 2)

5t224.k
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

členkový kĺb horný
5t224.k

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

členkový kĺb horný
 

5t224.m
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

členkový kĺb dolný
5t224.m

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

členkový kĺb dolný
 

5t224.n
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

tarzálne kĺby
5t224.n

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

tarzálne kĺby
 

5t224.p
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

tarzometatarzálne kĺby
5t224.p

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

tarzometatarzálne kĺby
 

5t224.q
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

metatarzofalangeálne kĺby
5t224.q

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

metatarzofalangeálne kĺby
 

5t224.r
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

interfalangeálny kĺb nohy
5t224.r

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

interfalangeálny kĺb nohy
 

5t224.x
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

ostatné kĺby
5t224.x

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou drôtu alebo ťahovej serkláže: 

ostatné kĺby
 

5t229.h
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou transfixačného klinca: 

kolenný kĺb
5t229.h

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou transfixačného klinca: 

kolenný kĺb
 

5t229.k
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou transfixačného klinca: 

členkový kĺb horný
5t229.k

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou transfixačného klinca: 

členkový kĺb horný
 

5t229.m
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou transfixačného klinca: 

členkový kĺb dolný
5t229.m

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou transfixačného klinca: 

členkový kĺb dolný
 

5t229.x
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou transfixačného klinca: 

ostatné kĺby
5t229.x

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou transfixačného klinca: 

ostatné kĺby
 

5t22a.0
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: 

humeroglenoidálny kĺb
5t22a.0

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: 

humeroglenoidálny kĺb
 

5t22a.1
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: 

akromioklavikulárny kĺb
5t22a.1

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou 

pomocou intramedulárneho klinu: akromioklavikulárny kĺb
 2)

5t22a.3
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: 

sternoklavikulárny kĺb
5t22a.3

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: 

sternoklavikulárny kĺb
 

5t22a.4
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: 

lakťový kĺb
5t22a.4

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: 

lakťový kĺb
 

5t22a.5
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: 

proximálny radioulnárny kĺb
5t22a.5

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou 

pomocou intramedulárneho klinu: proximálny radioulnárny kĺb
 2)

5t22a.6
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: 

distálny radioulnárny kĺb
5t22a.6

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou 

pomocou intramedulárneho klinu: distálny radioulnárny kĺb
 2)

5t22a.8
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: 

radiokarpálny kĺb
5t22a.8

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: 

radiokarpálny kĺb
 

5t22a.9
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: 

ulnokarpálny kĺb
5t22a.9

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: 

ulnokarpálny kĺb
 

5t22a.b
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: 

karpometakarpálny kĺb
5t22a.b

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: 

karpometakarpálny kĺb
 

5t22a.c
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: 

metakarpofalangeálny kĺb
5t22a.c

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou 

pomocou intramedulárneho klinu: metakarpofalangeálny kĺb
 2)

5t22a.d
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: 

interfalangeálny kĺb ruky
5t22a.d

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: 

interfalangeálny kĺb ruky
 

5t22a.g
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: 

bedrový kĺb
5t22a.g

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: 

bedrový kĺb
 

5t22a.h
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: 

kolenný kĺb
5t22a.h

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: 

kolenný kĺb
 

5t22a.j
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: 

proximálny tibiofibulárny kĺb
5t22a.j

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou 

pomocou intramedulárneho klinu: proximálny tibiofibulárny kĺb
 2)

5t22a.k
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: 

členkový kĺb horný
5t22a.k

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: 

členkový kĺb horný
 

5t22a.m
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: 

členkový kĺb dolný
5t22a.m

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: 

členkový kĺb dolný
 

5t22a.n
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: 

tarzálne kĺby
5t22a.n

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: 

tarzálne kĺby
 



5t22a.p
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: 

tarzometatarzálne kĺby
5t22a.p

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: 

tarzometatarzálne kĺby
 

5t22a.q
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: 

metatarzofalangeálne kĺby
5t22a.q

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou 

pomocou intramedulárneho klinu: metatarzofalangeálne kĺby
 2)

5t22a.r
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: 

interfalangeálny kĺb nohy
5t22a.r

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: 

interfalangeálny kĺb nohy
 

5t22a.x
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: 

ostatné kĺby
5t22a.x

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou intramedulárneho klinu: 

ostatné kĺby
 

5t22d.0
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skoby: humeroglenoidálny 

kĺb
5t22d.0

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skoby: humeroglenoidálny 

kĺb
 

5t22d.1
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skoby: akromioklavikulárny 

kĺb
5t22d.1

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skoby: akromioklavikulárny 

kĺb
 

5t22d.3 Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skoby: sternoklavikulárny kĺb 5t22d.3 Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skoby: sternoklavikulárny kĺb  

5t22d.4 Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skoby: lakťový kĺb 5t22d.4 Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skoby: lakťový kĺb  

5t22d.5
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skoby: proximálny 

radioulnárny kĺb
5t22d.5

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skoby: proximálny 

radioulnárny kĺb
 

5t22d.6
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skoby: distálny radioulnárny 

kĺb
5t22d.6

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skoby: distálny radioulnárny 

kĺb
 

5t22d.8 Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skoby: radiokarpálny kĺb 5t22d.8 Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skoby: radiokarpálny kĺb  

5t22d.9 Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skoby: ulnokarpálny kĺb 5t22d.9 Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skoby: ulnokarpálny kĺb  

5t22d.a Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skoby: karpálne kĺby 5t22d.a Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skoby: karpálne kĺby  

5t22d.h Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skoby: kolenný kĺb 5t22d.h Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skoby: kolenný kĺb  

5t22d.j
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skoby: proximálny 

tibiofibulárny kĺb
5t22d.j

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skoby: proximálny 

tibiofibulárny kĺb
 

5t22d.k Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skoby: členkový kĺb horný 5t22d.k Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skoby: členkový kĺb horný  

5t22d.m Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skoby: členkový kĺb dolný 5t22d.m Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skoby: členkový kĺb dolný  

5t22d.n Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skoby: tarzálne kĺby 5t22d.n Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skoby: tarzálne kĺby  

5t22d.p
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skoby: tarzometatarzálne 

kĺby
5t22d.p

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skoby: tarzometatarzálne 

kĺby
 

5t22d.q
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skoby: metatarzofalangeálne 

kĺby
5t22d.q

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skoby: metatarzofalangeálne 

kĺby
 

5t22d.x Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skoby: ostatné kĺby 5t22d.x Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou skoby: ostatné kĺby  

5t22t.0
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: humeroglenoidálny kĺb
5t22t.0

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: humeroglenoidálny kĺb
 

5t22t.1
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: akromioklavikulárny kĺb
5t22t.1

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: akromioklavikulárny kĺb
 

5t22t.2
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: torakoskapulárny kĺb
5t22t.2

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: torakoskapulárny kĺb
 

5t22t.3
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: sternoklavikulárny kĺb
5t22t.3

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: sternoklavikulárny kĺb
 

5t22t.4
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: lakťový kĺb
5t22t.4

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: lakťový kĺb
 

5t22t.5
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: proximálny radioulnárny kĺb
5t22t.5

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: proximálny radioulnárny kĺb
 

5t22t.6
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: distálny radioulnárny kĺb
5t22t.6

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: distálny radioulnárny kĺb
 

5t22t.8
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: radiokarpálny kĺb
5t22t.8

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: radiokarpálny kĺb
 

5t22t.9
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: ulnokarpálny kĺb
5t22t.9

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: ulnokarpálny kĺb
 



5t22t.a
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: karpálne kĺby
5t22t.a

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: karpálne kĺby
 

5t22t.b
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: karpometakarpálny kĺb
5t22t.b

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: karpometakarpálny kĺb
 

5t22t.c
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: metakarpofalangeálny kĺb
5t22t.c

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: metakarpofalangeálny kĺb
 

5t22t.d
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: interfalangeálny kĺb ruky
5t22t.d

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: interfalangeálny kĺb ruky
 

5t22t.e
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: iliosakrálny kĺb
5t22t.e

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: iliosakrálny kĺb
 

5t22t.f
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: symfýza
5t22t.f

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: symfýza
 

5t22t.g
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: bedrový kĺb
5t22t.g

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: bedrový kĺb
 

5t22t.h
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: kolenný kĺb
5t22t.h

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: kolenný kĺb
 

5t22t.j
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: proximálny tibiofibulárny kĺb
5t22t.j

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: proximálny tibiofibulárny kĺb
 

5t22t.k
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: členkový kĺb horný
5t22t.k

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: členkový kĺb horný
 

5t22t.m
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: členkový kĺb dolný
5t22t.m

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: členkový kĺb dolný
 

5t22t.n
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: tarzálne kĺby
5t22t.n

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: tarzálne kĺby
 

5t22t.p
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: tarzometatarzálne kĺby
5t22t.p

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: tarzometatarzálne kĺby
 

5t22t.q
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: metatarzofalangeálne kĺby
5t22t.q

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: metatarzofalangeálne kĺby
 

5t22t.r
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: interfalangeálny kĺb nohy
5t22t.r

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: interfalangeálny kĺb nohy
 

5t22t.x
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: ostatné kĺby
5t22t.x

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou vonkajšieho skeletárneho 

fixátora: ostatné kĺby
 

5t22x.0
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: humeroglenoidálny kĺb
5t22x.0

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: humeroglenoidálny kĺb
 

5t22x.1
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: akromioklavikulárny kĺb
5t22x.1

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: akromioklavikulárny kĺb
 

5t22x.2
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: torakoskapulárny kĺb
5t22x.2

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: torakoskapulárny kĺb
 

5t22x.3
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: sternoklavikulárny kĺb
5t22x.3

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: sternoklavikulárny kĺb
 

5t22x.4
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: lakťový kĺb
5t22x.4

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: lakťový kĺb
 

5t22x.5
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: proximálny radioulnárny kĺb
5t22x.5

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: proximálny radioulnárny kĺb
 

5t22x.6
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: distálny radioulnárny kĺb
5t22x.6

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: distálny radioulnárny kĺb
 

5t22x.8
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: radiokarpálny kĺb
5t22x.8

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: radiokarpálny kĺb
 

5t22x.9
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: ulnokarpálny kĺb
5t22x.9

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: ulnokarpálny kĺb
 

5t22x.a
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: karpálne kĺby
5t22x.a

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: karpálne kĺby
 

5t22x.b
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: karpometakarpálny kĺb
5t22x.b

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: karpometakarpálny kĺb
 

5t22x.c
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: metakarpofalangeálny kĺb
5t22x.c

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: metakarpofalangeálny kĺb
 

5t22x.d
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: interfalangeálny kĺb ruky
5t22x.d

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: interfalangeálny kĺb ruky
 



5t22x.e
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: iliosakrálny kĺb
5t22x.e

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: iliosakrálny kĺb
 

5t22x.f
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: symfýza
5t22x.f

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: symfýza
 

5t22x.g
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: bedrový kĺb
5t22x.g

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: bedrový kĺb
 

5t22x.h
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: kolenný kĺb
5t22x.h

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: kolenný kĺb
 

5t22x.j
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: proximálny tibiofibulárny kĺb
5t22x.j

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: proximálny tibiofibulárny kĺb
 

5t22x.k
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: členkový kĺb horný
5t22x.k

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: členkový kĺb horný
 

5t22x.m
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: členkový kĺb dolný
5t22x.m

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: členkový kĺb dolný
 

5t22x.n
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: tarzálne kĺby
5t22x.n

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: tarzálne kĺby
 

5t22x.p
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: tarzometatarzálne kĺby
5t22x.p

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: tarzometatarzálne kĺby
 

5t22x.q
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: metatarzofalangeálne kĺby
5t22x.q

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: metatarzofalangeálne kĺby
 

5t22x.r
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: interfalangeálny kĺb nohy
5t22x.r

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: interfalangeálny kĺb nohy
 

5t22x.x
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: ostatné kĺby
5t22x.x

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou iného osteosyntetického 

materiálu: ostatné kĺby
 

5t22z.0
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

humeroglenoidálny kĺb
5t22z.0

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

humeroglenoidálny kĺb
 

5t22z.1
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

akromioklavikulárny kĺb
5t22z.1

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

akromioklavikulárny kĺb
 

5t22z.2
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

torakoskapulárny kĺb
5t22z.2

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

torakoskapulárny kĺb
 

5t22z.3
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

sternoklavikulárny kĺb
5t22z.3

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

sternoklavikulárny kĺb
 

5t22z.4
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

lakťový kĺb
5t22z.4

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

lakťový kĺb
 

5t22z.5
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

proximálny radioulnárny kĺb
5t22z.5

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

proximálny radioulnárny kĺb
 

5t22z.6
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

distálny radioulnárny kĺb
5t22z.6

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

distálny radioulnárny kĺb
 

5t22z.8
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

radiokarpálny kĺb
5t22z.8

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

radiokarpálny kĺb
 

5t22z.9
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

ulnokarpálny kĺb
5t22z.9

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

ulnokarpálny kĺb
 

5t22z.a
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

karpálne kĺby
5t22z.a

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

karpálne kĺby
 

5t22z.b
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

karpometakarpálny kĺb
5t22z.b

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

karpometakarpálny kĺb
 

5t22z.c
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

metakarpofalangeálny kĺb
5t22z.c

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

metakarpofalangeálny kĺb
 

5t22z.d
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

interfalangeálny kĺb ruky
5t22z.d

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

interfalangeálny kĺb ruky
 

5t22z.e
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

iliosakrálny kĺb
5t22z.e

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

iliosakrálny kĺb
 

5t22z.f
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

symfýza
5t22z.f

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

symfýza
 

5t22z.g
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

bedrový kĺb
5t22z.g

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

bedrový kĺb
 

5t22z.h
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

kolenný kĺb
5t22z.h

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

kolenný kĺb
 



5t22z.j
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

proximálny tibiofibulárny kĺb
5t22z.j

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

proximálny tibiofibulárny kĺb
 

5t22z.k
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

členkový kĺb horný
5t22z.k

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

členkový kĺb horný
 

5t22z.m
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

členkový kĺb dolný
5t22z.m

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

členkový kĺb dolný
 

5t22z.n
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

tarzálne kĺby
5t22z.n

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

tarzálne kĺby
 

5t22z.p
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

tarzometatarzálne kĺby
5t22z.p

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

tarzometatarzálne kĺby
 

5t22z.q
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

metatarzofalangeálne kĺby
5t22z.q

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

metatarzofalangeálne kĺby
 

5t22z.r
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

interfalangeálny kĺb nohy
5t22z.r

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

interfalangeálny kĺb nohy
 

5t22z.x
Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

ostatné kĺby
5t22z.x

Zatvorená repozícia luxácie kĺbu s osteosyntézou: osteosyntéza pomocou rezorbovateľného materiálu: 

ostatné kĺby
 

5t300.0 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: artrotómia, kapsulotómia: humeroglenoidálny kĺb 5t300.0 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: artrotómia, kapsulotómia: humeroglenoidálny kĺb  

5t300.1 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: artrotómia, kapsulotómia: akromioklavikulárny kĺb 5t300.1 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: artrotómia, kapsulotómia: akromioklavikulárny kĺb  

5t300.2 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: artrotómia, kapsulotómia: torakoskapulárny kĺb 5t300.2 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: artrotómia, kapsulotómia: torakoskapulárny kĺb  

5t300.3 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: artrotómia, kapsulotómia: sternoklavikulárny kĺb 5t300.3 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: artrotómia, kapsulotómia: sternoklavikulárny kĺb  

5t300.4 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: artrotómia, kapsulotómia: lakťový kĺb 5t300.4 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: artrotómia, kapsulotómia: lakťový kĺb  

5t300.5 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: artrotómia, kapsulotómia: proximálny radioulnárny kĺb 5t300.5 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: artrotómia, kapsulotómia: proximálny radioulnárny kĺb  

5t300.6 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: artrotómia, kapsulotómia: distálny radioulnárny kĺb 5t300.6 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: artrotómia, kapsulotómia: distálny radioulnárny kĺb  

5t300.8 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: artrotómia, kapsulotómia: radiokarpálny kĺb 5t300.8 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: artrotómia, kapsulotómia: radiokarpálny kĺb  

5t300.9 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: artrotómia, kapsulotómia: ulnokarpálny kĺb 5t300.9 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: artrotómia, kapsulotómia: ulnokarpálny kĺb  

5t300.e Otvorené chirurgické revízie kĺbov: artrotómia, kapsulotómia: iliosakrálny kĺb 5t300.e Otvorené chirurgické revízie kĺbov: artrotómia, kapsulotómia: iliosakrálny kĺb  

5t300.f Otvorené chirurgické revízie kĺbov: artrotómia, kapsulotómia: symfýza 5t300.f Otvorené chirurgické revízie kĺbov: artrotómia, kapsulotómia: symfýza  

5t300.g Otvorené chirurgické revízie kĺbov: artrotómia, kapsulotómia: bedrový kĺb 5t300.g Otvorené chirurgické revízie kĺbov: artrotómia, kapsulotómia: bedrový kĺb  

5t300.h Otvorené chirurgické revízie kĺbov: artrotómia, kapsulotómia: kolenný kĺb 5t300.h Otvorené chirurgické revízie kĺbov: artrotómia, kapsulotómia: kolenný kĺb  

5t300.j Otvorené chirurgické revízie kĺbov: artrotómia, kapsulotómia: proximálny tibiofibulárny kĺb 5t300.j Otvorené chirurgické revízie kĺbov: artrotómia, kapsulotómia: proximálny tibiofibulárny kĺb  

5t300.k Otvorené chirurgické revízie kĺbov: artrotómia, kapsulotómia: členkový kĺb horný 5t300.k Otvorené chirurgické revízie kĺbov: artrotómia, kapsulotómia: členkový kĺb horný  

5t300.m Otvorené chirurgické revízie kĺbov: artrotómia, kapsulotómia: členkový kĺb dolný 5t300.m Otvorené chirurgické revízie kĺbov: artrotómia, kapsulotómia: členkový kĺb dolný  

5t300.n Otvorené chirurgické revízie kĺbov: artrotómia, kapsulotómia: tarzálne kĺby 5t300.n Otvorené chirurgické revízie kĺbov: artrotómia, kapsulotómia: tarzálne kĺby  

5t300.p Otvorené chirurgické revízie kĺbov: artrotómia, kapsulotómia: tarzometatarzálne kĺby 5t300.p Otvorené chirurgické revízie kĺbov: artrotómia, kapsulotómia: tarzometatarzálne kĺby  

5t300.q Otvorené chirurgické revízie kĺbov: artrotómia, kapsulotómia: metatarzofalangeálne kĺby 5t300.q Otvorené chirurgické revízie kĺbov: artrotómia, kapsulotómia: metatarzofalangeálne kĺby  

5t300.r Otvorené chirurgické revízie kĺbov: artrotómia, kapsulotómia: interfalangeálny kĺb nohy 5t300.r Otvorené chirurgické revízie kĺbov: artrotómia, kapsulotómia: interfalangeálny kĺb nohy  

5t300.x Otvorené chirurgické revízie kĺbov: artrotómia, kapsulotómia: ostatné kĺby 5t300.x Otvorené chirurgické revízie kĺbov: artrotómia, kapsulotómia: ostatné kĺby  

5t301.0 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, aseptická: humeroglenoidálny kĺb 5t301.0 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, aseptická: humeroglenoidálny kĺb  

5t301.1 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, aseptická: akromioklavikulárny kĺb 5t301.1 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu aseptická: akromioklavikulárny kĺb  2)

5t301.2 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, aseptická: torakoskapulárny kĺb 5t301.2 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu aseptická: torakoskapulárny kĺb  2)

5t301.3 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, aseptická: sternoklavikulárny kĺb 5t301.3 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu aseptická: sternoklavikulárny kĺb  2)

5t301.4 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, aseptická: lakťový kĺb 5t301.4 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, aseptická: lakťový kĺb  

5t301.5 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, aseptická: proximálny radioulnárny kĺb 5t301.5 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu aseptická: proximálny radioulnárny kĺb  2)

5t301.6 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, aseptická: distálny radioulnárny kĺb 5t301.6 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu aseptická: distálny radioulnárny kĺb  2)

5t301.8 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu,, aseptická: radiokarpálny kĺb 5t301.8 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, aseptická: radiokarpálny kĺb  2)

5t301.9 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, aseptická: ulnokarpálny kĺb 5t301.9 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, aseptická: ulnokarpálny kĺb  

5t301.e Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, aseptická: iliosakrálny kĺb 5t301.e Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, aseptická: iliosakrálny kĺb  

5t301.f Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, aseptická: symfýza 5t301.f Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, aseptická: symfýza  



5t301.g Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, aseptická: bedrový kĺb 5t301.g Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, aseptická: bedrový kĺb  

5t301.h Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, aseptická: kolenný kĺb 5t301.h Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, aseptická: kolenný kĺb  

5t301.j Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, aseptická: proximálny tibiofibulárny kĺb 5t301.j Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu aseptická: proximálny tibiofibulárny kĺb  2)

5t301.k Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, aseptická: členkový kĺb horný 5t301.k Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, aseptická: členkový kĺb horný  

5t301.m Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, aseptická: členkový kĺb dolný 5t301.m Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, aseptická: členkový kĺb dolný  

5t301.n Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, aseptická: tarzálne kĺby 5t301.n Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, aseptická: tarzálne kĺby  

5t301.p Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, aseptická: tarzometatarzálne kĺby 5t301.p Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu aseptická: tarzometatarzálne kĺby  2)

5t301.q Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, aseptická: metatarzofalangeálne kĺby 5t301.q Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu aseptická: metatarzofalangeálne kĺby  2)

5t301.r Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, aseptická: interfalangeálny kĺb nohy 5t301.r Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu aseptická: interfalangeálny kĺb nohy  2)

5t301.x Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, aseptická: ostatné kĺby 5t301.x Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, aseptická: ostatné kĺby  

5t302.0 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, septická: humeroglenoidálny kĺb 5t302.0 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, septická: humeroglenoidálny kĺb  

5t302.1 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, septická: akromioklavikulárny kĺb 5t302.1 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu septická: akromioklavikulárny kĺb  2)

5t302.2 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, septická: torakoskapulárny kĺb 5t302.2 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, septická: torakoskapulárny kĺb  

5t302.3 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, septická: sternoklavikulárny kĺb 5t302.3 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, septická: sternoklavikulárny kĺb  

5t302.4 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, septická: lakťový kĺb 5t302.4 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, septická: lakťový kĺb  

5t302.5 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu septická: proximálny radioulnárny kĺb 5t302.5 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu septická: proximálny radioulnárny kĺb  

5t302.6 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, septická: distálny radioulnárny kĺb 5t302.6 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu septická: distálny radioulnárny kĺb  2)

5t302.8 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, septická: radiokarpálny kĺb 5t302.8 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, septická: radiokarpálny kĺb  

5t302.9 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, septická: ulnokarpálny kĺb 5t302.9 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, septická: ulnokarpálny kĺb  

5t302.e Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, septická: iliosakrálny kĺb 5t302.e Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, septická: iliosakrálny kĺb  

5t302.f Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, septická: symfýza 5t302.f Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, septická: symfýza  

5t302.g Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, septická: bedrový kĺb 5t302.g Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, septická: bedrový kĺb  

5t302.h Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, septická: kolenný kĺb 5t302.h Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, septická: kolenný kĺb  

5t302.j Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, septická: proximálny tibiofibulárny kĺb 5t302.j Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu septická: proximálny tibiofibulárny kĺb  2)

5t302.k Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, septická: členkový kĺb horný 5t302.k Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, septická: členkový kĺb horný  

5t302.m Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, septická: členkový kĺb dolný 5t302.m Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, septická: členkový kĺb dolný  

5t302.n Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, septická: tarzálne kĺby 5t302.n Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, septická: tarzálne kĺby  

5t302.p Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, septická: tarzometatarzálne kĺby 5t302.p Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, septická: tarzometatarzálne kĺby  

5t302.q Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu septická: metatarzofalangeálne kĺby 5t302.q Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu septická: metatarzofalangeálne kĺby  

5t302.r Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, septická: interfalangeálny kĺb nohy 5t302.r Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, septická: interfalangeálny kĺb nohy  

5t302.x Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, septická: ostatné kĺby 5t302.x Otvorené chirurgické revízie kĺbov: preplachová drenáž kĺbu, septická: ostatné kĺby  

5t303.0 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: debridement: humeroglenoidálny kĺb 5t303.0 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: debridement: humeroglenoidálny kĺb  

5t303.1 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: debridement: akromioklavikulárny kĺb 5t303.1 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: debridement: akromioklavikulárny kĺb  

5t303.2 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: debridement: torakoskapulárny kĺb 5t303.2 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: debridement: torakoskapulárny kĺb  

5t303.3 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: debridement: sternoklavikulárny kĺb 5t303.3 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: debridement: sternoklavikulárny kĺb  

5t303.4 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: debridement: lakťový kĺb 5t303.4 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: debridement: lakťový kĺb  

5t303.5 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: debridement: proximálny radioulnárny kĺb 5t303.5 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: debridement: proximálny radioulnárny kĺb  

5t303.6 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: debridement: distálny radioulnárny kĺb 5t303.6 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: debridement: distálny radioulnárny kĺb  

5t303.8 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: debridement: radiokarpálny kĺb 5t303.8 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: debridement: radiokarpálny kĺb  

5t303.9 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: debridement: ulnokarpálny kĺb 5t303.9 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: debridement: ulnokarpálny kĺb  



5t303.e Otvorené chirurgické revízie kĺbov: debridement: iliosakrálny kĺb 5t303.e Otvorené chirurgické revízie kĺbov: debridement: iliosakrálny kĺb  

5t303.f Otvorené chirurgické revízie kĺbov: debridement: symfýza 5t303.f Otvorené chirurgické revízie kĺbov: debridement: symfýza  

5t303.g Otvorené chirurgické revízie kĺbov: debridement: bedrový kĺb 5t303.g Otvorené chirurgické revízie kĺbov: debridement: bedrový kĺb  

5t303.h Otvorené chirurgické revízie kĺbov: debridement: kolenný kĺb 5t303.h Otvorené chirurgické revízie kĺbov: debridement: kolenný kĺb  

5t303.j Otvorené chirurgické revízie kĺbov: debridement: proximálny tibiofibulárny kĺb 5t303.j Otvorené chirurgické revízie kĺbov: debridement: proximálny tibiofibulárny kĺb  

5t303.k Otvorené chirurgické revízie kĺbov: debridement: členkový kĺb horný 5t303.k Otvorené chirurgické revízie kĺbov: debridement: členkový kĺb horný  

5t303.m Otvorené chirurgické revízie kĺbov: debridement: členkový kĺb dolný 5t303.m Otvorené chirurgické revízie kĺbov: debridement: členkový kĺb dolný  

5t303.n Otvorené chirurgické revízie kĺbov: debridement: tarzálne kĺby 5t303.n Otvorené chirurgické revízie kĺbov: debridement: tarzálne kĺby  

5t303.p Otvorené chirurgické revízie kĺbov: debridement: tarzometatarzálne kĺby 5t303.p Otvorené chirurgické revízie kĺbov: debridement: tarzometatarzálne kĺby  

5t303.q Otvorené chirurgické revízie kĺbov: debridement: metatarzofalangeálne kĺby 5t303.q Otvorené chirurgické revízie kĺbov: debridement: metatarzofalangeálne kĺby  

5t303.r Otvorené chirurgické revízie kĺbov: debridement: interfalangeálny kĺb nohy 5t303.r Otvorené chirurgické revízie kĺbov: debridemen: interfalangeálny kĺb nohy  2)

5t303.x Otvorené chirurgické revízie kĺbov: debridement: ostatné kĺby 5t303.x Otvorené chirurgické revízie kĺbov: debridement: ostatné kĺby  

5t304.0 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: parciálna synovektómia: humeroglenoidálny kĺb 5t304.0 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: parciálna synovektómia: humeroglenoidálny kĺb  

5t304.1 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: parciálna synovektómia: akromioklavikulárny kĺb 5t304.1 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: parciálna synovektómia: akromioklavikulárny kĺb  

5t304.2 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: parciálna synovektómia: torakoskapulárny kĺb 5t304.2 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: parciálna synovektómia: torakoskapulárny kĺb  

5t304.3 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: parciálna synovektómia: sternoklavikulárny kĺb 5t304.3 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: parciálna synovektómia: sternoklavikulárny kĺb  

5t304.4 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: parciálna synovektómia: lakťový kĺb 5t304.4 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: parciálna synovektómia: lakťový kĺb  

5t304.5 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: parciálna synovektómia: proximálny radioulnárny kĺb 5t304.5 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: parciálna synovektómia: proximálny radioulnárny kĺb  

5t304.6 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: parciálna synovektómia: distálny radioulnárny kĺb 5t304.6 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: parciálna synovektómia: distálny radioulnárny kĺb  

5t304.8 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: parciálna synovektómia: radiokarpálny kĺb 5t304.8 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: parciálna synovektómia: radiokarpálny kĺb  

5t304.9 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: parciálna synovektómia: ulnokarpálny kĺb 5t304.9 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: parciálna synovektómia: ulnokarpálny kĺb  

5t304.e Otvorené chirurgické revízie kĺbov: parciálna synovektómia: iliosakrálny kĺb 5t304.e Otvorené chirurgické revízie kĺbov: parciálna synovektómia: iliosakrálny kĺb  

5t304.f Otvorené chirurgické revízie kĺbov: parciálna synovektómia: symfýza 5t304.f Otvorené chirurgické revízie kĺbov: parciálna synovektómia: symfýza  

5t304.g Otvorené chirurgické revízie kĺbov: parciálna synovektómia: bedrový kĺb 5t304.g Otvorené chirurgické revízie kĺbov: parciálna synovektómia: bedrový kĺb  

5t304.h Otvorené chirurgické revízie kĺbov: parciálna synovektómia: kolenný kĺb 5t304.h Otvorené chirurgické revízie kĺbov: parciálna synovektómia: kolenný kĺb  

5t304.j Otvorené chirurgické revízie kĺbov: parcialna synovektómia: proximálny tibiofibulárny kĺb 5t304.j Parcialna synovektómia: proximálny tibiofibulárny kĺb  2)

5t304.k Otvorené chirurgické revízie kĺbov: parciálna synovektómia: členkový kĺb horný 5t304.k Otvorené chirurgické revízie kĺbov: parciálna synovektómia: členkový kĺb horný  

5t304.m Otvorené chirurgické revízie kĺbov: parciálna synovektómia: členkový kĺb dolný 5t304.m Otvorené chirurgické revízie kĺbov: parciálna synovektómia: členkový kĺb dolný  

5t304.n Otvorené chirurgické revízie kĺbov: parciálna synovektómia: tarzálne kĺby 5t304.n Otvorené chirurgické revízie kĺbov: parciálna synovektómia: tarzálne kĺby  

5t304.p Otvorené chirurgické revízie kĺbov: parciálna synovektómia: tarzometatarzálne kĺby 5t304.p Otvorené chirurgické revízie kĺbov: parciálna synovektómia: tarzometatarzálne kĺby  

5t304.q Otvorené chirurgické revízie kĺbov: parciálna synovektómia: metatarzofalangeálne kĺby 5t304.q Otvorené chirurgické revízie kĺbov: parciálna synovektómia: metatarzofalangeálne kĺby  

5t304.r Otvorené chirurgické revízie kĺbov: parciálna synovektómia: interfalangeálny kĺb nohy 5t304.r Otvorené chirurgické revízie kĺbov: parciálna synovektómia: interfalangeálny kĺb nohy  

5t304.x Otvorené chirurgické revízie kĺbov: parciálna synovektómia: ostatné kĺby 5t304.x Otvorené chirurgické revízie kĺbov: parciálna synovektómia: ostatné kĺby  

5t305.0 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: totálna synovektómia: humeroglenoidálny kĺb 5t305.0 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: totálna synovektómia: humeroglenoidálny kĺb  

5t305.1 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: totálna synovektómia: akromioklavikulárny kĺb 5t305.1 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: totálna synovektómia: akromioklavikulárny kĺb  

5t305.2 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: totálna synovektómia: torakoskapulárny kĺb 5t305.2 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: totálna synovektómia: torakoskapulárny kĺb  

5t305.3 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: totálna synovektómia: sternoklavikulárny kĺb 5t305.3 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: totálna synovektómia: sternoklavikulárny kĺb  

5t305.4 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: totálna synovektómia: lakťový kĺb 5t305.4 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: totálna synovektómia: lakťový kĺb  

5t305.5 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: totálna synovektómia: proximálny radioulnárny kĺb 5t305.5 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: totálna synovektómia: proximálny radioulnárny kĺb  

5t305.6 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: totálna synovektómia: distálny radioulnárny kĺb 5t305.6 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: totálna synovektómia: distálny radioulnárny kĺb  

5t305.8 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: totálna synovektómia: radiokarpálny kĺb 5t305.8 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: totálna synovektómia: radiokarpálny kĺb  

5t305.9 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: totálna synovektómia: ulnokarpálny kĺb 5t305.9 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: totálna synovektómia: ulnokarpálny kĺb  

5t305.e Otvorené chirurgické revízie kĺbov: totálna synovektómia: iliosakrálny kĺb 5t305.e Otvorené chirurgické revízie kĺbov: totálna synovektómia: iliosakrálny kĺb  

5t305.f Otvorené chirurgické revízie kĺbov: totálna synovektómia: symfýza 5t305.f Otvorené chirurgické revízie kĺbov: totálna synovektómia: symfýza  

5t305.g Otvorené chirurgické revízie kĺbov: totálna synovektómia: bedrový kĺb 5t305.g Otvorené chirurgické revízie kĺbov: totálna synovektómia: bedrový kĺb  

5t305.h Otvorené chirurgické revízie kĺbov: totálna synovektómia: kolenný kĺb 5t305.h Otvorené chirurgické revízie kĺbov: totálna synovektómia: kolenný kĺb  

5t305.j Otvorené chirurgické revízie kĺbov: totálna synovektómia: proximálny tibiofibulárny kĺb 5t305.j Otvorené chirurgické revízie kĺbov: totálna synovektómia: proximálny tibiofibulárny kĺb  

5t305.k Otvorené chirurgické revízie kĺbov: totálna synovektómia: členkový kĺb horný 5t305.k Otvorené chirurgické revízie kĺbov: totálna synovektómia: členkový kĺb horný  

5t305.m Otvorené chirurgické revízie kĺbov: totálna synovektómia: členkový kĺb dolný 5t305.m Otvorené chirurgické revízie kĺbov: totálna synovektómia: členkový kĺb dolný  

5t305.n Otvorené chirurgické revízie kĺbov: totálna synovektómia: tarzálne kĺby 5t305.n Otvorené chirurgické revízie kĺbov: totálna synovektómia: tarzálne kĺby  



5t305.p Otvorené chirurgické revízie kĺbov: totálna synovektómia: tarzometatarzálne kĺby 5t305.p Otvorené chirurgické revízie kĺbov: totálna synovektómia: tarzometatarzálne kĺby  

5t305.q Otvorené chirurgické revízie kĺbov: totálna synovektómia: metatarzofalangeálne kĺby 5t305.q Otvorené chirurgické revízie kĺbov: totálna synovektómia: metatarzofalangeálne kĺby  

5t305.r Otvorené chirurgické revízie kĺbov: totálna synovektómia: interfalangeálny kĺb nohy 5t305.r Otvorené chirurgické revízie kĺbov: totálna synovektómia: interfalangeálny kĺb nohy  

5t305.x Otvorené chirurgické revízie kĺbov: totálna synovektómia: ostatné kĺby 5t305.x Otvorené chirurgické revízie kĺbov: totálna synovektómia: ostatné kĺby  

5t306.0 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: mobilizácia kĺbu (artrolýza): humeroglenoidálny kĺb 5t306.0 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: mobilizácia kĺbu (artrolýza): humeroglenoidálny kĺb  

5t306.1 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: mobilizácia kĺbu (artrolýza): akromioklavikulárny kĺb 5t306.1 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: mobilizácia kĺbu (artrolýza): akromioklavikulárny kĺb  

5t306.2 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: mobilizácia kĺbu (artrolýza): torakoskapulárny kĺb 5t306.2 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: mobilizácia kĺbu (artrolýza): torakoskapulárny kĺb  

5t306.3 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: mobilizácia kĺbu (artrolýza): sternoklavikulárny kĺb 5t306.3 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: mobilizácia kĺbu (artrolýza): sternoklavikulárny kĺb  

5t306.4 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: mobilizácia kĺbu (artrolýza): lakťový kĺb 5t306.4 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: mobilizácia kĺbu (artrolýza): lakťový kĺb  

5t306.5 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: mobilizácia kĺbu (artrolýza): proximálny radioulnárny kĺb 5t306.5 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: mobilizácia kĺbu (artrolýza): proximálny radioulnárny kĺb  

5t306.6 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: mobilizácia kĺbu (artrolýza): distálny radioulnárny kĺb 5t306.6 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: mobilizácia kĺbu (artrolýza): distálny radioulnárny kĺb  

5t306.8 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: mobilizácia kĺbu (artrolýza): radiokarpálny kĺb 5t306.8 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: mobilizácia kĺbu (artrolýza): radiokarpálny kĺb  

5t306.9 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: mobilizácia kĺbu (artrolýza): ulnokarpálny kĺb 5t306.9 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: mobilizácia kĺbu (artrolýza): ulnokarpálny kĺb  

5t306.e Otvorené chirurgické revízie kĺbov: mobilizácia kĺbu (artrolýza): iliosakrálny kĺb 5t306.e Otvorené chirurgické revízie kĺbov: mobilizácia kĺbu (artrolýza): iliosakrálny kĺb  

5t306.f Otvorené chirurgické revízie kĺbov: mobilizácia kĺbu (artrolýza): symfýza 5t306.f Otvorené chirurgické revízie kĺbov: mobilizácia kĺbu (artrolýza): symfýza  

5t306.g Otvorené chirurgické revízie kĺbov: mobilizácia kĺbu (artrolýza): bedrový kĺb 5t306.g Otvorené chirurgické revízie kĺbov: mobilizácia kĺbu (artrolýza): bedrový kĺb  

5t306.h Otvorené chirurgické revízie kĺbov: mobilizácia kĺbu (artrolýza): kolenný kĺb 5t306.h Otvorené chirurgické revízie kĺbov: mobilizácia kĺbu (artrolýza): kolenný kĺb  

5t306.j Otvorené chirurgické revízie kĺbov: mobilizácia kĺbu (artrolýza): proximálny tibiofibulárny kĺb 5t306.j Otvorené chirurgické revízie kĺbov: mobilizácia kĺbu (artrolýza): proximálny tibiofibulárny kĺb  

5t306.k Otvorené chirurgické revízie kĺbov: mobilizácia kĺbu (artrolýza): členkový kĺb horný 5t306.k Otvorené chirurgické revízie kĺbov: mobilizácia kĺbu (artrolýza): členkový kĺb horný  

5t306.m Otvorené chirurgické revízie kĺbov: mobilizácia kĺbu (artrolýza): členkový kĺb dolný 5t306.m Otvorené chirurgické revízie kĺbov: mobilizácia kĺbu (artrolýza): členkový kĺb dolný  

5t306.n Otvorené chirurgické revízie kĺbov: mobilizácia kĺbu (artrolýza): tarzálne kĺby 5t306.n Otvorené chirurgické revízie kĺbov: mobilizácia kĺbu (artrolýza): tarzálne kĺby  

5t306.p Otvorené chirurgické revízie kĺbov: mobilizácia kĺbu (artrolýza): tarzometatarzálne kĺby 5t306.p Otvorené chirurgické revízie kĺbov: mobilizácia kĺbu (artrolýza): tarzometatarzálne kĺby  

5t306.q Otvorené chirurgické revízie kĺbov: mobilizácia kĺbu (artrolýza): metatarzofalangeálne kĺby 5t306.q Otvorené chirurgické revízie kĺbov: mobilizácia kĺbu (artrolýza): metatarzofalangeálne kĺby  

5t306.r Otvorené chirurgické revízie kĺbov: mobilizácia kĺbu (artrolýza): interfalangeálny kĺb nohy 5t306.r Otvorené chirurgické revízie kĺbov: mobilizácia kĺbu (artrolýza): interfalangeálny kĺb nohy  

5t306.x Otvorené chirurgické revízie kĺbov: mobilizácia kĺbu (artrolýza): ostatné kĺby 5t306.x Otvorené chirurgické revízie kĺbov: mobilizácia kĺbu (artrolýza): ostatné kĺby  

5t307.0 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie periartikulárnych osifikácií: humeroglenoidálny kĺb 5t307.0 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie periartikulárnych osifikácií: humeroglenoidálny kĺb  

5t307.1 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie periartikulárnych osifikácií: akromioklavikulárny kĺb 5t307.1 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie periartikulárnych osifikácií: akromioklavikulárny kĺb  

5t307.2 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie periartikulárnych osifikácií: torakoskapulárny kĺb 5t307.2 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie periartikulárnych osifikácií: torakoskapulárny kĺb  

5t307.3 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie periartikulárnych osifikácií: sternoklavikulárny kĺb 5t307.3 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie periartikulárnych osifikácií: sternoklavikulárny kĺb  

5t307.4 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie periartikulárnych osifikácií: lakťový kĺb 5t307.4 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie periartikulárnych osifikácií: lakťový kĺb  

5t307.5
Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie periartikulárnych osifikácií: proximálny radioulnárny 

kĺb
5t307.5

Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie periartikulárnych osifikácií: proximálny radioulnárny 

kĺb
 

5t307.6 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie periartikulárnych osifikácií: distálny radioulnárny kĺb 5t307.6 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie periartikulárnych osifikácií: distálny radioulnárny kĺb  

5t307.8 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie periartikulárnych osifikácií: radiokarpálny kĺb 5t307.8 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie periartikulárnych osifikácií: radiokarpálny kĺb  

5t307.9 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie periartikulárnych osifikácií: ulnokarpálny kĺb 5t307.9 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie periartikulárnych osifikácií: ulnokarpálny kĺb  

5t307.e Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie periartikulárnych osifikácií: iliosakrálny kĺb 5t307.e Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie periartikulárnych osifikácií: iliosakrálny kĺb  

5t307.f Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie periartikulárnych osifikácií: symfýza 5t307.f Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie periartikulárnych osifikácií: symfýza  

5t307.g Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie periartikulárnych osifikácií: bedrový kĺb 5t307.g Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie periartikulárnych osifikácií: bedrový kĺb  

5t307.h Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie periartikulárnych osifikácií: kolenný kĺb 5t307.h Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie periartikulárnych osifikácií: kolenný kĺb  

5t307.j
Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie periartikulárnych osifikácií: proximálny tibiofibulárny 

kĺb
5t307.j

Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie periartikulárnych osifikácií: proximálny tibiofibulárny 

kĺb
 

5t307.k Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie periartikulárnych osifikácií: členkový kĺb horný 5t307.k Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie periartikulárnych osifikácií: členkový kĺb horný  



5t307.m Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie periartikulárnych osifikácií: členkový kĺb dolný 5t307.m Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie periartikulárnych osifikácií: členkový kĺb dolný  

5t307.n Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie periartikulárnych osifikácií: tarzálne kĺby 5t307.n Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie periartikulárnych osifikácií: tarzálne kĺby  

5t307.p Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie periartikulárnych osifikácií: tarzometatarzálne kĺby 5t307.p Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie periartikulárnych osifikácií: tarzometatarzálne kĺby  

5t307.q Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie periartikulárnych osifikácií: metatarzofalangeálne kĺby 5t307.q Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie periartikulárnych osifikácií: metatarzofalangeálne kĺby  

5t307.r Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie periartikulárnych osifikácií: interfalangeálny kĺb nohy 5t307.r Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie periartikulárnych osifikácií: interfalangeálny kĺb nohy  

5t307.x Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie periartikulárnych osifikácií: ostatné kĺby 5t307.x Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie periartikulárnych osifikácií: ostatné kĺby  

5t308.0 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie voľných telies z kĺbu: humeroglenoidálny kĺb 5t308.0 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie voľných telies z kĺbu: humeroglenoidálny kĺb  

5t308.1 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie voľných telies z kĺbu: akromioklavikulárny kĺb 5t308.1 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie voľných telies z kĺbu: akromioklavikulárny kĺb  

5t308.2 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie voľných telies z kĺbu: torakoskapulárny kĺb 5t308.2 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie voľných telies z kĺbu: torakoskapulárny kĺb  

5t308.3 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie voľných telies z kĺbu: sternoklavikulárny kĺb 5t308.3 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie voľných telies z kĺbu: sternoklavikulárny kĺb  

5t308.4 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie voľných telies z kĺbu: lakťový kĺb 5t308.4 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie voľných telies z kĺbu: lakťový kĺb  

5t308.5 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie voľných telies z kĺbu: proximálny radioulnárny kĺb 5t308.5 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie voľných telies z kĺbu: proximálny radioulnárny kĺb  

5t308.6 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie voľných telies z kĺbu: distálny radioulnárny kĺb 5t308.6 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie voľných telies z kĺbu: distálny radioulnárny kĺb  

5t308.8 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie voľných telies z kĺbu: radiokarpálny kĺb 5t308.8 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie voľných telies z kĺbu: radiokarpálny kĺb  

5t308.9 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie voľných telies z kĺbu: ulnokarpálny kĺb 5t308.9 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie voľných telies z kĺbu: ulnokarpálny kĺb  

5t308.e Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie voľných telies z kĺbu: iliosakrálny kĺb 5t308.e Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie voľných telies z kĺbu: iliosakrálny kĺb  

5t308.f Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie voľných telies z kĺbu: symfýza 5t308.f Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie voľných telies z kĺbu: symfýza  

5t308.g Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie voľných telies z kĺbu: bedrový kĺb 5t308.g Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie voľných telies z kĺbu: bedrový kĺb  

5t308.h Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie voľných telies z kĺbu: kolenný kĺb 5t308.h Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie voľných telies z kĺbu: kolenný kĺb  

5t308.j Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie voľných telies z kĺbu: proximálny tibiofibulárny kĺb 5t308.j Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie voľných telies z kĺbu: proximálny tibiofibulárny kĺb  

5t308.k Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie voľných telies z kĺbu: členkový kĺb horný 5t308.k Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie voľných telies z kĺbu: členkový kĺb horný  

5t308.m Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie voľných telies z kĺbu: členkový kĺb dolný 5t308.m Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie voľných telies z kĺbu: členkový kĺb dolný  

5t308.n Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie voľných telies z kĺbu: tarzálne kĺby 5t308.n Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie voľných telies z kĺbu: tarzálne kĺby  

5t308.p Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie voľných telies z kĺbu: tarzometatarzálne kĺby 5t308.p Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie voľných telies z kĺbu: tarzometatarzálne kĺby  

5t308.q Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie voľných telies z kĺbu: metatarzofalangeálne kĺby 5t308.q Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie voľných telies z kĺbu: metatarzofalangeálne kĺby  

5t308.r Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie voľných telies z kĺbu: interfalangeálny kĺb nohy 5t308.r Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie voľných telies z kĺbu: interfalangeálny kĺb nohy  

5t308.x Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie voľných telies z kĺbu: ostatné kĺby 5t308.x Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie voľných telies z kĺbu: ostatné kĺby  

5t309.0 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: extirpácia cysty (Bakerova cysta): humeroglenoidálny kĺb 5t309.0 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: extirpácia cysty (Bakerova cysta): humeroglenoidálny kĺb  

5t309.1 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: extirpácia cysty (Bakerova cysta): akromioklavikulárny kĺb 5t309.1 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: extirpácia cysty (Bakerova cysta): akromioklavikulárny kĺb  

5t309.2 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: extirpácia cysty (Bakerova cysta): torakoskapulárny kĺb 5t309.2 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: extirpácia cysty (Bakerova cysta): torakoskapulárny kĺb  

5t309.3 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: extirpácia cysty (Bakerova cysta): sternoklavikulárny kĺb 5t309.3 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: extirpácia cysty (Bakerova cysta): sternoklavikulárny kĺb  

5t309.4 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: extirpácia cysty (Bakerova cysta): lakťový kĺb 5t309.4 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: extirpácia cysty (Bakerova cysta): lakťový kĺb  

5t309.5 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: extirpácia cysty (Bakerova cysta): proximálny radioulnárny kĺb 5t309.5 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: extirpácia cysty (Bakerova cysta): proximálny radioulnárny kĺb  

5t309.6 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: extirpácia cysty (Bakerova cysta): distálny radioulnárny kĺb 5t309.6 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: extirpácia cysty (Bakerova cysta): distálny radioulnárny kĺb  

5t309.8 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: extirpácia cysty (Bakerova cysta): radiokarpálny kĺb 5t309.8 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: extirpácia cysty (Bakerova cysta): radiokarpálny kĺb  

5t309.9 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: extirpácia cysty (Bakerova cysta): ulnokarpálny kĺb 5t309.9 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: extirpácia cysty (Bakerova cysta): ulnokarpálny kĺb  

5t309.e Otvorené chirurgické revízie kĺbov: extirpácia cysty (Bakerova cysta): iliosakrálny kĺb 5t309.e Otvorené chirurgické revízie kĺbov: extirpácia cysty (Bakerova cysta): iliosakrálny kĺb  

5t309.f Otvorené chirurgické revízie kĺbov: extirpácia cysty (Bakerova cysta): symfýza 5t309.f Otvorené chirurgické revízie kĺbov: extirpácia cysty (Bakerova cysta): symfýza  



5t309.g Otvorené chirurgické revízie kĺbov: extirpácia cysty (Bakerova cysta): bedrový kĺb 5t309.g Otvorené chirurgické revízie kĺbov: extirpácia cysty (Bakerova cysta): bedrový kĺb  

5t309.h Otvorené chirurgické revízie kĺbov: extirpácia cysty (Bakerova cysta): kolenný kĺb 5t309.h Otvorené chirurgické revízie kĺbov: extirpácia cysty (Bakerova cysta): kolenný kĺb  

5t309.j Otvorené chirurgické revízie kĺbov: extirpácia cysty (Bakerova cysta): proximálny tibiofibulárny kĺb 5t309.j Otvorené chirurgické revízie kĺbov: extirpácia cysty (Bakerova cysta): proximálny tibiofibulárny kĺb  

5t309.k Otvorené chirurgické revízie kĺbov: extirpácia cysty (Bakerova cysta): členkový kĺb horný 5t309.k Otvorené chirurgické revízie kĺbov: extirpácia cysty (Bakerova cysta): členkový kĺb horný  

5t309.m Otvorené chirurgické revízie kĺbov: extirpácia cysty (Bakerova cysta): členkový kĺb dolný 5t309.m Otvorené chirurgické revízie kĺbov: extirpácia cysty (Bakerova cysta): členkový kĺb dolný  

5t309.n Otvorené chirurgické revízie kĺbov: extirpácia cysty (Bakerova cysta): tarzálne kĺby 5t309.n Otvorené chirurgické revízie kĺbov: extirpácia cysty (Bakerova cysta): tarzálne kĺby  

5t309.p Otvorené chirurgické revízie kĺbov: extirpácia cysty (Bakerova cysta): tarzometatarzálne kĺby 5t309.p Otvorené chirurgické revízie kĺbov: extirpácia cysty (Bakerova cysta): tarzometatarzálne kĺby  

5t309.q Otvorené chirurgické revízie kĺbov: extirpácia cysty (Bakerova cysta): metatarzofalangeálne kĺby 5t309.q Otvorené chirurgické revízie kĺbov: extirpácia cysty (Bakerova cysta): metatarzofalangeálne kĺby  

5t309.r Otvorené chirurgické revízie kĺbov: extirpácia cysty (Bakerova cysta): interfalangeálny kĺb nohy 5t309.r Otvorené chirurgické revízie kĺbov: extirpácia cysty (Bakerova cysta): interfalangeálny kĺb nohy  

5t309.x Otvorené chirurgické revízie kĺbov: extirpácia cysty (Bakerova cysta): ostatné kĺby 5t309.x Otvorené chirurgické revízie kĺbov: extirpácia cysty (Bakerova cysta): ostatné kĺby  

5t30a.0 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: vloženie nosiča lieku: humeroglenoidálny kĺb 5t30a.0 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: vloženie nosiča lieku: humeroglenoidálny kĺb  

5t30a.1 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: vloženie nosiča lieku: akromioklavikulárny kĺb 5t30a.1 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: vloženie nosiča lieku: akromioklavikulárny kĺb  

5t30a.2 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: vloženie nosiča lieku: torakoskapulárny kĺb 5t30a.2 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: vloženie nosiča lieku: torakoskapulárny kĺb  

5t30a.3 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: vloženie nosiča lieku: sternoklavikulárny kĺb 5t30a.3 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: vloženie nosiča lieku: sternoklavikulárny kĺb  

5t30a.4 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: vloženie nosiča lieku: lakťový kĺb 5t30a.4 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: vloženie nosiča lieku: lakťový kĺb  

5t30a.5 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: vloženie nosiča lieku: proximálny radioulnárny kĺb 5t30a.5 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: vloženie nosiča lieku: proximálny radioulnárny kĺb  

5t30a.6 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: vloženie nosiča lieku: distálny radioulnárny kĺb 5t30a.6 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: vloženie nosiča lieku: distálny radioulnárny kĺb  

5t30a.8 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: vloženie nosiča lieku: radiokarpálny kĺb 5t30a.8 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: vloženie nosiča lieku: radiokarpálny kĺb  

5t30a.9 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: vloženie nosiča lieku: ulnokarpálny kĺb 5t30a.9 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: vloženie nosiča lieku: ulnokarpálny kĺb  

5t30a.e Otvorené chirurgické revízie kĺbov: vloženie nosiča lieku: iliosakrálny kĺb 5t30a.e Otvorené chirurgické revízie kĺbov: vloženie nosiča lieku: iliosakrálny kĺb  

5t30a.f Otvorené chirurgické revízie kĺbov: vloženie nosiča lieku: symfýza 5t30a.f Otvorené chirurgické revízie kĺbov: vloženie nosiča lieku: symfýza  

5t30a.g Otvorené chirurgické revízie kĺbov: vloženie nosiča lieku: bedrový kĺb 5t30a.g Otvorené chirurgické revízie kĺbov: vloženie nosiča lieku: bedrový kĺb  

5t30a.h Otvorené chirurgické revízie kĺbov: vloženie nosiča lieku: kolenný kĺb 5t30a.h Otvorené chirurgické revízie kĺbov: vloženie nosiča lieku: kolenný kĺb  

5t30a.j Otvorené chirurgické revízie kĺbov: vloženie nosiča lieku: proximálny tibiofibulárny kĺb 5t30a.j Otvorené chirurgické revízie kĺbov: vloženie nosiča lieku: proximálny tibiofibulárny kĺb  

5t30a.k Otvorené chirurgické revízie kĺbov: vloženie nosiča lieku: členkový kĺb horný 5t30a.k Otvorené chirurgické revízie kĺbov: vloženie nosiča lieku: členkový kĺb horný  

5t30a.m Otvorené chirurgické revízie kĺbov: vloženie nosiča lieku: členkový kĺb dolný 5t30a.m Otvorené chirurgické revízie kĺbov: vloženie nosiča lieku: členkový kĺb dolný  

5t30a.n Otvorené chirurgické revízie kĺbov: vloženie nosiča lieku: tarzálne kĺby 5t30a.n Otvorené chirurgické revízie kĺbov: vloženie nosiča lieku: tarzálne kĺby  

5t30a.p Otvorené chirurgické revízie kĺbov: vloženie nosiča lieku: tarzometatarzálne kĺby 5t30a.p Otvorené chirurgické revízie kĺbov: vloženie nosiča lieku: tarzometatarzálne kĺby  

5t30a.q Otvorené chirurgické revízie kĺbov: vloženie nosiča lieku: metatarzofalangeálne kĺby 5t30a.q Otvorené chirurgické revízie kĺbov: vloženie nosiča lieku: metatarzofalangeálne kĺby  

5t30a.r Otvorené chirurgické revízie kĺbov: vloženie nosiča lieku: interfalangeálny kĺb nohy 5t30a.r Otvorené chirurgické revízie kĺbov: vloženie nosiča lieku: interfalangeálny kĺb nohy  

5t30a.x Otvorené chirurgické revízie kĺbov: vloženie nosiča lieku: ostatné kĺby 5t30a.x Otvorené chirurgické revízie kĺbov: vloženie nosiča lieku: ostatné kĺby  

5t30b.0 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie nosiča lieku: humeroglenoidálny kĺb 5t30b.0 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie nosiča lieku: humeroglenoidálny kĺb  

5t30b.1 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie nosiča lieku: akromioklavikulárny kĺb 5t30b.1 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie nosiča lieku: akromioklavikulárny kĺb  

5t30b.2 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie nosiča lieku: torakoskapulárny kĺb 5t30b.2 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie nosiča lieku: torakoskapulárny kĺb  

5t30b.3 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie nosiča lieku: sternoklavikulárny kĺb 5t30b.3 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie nosiča lieku: sternoklavikulárny kĺb  

5t30b.4 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie nosiča lieku: lakťový kĺb 5t30b.4 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie nosiča lieku: lakťový kĺb  

5t30b.5 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie nosiča lieku: proximálny radioulnárny kĺb 5t30b.5 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie nosiča lieku: proximálny radioulnárny kĺb  

5t30b.6 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie nosiča lieku: distálny radioulnárny kĺb 5t30b.6 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie nosiča lieku: distálny radioulnárny kĺb  

5t30b.8 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie nosiča lieku: radiokarpálny kĺb 5t30b.8 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie nosiča lieku: radiokarpálny kĺb  

5t30b.9 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie nosiča lieku: ulnokarpálny kĺb 5t30b.9 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie nosiča lieku: ulnokarpálny kĺb  

5t30b.e Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie nosiča lieku: iliosakrálny kĺb 5t30b.e Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie nosiča lieku: iliosakrálny kĺb  

5t30b.f Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie nosiča lieku: symfýza 5t30b.f Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie nosiča lieku: symfýza  

5t30b.g Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie nosiča lieku: bedrový kĺb 5t30b.g Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie nosiča lieku: bedrový kĺb  

5t30b.h Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie nosiča lieku: kolenný kĺb 5t30b.h Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie nosiča lieku: kolenný kĺb  

5t30b.j Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie nosiča lieku: proximálny tibiofibulárny kĺb 5t30b.j Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie nosiča lieku: proximálny tibiofibulárny kĺb  

5t30b.k Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie nosiča lieku: členkový kĺb horný 5t30b.k Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie nosiča lieku: členkový kĺb horný  

5t30b.m Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie nosiča lieku: členkový kĺb dolný 5t30b.m Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie nosiča lieku: členkový kĺb dolný  



5t30b.n Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie nosiča lieku: tarzálne kĺby 5t30b.n Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie nosiča lieku: tarzálne kĺby  

5t30b.p Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie nosiča lieku: tarzometatarzálne kĺby 5t30b.p Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie nosiča lieku: tarzometatarzálne kĺby  

5t30b.q Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie nosiča lieku: metatarzofalangeálne kĺby 5t30b.q Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie nosiča lieku: metatarzofalangeálne kĺby  

5t30b.r Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie nosiča lieku: interfalangeálny kĺb nohy 5t30b.r Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie nosiča lieku: interfalangeálny kĺb nohy  

5t30b.x Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie nosiča lieku: ostatné kĺby 5t30b.x Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie nosiča lieku: ostatné kĺby  

5t30c.0 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie častí a zvyškov väzov: humeroglenoidálny kĺb 5t30c.0 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie častí a zvyškov väzov: humeroglenoidálny kĺb  

5t30c.1 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie častí a zvyškov väzov: akromioklavikulárny kĺb 5t30c.1 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie častí a zvyškov väzov: akromioklavikulárny kĺb  

5t30c.2 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie častí a zvyškov väzov: torakoskapulárny kĺb 5t30c.2 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie častí a zvyškov väzov: torakoskapulárny kĺb  

5t30c.3 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie častí a zvyškov väzov: sternoklavikulárny kĺb 5t30c.3 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie častí a zvyškov väzov: sternoklavikulárny kĺb  

5t30c.4 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie častí a zvyškov väzov: lakťový kĺb 5t30c.4 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie častí a zvyškov väzov: lakťový kĺb  

5t30c.5 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie častí a zvyškov väzov: proximálny radioulnárny kĺb 5t30c.5 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie častí a zvyškov väzov: proximálny radioulnárny kĺb  

5t30c.6 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie častí a zvyškov väzov: distálny radioulnárny kĺb 5t30c.6 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie častí a zvyškov väzov: distálny radioulnárny kĺb  

5t30c.8 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie častí a zvyškov väzov: radiokarpálny kĺb 5t30c.8 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie častí a zvyškov väzov: radiokarpálny kĺb  

5t30c.9 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie častí a zvyškov väzov: ulnokarpálny kĺb 5t30c.9 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie častí a zvyškov väzov: ulnokarpálny kĺb  

5t30c.e Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie častí a zvyškov väzov: iliosakrálny kĺb 5t30c.e Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie častí a zvyškov väzov: iliosakrálny kĺb  

5t30c.f Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie častí a zvyškov väzov: symfýza 5t30c.f Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie častí a zvyškov väzov: symfýza  

5t30c.g Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie častí a zvyškov väzov: bedrový kĺb 5t30c.g Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie častí a zvyškov väzov: bedrový kĺb  

5t30c.h Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie častí a zvyškov väzov: kolenný kĺb 5t30c.h Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie častí a zvyškov väzov: kolenný kĺb  

5t30c.j Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie častí a zvyškov väzov: proximálny tibiofibulárny kĺb 5t30c.j Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie častí a zvyškov väzov: proximálny tibiofibulárny kĺb  

5t30c.k Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie častí a zvyškov väzov: členkový kĺb horný 5t30c.k Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie častí a zvyškov väzov: členkový kĺb horný  

5t30c.m Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie častí a zvyškov väzov: členkový kĺb dolný 5t30c.m Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie častí a zvyškov väzov: členkový kĺb dolný  

5t30c.n Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie častí a zvyškov väzov: tarzálne kĺby 5t30c.n Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie častí a zvyškov väzov: tarzálne kĺby  

5t30c.p Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie častí a zvyškov väzov: tarzometatarzálne kĺby 5t30c.p Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie častí a zvyškov väzov: tarzometatarzálne kĺby  

5t30c.q Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie častí a zvyškov väzov: metatarzofalangeálne kĺby 5t30c.q Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie častí a zvyškov väzov: metatarzofalangeálne kĺby  

5t30c.r Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie častí a zvyškov väzov: interfalangeálny kĺb nohy 5t30c.r Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie častí a zvyškov väzov: interfalangeálny kĺb nohy  

5t30c.x Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie častí a zvyškov väzov: ostatné kĺby 5t30c.x Otvorené chirurgické revízie kĺbov: odstránenie častí a zvyškov väzov: ostatné kĺby  

5t30x.0 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: iné chirurgické revízie kĺbov: humeroglenoidálny kĺb 5t30x.0 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: iné chirurgické revízie kĺbov: humeroglenoidálny kĺb  

5t30x.1 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: iné chirurgické revízie kĺbov: akromioklavikulárny kĺb 5t30x.1 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: iné chirurgické revízie kĺbov: akromioklavikulárny kĺb  

5t30x.2 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: iné chirurgické revízie kĺbov: torakoskapulárny kĺb 5t30x.2 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: iné chirurgické revízie kĺbov: torakoskapulárny kĺb  

5t30x.3 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: iné chirurgické revízie kĺbov: sternoklavikulárny kĺb 5t30x.3 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: iné chirurgické revízie kĺbov: sternoklavikulárny kĺb  

5t30x.4 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: iné chirurgické revízie kĺbov: lakťový kĺb 5t30x.4 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: iné chirurgické revízie kĺbov: lakťový kĺb  

5t30x.5 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: iné chirurgické revízie kĺbov: proximálny radioulnárny kĺb 5t30x.5 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: iné chirurgické revízie kĺbov: proximálny radioulnárny kĺb  

5t30x.6 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: iné chirurgické revízie kĺbov: distálny radioulnárny kĺb 5t30x.6 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: iné chirurgické revízie kĺbov: distálny radioulnárny kĺb  

5t30x.8 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: iné chirurgické revízie kĺbov: radiokarpálny kĺb 5t30x.8 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: iné chirurgické revízie kĺbov: radiokarpálny kĺb  

5t30x.9 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: iné chirurgické revízie kĺbov: ulnokarpálny kĺb 5t30x.9 Otvorené chirurgické revízie kĺbov: iné chirurgické revízie kĺbov: ulnokarpálny kĺb  

5t30x.e Otvorené chirurgické revízie kĺbov: iné chirurgické revízie kĺbov: iliosakrálny kĺb 5t30x.e Otvorené chirurgické revízie kĺbov: iné chirurgické revízie kĺbov: iliosakrálny kĺb  

5t30x.f Otvorené chirurgické revízie kĺbov: iné chirurgické revízie kĺbov: symfýza 5t30x.f Otvorené chirurgické revízie kĺbov: iné chirurgické revízie kĺbov: symfýza  

5t30x.g Otvorené chirurgické revízie kĺbov: iné chirurgické revízie kĺbov: bedrový kĺb 5t30x.g Otvorené chirurgické revízie kĺbov: iné chirurgické revízie kĺbov: bedrový kĺb  

5t30x.h Otvorené chirurgické revízie kĺbov: iné chirurgické revízie kĺbov: kolenný kĺb 5t30x.h Otvorené chirurgické revízie kĺbov: iné chirurgické revízie kĺbov: kolenný kĺb  

5t30x.j Otvorené chirurgické revízie kĺbov: iné chirurgické revízie kĺbov: proximálny tibiofibulárny kĺb 5t30x.j Otvorené chirurgické revízie kĺbov: iné chirurgické revízie kĺbov: proximálny tibiofibulárny kĺb  

5t30x.k Otvorené chirurgické revízie kĺbov: iné chirurgické revízie kĺbov: členkový kĺb horný 5t30x.k Otvorené chirurgické revízie kĺbov: iné chirurgické revízie kĺbov: členkový kĺb horný  

5t30x.m Otvorené chirurgické revízie kĺbov: iné chirurgické revízie kĺbov: členkový kĺb dolný 5t30x.m Otvorené chirurgické revízie kĺbov: iné chirurgické revízie kĺbov: členkový kĺb dolný  



5t30x.n Otvorené chirurgické revízie kĺbov: iné chirurgické revízie kĺbov: tarzálne kĺby 5t30x.n Otvorené chirurgické revízie kĺbov: iné chirurgické revízie kĺbov: tarzálne kĺby  

5t30x.p Otvorené chirurgické revízie kĺbov: iné chirurgické revízie kĺbov: tarzometatarzálne kĺby 5t30x.p Otvorené chirurgické revízie kĺbov: iné chirurgické revízie kĺbov: tarzometatarzálne kĺby  

5t30x.q Otvorené chirurgické revízie kĺbov: iné chirurgické revízie kĺbov: metatarzofalangeálne kĺby 5t30x.q Otvorené chirurgické revízie kĺbov: iné chirurgické revízie kĺbov: metatarzofalangeálne kĺby  

5t30x.r Otvorené chirurgické revízie kĺbov: iné chirurgické revízie kĺbov: interfalangeálny kĺb nohy 5t30x.r Otvorené chirurgické revízie kĺbov: iné chirurgické revízie kĺbov: interfalangeálny kĺb nohy  

5t30x.x Otvorené chirurgické revízie kĺbov: iné chirurgické revízie kĺbov: ostatné kĺby 5t30x.x Otvorené chirurgické revízie kĺbov: iné chirurgické revízie kĺbov: ostatné kĺby  

5t310.0
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia chorobne zmenenej časti 

kĺbovej chrupavky: humeroglenoidálny kĺb
5t310.0

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia chorobne zmenenej časti 

kĺbovej chrupavky: humeroglenoidálny kĺb
 

5t310.1
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia chorobne zmenenej časti 

kĺbovej chrupavky: akromioklavikulárny kĺb
5t310.1

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia chorobne zmenenej časti 

kĺbovej chrupavky: akromioklavikulárny kĺb
 

5t310.3
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia chorobne zmenenej časti 

kĺbovej chrupavky: sternoklavikulárny kĺb
5t310.3

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia chorobne zmenenej časti 

kĺbovej chrupavky: sternoklavikulárny kĺb
 

5t310.4
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia chorobne zmenenej časti 

kĺbovej chrupavky: lakťový kĺb
5t310.4

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia chorobne zmenenej časti 

kĺbovej chrupavky: lakťový kĺb
 

5t310.5
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia chorobne zmenenej časti 

kĺbovej chrupavky: proximálny radioulnárny kĺb
5t310.5

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia chorobne zmenenej časti 

kĺbovej chrupavky: proximálny radioulnárny kĺb
 

5t310.6
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia chorobne zmenenej časti 

kĺbovej chrupavky: distálny radioulnárny kĺb
5t310.6

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia chorobne zmenenej časti 

kĺbovej chrupavky: distálny radioulnárny kĺb
 

5t310.7
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia chorobne zmenenej časti 

kĺbovej chrupavky: kĺby ruky b.n.
5t310.7

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia chorobne zmenenej časti 

kĺbovej chrupavky: kĺby ruky b.n.
 

5t310.8
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia chorobne zmenenej časti 

kĺbovej chrupavky: radioparpálny kĺb
5t310.8

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia chorobne zmenenej časti 

kĺbovej chrupavky: radioparpálny kĺb
 

5t310.9
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia chorobne zmenenej časti 

kĺbovej chrupavky: ulnokarpálny kĺb
5t310.9

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia chorobne zmenenej časti 

kĺbovej chrupavky: ulnokarpálny kĺb
 

5t310.e
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia chorobne zmenenej časti 

kĺbovej chrupavky: iliosakrálny kĺb
5t310.e

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia chorobne zmenenej časti 

kĺbovej chrupavky: iliosakrálny kĺb
 

5t310.f
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia chorobne zmenenej časti 

kĺbovej chrupavky: symfýza
5t310.f

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia chorobne zmenenej časti 

kĺbovej chrupavky: symfýza
 

5t310.g
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia chorobne zmenenej časti 

kĺbovej chrupavky: bedrový kĺb
5t310.g

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia chorobne zmenenej časti 

kĺbovej chrupavky: bedrový kĺb
 

5t310.h
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia chorobne zmenenej časti 

kĺbovej chrupavky: kolenný kĺb
5t310.h

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia chorobne zmenenej časti 

kĺbovej chrupavky: kolenný kĺb
 

5t310.j
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia chorobne zmenenej časti 

kĺbovej chrupavky: proximálny tibiofibulárny kĺb
5t310.j

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia chorobne zmenenej časti 

kĺbovej chrupavky: proximálny tibiofibulárny kĺb
 

5t310.k
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia chorobne zmenenej časti 

kĺbovej chrupavky: členkový kĺb horný
5t310.k

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia chorobne zmenenej časti 

kĺbovej chrupavky: členkový kĺb horný
 

5t310.m
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia chorobne zmenenej časti 

kĺbovej chrupavky: členkový kĺb dolný
5t310.m

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia chorobne zmenenej časti 

kĺbovej chrupavky: členkový kĺb dolný
 

5t310.n
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia chorobne zmenenej časti 

kĺbovej chrupavky: tarzálne kĺby
5t310.n

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia chorobne zmenenej časti 

kĺbovej chrupavky: tarzálne kĺby
 

5t310.p
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia chorobne zmenenej časti 

kĺbovej chrupavky: tarzometatarzálne kĺby
5t310.p

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia chorobne zmenenej časti 

kĺbovej chrupavky: tarzometatarzálne kĺby
 

5t310.q
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia chorobne zmenenej časti 

kĺbovej chrupavky: metatarzofalangeálne kĺby
5t310.q

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia chorobne zmenenej časti 

kĺbovej chrupavky: metatarzofalangeálne kĺby
 

5t310.r
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia chorobne zmenenej časti 

kĺbovej chrupavky: interfalangeálny kĺb nohy
5t310.r

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia chorobne zmenenej časti 

kĺbovej chrupavky: interfalangeálny kĺb nohy
 

5t310.x
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia chorobne zmenenej časti 

kĺbovej chrupavky: ostatné kĺby
5t310.x

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia chorobne zmenenej časti 

kĺbovej chrupavky: ostatné kĺby
 

5t311.0
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia osteochondrálneho 

fragmentu: humeroglenoidálny kĺb
5t311.0

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia osteochondrálneho 

fragmentu: humeroglenoidálny kĺb
 

5t311.1
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia osteochondrálneho 

fragmentu: akromioklavikulárny kĺb
5t311.1

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia osteochondrálneho 

fragmentu: akromioklavikulárny kĺb
 

5t311.3
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia osteochondrálneho 

fragmentu: sternoklavikulárny kĺb
5t311.3

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia osteochondrálneho 

fragmentu: sternoklavikulárny kĺb
 

5t311.4
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia osteochondrálneho 

fragmentu: lakťový kĺb
5t311.4

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia osteochondrálneho 

fragmentu: lakťový kĺb
 

5t311.5
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia osteochondrálneho 

fragmentu: proximálny radioulnárny kĺb
5t311.5

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia osteochondrálneho 

fragmentu: proximálny radioulnárny kĺb
 



5t311.6
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia osteochondrálneho 

fragmentu: distálny radioulnárny kĺb
5t311.6

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia osteochondrálneho 

fragmentu: distálny radioulnárny kĺb
 

5t311.7
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia osteochondrálneho 

fragmentu: kĺby ruky b.n.
5t311.7

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia osteochondrálneho 

fragmentu: kĺby ruky b.n.
 

5t311.8
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia osteochondrálneho 

fragmentu: radiokarpálny kĺb
5t311.8

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia osteochondrálneho 

fragmentu: radiokarpálny kĺb
 

5t311.9
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia osteochondrálneho 

fragmentu: ulnokarpálny kĺb
5t311.9

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia osteochondrálneho 

fragmentu: ulnokarpálny kĺb
 

5t311.e
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia osteochondrálneho 

fragmentu: iliosakrálny kĺb
5t311.e

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia osteochondrálneho 

fragmentu: iliosakrálny kĺb
 

5t311.f
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia osteochondrálneho 

fragmentu: symfýza
5t311.f

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia osteochondrálneho 

fragmentu: symfýza
 

5t311.g
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia osteochondrálneho 

fragmentu: bedrový kĺb
5t311.g

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia osteochondrálneho 

fragmentu: bedrový kĺb
 

5t311.h
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia osteochondrálneho 

fragmentu: kolenný kĺb
5t311.h

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia osteochondrálneho 

fragmentu: kolenný kĺb
 

5t311.j
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia osteochondrálneho 

fragmentu: proximálny tibiofibulárny kĺb
5t311.j

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia osteochondrálneho 

fragmentu: proximálny tibiofibulárny kĺb
 

5t311.k
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia osteochondrálneho 

fragmentu: členkový kĺb horný
5t311.k

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia osteochondrálneho 

fragmentu: členkový kĺb horný
 

5t311.m
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia osteochondrálneho 

fragmentu: členkový kĺb dolný
5t311.m

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia osteochondrálneho 

fragmentu: členkový kĺb dolný
 

5t311.n
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia osteochondrálneho 

fragmentu: tarzálne kĺby
5t311.n

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia osteochondrálneho 

fragmentu: tarzálne kĺby
 

5t311.p
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia osteochondrálneho 

fragmentu: tarzometatarzálne kĺby
5t311.p

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia osteochondrálneho 

fragmentu: tarzometatarzálne kĺby
 

5t311.q
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia osteochondrálneho 

fragmentu: metatarzofalangeálne kĺby
5t311.q

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia osteochondrálneho 

fragmentu: metatarzofalangeálne kĺby
 

5t311.r
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia osteochondrálneho 

fragmentu: interfalangeálny kĺb nohy
5t311.r

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia osteochondrálneho 

fragmentu: interfalangeálny kĺb nohy
 

5t311.x
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia osteochondrálneho 

fragmentu: ostatné kĺby
5t311.x

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia osteochondrálneho 

fragmentu: ostatné kĺby
 

5t312.0
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálna spongioplastika s 

fixáciou fragmentu: humeroglenoidálny kĺb
5t312.0

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálna spongioplastika s 

fixáciou fragmentu: humeroglenoidálny kĺb
 

5t312.1
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálna spongioplastika s 

fixáciou fragmentu: akromioklavikulárny kĺb
5t312.1

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálna spongioplastika s 

fixáciou fragmentu: akromioklavikulárny kĺb
 

5t312.3
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálna spongioplastika s 

fixáciou fragmentu: sternoklavikulárny kĺb
5t312.3

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálna spongioplastika s 

fixáciou fragmentu: sternoklavikulárny kĺb
 

5t312.4
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálna spongioplastika s 

fixáciou fragmentu: lakťový kĺb
5t312.4

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálna spongioplastika s 

fixáciou fragmentu: lakťový kĺb
 

5t312.5
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálna spongioplastika s 

fixáciou fragmentu: proximálny radioulnárny kĺb
5t312.5

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálna spongioplastika s 

fixáciou fragmentu: proximálny radioulnárny kĺb
 

5t312.6
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálna spongioplastika s 

fixáciou fragmentu: distálny radioulnárny kĺb
5t312.6

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálna spongioplastika s 

fixáciou fragmentu: distálny radioulnárny kĺb
 

5t312.7
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálna spongioplastika s 

fixáciou fragmentu: kĺby ruky b.n.
5t312.7

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálna spongioplastika s 

fixáciou fragmentu: kĺby ruky b.n.
 

5t312.8
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálna spongioplastika s 

fixáciou fragmentu: radiokarpálny kĺb
5t312.8

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálna spongioplastika s 

fixáciou fragmentu: radiokarpálny kĺb
 

5t312.9
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálna spongioplastika s 

fixáciou fragmentu: ulnokarpálny kĺb
5t312.9

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálna spongioplastika s 

fixáciou fragmentu: ulnokarpálny kĺb
 

5t312.e
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálna spongioplastika s 

fixáciou fragmentu: iliosakrálny kĺb
5t312.e

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálna spongioplastika s 

fixáciou fragmentu: iliosakrálny kĺb
 

5t312.f
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálna spongioplastika s 

fixáciou fragmentu: symfýza
5t312.f

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálna spongioplastika s 

fixáciou fragmentu: symfýza
 

5t312.g
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálna spongioplastika s 

fixáciou fragmentu: bedrový kĺb
5t312.g

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálna spongioplastika s 

fixáciou fragmentu: bedrový kĺb
 

5t312.h
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálna spongioplastika s 

fixáciou fragmentu: kolenný kĺb
5t312.h

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálna spongioplastika s 

fixáciou fragmentu: kolenný kĺb
 



5t312.j
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálna spongioplastika s 

fixáciou fragmentu: proximálny tibiofibulárny kĺb
5t312.j

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálna spongioplastika s 

fixáciou fragmentu: proximálny tibiofibulárny kĺb
 

5t312.k
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálna spongioplastika s 

fixáciou fragmentu: členkový kĺb horný
5t312.k

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálna spongioplastika s 

fixáciou fragmentu: členkový kĺb horný
 

5t312.m
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálna spongioplastika s 

fixáciou fragmentu: členkový kĺb dolný
5t312.m

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálna spongioplastika s 

fixáciou fragmentu: členkový kĺb dolný
 

5t312.n
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálna spongioplastika s 

fixáciou fragmentu: tarzálne kĺby
5t312.n

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálna spongioplastika s 

fixáciou fragmentu: tarzálne kĺby
 

5t312.p
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálna spongioplastika s 

fixáciou fragmentu: tarzometatarzálne kĺby
5t312.p

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálna spongioplastika s 

fixáciou fragmentu: tarzometatarzálne kĺby
 

5t312.q
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálna spongioplastika s 

fixáciou fragmentu: metatarzofalangeálne kĺby
5t312.q

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálna spongioplastika s 

fixáciou fragmentu: metatarzofalangeálne kĺby
 

5t312.r
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálna spongioplastika s 

fixáciou fragmentu: interfalangeálny kĺb nohy
5t312.r

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálna spongioplastika s 

fixáciou fragmentu: interfalangeálny kĺb nohy
 

5t312.x
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálna spongioplastika s 

fixáciou fragmentu: ostatné kĺby
5t312.x

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálna spongioplastika s 

fixáciou fragmentu: ostatné kĺby
 

5t313.0 Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: parciálna resekcia menisku 5t313 Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: parciálna resekcia menisku 1) 

5t313.1 Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: totálna resekcia menisku 5t314 Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: totálna resekcia menisku 1) 

5t313.2 Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia menisku 5t315 Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: refixácia menisku 1) 

5t313.3 Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia ganglia menisku 5t316 Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: excízia ganglia menisku 1) 

5t313.4 Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia menisku 5t317 Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia menisku 1) 

5t313.5
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia umelého 

(syntetického) menisku
5t31c

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia umelého 

(syntetického) menisku
1) 

5t313.6
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: odstránenie umelého 

(syntetického) menisku
5t31d

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: odstránenie umelého 

(syntetického) menisku
1) 

5t317.0
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chrupavky: 

humeroglenoidálny kĺb
5t317.0

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chrupavky: 

humeroglenoidálny kĺb
 

5t317.1
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chrupavky: 

akromioklavikulárny kĺb
5t317.1

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chrupavky: 

akromioklavikulárny kĺb
 

5t317.3
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chrupavky: 

sternoklavikulárny kĺb
5t317.3

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chrupavky: 

sternoklavikulárny kĺb
 

5t317.4
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chrupavky: lakťový 

kĺb
5t317.4

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chrupavky: lakťový 

kĺb
 

5t317.5
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chrupavky: 

proximálny radioulnárny kĺb
5t317.5

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chrupavky: 

proximálny radioulnárny kĺb
 

5t317.6
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chrupavky: 

distálny radioulnárny kĺb
5t317.6

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chrupavky: 

distálny radioulnárny kĺb
 

5t317.7
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chrupavky: kĺby 

ruky b.n.
5t317.7

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chrupavky: kĺby 

ruky b.n.
 

5t317.8
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chrupavky: 

radiokarpálny kĺb
5t317.8

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chrupavky: 

radiokarpálny kĺb
 

5t317.9
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chrupavky: 

ulnokarpálny kĺb
5t317.9

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chrupavky: 

ulnokarpálny kĺb
 

5t317.e
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chrupavky: 

iliosakrálny kĺb
5t317.e

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chrupavky: 

iliosakrálny kĺb
 

5t317.g
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chrupavky: 

bedrový kĺb
5t317.g

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chrupavky: 

bedrový kĺb
 

5t317.h
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chrupavky: 

kolenný kĺb
5t317.h

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chrupavky: 

kolenný kĺb
 

5t317.j
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chrupavky: 

proximálny tibiofibulárny kĺb
5t317.j

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chrupavky: 

proximálny tibiofibulárny kĺb
 

5t317.k
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chrupavky: 

členkový kĺb horný
5t317.k

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chrupavky: 

členkový kĺb horný
 

5t317.m
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chrupavky: 

členkový kĺb dolný
5t317.m

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chrupavky: 

členkový kĺb dolný
 



5t317.n
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chrupavky: 

tarzálne kĺby
5t317.n

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chrupavky: 

tarzálne kĺby
 

5t317.p
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chrupavky: 

tarzometatarzálne kĺby
5t317.p

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chrupavky: 

tarzometatarzálne kĺby
 

5t317.q
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chrupavky: 

metatarzofalangeálne kĺby
5t317.q

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chrupavky: 

metatarzofalangeálne kĺby
 

5t317.r
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chrupavky: 

interfalangeálny kĺb nohy
5t317.r

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chrupavky: 

interfalangeálny kĺb nohy
 

5t317.x
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chrupavky: 

ostatné kĺby
5t317.x

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chrupavky: 

ostatné kĺby
 

5t318.0
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: odobratie chrupavkového 

transplantátu: humeroglenoidálny kĺb
5t318.0

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: odobratie chrupavkového 

transplantátu: humeroglenoidálny kĺb
 

5t318.4
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: odobratie chrupavkového 

transplantátu: lakťový kĺb
5t318.4

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: odobratie chrupavkového 

transplantátu: lakťový kĺb
 

5t318.7
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: odobratie chrupavkového 

transplantátu: kĺby ruky b.n
5t318.7

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: odobratie chrupavkového 

transplantátu: kĺby ruky b.n
 

5t318.g
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: odobratie chrupavkového 

transplantátu: bedrový kĺb
5t318.g

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: odobratie chrupavkového 

transplantátu: bedrový kĺb
 

5t318.h
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: odobratie chrupavkového 

transplantátu: kolenný kĺb
5t318.h

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: odobratie chrupavkového 

transplantátu: kolenný kĺb
 

5t318.k
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: odobratie chrupavkového 

transplantátu: členkový kĺb horný
5t318.k

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: odobratie chrupavkového 

transplantátu: členkový kĺb horný
 

5t318.m
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: odobratie chrupavkového 

transplantátu: členkový kĺb dolný
5t318.m

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: odobratie chrupavkového 

transplantátu: členkový kĺb dolný
 

5t318.x
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: odobratie chrupavkového 

transplantátu: ostatné kĺby
5t318.x

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: odobratie chrupavkového 

transplantátu: ostatné kĺby
 

5t319 Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: resekcia discus triangularis 5t319 Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: resekcia discus triangularis  

5t31a.0
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia in vitro vytvorenej 

tkanivovej kultúry: humeroglenoidálny kĺb
5t31a.0

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia in vitro vytvorenej 

tkanivovej kultúry: humeroglenoidálny kĺb
 

5t31a.1
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia in vitro vytvorenej 

tkanivovej kultúry: akromioklavikulárny kĺb
5t31a.1

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia in vitro vytvorenej 

tkanivovej kultúry: akromioklavikulárny kĺb
 

5t31a.3
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia in vitro vytvorenej 

tkanivovej kultúry: sternoklavikulárny kĺb
5t31a.3

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia in vitro vytvorenej 

tkanivovej kultúry: sternoklavikulárny kĺb
 

5t31a.4
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia in vitro vytvorenej 

tkanivovej kultúry: lakťový kĺb
5t31a.4

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia in: vitro vytvorenej 

tkanivovej kultúry: lakťový kĺb
 2)

5t31a.5
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia in vitro vytvorenej 

tkanivovej kultúry: proximálny radioulnárny kĺb
5t31a.5

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia in vitro vytvorenej 

tkanivovej kultúry: proximálny radioulnárny kĺb
 

5t31a.6
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia in vitro vytvorenej 

tkanivovej kultúry: distálny radioulnárny kĺb
5t31a.6

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia in vitro vytvorenej 

tkanivovej kultúry: distálny radioulnárny kĺb
 

5t31a.7
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia in vitro vytvorenej 

tkanivovej kultúry: kĺby ruky b.n.
5t31a.7

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia in vitro vytvorenej 

tkanivovej kultúry: kĺby ruky b.n.
 

5t31a.8
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia in vitro vytvorenej 

tkanivovej kultúry: radiokarpálny kĺb
5t31a.8

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia in vitro vytvorenej 

tkanivovej kultúry: radiokarpálny kĺb
 

5t31a.9
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia in vitro vytvorenej 

tkanivovej kultúry: ulnokarpálny kĺb
5t31a.9

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia in vitro vytvorenej 

tkanivovej kultúry: ulnokarpálny kĺb
 

5t31a.e
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia in vitro vytvorenej 

tkanivovej kultúry: iliosakrálny kĺb
5t31a.e

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia in vitro vytvorenej 

tkanivovej kultúry: iliosakrálny kĺb
 

5t31a.g
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia in vitro vytvorenej 

tkanivovej kultúry: bedrový kĺb
5t31a.g

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia in: vitro vytvorenej 

tkanivovej kultúry: bedrový kĺb
 2)

5t31a.h
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia in vitro vytvorenej 

tkanivovej kultúry: kolenný kĺb
5t31a.h

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia in: vitro vytvorenej 

tkanivovej kultúry: kolenný kĺb
 2)

5t31a.j
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia in vitro vytvorenej 

tkanivovej kultúry: proximálny tibiofibulárny kĺb
5t31a.j

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia in vitro vytvorenej 

tkanivovej kultúry: proximálny tibiofibulárny kĺb
 

5t31a.k
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia in vitro vytvorenej 

tkanivovej kultúry: členkový kĺb horný
5t31a.k

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia in: vitro vytvorenej 

tkanivovej kultúry: členkový kĺb horný
 2)

5t31a.m
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia in vitro vytvorenej 

tkanivovej kultúry: členkový kĺb dolný
5t31a.m

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia in: vitro vytvorenej 

tkanivovej kultúry: členkový kĺb dolný
 2)



5t31a.n
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia in vitro vytvorenej 

tkanivovej kultúry: tarzálne kĺby
5t31a.n

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia in: vitro vytvorenej 

tkanivovej kultúry: tarzálne kĺby
 2)

5t31a.p
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia in vitro vytvorenej 

tkanivovej kultúry: tarzometatarzálne kĺby
5t31a.p

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia in vitro vytvorenej 

tkanivovej kultúry: tarzometatarzálne kĺby
 

5t31a.q
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia in vitro vytvorenej 

tkanivovej kultúry: metatarzofalangeálne kĺby
5t31a.q

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia in vitro vytvorenej 

tkanivovej kultúry: metatarzofalangeálne kĺby
 

5t31a.r
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia in vitro vytvorenej 

tkanivovej kultúry: interfalangeálny kĺb nohy
5t31a.r

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia in vitro vytvorenej 

tkanivovej kultúry: interfalangeálny kĺb nohy
 

5t31a.x
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia in vitro vytvorenej 

tkanivovej kultúry: ostatné kĺby
5t31a.x

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia in: vitro vytvorenej 

tkanivovej kultúry: ostatné kĺby
 2)

5t31c.0
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: vyhladenie chrupavky 

(chondroplastika): humeroglenoidálny kĺb
5t31c.0

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: vyhladenie chrupavky 

(chondroplastika): humeroglenoidálny kĺb
 

5t31c.1
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: vyhladenie chrupavky 

(chondroplastika): akromioklavikulárny kĺb
5t31c.1

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: vyhladenie chrupavky 

(chondroplastika): akromioklavikulárny kĺb
 

5t31c.3
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: vyhladenie chrupavky 

(chondroplastika): sternoklavikulárny kĺb
5t31c.3

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: vyhladenie chrupavky 

(chondroplastika): sternoklavikulárny kĺb
 

5t31c.4
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: vyhladenie chrupavky 

(chondroplastika): lakťový kĺb
5t31c.4

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: vyhladenie chrupavky 

(chondroplastika): lakťový kĺb
 

5t31c.5
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: vyhladenie chrupavky 

(chondroplastika): proximálny radioulnárny kĺb
5t31c.5

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: vyhladenie chrupavky 

(chondroplastika): proximálny radioulnárny kĺb
 

5t31c.6
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: vyhladenie chrupavky 

(chondroplastika): distálny radioulnárny kĺb
5t31c.6

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: vyhladenie chrupavky 

(chondroplastika): distálny radioulnárny kĺb
 

5t31c.7
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: vyhladenie chrupavky 

(chondroplastika): kĺby ruky b.n.
5t31c.7

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: vyhladenie chrupavky 

(chondroplastika): kĺby ruky b.n.
 

5t31c.8
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: vyhladenie chrupavky 

(chondroplastika): radiokarpálny kĺb
5t31c.8

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: vyhladenie chrupavky 

(chondroplastika): radiokarpálny kĺb
 

5t31c.9
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: vyhladenie chrupavky 

(chondroplastika): ulnokarpálny kĺb
5t31c.9

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: vyhladenie chrupavky 

(chondroplastika): ulnokarpálny kĺb
 

5t31c.e
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: vyhladenie chrupavky 

(chondroplastika): iliosakrálny kĺb
5t31c.e

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: vyhladenie chrupavky 

(chondroplastika): iliosakrálny kĺb
 

5t31c.g
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: vyhladenie chrupavky 

(chondroplastika): bedrový kĺb
5t31c.g

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: vyhladenie chrupavky 

(chondroplastika): bedrový kĺb
 

5t31c.h
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: vyhladenie chrupavky 

(chondroplastika): kolenný kĺb
5t31c.h

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: vyhladenie chrupavky 

(chondroplastika): kolenný kĺb
 

5t31c.j
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: vyhladenie chrupavky 

(chondroplastika): proximálny tibiofibulárny kĺb
5t31c.j

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: vyhladenie chrupavky 

(chondroplastika): proximálny tibiofibulárny kĺb
 

5t31c.k
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: vyhladenie chrupavky 

(chondroplastika): členkový kĺb horný
5t31c.k

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: vyhladenie chrupavky 

(chondroplastika): členkový kĺb horný
 

5t31c.m
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: vyhladenie chrupavky 

(chondroplastika): členkový kĺb dolný
5t31c.m

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: vyhladenie chrupavky 

(chondroplastika): členkový kĺb dolný
 

5t31c.n
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: vyhladenie chrupavky 

(chondroplastika): tarzálne kĺby
5t31c.n

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: vyhladenie chrupavky 

(chondroplastika): tarzálne kĺby
 

5t31c.p
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: vyhladenie chrupavky 

(chondroplastika): tarzometatarzálne kĺby
5t31c.p

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: vyhladenie chrupavky 

(chondroplastika): tarzometatarzálne kĺby
 

5t31c.q
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: vyhladenie chrupavky 

(chondroplastika): metatarzofalangeálne kĺby
5t31c.q

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: vyhladenie chrupavky 

(chondroplastika): metatarzofalangeálne kĺby
 

5t31c.r
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: vyhladenie chrupavky 

(chondroplastika): interfalangeálny kĺb nohy
5t31c.r

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: vyhladenie chrupavky 

(chondroplastika): interfalangeálny kĺb nohy
 

5t31c.x
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: vyhladenie chrupavky 

(chondroplastika): ostatné kĺby
5t31c.x

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: vyhladenie chrupavky 

(chondroplastika): ostatné kĺby
 

5t31d.0
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti 

(podľa Pridieho, mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): humeroglenoidálny kĺb
5t31d.0

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti 

(podľa Pridieho, mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): humeroglenoidálny kĺb
 

5t31d.1
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti 

(podľa Pridieho, mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): akromioklavikulárny kĺb
5t31d.1

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti 

(podľa Pridieho, mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): akromioklavikulárny kĺb
 

5t31d.3
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti 

(podľa Pridieho, mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): sternoklavikulárny kĺb
5t31d.3

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti 

(podľa Pridieho, mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): sternoklavikulárny kĺb
 



5t31d.4
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti 

(podľa Pridieho, mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): lakťový kĺb
5t31d.4

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti 

(podľa Pridieho, mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): lakťový kĺb
 

5t31d.5
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti 

(podľa Pridieho, mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): proximálny radioulnárny kĺb
5t31d.5

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti 

(podľa Pridieho, mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): proximálny radioulnárny kĺb
 

5t31d.6
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti 

(podľa Pridieho, mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): distálny radioulnárny kĺb
5t31d.6

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti 

(podľa Pridieho, mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): distálny radioulnárny kĺb
 

5t31d.7
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti 

(podľa Pridieho, mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): kĺby ruky b.n.
5t31d.7

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti 

(podľa Pridieho, mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): kĺby ruky b.n.
 

5t31d.8
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti 

(podľa Pridieho, mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): radiokarpálny kĺb
5t31d.8

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti 

(podľa Pridieho, mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): radiokarpálny kĺb
 

5t31d.9
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti 

(podľa Pridieho, mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): ulnokarpálny kĺb
5t31d.9

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti 

(podľa Pridieho, mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): ulnokarpálny kĺb
 

5t31d.e
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti 

(podľa Pridieho, mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): iliosakrálny kĺb
5t31d.e

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti 

(podľa Pridieho, mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): iliosakrálny kĺb
 

5t31d.g
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti 

(podľa Pridieho, mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): bedrový kĺb
5t31d.g

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti 

(podľa Pridieho, mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): bedrový kĺb
 

5t31d.h
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti 

(podľa Pridieho, mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): kolenný kĺb
5t31d.h

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti 

(podľa Pridieho, mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): kolenný kĺb
 

5t31d.j
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti 

(podľa Pridieho, mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): proximálny tibiofibulárny kĺb
5t31d.j

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti 

(podľa Pridieho, mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): proximálny tibiofibulárny kĺb
 

5t31d.k
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti 

(podľa Pridieho, mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): členkový kĺb horný
5t31d.k

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti 

(podľa Pridieho, mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): členkový kĺb horný
 

5t31d.m
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti 

(podľa Pridieho, mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): členkový kĺb dolný
5t31d.m

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti 

(podľa Pridieho, mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): členkový kĺb dolný
 

5t31d.n
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti 

(podľa Pridieho, mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): tarzálne kĺby
5t31d.n

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti 

(podľa Pridieho, mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): tarzálne kĺby
 

5t31d.p
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti 

(podľa Pridieho, mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): tarzometatarzálne kĺby
5t31d.p

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti 

(podľa Pridieho, mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): tarzometatarzálne kĺby
 

5t31d.q
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti 

(podľa Pridieho, mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): metatarzofalangeálne kĺby
5t31d.q

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti 

(podľa Pridieho, mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): metatarzofalangeálne kĺby
 

5t31d.r
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti 

(podľa Pridieho, mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): interfalangeálny kĺb nohy
5t31d.r

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti 

(podľa Pridieho, mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): interfalangeálny kĺb nohy
 

5t31d.x
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti 

(podľa Pridieho, mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): ostatné kĺby
5t31d.x

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti 

(podľa Pridieho, mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): ostatné kĺby
 

5t31g
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia individuálnej 

metalickej náhrady chrupavky kolena
5t31g

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia individuálnej 

metalickej náhrady chrupavky kolena
 

5t31h.0
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chondrocytov na 

autológne indukovanej matrix: humeroglenoidálny kĺb
5t31h.0

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chondrocytov na 

autológne indukovanej matrix: humeroglenoidálny kĺb
 

5t31h.1
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chondrocytov na 

autológne indukovanej matrix: akromioklavikulárny kĺb
5t31h.1

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chondrocytov na 

autológne indukovanej matrix: akromioklavikulárny kĺb
 

5t31h.3
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chondrocytov na 

autológne indukovanej matrix: sternoklavikulárny kĺb
5t31h.3

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chondrocytov na 

autológne indukovanej matrix: sternoklavikulárny kĺb
 

5t31h.4
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chondrocytov na 

autológne indukovanej matrix: lakťový kĺb
5t31h.4

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chondrocytov na 

autológne indukovanej matrix: lakťový kĺb
 

5t31h.5
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chondrocytov na 

autológne indukovanej matrix: proximálny radioulnárny kĺb
5t31h.5

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chondrocytov na 

autológne indukovanej matrix: proximálny radioulnárny kĺb
 



5t31h.6
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chondrocytov na 

autológne indukovanej matrix: vaná na matrix: distálny radioulnárny kĺb
5t31h.6

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chondrocytov na 

autológne indukovanej matrix: vaná na matrix: distálny radioulnárny kĺb
 

5t31h.7
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chondrocytov na 

autológne indukovanej matrix: kĺby ruky b.n.
5t31h.7

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chondrocytov na 

autológne indukovanej matrix: kĺby ruky b.n.
 

5t31h.8
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chondrocytov na 

autológne indukovanej matrix: radiokarpálny kĺb
5t31h.8

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chondrocytov na 

autológne indukovanej matrix: radiokarpálny kĺb
 

5t31h.9
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chondrocytov na 

autológne indukovanej matrix: ulnokarpálny kĺb
5t31h.9

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chondrocytov na 

autológne indukovanej matrix: ulnokarpálny kĺb
 

5t31h.e
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chondrocytov na 

autológne indukovanej matrix: iliosakrálny kĺb
5t31h.e

Otvorené operačné výkony na chrupavke a meniskoch: transplantácia chondrocytov na autológne 

indukovanej matrix: iliosakrálny kĺb
 2)

5t31h.g
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chondrocytov na 

autológne indukovanej matrix: bedrový kĺb
5t31h.g

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chondrocytov na 

autológne indukovanej matrix: bedrový kĺb
 

5t31h.h
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chondrocytov na 

autológne indukovanej matrix: kolenný kĺb
5t31h.h

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chondrocytov na 

autológne indukovanej matrix: kolenný kĺb
 

5t31h.j
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chondrocytov na 

autológne indukovanej matrix: proximálny tibiofibulárny kĺb
5t31h.j

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chondrocytov na 

autológne indukovanej matrix: proximálny tibiofibulárny kĺb
 

5t31h.k
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chondrocytov na 

autológne indukovanej matrix: členkový kĺb horný
5t31h.k

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chondrocytov na 

autológne indukovanej matrix: členkový kĺb horný
 

5t31h.m
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chondrocytov na 

autológne indukovanej matrix: členkový kĺb dolný
5t31h.m

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chondrocytov na 

autológne indukovanej matrix: členkový kĺb dolný
 

5t31h.n
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chondrocytov na 

autológne indukovanej matrix: tarzálne kĺby
5t31h.n

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chondrocytov na 

autológne indukovanej matrix: tarzálne kĺby
 

5t31h.p
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chondrocytov na 

autológne indukovanej matrix: tarzometatarzálne kĺby
5t31h.p

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chondrocytov na 

autológne indukovanej matrix: tarzometatarzálne kĺby
 

5t31h.q
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chondrocytov na 

autológne indukovanej matrix: metatarzofalangeálne kĺby
5t31h.q

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chondrocytov na 

autológne indukovanej matrix: metatarzofalangeálne kĺby
 

5t31h.r
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chondrocytov na 

autológne indukovanej matrix: interfalangeálny kĺb nohy
5t31h.r

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chondrocytov na 

autológne indukovanej matrix: interfalangeálny kĺb nohy
 

5t31h.x
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chondrocytov na 

autológne indukovanej matrix: ostatné kĺby
5t31h.x

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: transplantácia chondrocytov na 

autológne indukovanej matrix: ostatné kĺby
 

5t31j.0
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: humeroglenoidálny kĺb
5t31j.0

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: humeroglenoidálny kĺb
 

5t31j.1
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: akromioklavikulárny kĺb
5t31j.1

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: akromioklavikulárny kĺb
 

5t31j.2
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: torakoskapulárny kĺb
5t31j.2

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: torakoskapulárny kĺb
 

5t31j.3
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: sternoklavikulárny kĺb
5t31j.3

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: sternoklavikulárny kĺb
 

5t31j.4
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: lakťový kĺb
5t31j.4

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: lakťový kĺb
 

5t31j.5
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: proximálny radioulnárny kĺb
5t31j.5

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: proximálny radioulnárny kĺb
 

5t31j.6
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: distálny radioulnárny kĺb
5t31j.6

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: distálny radioulnárny kĺb
 

5t31j.7
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: kĺby ruky b.n.
5t31j.7

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: kĺby ruky b.n.
 

5t31j.8
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: radiokarpálny kĺb
5t31j.8

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: radiokarpálny kĺb
 

5t31j.9
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: ulnokarpálny kĺb
5t31j.9

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: ulnokarpálny kĺb
 

5t31j.e
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: iliosakrálny kĺb
5t31j.e

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: iliosakrálny kĺb
 

5t31j.f
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: symfýza
5t31j.f

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: symfýza
 

5t31j.g
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: bedrový kĺb
5t31j.g

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: bedrový kĺb
 

5t31j.h
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: kolenný kĺb
5t31j.h

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: kolenný kĺb
 



5t31j.j
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: proximálny tibiofibulárny kĺb
5t31j.j

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: proximálny tibiofibulárny kĺb
 

5t31j.k
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: členkový kĺb horný
5t31j.k

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: členkový kĺb horný
 

5t31j.m
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: členkový kĺb dolný
5t31j.m

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: členkový kĺb dolný
 

5t31j.n
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: tarzálne kĺby
5t31j.n

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: tarzálne kĺby
 

5t31j.p
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: tarzometatarzálne kĺby
5t31j.p

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: tarzometatarzálne kĺby
 

5t31j.q
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: metatarzofalangeálne kĺby
5t31j.q

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: metatarzofalangeálne kĺby
 

5t31j.r
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: interfalangeálny kĺb nohy
5t31j.r

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: interfalangeálny kĺb nohy
 

5t31j.x
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: ostatné kĺby
5t31j.x

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: implantácia neindividuálnej 

metalickej náhrady chrupavky: ostatné kĺby
 

5t31k.0
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s 

vložením nebunkového implantátu: humeroglenoidálny kĺb
5t31k.0

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s 

vložením nebunkového implantátu: humeroglenoidálny kĺb
 

5t31k.1
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s 

vložením nebunkového implantátu: akromioklavikulárny kĺb
5t31k.1

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s 

vložením nebunkového implantátu: akromioklavikulárny kĺb
 

5t31k.3
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s 

vložením nebunkového implantátu: sternoklavikulárny kĺb
5t31k.3

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s 

vložením nebunkového implantátu: sternoklavikulárny kĺb
 

5t31k.4
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s 

vložením nebunkového implantátu: lakťový kĺb
5t31k.4

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s 

vložením nebunkového implantátu: lakťový kĺb
 

5t31k.5
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s 

vložením nebunkového implantátu: proximálny radioulnárny kĺb
5t31k.5

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s 

vložením nebunkového implantátu: proximálny radioulnárny kĺb
 

5t31k.6
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s 

vložením nebunkového implantátu: distálny radioulnárny kĺb
5t31k.6

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s 

vložením nebunkového implantátu: distálny radioulnárny kĺb
 

5t31k.7
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s 

vložením nebunkového implantátu: kĺby ruky b.n.
5t31k.7

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s 

vložením nebunkového implantátu: kĺby ruky b.n.
 

5t31k.8
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s 

vložením nebunkového implantátu: radiokarpálny kĺb
5t31k.8

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s 

vložením nebunkového implantátu: radiokarpálny kĺb
 

5t31k.9
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s 

vložením nebunkového implantátu: ulnokarpálny kĺb
5t31k.9

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s 

vložením nebunkového implantátu: ulnokarpálny kĺb
 

5t31k.e
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s 

vložením nebunkového implantátu: iliosakrálny kĺb
5t31k.e

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s 

vložením nebunkového implantátu: iliosakrálny kĺb
 

5t31k.g
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s 

vložením nebunkového implantátu: bedrový kĺb
5t31k.g

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s 

vložením nebunkového implantátu: bedrový kĺb
 

5t31k.h
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s 

vložením nebunkového implantátu: kolenný kĺb
5t31k.h

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s 

vložením nebunkového implantátu: kolenný kĺb
 

5t31k.j
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s 

vložením nebunkového implantátu: proximálny tibiofibulárny kĺb
5t31k.j

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s 

vložením nebunkového implantátu: proximálny tibiofibulárny kĺb
 

5t31k.k
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s 

vložením nebunkového implantátu: členkový kĺb horný
5t31k.k

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s 

vložením nebunkového implantátu: členkový kĺb horný
 

5t31k.m
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s 

vložením nebunkového implantátu: členkový kĺb dolný
5t31k.m

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s 

vložením nebunkového implantátu: členkový kĺb dolný
 

5t31k.n
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s 

vložením nebunkového implantátu: tarzálne kĺby
5t31k.n

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s 

vložením nebunkového implantátu: tarzálne kĺby
 

5t31k.p
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s 

vložením nebunkového implantátu: tarzometatarzálne kĺby
5t31k.p

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s 

vložením nebunkového implantátu: tarzometatarzálne kĺby
 

5t31k.q
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s 

vložením nebunkového implantátu: metatarzofalangeálne kĺby
5t31k.q

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s 

vložením nebunkového implantátu: metatarzofalangeálne kĺby
 

5t31k.r
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s 

vložením nebunkového implantátu: interfalangeálny kĺb nohy
5t31k.r

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s 

vložením nebunkového implantátu: interfalangeálny kĺb nohy
 

5t31k.x
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s 

vložením nebunkového implantátu: ostatné kĺby
5t31k.x

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s 

vložením nebunkového implantátu: ostatné kĺby
 

5t31x.0
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: humeroglenoidálny kĺb
5t31x.0

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: humeroglenoidálny kĺb
 



5t31x.1
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: akromioklavikulárny kĺb
5t31x.1

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: akromioklavikulárny kĺb
 

5t31x.2
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: torakoskapulárny kĺb
5t31x.2

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: torakoskapulárny kĺb
 

5t31x.3
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: sternoklavikulárny kĺb
5t31x.3

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: sternoklavikulárny kĺb
 

5t31x.4
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: lakťový kĺb
5t31x.4

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: lakťový kĺb
 

5t31x.5
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: proximálny radioulnárny kĺb
5t31x.5

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: proximálny radioulnárny kĺb
 

5t31x.6
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: distálny radioulnárny kĺb
5t31x.6

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: distálny radioulnárny kĺb
 

5t31x.7
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: kĺby ruky b.n.
5t31x.7

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: kĺby ruky b.n.
 

5t31x.8
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: radiokarpálny kĺb
5t31x.8

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: radiokarpálny kĺb
 

5t31x.9
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: ulnokarpálny kĺb
5t31x.9

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: ulnokarpálny kĺb
 

5t31x.e
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: iliosakrálny kĺb
5t31x.e

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: iliosakrálny kĺb
 

5t31x.f
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: symfýza
5t31x.f

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: symfýza
 

5t31x.g
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: bedrový kĺb
5t31x.g

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: bedrový kĺb
 

5t31x.h
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: kolenný kĺb
5t31x.h

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: kolenný kĺb
 

5t31x.j
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: proximálny tibiofibulárny kĺb
5t31x.j

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: proximálny tibiofibulárny kĺb
 

5t31x.k
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: členkový kĺb horný
5t31x.k

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: členkový kĺb horný
 

5t31x.m
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: členkový kĺb dolný
5t31x.m

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: členkový kĺb dolný
 

5t31x.n
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: tarzálne kĺby
5t31x.n

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: tarzálne kĺby
 

5t31x.p
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: tarzometatarzálne kĺby
5t31x.p

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: tarzometatarzálne kĺby
 

5t31x.q
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: metatarzofalangeálne kĺby
5t31x.q

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: metatarzofalangeálne kĺby
 

5t31x.r
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: interfalangeálny kĺb nohy
5t31x.r

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: interfalangeálny kĺb nohy
 

5t31x.x
Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: ostatné kĺby
5t31x.x

Otvorené chirurgické zákroky na kĺbových chrupavkách a meniskoch: iné otvorené chirurgické operácie 

na kĺboch a meniskoch: ostatné kĺby
 

5t320 Otvorená chirurgická refixácia a sutúra väzivového aparátu kolena: sutúra predného skríženého väzu 5t320 Otvorená chirurgická refixácia a sutúra väzivového aparátu kolena: sutúra predného skríženého väzu  

5t321 Otvorená chirurgická refixácia a sutúra väzivového aparátu kolena: sutúra zadného skríženého väzu 5t321 Otvorená chirurgická refixácia a sutúra väzivového aparátu kolena: sutúra zadného skríženého väzu  

5t322
Otvorená chirurgická refixácia a sutúra väzivového aparátu kolena: kostná refixácia predného 

skríženého väzu
5t322

Otvorená chirurgická refixácia a sutúra väzivového aparátu kolena: kostná refixácia predného 

skríženého väzu
 

5t323
Otvorená chirurgická refixácia a sutúra väzivového aparátu kolena: kostná refixácia zadného 

skríženého väzu
5t323

Otvorená chirurgická refixácia a sutúra väzivového aparátu kolena: kostná refixácia zadného 

skríženého väzu
 

5t324
Otvorená chirurgická refixácia a sutúra väzivového aparátu kolena: sutúra mediálneho kapsulárneho 

komplexu bočného väzu
5t324

Otvorená chirurgická refixácia a sutúra väzivového aparátu kolena: sutúra mediálneho kapsulárneho 

komplexu bočného väzu
 

5t325
Otvorená chirurgická refixácia a sutúra väzivového aparátu kolena: sutúra mediálneho kapsulárneho 

komplexu so zákrokom na menisku
5t325

Otvorená chirurgická refixácia a sutúra väzivového aparátu kolena: sutúra mediálneho kapsulárneho 

komplexu so zákrokom na menisku
 

5t326
Otvorená chirurgická refixácia a sutúra väzivového aparátu kolena: sutúra laterálneho kapsulárneho 

komplexu bočného väzu
5t326

Otvorená chirurgická refixácia a sutúra väzivového aparátu kolena: sutúra laterálneho kapsulárneho 

komplexu bočného väzu
 

5t327
Otvorená chirurgická refixácia a sutúra väzivového aparátu kolena: sutúra laterálneho kapsulárneho 

komplexu so zákrokom na menisku
5t327

Otvorená chirurgická refixácia a sutúra väzivového aparátu kolena: sutúra laterálneho kapsulárneho 

komplexu so zákrokom na menisku
 



5t328 Otvorená chirurgická refixácia a sutúra väzivového aparátu kolena: kombinovaná rekonštrukcia 5t328 Otvorená chirurgická refixácia a sutúra väzivového aparátu kolena: kombinovaná rekonštrukcia  

5t329
Otvorená chirurgická refixácia a sutúra väzivového aparátu kolena: sutúra dorzálnej časti väzivového 

aparátu kolena
5t329

Otvorená chirurgická refixácia a sutúra väzivového aparátu kolena: sutúra dorzálnej časti väzivového 

aparátu kolena
 

5t32x
Otvorená chirurgická refixácia a sutúra väzivového aparátu kolena: ostatné refixácie väzivového 

aparátu kolena
5t32x

Otvorená chirurgická refixácia a sutúra väzivového aparátu kolena: iné refixácie väzivového aparátu 

kolena
 2)

5t330 Otvorená chirurgická plastika väzov kolena: predný skrížený väz s autológnou patelárnou šľachou 5t330 Otvorená chirurgická plastika väzov kolena: predný skrížený väz s autológnou patelárnou šľachou  

5t331 Otvorená chirurgická plastika väzov kolena: predný skrížený väz s inou autológnou šľachou 5t331 Otvorená chirurgická plastika väzov kolena: predný skrížený väz s inou autológnou šľachou  

5t332 Otvorená chirurgická plastika väzov kolena: predný skrížený väz s aloplastickou väzivovou náhradou 5t332 Otvorená chirurgická plastika väzov kolena: predný skrížený väz s aloplastickou väzivovou náhradou  

5t333 Otvorená chirurgická plastika väzov kolena: zadný skrížený väz s autológnou patelárnou šľachou 5t333 Otvorená chirurgická plastika väzov kolena: zadný skrížený väz s autológnou patelárnou šľachou  

5t334 Otvorená chirurgická plastika väzov kolena: zadný skrížený väz s inou autológnou šľachou 5t334 Otvorená chirurgická plastika väzov kolena: zadný skrížený väz s inou autológnou šľachou  

5t335 Otvorená chirurgická plastika väzov kolena: zadný skrížený väz s aloplastickou väzivovou náhradou 5t335 Otvorená chirurgická plastika väzov kolena: zadný skrížený väz s aloplastickou väzivovou náhradou  

5t336 Otvorená chirurgická plastika väzov kolena: mediálny väzivový komplex 5t336 Otvorená chirurgická plastika väzov kolena: mediálny väzivový komplex  

5t337 Otvorená chirurgická plastika väzov kolena: laterálny väzivový komplex 5t337 Otvorená chirurgická plastika väzov kolena: laterálny väzivový komplex  

5t338 Otvorená chirurgická plastika väzov kolena: kombinovaná plastika väzov 5t338 Otvorená chirurgická plastika väzov kolena: kombinovaná plastika väzov  

5t339 Otvorená chirurgická plastika väzov kolena: väzivový aparát dorzomediálnej časti kolenného kĺbu 5t339 Otvorená chirurgická plastika väzov kolena: väzivový aparát dorzomediálnej časti kolenného kĺbu  

5t33a Otvorená chirurgická plastika väzov kolena: väzivový aparát dorzolaterálnej časti kolenného kĺbu 5t33a Otvorená chirurgická plastika väzov kolena: väzivový aparát dorzolaterálnej časti kolenného kĺbu  

5t33x Otvorená chirurgická plastika väzov kolena: ostatné otvorené chirurgické plastiky väzov kolena 5t33x Otvorená chirurgická plastika väzov kolena: iné otvorené chirurgické plastiky väzov kolena  2)

5t340 Otvorené chirurgické zákroky na patele a závesnom aparáte: release laterálneho retinakula pately 5t340 Otvorené chirurgické zákroky na patele a závesnom aparáte: release laterálneho retinakula pately  

5t341
Otvorené chirurgické zákroky na patele a závesnom aparáte: release laterálneho retinakula pately s 

fixáciou závesu
5t341

Otvorené chirurgické zákroky na patele a závesnom aparáte: release laterálneho retinakula pately s 

fixáciou závesu
 

5t342
Otvorené chirurgické zákroky na patele a závesnom aparáte: preloženie úponu patelárnej šľachy (napr. 

Bandi, Elmslie a i.)
5t342

Otvorené chirurgické zákroky na patele a závesnom aparáte: preloženie úponu patelárnej šľachy (napr. 

Bandi, Elmslie a i.)
 

5t343
Otvorené chirurgické zákroky na patele a závesnom aparáte: preloženie úponu patelárnej šľachy s 

kostným blokom
5t343

Otvorené chirurgické zákroky na patele a závesnom aparáte: preloženie úponu patelárnej šľachy s 

kostným blokom
 

5t344 Otvorené chirurgické zákroky na patele a závesnom aparáte: osteotómia pately 5t344 Otvorené chirurgické zákroky na patele a závesnom aparáte: osteotómia pately  

5t345 Otvorené chirurgické zákroky na patele a závesnom aparáte: parciálna resekcia pately 5t345 Otvorené chirurgické zákroky na patele a závesnom aparáte: parciálna resekcia pately  

5t346 Otvorené chirurgické zákroky na patele a závesnom aparáte: patelektómia 5t346 Otvorené chirurgické zákroky na patele a závesnom aparáte: patelektómia  

5t34x Otvorené chirurgické zákroky na patele a závesnom aparáte: ostatné 5t34x Otvorené chirurgické zákroky na patele a závesnom aparáte: iné  2)

5t350
Otvorená chirurgická refixácia a plastika väzivového aparátu ramenného kĺbu: refixácia labra (napr. 

Bankart)
5t350

Otvorená chirurgická refixácia a plastika väzivového aparátu ramenného kĺbu: refixácia labra (napr. 

Bankart)
 

5t351
Otvorená chirurgická refixácia a plastika väzivového aparátu ramenného kĺbu: refixácia okrajových 

kostných lézií oblasti labrum glenoidale
5t351

Otvorená chirurgická refixácia a plastika väzivového aparátu ramenného kĺbu: refixácia okrajových 

kostných lézií oblasti labrum glenoidale
 

5t352
Otvorená chirurgická refixácia a plastika väzivového aparátu ramenného kĺbu: plastika predného 

okraja glenoidu
5t352

Otvorená chirurgická refixácia a plastika väzivového aparátu ramenného kĺbu: plastika predného 

okraja glenoidu
 

5t353
Otvorená chirurgická refixácia a plastika väzivového aparátu ramenného kĺbu: plastika zadného okraja 

glenoidu
5t353

Otvorená chirurgická refixácia a plastika väzivového aparátu ramenného kĺbu: plastika zadného okraja 

glenoidu
 

5t354
Otvorená chirurgická refixácia a plastika väzivového aparátu ramenného kĺbu: plastika prednej časti 

kĺbového púzdra
5t354

Otvorená chirurgická refixácia a plastika väzivového aparátu ramenného kĺbu: plastika prednej časti 

kĺbového púzdra
 

5t355
Otvorená chirurgická refixácia a plastika väzivového aparátu ramenného kĺbu: plastika zadnej časti 

kĺbového púzdra
5t355

Otvorená chirurgická refixácia a plastika väzivového aparátu ramenného kĺbu: plastika zadnej časti 

kĺbového púzdra
 

5t356
Otvorená chirurgická refixácia a plastika väzivového aparátu ramenného kĺbu: akromioplastika s 

prerušením Ligamentum coracoacromiale
5t356

Otvorená chirurgická refixácia a plastika väzivového aparátu ramenného kĺbu: akromioplastika s 

prerušením Ligamentum coracoacromiale
 

5t357
Otvorená chirurgická refixácia a plastika väzivového aparátu ramenného kĺbu: rekonštrukcia 

rotátorovej manžety sutúrou
5t357

Otvorená chirurgická refixácia a plastika väzivového aparátu ramenného kĺbu: rekonštrukcia 

rotátorovej manžety sutúrou
 

5t358
Otvorená chirurgická refixácia a plastika väzivového aparátu ramenného kĺbu: rekonštrukcia 

rotátorovej manžety transpozíciou šľachy
5t358

Otvorená chirurgická refixácia a plastika väzivového aparátu ramenného kĺbu: rekonštrukcia 

rotátorovej manžety transpozíciou šľachy
 

5t359
Otvorená chirurgická refixácia a plastika väzivového aparátu ramenného kĺbu: rekonštrukcia 

rotátorovej manžety transplantáciou
5t359

Otvorená chirurgická refixácia a plastika väzivového aparátu ramenného kĺbu: rekonštrukcia 

rotátorovej manžety transplantáciou
 



5t35a
Otvorená chirurgická refixácia a plastika väzivového aparátu ramenného kĺbu: rekonštrukcia 

rotátorovej manžety implantátom
5t35a

Otvorená chirurgická refixácia a plastika väzivového aparátu ramenného kĺbu: rekonštrukcia 

rotátorovej manžety implantátom
 

5t35x
Otvorená chirurgická refixácia a plastika väzivového aparátu ramenného kĺbu: ostatné otvorené 

chirurgické refixácie a plastiky väzivového aparátu ramenného kĺbu
5t35x

Otvorená chirurgická refixácia a plastika väzivového aparátu ramenného kĺbu: iné otvorené chirurgické 

refixácie a plastiky väzivového aparátu ramenného kĺbu
 2)

5t360
Otvorená chirurgická refixácia a plastika väzivového aparátu členkového kĺbu: sutúra jedného 

fibulárneho väzu členkového kĺbu
5t360

Otvorená chirurgická refixácia a plastika väzivového aparátu členkového kĺbu: sutúra jedného 

fibulárneho väzu členkového kĺbu
 

5t361
Otvorená chirurgická refixácia a plastika väzivového aparátu členkového kĺbu: sutúra viacerých 

fibulárnych väzov členkového kĺbu
5t361

Otvorená chirurgická refixácia a plastika väzivového aparátu členkového kĺbu: sutúra viacerých 

fibulárnych väzov členkového kĺbu
 

5t362
Otvorená chirurgická refixácia a plastika väzivového aparátu členkového kĺbu: sutúra mediálneho a 

laterálneho väzivového aparátu členkového kĺbu
5t362

Otvorená chirurgická refixácia a plastika väzivového aparátu členkového kĺbu: sutúra mediálneho a 

laterálneho väzivového aparátu členkového kĺbu
 

5t363 Otvorená chirurgická refixácia a plastika väzivového aparátu členkového kĺbu: sutúra syndesmózy 5t363 Otvorená chirurgická refixácia a plastika väzivového aparátu členkového kĺbu: sutúra syndesmózy  

5t364
Otvorená chirurgická refixácia a plastika väzivového aparátu členkového kĺbu: plastika fibulárneho 

väzivového aparátu autológnou šľachou
5t364

Otvorená chirurgická refixácia a plastika väzivového aparátu členkového kĺbu: plastika fibulárneho 

väzivového aparátu autológnou šľachou
 

5t365
Otvorená chirurgická refixácia a plastika väzivového aparátu členkového kĺbu: plastika fibulárneho 

väzivového aparátu periostálnym lalokom
5t365

Otvorená chirurgická refixácia a plastika väzivového aparátu členkového kĺbu: plastika fibulárneho 

väzivového aparátu periostálnym lalokom
 

5t366
Otvorená chirurgická refixácia a plastika väzivového aparátu členkového kĺbu: plastika fibulárneho 

väzivového aparátu aloplastickou väzivovou náhradou
5t366

Otvorená chirurgická refixácia a plastika väzivového aparátu členkového kĺbu: plastika fibulárneho 

väzivového aparátu aloplastickou väzivovou náhradou
 

5t367
Otvorená chirurgická refixácia a plastika väzivového aparátu členkového kĺbu: fixácia peroneálnych 

šliach
5t367

Otvorená chirurgická refixácia a plastika väzivového aparátu členkového kĺbu: fixácia peroneálnych 

šliach
 

5t36x
Otvorená chirurgická refixácia a plastika väzivového aparátu členkového kĺbu: ostatné otvorené 

chirurgické refixácie a plastiky väzivového aparátu členkového kĺbu
5t36x

Otvorená chirurgická refixácia a plastika väzivového aparátu členkového kĺbu: iné otvorené chirurgické 

refixácie a plastiky väzivového aparátu členkového kĺbu
 2)

5t370
Otvorená chirurgická refixácia väzivového aparátu ostatných kĺbov: sutúra jedného kolaterálneho 

alebo kapsulárneho väzu
5t370

Otvorená chirurgická refixácia väzivového aparátu ostatných kĺbov: sutúra jedného kolaterálneho 

alebo kapsulárneho väzu
 

5t371
Otvorená chirurgická refixácia väzivového aparátu ostatných kĺbov: sutúry viacerých kolaterálnych 

alebo kapsulárnych väzov
5t371

Otvorená chirurgická refixácia väzivového aparátu ostatných kĺbov: sutúry viacerých kolaterálnych 

alebo kapsulárnych väzov
 

5t372
Otvorená chirurgická refixácia väzivového aparátu ostatných kĺbov: sutúra prstencového 

radioulnárneho väzu (Ligamentum anulare)
5t372

Otvorená chirurgická refixácia väzivového aparátu ostatných kĺbov: sutúra prstencového 

radioulnárneho väzu (Ligamentum anulare)
 

5t373.0
Otvorená chirurgická refixácia väzivového aparátu ostatných kĺbov: sutúra distálneho radioulnárneho 

väzivového aparátu: bez stabilizácie
5t373.0

Otvorená chirurgická refixácia väzivového aparátu ostatných kĺbov: sutúra distálneho radioulnárneho 

väzivového aparátu: bez stabilizácie
 

5t374
Otvorená chirurgická refixácia väzivového aparátu ostatných kĺbov: sutúra väzivového aparátu 

klavikuly
5t374

Otvorená chirurgická refixácia väzivového aparátu ostatných kĺbov: sutúra väzivového aparátu 

klavikuly
 

5t375
Otvorená chirurgická refixácia väzivového aparátu ostatných kĺbov: sutúra väzivového aparátu 

klavikuly s dlahovou stabilizáciou
5t375

Otvorená chirurgická refixácia väzivového aparátu ostatných kĺbov: sutúra väzivového aparátu 

klavikuly s dlahovou stabilizáciou
 

5t376
Otvorená chirurgická refixácia väzivového aparátu ostatných kĺbov: sutúra väzivového aparátu 

klavikuly so stabilizáciou skrutkami alebo drôtmi
5t376

Otvorená chirurgická refixácia väzivového aparátu ostatných kĺbov: sutúra väzivového aparátu 

klavikuly so stabilizáciou skrutkami alebo drôtmi
 

5t37x
Otvorená chirurgická refixácia väzivového aparátu ostatných kĺbov: ostatné otvorené chirurgické 

refixácie väzivového aparátu ostatných kĺbov
5t37x

Otvorená chirurgická refixácia väzivového aparátu ostatných kĺbov: iné otvorené chirurgické refixácie 

väzivového aparátu ostatných kĺbov
 2)

5t380 Artrodézy: artrodéza sakroiliakálneho spojenia 5t380 Artrodézy: artrodéza sakroiliakálneho spojenia  

5t381 Artrodézy: artrodéza symfýzy lonových kostí 5t381 Artrodézy: artrodéza symfýzy lonových kostí  

5t382 Artrodézy: artrodéza bedrového kĺbu 5t382 Artrodézy: artrodéza bedrového kĺbu  

5t383 Artrodézy: artrodéza kolenného kĺbu 5t383 Artrodézy: artrodéza kolenného kĺbu  

5t384 Artrodézy: artrodéza ramenného kĺbu 5t384 Artrodézy: artrodéza ramenného kĺbu  

5t385 Artrodézy: artrodéza lakťového kĺbu 5t385 Artrodézy: artrodéza lakťového kĺbu  

5t386 Artrodézy: artrodéza zápästných kĺbov 5t386 Artrodézy: artrodéza zápästných kĺbov  

5t387.0 Artrodézy: artrodéza členkového kĺbu: bez ďaľšieho kĺbu 5t387.0 Artrodézy: artrodéza členkového kĺbu: bez ďaľšieho kĺbu  

5t387.1 Artrodézy: artrodéza členkového kĺbu: so subtalárnym kĺbom 5t387.1 Artrodézy: artrodéza členkového kĺbu: so subtalárnym kĺbom  

5t387.2 Artrodézy: artrodéza členkového kĺbu: so subtalárnym a Chopartovým kĺbom 5t387.2 Artrodézy: artrodéza členkového kĺbu: so subtalárnym a Chopartovým kĺbom  

5t388.1
Artrodézy: artrodéza sub talo: jedna časť subtalárneho kĺbu (talokalkaneárna, talonavikulárna, 

kalkaneokuboidálna déza)
5t388.1

Artrodézy: artrodéza sub talo: jedna časť subtalárneho kĺbu (talokalkaneárna, talonavikulárna, 

kalkaneokuboidálna déza)
 

5t388.2
Artrodézy: artrodéza sub talo: dve časti subtalárneho kĺbu (talo-navikulo-kalkaneárna, talo-navikulo-

kuboidálna déza)
5t388.2

Artrodézy: artrodéza sub talo: dve časti subtalárneho kĺbu (talo-navikulo-kalkaneárna, talo-navikulo-

kuboidálna déza)
 

5t388.3 Artrodézy: artrodéza sub talo: tri časti subtalárneho kĺbu (triple artrodéza) 5t388.3 Artrodézy: artrodéza sub talo: tri časti subtalárneho kĺbu (triple artrodéza)  

5t389.1
Artrodézy: artrodéza priehlavku a stredonožia (tarzometatarzálna a navikulo-kuneiformná déza): 1 

alebo 2 kĺby
5t389.1

Artrodézy: artrodéza priehlavku a stredonožia (tarzometatarzálna a navikulo-kuneiformná déza): 1 

alebo 2 kĺby
 

5t389.3
Artrodézy: artrodéza priehlavku a stredonožia (tarzometatarzálna a navikulo-kuneiformná déza): 3 a 

viac kĺbov vrátane kompletnej artrodézy Lisfrankovho kĺbu
5t389.3

Artrodézy: artrodéza priehlavku a stredonožia (tarzometatarzálna a navikulo-kuneiformná déza): 3 a 

viac kĺbov vrátane kompletnej artrodézy Lisfrankovho kĺbu
 



5t38a.1
Artrodézy: artrodézy metatarzofalangeálnych kĺbov nohy: metatarzofalangeálny a interfalangeálny kĺb 

prsta nohy: 1 kĺb
5t38a.1

Artrodézy: artrodézy metatarzofalangeálnych kĺbov nohy: metatarzofalangeálny a interfalangeálny kĺb 

prsta nohy: 1 kĺb
 

5t38a.2
Artrodézy: artrodézy metatarzofalangeálnych kĺbov nohy: metatarzofalangeálny a interfalangeálny kĺb 

prsta nohy: 2 kĺby
5t38a.2

Artrodézy: artrodézy metatarzofalangeálnych kĺbov nohy: metatarzofalangeálny a interfalangeálny kĺb 

prsta nohy: 2 kĺby
 

5t38a.3
Artrodézy: artrodézy metatarzofalangeálnych kĺbov nohy: metatarzofalangeálny a interfalangeálny kĺb 

prsta nohy: 3 kĺby
5t38a.3

Artrodézy: artrodézy metatarzofalangeálnych kĺbov nohy: metatarzofalangeálny a interfalangeálny kĺb 

prsta nohy: 3 kĺby
 

5t38a.4
Artrodézy: artrodézy metatarzofalangeálnych kĺbov nohy: metatarzofalangeálny a interfalangeálny kĺb 

prsta nohy: 4 kĺby
5t38a.4

Artrodézy: artrodézy metatarzofalangeálnych kĺbov nohy: metatarzofalangeálny a interfalangeálny kĺb 

prsta nohy: 4 kĺby
 

5t38a.5
Artrodézy: artrodézy metatarzofalangeálnych kĺbov nohy: metatarzofalangeálny a interfalangeálny kĺb 

prsta nohy: 5 a viac kĺbov
5t38a.5

Artrodézy: artrodézy metatarzofalangeálnych kĺbov nohy: metatarzofalangeálny a interfalangeálny kĺb 

prsta nohy: 5 a viac kĺbov
 

5t38a.a Artrodézy: artrodézy metatarzofalangeálnych kĺbov nohy: metatarzofalangeálny kĺb palca nohy 5t38a.a Artrodézy: artrodézy metatarzofalangeálnych kĺbov nohy: metatarzofalangeálny kĺb palca nohy  

5t38a.b Artrodézy: artrodézy metatarzofalangeálnych kĺbov nohy: interfalangeálny kĺb palca nohy 5t38a.b Artrodézy: artrodézy metatarzofalangeálnych kĺbov nohy: interfalangeálny kĺb palca nohy  

5t38x Artrodézy: ostatné artrodézy 5t38x Artrodézy: iné artrodézy  2)

5t390.0 Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: rozdelenie/prerušenie väzu: humeroglenoidálny kĺb 5t390.0 Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: rozdelenie/prerušenie väzu: humeroglenoidálny kĺb  2)

5t390.1 Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: rozdelenie/prerušenie väzu: akromioklavikulárny kĺb 5t390.1 Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: rozdelenie/prerušenie väzu: akromioklavikulárny kĺb  2)

5t390.3 Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: rozdelenie/prerušenie väzu: sternoklavikulárny kĺb 5t390.3 Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: rozdelenie/prerušenie väzu: sternoklavikulárny kĺb  2)

5t390.4 Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: rozdelenie/prerušenie väzu: lakťový kĺb 5t390.4 Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: rozdelenie/prerušenie väzu: lakťový kĺb  2)

5t390.5 Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: rozdelenie/prerušenie väzu: proximálny radioulnárny kĺb 5t390.5
Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: rozdelenie/prerušenie väzu: proximálny radioulnárny 

kĺb
 2)

5t390.6 Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: rozdelenie/prerušenie väzu: distálny radioulnárny kĺb 5t390.6
Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: rozdelenie/prerušenie väzu: distálny radioulnárny 

kĺb
 2)

5t390.7 Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: rozdelenie/prerušenie väzu: kĺby ruky b.n. 5t390.7 Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: rozdelenie/prerušenie väzu: kĺby ruky b.n.  2)

5t390.8 Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: rozdelenie/prerušenie väzu: radiokarpálny kĺb 5t390.8 Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: rozdelenie/prerušenie väzu: radiokarpálny kĺb  2)

5t390.9 Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: rozdelenie/prerušenie väzu: ulnokarpálny kĺb 5t390.9 Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: rozdelenie/prerušenie väzu: ulnokarpálny kĺb  2)

5t390.e Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: rozdelenie/prerušenie väzu: iliosakrálny kĺb 5t390.e Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: rozdelenie/prerušenie väzu: iliosakrálny kĺb  2)

5t390.f Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: rozdelenie/prerušenie väzu: symfýza 5t390.f Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: rozdelenie/prerušenie väzu: symfýza  2)

5t390.g Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: rozdelenie/prerušenie väzu: bedrový kĺb 5t390.g Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: rozdelenie/prerušenie väzu: bedrový kĺb  2)

5t390.h Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: rozdelenie/prerušenie väzu: kolenný kĺb 5t390.h Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: rozdelenie/prerušenie väzu: kolenný kĺb  2)

5t390.j Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: rozdelenie/prerušenie väzu: proximálny tibiofibulárny kĺb 5t390.j
Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: rozdelenie/prerušenie väzu: proximálny 

tibiofibulárny kĺb
 2)

5t390.k Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: rozdelenie/prerušenie väzu: členkový kĺb horný 5t390.k Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: rozdelenie/prerušenie väzu: členkový kĺb horný  2)

5t390.m Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: rozdelenie/prerušenie väzu: členkový kĺb dolný 5t390.m Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: rozdelenie/prerušenie väzu: členkový kĺb dolný  2)

5t390.n Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: rozdelenie/prerušenie väzu: tarzálne kĺby 5t390.n Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: rozdelenie/prerušenie väzu: tarzálne kĺby  2)

5t390.p Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: rozdelenie/prerušenie väzu: tarzometatarzálne kĺby 5t390.p Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: rozdelenie/prerušenie väzu: tarzometatarzálne kĺby  2)

5t390.q Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: rozdelenie/prerušenie väzu: metatarzofalangeálne kĺby 5t390.q
Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: rozdelenie/prerušenie väzu: metatarzofalangeálne 

kĺby
 2)

5t390.r Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: rozdelenie/prerušenie väzu: interfalangeálny kĺb nohy 5t390.r
Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: rozdelenie/prerušenie väzu: interfalangeálny kĺb 

nohy
 2)

5t390.x Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: rozdelenie/prerušenie väzu: Iné kĺby 5t390.x Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: rozdelenie/prerušenie väzu: ostatné kĺby  2)

5t391.0 Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: humeroglenoidálny kĺb 5t391.0 Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: humeroglenoidálny kĺb  2)

5t391.1 Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: akromioklavikulárny kĺb 5t391.1 Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: akromioklavikulárny kĺb  2)

5t391.2 Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: torakoskapulárny kĺb 5t391.2 Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: torakoskapulárny kĺb  2)

5t391.3 Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: sternoklavikulárny kĺb 5t391.3 Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: sternoklavikulárny kĺb  2)

5t391.4 Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: lakťový kĺb 5t391.4 Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: lakťový kĺb  2)

5t391.5 Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: proximálny radioulnárny kĺb 5t391.5 Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: proximálny radioulnárny kĺb  2)

5t391.6 Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: distálny radioulnárny kĺb 5t391.6 Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: distálny radioulnárny kĺb  2)



5t391.7 Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: kĺby ruky b.n. 5t391.7 Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: kĺby ruky b.n.  2)

5t391.8 Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: radiokarpálny kĺb 5t391.8 Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: radiokarpálny kĺb  2)

5t391.9 Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: ulnokarpálny kĺb 5t391.9 Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: ulnokarpálny kĺb  2)

5t391.e Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: iliosakrálny kĺb 5t391.e Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: iliosakrálny kĺb  2)

5t391.f Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: symfýza 5t391.f Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: symfýza  2)

5t391.g Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: bedrový kĺb 5t391.g Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: bedrový kĺb  2)

5t391.h Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: kolenný kĺb 5t391.h Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: kolenný kĺb  2)

5t391.j Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: proximálny tibiofibulárny kĺb 5t391.j Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: proximálny tibiofibulárny kĺb  2)

5t391.k Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: členkový kĺb horný 5t391.k Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: členkový kĺb horný  2)

5t391.m Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: členkový kĺb dolný 5t391.m Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: členkový kĺb dolný  2)

5t391.n Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: tarzálne kĺby 5t391.n Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: tarzálne kĺby  2)

5t391.p Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: tarzometatarzálne kĺby 5t391.p Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: tarzometatarzálne kĺby  2)

5t391.q Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: metatarzofalangeálne kĺby 5t391.q Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: metatarzofalangeálne kĺby  2)

5t391.r Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: interfalangeálny kĺb nohy 5t391.r Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: interfalangeálny kĺb nohy  2)

5t391.x Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: Iné kĺby 5t391.x Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: artroríza: ostatné kĺby  2)

5t392.0 Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov: humeroglenoidálny kĺb 5t392.0 Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov: humeroglenoidálny kĺb  2)

5t392.1 Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov: akromioklavikulárny kĺb 5t392.1 Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov: akromioklavikulárny kĺb  2)

5t392.2 Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov: torakoskapulárny kĺb 5t392.2 Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov: torakoskapulárny kĺb  2)

5t392.3 Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov: sternoklavikulárny kĺb 5t392.3 Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov: sternoklavikulárny kĺb  2)

5t392.4 Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov: lakťový kĺb 5t392.4 Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov: lakťový kĺb  2)

5t392.5 Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov: proximálny radioulnárny kĺb 5t392.5 Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov: proximálny radioulnárny kĺb  2)

5t392.6 Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov: distálny radioulnárny kĺb 5t392.6 Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov: distálny radioulnárny kĺb  2)

5t392.7 Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov: kĺby ruky b.n. 5t392.7 Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov: kĺby ruky b.n.  2)

5t392.8 Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov: radiokarpálny kĺb 5t392.8 Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov: radiokarpálny kĺb  2)

5t392.9 Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov: ulnokarpálny kĺb 5t392.9 Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov: ulnokarpálny kĺb  2)

5t392.e Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov: iliosakrálny kĺb 5t392.e Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov: iliosakrálny kĺb  2)

5t392.f Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov: symfýza 5t392.f Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov: symfýza  2)

5t392.g Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov: bedrový kĺb 5t392.g Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov: bedrový kĺb  2)

5t392.h Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov: kolenný kĺb 5t392.h Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov: kolenný kĺb  2)

5t392.j Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov: proximálny tibiofibulárny kĺb 5t392.j Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov: proximálny tibiofibulárny kĺb  2)

5t392.k Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov: členkový kĺb horný 5t392.k Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov: členkový kĺb horný  2)

5t392.m Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov: členkový kĺb dolný 5t392.m Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov: členkový kĺb dolný  2)

5t392.n Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov: tarzálne kĺby 5t392.n Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov: tarzálne kĺby  2)

5t392.p Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov-tarzometatarzálne kĺby 5t392.p Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov-tarzometatarzálne kĺby  2)

5t392.q Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov-metatarzofalangeálne kĺby 5t392.q Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov-metatarzofalangeálne kĺby  2)

5t392.r Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov-interfalangeálny kĺb nohy 5t392.r Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov-interfalangeálny kĺb nohy  2)

5t392.x Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov: Iné kĺby 5t392.x Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: dočasné fixácie kĺbov: ostatné kĺby  2)

5t39x.0 Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: humeroglenoidálny kĺb 5t39x.0 Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: humeroglenoidálny kĺb  2)

5t39x.1 Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: akromioklavikulárny kĺb 5t39x.1 Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: ostatné: akromioklavikulárny kĺb  2)

5t39x.2 Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: torakoskapulárny kĺb 5t39x.2 Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: ostatné: torakoskapulárny kĺb  2)

5t39x.3 Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: sternoklavikulárny kĺb 5t39x.3 Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: ostatné: sternoklavikulárny kĺb  2)

5t39x.4 Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: lakťový kĺb 5t39x.4 Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: ostatné: lakťový kĺb  2)

5t39x.5 Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: proximálny radioulnárny kĺb 5t39x.5 Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: ostatné: proximálny radioulnárny kĺb  2)



5t39x.6 Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: distálny radioulnárny kĺb 5t39x.6 Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: ostatné: distálny radioulnárny kĺb  2)

5t39x.7 Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: kĺby ruky b.n. 5t39x.7 Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: ostatné: kĺby ruky b.n.  2)

5t39x.8 Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: radiokarpálny kĺb 5t39x.8 Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: ostatné: radiokarpálny kĺb  2)

5t39x.9 Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: ulnokarpálny kĺb 5t39x.9 Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: ostatné: ulnokarpálny kĺb  2)

5t39x.e Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: iliosakrálny kĺb 5t39x.e Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: ostatné: iliosakrálny kĺb  2)

5t39x.f Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: symfýza 5t39x.f Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: ostatné: symfýza  2)

5t39x.g Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: bedrový kĺb 5t39x.g Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: ostatné: bedrový kĺb  2)

5t39x.h Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: kolenný kĺb 5t39x.h Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: ostatné: kolenný kĺb  2)

5t39x.j Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: proximálny tibiofibulárny kĺb 5t39x.j Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: ostatné: proximálny tibiofibulárny kĺb  2)

5t39x.k Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: členkový kĺb horný 5t39x.k Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: ostatné: členkový kĺb horný  2)

5t39x.m Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: členkový kĺb dolný 5t39x.m Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: ostatné: členkový kĺb dolný  2)

5t39x.n Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: tarzálne kĺby 5t39x.n Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: ostatné: tarzálne kĺby  2)

5t39x.p Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: tarzometatarzálne kĺby 5t39x.p Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: ostatné: tarzometatarzálne kĺby  2)

5t39x.q Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: metatarzofalangeálne kĺby 5t39x.q Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: ostatné: metatarzofalangeálne kĺby  2)

5t39x.r Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: interfalangeálny kĺb nohy 5t39x.r Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: ostatné: interfalangeálny kĺb nohy  2)

5t39x.x Iné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: Ostatné kĺby 5t39x.x Ostatné otvorené chirurgické operácie na kĺboch: ostatné: ostatné kĺby  2)

5t400.0 Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, aseptický: humeroglenoidálny kĺb 5t400.0 Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, aseptický: humeroglenoidálny kĺb  

5t400.1 Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, aseptický: akromioklavikulárny kĺb 5t400.1 Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, aseptický: akromioklavikulárny kĺb  

5t400.2 Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, aseptický: torakoskapulárny kĺb 5t400.2 Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, aseptický: torakoskapulárny kĺb  

5t400.3 Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, aseptický: sternoklavikulárny kĺb 5t400.3 Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, aseptický: sternoklavikulárny kĺb  

5t400.4 Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, aseptický: lakťový kĺb 5t400.4 Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, aseptický: lakťový kĺb  

5t400.5 Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, aseptický: proximálny radioulnárny kĺb 5t400.5 Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, aseptický: proximálny radioulnárny kĺb  

5t400.6 Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, aseptický: distálny radioulnárny kĺb 5t400.6 Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, aseptický: distálny radioulnárny kĺb  

5t400.8 Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, aseptický: radiokarpálny kĺb 5t400.8 Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, aseptický: radiokarpálny kĺb  

5t400.9 Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, aseptický: ulnokarpálny kĺb 5t400.9 Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, aseptický: ulnokarpálny kĺb  

5t400.e Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, aseptický: iliosakrálny kĺb 5t400.e Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, aseptický: iliosakrálny kĺb  

5t400.f Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, aseptický: symfýza 5t400.f Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, aseptický: symfýza  

5t400.g Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, aseptický: bedrový kĺb 5t400.g Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, aseptický: bedrový kĺb  

5t400.h Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, aseptický: kolenný kĺb 5t400.h Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, aseptický: kolenný kĺb  

5t400.j Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, aseptický-proximálny tibiofibulárny kĺb 5t400.j Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, aseptický-proximálny tibiofibulárny kĺb  

5t400.k Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, aseptický: členkový kĺb horný 5t400.k Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, aseptický: členkový kĺb horný  

5t400.m Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, aseptický: členkový kĺb dolný 5t400.m Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, aseptický: členkový kĺb dolný  

5t400.n Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, aseptický: tarzálne kĺby 5t400.n Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, aseptický: tarzálne kĺby  

5t400.p Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, aseptický: tarzometatarzálne kĺby 5t400.p Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, aseptický: tarzometatarzálne kĺby  

5t400.q Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, aseptický: metatarzofalangeálne kĺby 5t400.q Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, aseptický: metatarzofalangeálne kĺby  

5t400.r Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, aseptický: interfalangeálny kĺb nohy 5t400.r Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, aseptický: interfalangeálny kĺb nohy  

5t400.x Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, aseptický: ostatné kĺby 5t400.x Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, aseptický: ostatné kĺby  

5t401.0 Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, septický: humeroglenoidálny kĺb 5t401.0 Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, septický: humeroglenoidálny kĺb  

5t401.1 Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, septický: akromioklavikulárny kĺb 5t401.1 Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, septický: akromioklavikulárny kĺb  

5t401.2 Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, septický: torakoskapulárny kĺb 5t401.2 Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, septický: torakoskapulárny kĺb  

5t401.3 Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, septický: sternoklavikulárny kĺb 5t401.3 Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, septický: sternoklavikulárny kĺb  

5t401.4 Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, septický: lakťový kĺb 5t401.4 Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, septický: lakťový kĺb  

5t401.5 Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, septický: proximálny radioulnárny kĺb 5t401.5 Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, septický: proximálny radioulnárny kĺb  

5t401.6 Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, septický: distálny radioulnárny kĺb 5t401.6 Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, septický: distálny radioulnárny kĺb  

5t401.8 Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, septický: radiokarpálny kĺb 5t401.8 Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, septický: radiokarpálny kĺb  

5t401.9 Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, septický: ulnokarpálny kĺb 5t401.9 Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, septický: ulnokarpálny kĺb  

5t401.e Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, septický: iliosakrálny kĺb 5t401.e Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, septický: iliosakrálny kĺb  

5t401.f Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, septický: symfýza 5t401.f Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, septický: symfýza  

5t401.g Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, septický: bedrový kĺb 5t401.g Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, septický: bedrový kĺb  



5t401.h Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, septický: kolenný kĺb 5t401.h Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, septický: kolenný kĺb  

5t401.j Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, septický-proximálny tibiofibulárny kĺb 5t401.j Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, septický-proximálny tibiofibulárny kĺb  

5t401.k Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, septický: členkový kĺb horný 5t401.k Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, septický: členkový kĺb horný  

5t401.m Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, septický: členkový kĺb dolný 5t401.m Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, septický: členkový kĺb dolný  

5t401.n Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, septický: tarzálne kĺby 5t401.n Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, septický: tarzálne kĺby  

5t401.p Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, septický: tarzometatarzálne kĺby 5t401.p Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, septický: tarzometatarzálne kĺby  

5t401.q Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, septický: metatarzofalangeálne kĺby 5t401.q Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, septický: metatarzofalangeálne kĺby  

5t401.r Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, septický: interfalangeálny kĺb nohy 5t401.r Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, septický: interfalangeálny kĺb nohy  

5t401.x Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, septický: ostatné kĺby 5t401.x Artroskopická revízia kĺbu: výplach kĺbu s drenážou, septický: ostatné kĺby  

5t402.0 Artroskopická revízia kĺbu: mobilizácia kĺbu (artrolýza): humeroglenoidálny kĺb 5t402.0 Artroskopická revízia kĺbu: mobilizácia kĺbu: artrolýza: humeroglenoidálny kĺb  2)

5t402.1 Artroskopická revízia kĺbu: mobilizácia kĺbu (artrolýza): akromioklavikulárny kĺb 5t402.1 Artroskopická revízia kĺbu: mobilizácia kĺbu (artrolýza): akromioklavikulárny kĺb  

5t402.2 Artroskopická revízia kĺbu: mobilizácia kĺbu (artrolýza): torakoskapulárny kĺb 5t402.2 Artroskopická revízia kĺbu: mobilizácia kĺbu (artrolýza): torakoskapulárny kĺb  

5t402.3 Artroskopická revízia kĺbu: mobilizácia kĺbu (artrolýza): sternoklavikulárny kĺb 5t402.3 Artroskopická revízia kĺbu: mobilizácia kĺbu (artrolýza): sternoklavikulárny kĺb  

5t402.4 Artroskopická revízia kĺbu: mobilizácia kĺbu (artrolýza): lakťový kĺb 5t402.4 Artroskopická revízia kĺbu: mobilizácia kĺbu (artrolýza): lakťový kĺb  

5t402.5 Artroskopická revízia kĺbu: mobilizácia kĺbu (artrolýza): proximálny radioulnárny kĺb 5t402.5 Artroskopická revízia kĺbu: mobilizácia kĺbu (artrolýza): proximálny radioulnárny kĺb  

5t402.6 Artroskopická revízia kĺbu: mobilizácia kĺbu (artrolýza): distálny radioulnárny kĺb 5t402.6 Artroskopická revízia kĺbu: mobilizácia kĺbu (artrolýza): distálny radioulnárny kĺb  

5t402.8 Artroskopická revízia kĺbu: mobilizácia kĺbu (artrolýza): radiokarpálny kĺb 5t402.8 Artroskopická revízia kĺbu: mobilizácia kĺbu (artrolýza): radiokarpálny kĺb  

5t402.9 Artroskopická revízia kĺbu: mobilizácia kĺbu (artrolýza): ulnokarpálny kĺb 5t402.9 Artroskopická revízia kĺbu: mobilizácia kĺbu (artrolýza): ulnokarpálny kĺb  

5t402.e Artroskopická revízia kĺbu: mobilizácia kĺbu (artrolýza): iliosakrálny kĺb 5t402.e Artroskopická revízia kĺbu: mobilizácia kĺbu (artrolýza): iliosakrálny kĺb  

5t402.f Artroskopická revízia kĺbu: mobilizácia kĺbu (artrolýza): symfýza 5t402.f Artroskopická revízia kĺbu: mobilizácia kĺbu (artrolýza): symfýza  

5t402.g Artroskopická revízia kĺbu: mobilizácia kĺbu (artrolýza): bedrový kĺb 5t402.g Artroskopická revízia kĺbu: mobilizácia kĺbu (artrolýza): bedrový kĺb  

5t402.h Artroskopická revízia kĺbu: mobilizácia kĺbu (artrolýza): kolenný kĺb 5t402.h Artroskopická revízia kĺbu: mobilizácia kĺbu (artrolýza): kolenný kĺb  

5t402.j Artroskopická revízia kĺbu: mobilizácia kĺbu (artrolýza): proximálny tibiofibulárny kĺb 5t402.j Artroskopická revízia kĺbu: mobilizácia kĺbu-artrolýza: proximálny tibiofibulárny kĺb  2)

5t402.k Artroskopická revízia kĺbu: mobilizácia kĺbu (artrolýza): členkový kĺb horný 5t402.k Artroskopická revízia kĺbu: mobilizácia kĺbu (artrolýza): členkový kĺb horný  

5t402.m Artroskopická revízia kĺbu: mobilizácia kĺbu (artrolýza): členkový kĺb dolný 5t402.m Artroskopická revízia kĺbu: mobilizácia kĺbu (artrolýza): členkový kĺb dolný  

5t402.n Artroskopická revízia kĺbu: mobilizácia kĺbu (artrolýza): tarzálne kĺby 5t402.n Artroskopická revízia kĺbu: mobilizácia kĺbu (artrolýza): tarzálne kĺby  

5t402.p Artroskopická revízia kĺbu: mobilizácia kĺbu (artrolýza): tarzometatarzálne kĺby 5t402.p Artroskopická revízia kĺbu: mobilizácia kĺbu (artrolýza): tarzometatarzálne kĺby  

5t402.q Artroskopická revízia kĺbu: mobilizácia kĺbu (artrolýza): metatarzofalangeálne kĺby 5t402.q Artroskopická revízia kĺbu: mobilizácia kĺbu (artrolýza): metatarzofalangeálne kĺby  

5t402.r Artroskopická revízia kĺbu: mobilizácia kĺbu (artrolýza): interfalangeálny kĺb nohy 5t402.r Artroskopická revízia kĺbu: mobilizácia kĺbu (artrolýza): interfalangeálny kĺb nohy  

5t402.x Artroskopická revízia kĺbu: mobilizácia kĺbu (artrolýza): ostatné kĺby 5t402.x Artroskopická revízia kĺbu: mobilizácia kĺbu (artrolýza): ostatné kĺby  

5t403.0 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie osteosyntetického materiálu: humeroglenoidálny kĺb 5t403.0 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie osteosyntetického materiálu: humeroglenoidálny kĺb  

5t403.1 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie osteosyntetického materiálu: akromioklavikulárny kĺb 5t403.1 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie osteosyntetického materiálu: akromioklavikulárny kĺb  

5t403.3 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie osteosyntetického materiálu: sternoklavikulárny kĺb 5t403.3 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie osteosyntetického materiálu: sternoklavikulárny kĺb  

5t403.4 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie osteosyntetického materiálu: lakťový kĺb 5t403.4 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie osteosyntetického materiálu: lakťový kĺb  

5t403.5 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie osteosyntetického materiálu: proximálny radioulnárny kĺb 5t403.5 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie osteosyntetického materiálu: proximálny radioulnárny kĺb  

5t403.6 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie osteosyntetického materiálu: distálny radioulnárny kĺb 5t403.6 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie osteosyntetického materiálu: distálny radioulnárny kĺb  

5t403.8 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie osteosyntetického materiálu: radiokarpálny kĺb 5t403.8 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie osteosyntetického materiálu: radiokarpálny kĺb  

5t403.9 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie osteosyntetického materiálu: ulnokarpálny kĺb 5t403.9 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie osteosyntetického materiálu: ulnokarpálny kĺb  

5t403.e Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie osteosyntetického materiálu: iliosakrálny kĺb 5t403.e Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie osteosyntetického materiálu: iliosakrálny kĺb  

5t403.f Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie osteosyntetického materiálu: symfýza 5t403.f Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie osteosyntetického materiálu: symfýza  

5t403.g Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie osteosyntetického materiálu: bedrový kĺb 5t403.g Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie osteosyntetického materiálu: bedrový kĺb  

5t403.h Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie osteosyntetického materiálu: kolenný kĺb 5t403.h Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie osteosyntetického materiálu: kolenný kĺb  

5t403.j Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie osteosyntetického materiálu: proximálny tibiofibulárny kĺb 5t403.j Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie osteosyntetického materiálu: proximálny tibiofibulárny kĺb  

5t403.k Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie osteosyntetického materiálu: členkový kĺb horný 5t403.k Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie osteosyntetického materiálu: členkový kĺb horný  

5t403.m Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie osteosyntetického materiálu: členkový kĺb dolný 5t403.m Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie osteosyntetického materiálu: členkový kĺb dolný  

5t403.n Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie osteosyntetického materiálu: tarzálne kĺby 5t403.n Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie osteosyntetického materiálu: tarzálne kĺby  



5t403.p Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie osteosyntetického materiálu: tarzometatarzálne kĺby 5t403.p Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie osteosyntetického materiálu: tarzometatarzálne kĺby  

5t403.q Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie osteosyntetického materiálu: metatarzofalangeálne kĺby 5t403.q Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie osteosyntetického materiálu: metatarzofalangeálne kĺby  

5t403.r Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie osteosyntetického materiálu: interfalangeálny kĺb nohy 5t403.r Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie osteosyntetického materiálu: interfalangeálny kĺb nohy  

5t403.x Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie osteosyntetického materiálu: ostatné kĺby 5t403.x Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie osteosyntetického materiálu: ostatné kĺby  

5t404.0 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie voľných telies z kĺbu: humeroglenoidálny kĺb 5t404.0 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie voľných telies z kĺbu: humeroglenoidálny kĺb  

5t404.1 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie voľných telies z kĺbu: akromioklavikulárny kĺb 5t404.1 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie voľných telies z kĺbu: akromioklavikulárny kĺb  

5t404.3 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie voľných telies z kĺbu: sternoklavikulárny kĺb 5t404.3 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie voľných telies z kĺbu: sternoklavikulárny kĺb  

5t404.4 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie voľných telies z kĺbu: lakťový kĺb 5t404.4 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie voľných telies z kĺbu: lakťový kĺb  

5t404.5 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie voľných telies z kĺbu: proximálny radioulnárny kĺb 5t404.5 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie voľných telies z kĺbu: proximálny radioulnárny kĺb  

5t404.6 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie voľných telies z kĺbu: distálny radioulnárny kĺb 5t404.6 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie voľných telies z kĺbu: distálny radioulnárny kĺb  

5t404.8 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie voľných telies z kĺbu: radiokarpálny kĺb 5t404.8 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie voľných telies z kĺbu: radiokarpálny kĺb  

5t404.9 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie voľných telies z kĺbu: ulnokarpálny kĺb 5t404.9 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie voľných telies z kĺbu: ulnokarpálny kĺb  

5t404.e Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie voľných telies z kĺbu: iliosakrálny kĺb 5t404.e Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie voľných telies z kĺbu: iliosakrálny kĺb  

5t404.g Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie voľných telies z kĺbu: bedrový kĺb 5t404.g Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie voľných telies z kĺbu: bedrový kĺb  

5t404.h Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie voľných telies z kĺbu: kolenný kĺb 5t404.h Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie voľných telies z kĺbu: kolenný kĺb  

5t404.j Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie voľných telies z kĺbu: proximálny tibiofibulárny kĺb 5t404.j Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie voľných telies z kĺbu: proximálny tibiofibulárny kĺb  

5t404.k Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie voľných telies z kĺbu: členkový kĺb horný 5t404.k Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie voľných telies z kĺbu: členkový kĺb horný  

5t404.m Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie voľných telies z kĺbu: členkový kĺb dolný 5t404.m Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie voľných telies z kĺbu: členkový kĺb dolný  

5t404.n Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie voľných telies z kĺbu: tarzálne kĺby 5t404.n Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie voľných telies z kĺbu: tarzálne kĺby  

5t404.p Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie voľných telies z kĺbu: tarzometatarzálne kĺby 5t404.p Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie voľných telies z kĺbu: tarzometatarzálne kĺby  

5t404.q Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie voľných telies z kĺbu: metatarzofalangeálne kĺby 5t404.q Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie voľných telies z kĺbu: metatarzofalangeálne kĺby  

5t404.r Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie voľných telies z kĺbu: interfalangeálny kĺb nohy 5t404.r Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie voľných telies z kĺbu: interfalangeálny kĺb nohy  

5t404.x Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie voľných telies z kĺbu: ostatné kĺby 5t404.x Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie voľných telies z kĺbu: ostatné kĺby  

5t405.0 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie periartikulárnych kalcifikátov: humeroglenoidálny kĺb 5t405.0 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie periartikulárnych kalcifikátov: humeroglenoidálny kĺb  

5t405.1 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie periartikulárnych kalcifikátov: akromioklavikulárny kĺb 5t405.1 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie periartikulárnych kalcifikátov: akromioklavikulárny kĺb  

5t405.2 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie periartikulárnych kalcifikátov: torakoskapulárny kĺb 5t405.2 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie periartikulárnych kalcifikátov: torakoskapulárny kĺb  

5t405.3 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie periartikulárnych kalcifikátov: sternoklavikulárny kĺb 5t405.3 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie periartikulárnych kalcifikátov: sternoklavikulárny kĺb  

5t405.4 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie periartikulárnych kalcifikátov: lakťový kĺb 5t405.4 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie periartikulárnych kalcifikátov: lakťový kĺb  

5t405.5 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie periartikulárnych kalcifikátov: proximálny radioulnárny kĺb 5t405.5 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie periartikulárnych kalcifikátov: proximálny radioulnárny kĺb  

5t405.6 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie periartikulárnych kalcifikátov: distálny radioulnárny kĺb 5t405.6 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie periartikulárnych kalcifikátov: distálny radioulnárny kĺb  

5t405.8 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie periartikulárnych kalcifikátov: radiokarpálny kĺb 5t405.8 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie periartikulárnych kalcifikátov: radiokarpálny kĺb  

5t405.9 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie periartikulárnych kalcifikátov: ulnokarpálny kĺb 5t405.9 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie periartikulárnych kalcifikátov: ulnokarpálny kĺb  

5t405.e Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie periartikulárnych kalcifikátov: iliosakrálny kĺb 5t405.e Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie periartikulárnych kalcifikátov: iliosakrálny kĺb  

5t405.f Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie periartikulárnych kalcifikátov: symfýza 5t405.f Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie periartikulárnych kalcifikátov: symfýza  

5t405.g Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie periartikulárnych kalcifikátov: bedrový kĺb 5t405.g Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie periartikulárnych kalcifikátov: bedrový kĺb  

5t405.h Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie periartikulárnych kalcifikátov: kolenný kĺb 5t405.h Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie periartikulárnych kalcifikátov: kolenný kĺb  

5t405.j Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie periartikulárnych kalcifikátov: proximálny tibiofibulárny kĺb 5t405.j Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie periartikulárnych kalcifikátov: proximálny tibiofibulárny kĺb  

5t405.k Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie periartikulárnych kalcifikátov: členkový kĺb horný 5t405.k Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie periartikulárnych kalcifikátov: členkový kĺb horný  

5t405.m Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie periartikulárnych kalcifikátov: členkový kĺb dolný 5t405.m Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie periartikulárnych kalcifikátov: členkový kĺb dolný  

5t405.n Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie periartikulárnych kalcifikátov: tarzálne kĺby 5t405.n Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie periartikulárnych kalcifikátov: tarzálne kĺby  

5t405.p Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie periartikulárnych kalcifikátov: tarzometatarzálne kĺby 5t405.p Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie periartikulárnych kalcifikátov: tarzometatarzálne kĺby  

5t405.q Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie periartikulárnych kalcifikátov: metatarzofalangeálne kĺby 5t405.q Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie periartikulárnych kalcifikátov: metatarzofalangeálne kĺby  



5t405.r Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie periartikulárnych kalcifikátov: interfalangeálny kĺb nohy 5t405.r Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie periartikulárnych kalcifikátov: interfalangeálny kĺb nohy  

5t405.x Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie periartikulárnych kalcifikátov: ostatné kĺby 5t405.x Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie periartikulárnych kalcifikátov: ostatné kĺby  

5t406.0 Artroskopická revízia kĺbu: artroskopicky asistované ošetrenie zlomeniny: humeroglenoidálny kĺb 5t406.0 Artroskopická revízia kĺbu: artroskopicky asistované ošetrenie zlomeniny: humeroglenoidálny kĺb  

5t406.1 Artroskopická revízia kĺbu: artroskopicky asistované ošetrenie zlomeniny: akromioklavikulárny kĺb 5t406.1 Artroskopická revízia kĺbu: artroskopicky asistované ošetrenie zlomeniny: akromioklavikulárny kĺb  

5t406.2 Artroskopická revízia kĺbu: artroskopicky asistované ošetrenie zlomeniny: torakoskapulárny kĺb 5t406.2 Artroskopická revízia kĺbu: artroskopicky asistované ošetrenie zlomeniny: torakoskapulárny kĺb  

5t406.3 Artroskopická revízia kĺbu: artroskopicky asistované ošetrenie zlomeniny: sternoklavikulárny kĺb 5t406.3 Artroskopická revízia kĺbu: artroskopicky asistované ošetrenie zlomeniny: sternoklavikulárny kĺb  

5t406.4 Artroskopická revízia kĺbu: artroskopicky asistované ošetrenie zlomeniny: lakťový kĺb 5t406.4 Artroskopická revízia kĺbu: artroskopicky asistované ošetrenie zlomeniny: lakťový kĺb  

5t406.5 Artroskopická revízia kĺbu: artroskopicky asistované ošetrenie zlomeniny: proximálny radioulnárny kĺb 5t406.5 Artroskopická revízia kĺbu: artroskopicky asistované ošetrenie zlomeniny: proximálny radioulnárny kĺb  

5t406.6 Artroskopická revízia kĺbu: artroskopicky asistované ošetrenie zlomeniny: distálny radioulnárny kĺb 5t406.6 Artroskopická revízia kĺbu: artroskopicky asistované ošetrenie zlomeniny: distálny radioulnárny kĺb  

5t406.8 Artroskopická revízia kĺbu: artroskopicky asistované ošetrenie zlomeniny: radiokarpálny kĺb 5t406.8 Artroskopická revízia kĺbu: artroskopicky asistované ošetrenie zlomeniny: radiokarpálny kĺb  

5t406.9 Artroskopická revízia kĺbu: artroskopicky asistované ošetrenie zlomeniny: ulnokarpálny kĺb 5t406.9 Artroskopická revízia kĺbu: artroskopicky asistované ošetrenie zlomeniny: ulnokarpálny kĺb  

5t406.e Artroskopická revízia kĺbu: artroskopicky asistované ošetrenie zlomeniny: iliosakrálny kĺb 5t406.e Artroskopická revízia kĺbu: artroskopicky asistované ošetrenie zlomeniny: iliosakrálny kĺb  

5t406.f Artroskopická revízia kĺbu: artroskopicky asistované ošetrenie zlomeniny: symfýza 5t406.f Artroskopická revízia kĺbu: artroskopicky asistované ošetrenie zlomeniny: symfýza  

5t406.g Artroskopická revízia kĺbu: artroskopicky asistované ošetrenie zlomeniny: bedrový kĺb 5t406.g Artroskopická revízia kĺbu: artroskopicky asistované ošetrenie zlomeniny: bedrový kĺb  

5t406.h Artroskopická revízia kĺbu: artroskopicky asistované ošetrenie zlomeniny: kolenný kĺb 5t406.h Artroskopická revízia kĺbu: artroskopicky asistované ošetrenie zlomeniny: kolenný kĺb  

5t406.j Artroskopická revízia kĺbu: artroskopicky asistované ošetrenie zlomeniny: proximálny tibiofibulárny kĺb 5t406.j Artroskopická revízia kĺbu: artroskopicky asistované ošetrenie zlomeniny: proximálny tibiofibulárny kĺb  

5t406.k Artroskopická revízia kĺbu: artroskopicky asistované ošetrenie zlomeniny: členkový kĺb horný 5t406.k Artroskopická revízia kĺbu: artroskopicky asistované ošetrenie zlomeniny: členkový kĺb horný  

5t406.m Artroskopická revízia kĺbu: artroskopicky asistované ošetrenie zlomeniny: členkový kĺb dolný 5t406.m Artroskopická revízia kĺbu: artroskopicky asistované ošetrenie zlomeniny: členkový kĺb dolný  

5t406.n Artroskopická revízia kĺbu: artroskopicky asistované ošetrenie zlomeniny: tarzálne kĺby 5t406.n Artroskopická revízia kĺbu: artroskopicky asistované ošetrenie zlomeniny: tarzálne kĺby  

5t406.p Artroskopická revízia kĺbu: artroskopicky asistované ošetrenie zlomeniny: tarzometatarzálne kĺby 5t406.p Artroskopická revízia kĺbu: artroskopicky asistované ošetrenie zlomeniny: tarzometatarzálne kĺby  

5t406.q Artroskopická revízia kĺbu: artroskopicky asistované ošetrenie zlomeniny: metatarzofalangeálne kĺby 5t406.q Artroskopická revízia kĺbu: artroskopicky asistované ošetrenie zlomeniny: metatarzofalangeálne kĺby  

5t406.r Artroskopická revízia kĺbu: artroskopicky asistované ošetrenie zlomeniny: interfalangeálny kĺb nohy 5t406.r Artroskopická revízia kĺbu: artroskopicky asistované ošetrenie zlomeniny: interfalangeálny kĺb nohy  

5t406.x Artroskopická revízia kĺbu: artroskopicky asistované ošetrenie zlomeniny: ostatné kĺby 5t406.x Artroskopická revízia kĺbu: artroskopicky asistované ošetrenie zlomeniny: ostatné kĺby  

5t407.0 Artroskopická revízia kĺbu: vloženie liekového nosiča: humeroglenoidálny kĺb 5t407.0 Artroskopická revízia kĺbu: vloženie liekového nosiča: humeroglenoidálny kĺb  

5t407.1 Artroskopická revízia kĺbu: vloženie liekového nosiča: akromioklavikulárny kĺb 5t407.1 Artroskopická revízia kĺbu: vloženie liekového nosiča: akromioklavikulárny kĺb  

5t407.2 Artroskopická revízia kĺbu: vloženie liekového nosiča: torakoskapulárny kĺb 5t407.2 Artroskopická revízia kĺbu: vloženie liekového nosiča: torakoskapulárny kĺb  

5t407.3 Artroskopická revízia kĺbu: vloženie liekového nosiča: sternoklavikulárny kĺb 5t407.3 Artroskopická revízia kĺbu: vloženie liekového nosiča: sternoklavikulárny kĺb  

5t407.4 Artroskopická revízia kĺbu: vloženie liekového nosiča: lakťový kĺb 5t407.4 Artroskopická revízia kĺbu: vloženie liekového nosiča: lakťový kĺb  

5t407.5 Artroskopická revízia kĺbu: vloženie liekového nosiča: proximálny radioulnárny kĺb 5t407.5 Artroskopická revízia kĺbu: vloženie liekového nosiča: proximálny radioulnárny kĺb  

5t407.6 Artroskopická revízia kĺbu: vloženie liekového nosiča: distálny radioulnárny kĺb 5t407.6 Artroskopická revízia kĺbu: vloženie liekového nosiča: distálny radioulnárny kĺb  

5t407.8 Artroskopická revízia kĺbu: vloženie liekového nosiča: radiokarpálny kĺb 5t407.8 Artroskopická revízia kĺbu: vloženie liekového nosiča: radiokarpálny kĺb  

5t407.9 Artroskopická revízia kĺbu: vloženie liekového nosiča: ulnokarpálny kĺb 5t407.9 Artroskopická revízia kĺbu: vloženie liekového nosiča: ulnokarpálny kĺb  

5t407.e Artroskopická revízia kĺbu: vloženie liekového nosiča: iliosakrálny kĺb 5t407.e Artroskopická revízia kĺbu: vloženie liekového nosiča: iliosakrálny kĺb  

5t407.f Artroskopická revízia kĺbu: vloženie liekového nosiča: symfýza 5t407.f Artroskopická revízia kĺbu: vloženie liekového nosiča: symfýza  

5t407.g Artroskopická revízia kĺbu: vloženie liekového nosiča: bedrový kĺb 5t407.g Artroskopická revízia kĺbu: vloženie liekového nosiča: bedrový kĺb  

5t407.h Artroskopická revízia kĺbu: vloženie liekového nosiča: kolenný kĺb 5t407.h Artroskopická revízia kĺbu: vloženie liekového nosiča: kolenný kĺb  

5t407.j Artroskopická revízia kĺbu: vloženie liekového nosiča: proximálny tibiofibulárny kĺb 5t407.j Artroskopická revízia kĺbu: vloženie liekového nosiča: proximálny tibiofibulárny kĺb  

5t407.k Artroskopická revízia kĺbu: vloženie liekového nosiča: členkový kĺb horný 5t407.k Artroskopická revízia kĺbu: vloženie liekového nosiča: členkový kĺb horný  

5t407.m Artroskopická revízia kĺbu: vloženie liekového nosiča: členkový kĺb dolný 5t407.m Artroskopická revízia kĺbu: vloženie liekového nosiča: členkový kĺb dolný  

5t407.n Artroskopická revízia kĺbu: vloženie liekového nosiča: tarzálne kĺby 5t407.n Artroskopická revízia kĺbu: vloženie liekového nosiča: tarzálne kĺby  



5t407.p Artroskopická revízia kĺbu: vloženie liekového nosiča: tarzometatarzálne kĺby 5t407.p Artroskopická revízia kĺbu: vloženie liekového nosiča: tarzometatarzálne kĺby  

5t407.q Artroskopická revízia kĺbu: vloženie liekového nosiča: metatarzofalangeálne kĺby 5t407.q Artroskopická revízia kĺbu: vloženie liekového nosiča: metatarzofalangeálne kĺby  

5t407.r Artroskopická revízia kĺbu: vloženie liekového nosiča: interfalangeálny kĺb nohy 5t407.r Artroskopická revízia kĺbu: vloženie liekového nosiča: interfalangeálny kĺb nohy  

5t407.x Artroskopická revízia kĺbu: vloženie liekového nosiča: ostatné kĺby 5t407.x Artroskopická revízia kĺbu: vloženie liekového nosiča: ostatné kĺby  

5t408.0 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie liekového nosiča: humeroglenoidálny kĺb 5t408.0 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie liekového nosiča: humeroglenoidálny kĺb  

5t408.1 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie liekového nosiča: akromioklavikulárny kĺb 5t408.1 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie liekového nosiča: akromioklavikulárny kĺb  

5t408.2 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie liekového nosiča: torakoskapulárny kĺb 5t408.2 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie liekového nosiča: torakoskapulárny kĺb  

5t408.3 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie liekového nosiča: sternoklavikulárny kĺb 5t408.3 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie liekového nosiča: sternoklavikulárny kĺb  

5t408.4 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie liekového nosiča: lakťový kĺb 5t408.4 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie liekového nosiča: lakťový kĺb  

5t408.5 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie liekového nosiča: proximálny radioulnárny kĺb 5t408.5 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie liekového nosiča: proximálny radioulnárny kĺb  

5t408.6 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie liekového nosiča: distálny radioulnárny kĺb 5t408.6 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie liekového nosiča: distálny radioulnárny kĺb  

5t408.8 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie liekového nosiča: radiokarpálny kĺb 5t408.8 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie liekového nosiča: radiokarpálny kĺb  

5t408.9 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie liekového nosiča: ulnokarpálny kĺb 5t408.9 Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie liekového nosiča: ulnokarpálny kĺb  

5t408.e Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie liekového nosiča: iliosakrálny kĺb 5t408.e Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie liekového nosiča: iliosakrálny kĺb  

5t408.f Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie liekového nosiča: symfýza 5t408.f Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie liekového nosiča: symfýza  

5t408.g Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie liekového nosiča: bedrový kĺb 5t408.g Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie liekového nosiča: bedrový kĺb  

5t408.h Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie liekového nosiča: kolenný kĺb 5t408.h Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie liekového nosiča: kolenný kĺb  

5t408.j Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie liekového nosiča: proximálny tibiofibulárny kĺb 5t408.j Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie liekového nosiča: proximálny tibiofibulárny kĺb  

5t408.k Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie liekového nosiča: členkový kĺb horný 5t408.k Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie liekového nosiča: členkový kĺb horný  

5t408.m Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie liekového nosiča: členkový kĺb dolný 5t408.m Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie liekového nosiča: členkový kĺb dolný  

5t408.n Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie liekového nosiča: tarzálne kĺby 5t408.n Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie liekového nosiča: tarzálne kĺby  

5t408.p Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie liekového nosiča: tarzometatarzálne kĺby 5t408.p Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie liekového nosiča: tarzometatarzálne kĺby  

5t408.q Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie liekového nosiča: metatarzofalangeálne kĺby 5t408.q Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie liekového nosiča: metatarzofalangeálne kĺby  

5t408.r Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie liekového nosiča: interfalangeálny kĺb nohy 5t408.r Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie liekového nosiča: interfalangeálny kĺb nohy  

5t408.x Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie liekového nosiča: ostatné kĺby 5t408.x Artroskopická revízia kĺbu: odstránenie liekového nosiča: ostatné kĺby  

5t409.0 Artroskopická revízia kĺbu: resekcia častí ligament, zbytkov ligament: humeroglenoidálny kĺb 5t409.0 Artroskopická revízia kĺbu: resekcia častí ligament, zbytkov ligament: humeroglenoidálny kĺb  

5t409.1 Artroskopická revízia kĺbu: resekcia častí ligament, zbytkov ligament: akromioklavikulárny kĺb 5t409.1 Artroskopická revízia kĺbu: resekcia častí ligament, zbytkov ligament: akromioklavikulárny kĺb  

5t409.3 Artroskopická revízia kĺbu: resekcia častí ligament, zbytkov ligament: sternoklavikulárny kĺb 5t409.3 Artroskopická revízia kĺbu: resekcia častí ligament, zbytkov ligament: sternoklavikulárny kĺb  

5t409.4 Artroskopická revízia kĺbu: resekcia častí ligament, zbytkov ligament: lakťový kĺb 5t409.4 Artroskopická revízia kĺbu: resekcia častí ligament, zbytkov ligament: lakťový kĺb  

5t409.5 Artroskopická revízia kĺbu: resekcia častí ligament, zbytkov ligament: proximálny radioulnárny kĺb 5t409.5 Artroskopická revízia kĺbu: resekcia častí ligament, zbytkov ligament: proximálny radioulnárny kĺb  

5t409.6 Artroskopická revízia kĺbu: resekcia častí ligament, zbytkov ligament: distálny radioulnárny kĺb 5t409.6 Artroskopická revízia kĺbu: resekcia častí ligament, zbytkov ligament: distálny radioulnárny kĺb  

5t409.8 Artroskopická revízia kĺbu: resekcia častí ligament, zbytkov ligament: radiokarpálny kĺb 5t409.8 Artroskopická revízia kĺbu: resekcia častí ligament, zbytkov ligament: radiokarpálny kĺb  

5t409.9 Artroskopická revízia kĺbu: resekcia častí ligament, zbytkov ligament: ulnokarpálny kĺb 5t409.9 Artroskopická revízia kĺbu: resekcia častí ligament, zbytkov ligament: ulnokarpálny kĺb  

5t409.e Artroskopická revízia kĺbu: resekcia častí ligament, zbytkov ligament: iliosakrálny kĺb 5t409.e Artroskopická revízia kĺbu: resekcia častí ligament, zbytkov ligament: iliosakrálny kĺb  

5t409.f Artroskopická revízia kĺbu: resekcia častí ligament, zbytkov ligament: symfýza 5t409.f Artroskopická revízia kĺbu: resekcia častí ligament, zbytkov ligament: symfýza  

5t409.g Artroskopická revízia kĺbu: resekcia častí ligament, zbytkov ligament: bedrový kĺb 5t409.g Artroskopická revízia kĺbu: resekcia častí ligament, zbytkov ligament: bedrový kĺb  

5t409.h Artroskopická revízia kĺbu: resekcia častí ligament, zbytkov ligament: kolenný kĺb 5t409.h Artroskopická revízia kĺbu: resekcia častí ligament, zbytkov ligament: kolenný kĺb  

5t409.j Artroskopická revízia kĺbu: resekcia častí ligament, zbytkov ligament: proximálny tibiofibulárny kĺb 5t409.j Artroskopická revízia kĺbu: resekcia častí ligament, zbytkov ligament: proximálny tibiofibulárny kĺb  

5t409.k Artroskopická revízia kĺbu: resekcia častí ligament, zbytkov ligament: členkový kĺb horný 5t409.k Artroskopická revízia kĺbu: resekcia častí ligament, zbytkov ligament: členkový kĺb horný  

5t409.m Artroskopická revízia kĺbu: resekcia častí ligament, zbytkov ligament: členkový kĺb dolný 5t409.m Artroskopická revízia kĺbu: resekcia častí ligament, zbytkov ligament: členkový kĺb dolný  

5t409.n Artroskopická revízia kĺbu: resekcia častí ligament, zbytkov ligament: tarzálne kĺby 5t409.n Artroskopická revízia kĺbu: resekcia častí ligament, zbytkov ligament: tarzálne kĺby  

5t409.p Artroskopická revízia kĺbu: resekcia častí ligament, zbytkov ligament: tarzometatarzálne kĺby 5t409.p Artroskopická revízia kĺbu: resekcia častí ligament, zbytkov ligament: tarzometatarzálne kĺby  

5t409.q Artroskopická revízia kĺbu: resekcia častí ligament, zbytkov ligament: metatarzofalangeálne kĺby 5t409.q Artroskopická revízia kĺbu: resekcia častí ligament, zbytkov ligament: metatarzofalangeálne kĺby  

5t409.r Artroskopická revízia kĺbu: resekcia častí ligament, zbytkov ligament: interfalangeálny kĺb nohy 5t409.r Artroskopická revízia kĺbu: resekcia častí ligament, zbytkov ligament: interfalangeálny kĺb nohy  



5t409.x Artroskopická revízia kĺbu: resekcia častí ligament, zbytkov ligament: ostatné kĺby 5t409.x Artroskopická revízia kĺbu: resekcia častí ligament, zbytkov ligament: ostatné kĺby  

5t40x.0 Artroskopická revízia kĺbu: iné artroskopické revízie kĺbov: humeroglenoidálny kĺb 5t40x.0 Artroskopická revízia kĺbu: iné artroskopické revízie kĺbov: humeroglenoidálny kĺb  

5t40x.1 Artroskopická revízia kĺbu: iné artroskopické revízie kĺbov: akromioklavikulárny kĺb 5t40x.1 Artroskopická revízia kĺbu: iné artroskopické revízie kĺbov: akromioklavikulárny kĺb  

5t40x.2 Artroskopická revízia kĺbu: iné artroskopické revízie kĺbov: torakoskapulárny kĺb 5t40x.2 Artroskopická revízia kĺbu: iné artroskopické revízie kĺbov: torakoskapulárny kĺb  

5t40x.3 Artroskopická revízia kĺbu: iné artroskopické revízie kĺbov: sternoklavikulárny kĺb 5t40x.3 Artroskopická revízia kĺbu: iné artroskopické revízie kĺbov: sternoklavikulárny kĺb  

5t40x.4 Artroskopická revízia kĺbu: iné artroskopické revízie kĺbov: lakťový kĺb 5t40x.4 Artroskopická revízia kĺbu: iné artroskopické revízie kĺbov: lakťový kĺb  

5t40x.5 Artroskopická revízia kĺbu: iné artroskopické revízie kĺbov: proximálny radioulnárny kĺb 5t40x.5 Artroskopická revízia kĺbu: iné artroskopické revízie kĺbov: proximálny radioulnárny kĺb  

5t40x.6 Artroskopická revízia kĺbu: iné artroskopické revízie kĺbov: distálny radioulnárny kĺb 5t40x.6 Artroskopická revízia kĺbu: iné artroskopické revízie kĺbov: distálny radioulnárny kĺb  

5t40x.8 Artroskopická revízia kĺbu: iné artroskopické revízie kĺbov: radiokarpálny kĺb 5t40x.8 Artroskopická revízia kĺbu: iné artroskopické revízie kĺbov: radiokarpálny kĺb  

5t40x.9 Artroskopická revízia kĺbu: iné artroskopické revízie kĺbov: ulnokarpálny kĺb 5t40x.9 Artroskopická revízia kĺbu: iné artroskopické revízie kĺbov: ulnokarpálny kĺb  

5t40x.e Artroskopická revízia kĺbu: iné artroskopické revízie kĺbov: iliosakrálny kĺb 5t40x.e Artroskopická revízia kĺbu: iné artroskopické revízie kĺbov: iliosakrálny kĺb  

5t40x.f Artroskopická revízia kĺbu: iné artroskopické revízie kĺbov: symfýza 5t40x.f Artroskopická revízia kĺbu: iné artroskopické revízie kĺbov: symfýza  

5t40x.g Artroskopická revízia kĺbu: iné artroskopické revízie kĺbov: bedrový kĺb 5t40x.g Artroskopická revízia kĺbu: iné artroskopické revízie kĺbov: bedrový kĺb  

5t40x.h Artroskopická revízia kĺbu: iné artroskopické revízie kĺbov: kolenný kĺb 5t40x.h Artroskopická revízia kĺbu: iné artroskopické revízie kĺbov: kolenný kĺb  

5t40x.j Artroskopická revízia kĺbu: iné artroskopické revízie kĺbov: proximálny tibiofibulárny kĺb 5t40x.j Artroskopická revízia kĺbu: iné artroskopické revízie kĺbov: proximálny tibiofibulárny kĺb  

5t40x.k Artroskopická revízia kĺbu: iné artroskopické revízie kĺbov: členkový kĺb horný 5t40x.k Artroskopická revízia kĺbu: iné artroskopické revízie kĺbov: členkový kĺb horný  

5t40x.m Artroskopická revízia kĺbu: iné artroskopické revízie kĺbov: členkový kĺb dolný 5t40x.m Artroskopická revízia kĺbu: iné artroskopické revízie kĺbov: členkový kĺb dolný  

5t40x.n Artroskopická revízia kĺbu: iné artroskopické revízie kĺbov: tarzálne kĺby 5t40x.n Artroskopická revízia kĺbu: iné artroskopické revízie kĺbov: tarzálne kĺby  

5t40x.p Artroskopická revízia kĺbu: iné artroskopické revízie kĺbov: tarzometatarzálne kĺby 5t40x.p Artroskopická revízia kĺbu: iné artroskopické revízie kĺbov: tarzometatarzálne kĺby  

5t40x.q Artroskopická revízia kĺbu: iné artroskopické revízie kĺbov: metatarzofalangeálne kĺby 5t40x.q Artroskopická revízia kĺbu: iné artroskopické revízie kĺbov: metatarzofalangeálne kĺby  

5t40x.r Artroskopická revízia kĺbu: iné artroskopické revízie kĺbov: interfalangeálny kĺb nohy 5t40x.r Artroskopická revízia kĺbu: iné artroskopické revízie kĺbov: interfalangeálny kĺb nohy  

5t40x.x Artroskopická revízia kĺbu: iné artroskopické revízie kĺbov: ostatné kĺby 5t40x.x Artroskopická revízia kĺbu: iné artroskopické revízie kĺbov: ostatné kĺby  

5t410.h Artroskopická operácia na synovii: resekcia plica synovialis: kolenný kĺb 5t410.h Artroskopická operácia na synovii: resekcia plica synovialis: kolenný kĺb  

5t410.x Artroskopická operácia na synovii: resekcia plica synovialis: ostatné kĺby 5t410.x Artroskopická operácia na synovii: resekcia plica synovialis: ostatné kĺby  

5t411.g Artroskopická operácia na synovii: resekcia tukového telesa (napr. Hoffovho): bedrový kĺb 5t411.g Artroskopická operácia na synovii: resekcia tukového telesa (napr. Hoffovho): bedrový kĺb  

5t411.h Artroskopická operácia na synovii: resekcia tukového telesa (napr. Hoffovho): kolenný kĺb 5t411.h Artroskopická operácia na synovii: resekcia tukového telesa (napr. Hoffovho): kolenný kĺb  

5t411.x Artroskopická operácia na synovii: resekcia tukového telesa (napr. Hoffovho): ostatné kĺby 5t411.x Artroskopická operácia na synovii: resekcia tukového telesa (napr. Hoffovho): ostatné kĺby  

5t412.0 Artroskopická operácia na synovii: parciálna synovektómia: humeroglenoidálny kĺb 5t412.0 Artroskopická operácia na synovii: parciálna synovektómia: humeroglenoidálny kĺb  

5t412.1 Artroskopická operácia na synovii: parciálna synovektómia: akromioklavikulárny kĺb 5t412.1 Artroskopická operácia na synovii: parciálna synovektómia: akromioklavikulárny kĺb  

5t412.3 Artroskopická operácia na synovii: parciálna synovektómia: sternoklavikulárny kĺb 5t412.3 Artroskopická operácia na synovii: parciálna synovektómia: sternoklavikulárny kĺb  

5t412.4 Artroskopická operácia na synovii: parciálna synovektómia: lakťový kĺb 5t412.4 Artroskopická operácia na synovii: parciálna synovektómia: lakťový kĺb  

5t412.5 Artroskopická operácia na synovii: parciálna synovektómia: proximálny radioulnárny kĺb 5t412.5 Artroskopická operácia na synovii: parciálna synovektómia: proximálny radioulnárny kĺb  

5t412.6 Artroskopická operácia na synovii: parciálna synovektómia: distálny radioulnárny kĺb 5t412.6 Artroskopická operácia na synovii: parciálna synovektómia: distálny radioulnárny kĺb  

5t412.8 Artroskopická operácia na synovii: parciálna synovektómia: radiokarpálny kĺb 5t412.8 Artroskopická operácia na synovii: parciálna synovektómia: radiokarpálny kĺb  

5t412.9 Artroskopická operácia na synovii: parciálna synovektómia: ulnokarpálny kĺb 5t412.9 Artroskopická operácia na synovii: parciálna synovektómia: ulnokarpálny kĺb  

5t412.e Artroskopická operácia na synovii: parciálna synovektómia: iliosakrálny kĺb 5t412.e Artroskopická operácia na synovii: parciálna synovektómia: iliosakrálny kĺb  

5t412.g Artroskopická operácia na synovii: parciálna synovektómia: bedrový kĺb 5t412.g Artroskopická operácia na synovii: parciálna synovektómia: bedrový kĺb  

5t412.h Artroskopická operácia na synovii: parciálna synovektómia: kolenný kĺb 5t412.h Artroskopická operácia na synovii: parciálna synovektómia: kolenný kĺb  

5t412.j Artroskopická operácia na synovii: parciálna synovektómia: proximálny tibiofibulárny kĺb 5t412.j Artroskopická operácia na synovii: parciálna synovektómia: proximálny tibiofibulárny kĺb  

5t412.k Artroskopická operácia na synovii: parciálna synovektómia: členkový kĺb horný 5t412.k Artroskopická operácia na synovii: parciálna synovektómia: členkový kĺb horný  

5t412.m Artroskopická operácia na synovii: parciálna synovektómia: členkový kĺb dolný 5t412.m Artroskopická operácia na synovii: parciálna synovektómia: členkový kĺb dolný  

5t412.n Artroskopická operácia na synovii: parciálna synovektómia: tarzálne kĺby 5t412.n Artroskopická operácia na synovii: parciálna synovektómia: tarzálne kĺby  

5t412.p Artroskopická operácia na synovii: parciálna synovektómia: tarzometatarzálne kĺby 5t412.p Artroskopická operácia na synovii: parciálna synovektómia: tarzometatarzálne kĺby  

5t412.q Artroskopická operácia na synovii: parciálna synovektómia: metatarzofalangeálne kĺby 5t412.q Artroskopická operácia na synovii: parciálna synovektómia: metatarzofalangeálne kĺby  

5t412.r Artroskopická operácia na synovii: parciálna synovektómia: interfalangeálny kĺb nohy 5t412.r Artroskopická operácia na synovii: parciálna synovektómia: interfalangeálny kĺb nohy  

5t412.x Artroskopická operácia na synovii: parciálna synovektómia: ostatné kĺby 5t412.x Artroskopická operácia na synovii: parciálna synovektómia: ostatné kĺby  

5t413.0 Artroskopická operácia na synovii: totálna synovektómia: humeroglenoidálny kĺb 5t413.0 Artroskopická operácia na synovii: totálna synovektómia: humeroglenoidálny kĺb  

5t413.1 Artroskopická operácia na synovii: totálna synovektómia: akromioklavikulárny kĺb 5t413.1 Artroskopická operácia na synovii: totálna synovektómia: akromioklavikulárny kĺb  

5t413.3 Artroskopická operácia na synovii: totálna synovektómia: sternoklavikulárny kĺb 5t413.3 Artroskopická operácia na synovii: totálna synovektómia: sternoklavikulárny kĺb  

5t413.4 Artroskopická operácia na synovii: totálna synovektómia: lakťový kĺb 5t413.4 Artroskopická operácia na synovii: totálna synovektómia: lakťový kĺb  



5t413.5 Artroskopická operácia na synovii: totálna synovektómia: proximálny radioulnárny kĺb 5t413.5 Artroskopická operácia na synovii: totálna synovektómia: proximálny radioulnárny kĺb  

5t413.6 Artroskopická operácia na synovii: totálna synovektómia: distálny radioulnárny kĺb 5t413.6 Artroskopická operácia na synovii: totálna synovektómia: distálny radioulnárny kĺb  

5t413.8 Artroskopická operácia na synovii: totálna synovektómia: radiokarpálny kĺb 5t413.8 Artroskopická operácia na synovii: totálna synovektómia: radiokarpálny kĺb  

5t413.9 Artroskopická operácia na synovii: totálna synovektómia: ulnokarpálny kĺb 5t413.9 Artroskopická operácia na synovii: totálna synovektómia: ulnokarpálny kĺb  

5t413.e Artroskopická operácia na synovii: totálna synovektómia: iliosakrálny kĺb 5t413.e Artroskopická operácia na synovii: totálna synovektómia: iliosakrálny kĺb  

5t413.g Artroskopická operácia na synovii: totálna synovektómia: bedrový kĺb 5t413.g Artroskopická operácia na synovii: totálna synovektómia: bedrový kĺb  

5t413.h Artroskopická operácia na synovii: totálna synovektómia: kolenný kĺb 5t413.h Artroskopická operácia na synovii: totálna synovektómia: kolenný kĺb  

5t413.j Artroskopická operácia na synovii: totálna synovektómia: proximálny tibiofibulárny kĺb 5t413.j Artroskopická operácia na synovii: totálna synovektómia: proximálny tibiofibulárny kĺb  

5t413.k Artroskopická operácia na synovii: totálna synovektómia: členkový kĺb horný 5t413.k Artroskopická operácia na synovii: totálna synovektómia: členkový kĺb horný  

5t413.m Artroskopická operácia na synovii: totálna synovektómia: členkový kĺb dolný 5t413.m Artroskopická operácia na synovii: totálna synovektómia: členkový kĺb dolný  

5t413.n Artroskopická operácia na synovii: totálna synovektómia: tarzálne kĺby 5t413.n Artroskopická operácia na synovii: totálna synovektómia: tarzálne kĺby  

5t413.p Artroskopická operácia na synovii: totálna synovektómia: tarzometatarzálne kĺby 5t413.p Artroskopická operácia na synovii: totálna synovektómia: tarzometatarzálne kĺby  

5t413.q Artroskopická operácia na synovii: totálna synovektómia: metatarzofalangeálne kĺby 5t413.q Artroskopická operácia na synovii: totálna synovektómia: metatarzofalangeálne kĺby  

5t413.r Artroskopická operácia na synovii: totálna synovektómia: interfalangeálny kĺb nohy 5t413.r Artroskopická operácia na synovii: totálna synovektómia: interfalangeálny kĺb nohy  

5t413.x Artroskopická operácia na synovii: totálna synovektómia: ostatné kĺby 5t413.x Artroskopická operácia na synovii: totálna synovektómia: ostatné kĺby  

5t414.0
Artroskopická operácia na synovii: elektrotermická denervácia synovie a tkaniva kĺbneho púzdra: 

humeroglenoidálny kĺb
5t414.0

Artroskopická operácia na synovii: elektrotermická denervácia synovie a tkaniva kĺbneho púzdra: 

humeroglenoidálny kĺb
 

5t414.1
Artroskopická operácia na synovii: elektrotermická denervácia synovie a tkaniva kĺbneho púzdra: 

akromioklavikulárny kĺb
5t414.1

Artroskopická operácia na synovii: elektrotermická denervácia synovie a tkaniva kĺbneho púzdra: 

akromioklavikulárny kĺb
 

5t414.2
Artroskopická operácia na synovii: elektrotermická denervácia synovie a tkaniva kĺbneho púzdra: 

torakoskapulárny kĺb
5t414.2

Artroskopická operácia na synovii: elektrotermická denervácia synovie a tkaniva kĺbneho púzdra: 

torakoskapulárny kĺb
 

5t414.3
Artroskopická operácia na synovii: elektrotermická denervácia synovie a tkaniva kĺbneho púzdra: 

sternoklavikulárny kĺb
5t414.3

Artroskopická operácia na synovii: elektrotermická denervácia synovie a tkaniva kĺbneho púzdra: 

sternoklavikulárny kĺb
 

5t414.4
Artroskopická operácia na synovii: elektrotermická denervácia synovie a tkaniva kĺbneho púzdra: 

lakťový kĺb
5t414.4

Artroskopická operácia na synovii: elektrotermická denervácia synovie a tkaniva kĺbneho púzdra: 

lakťový kĺb
 

5t414.5
Artroskopická operácia na synovii: elektrotermická denervácia synovie a tkaniva kĺbneho púzdra: 

proximálny radioulnárny kĺb
5t414.5

Artroskopická operácia na synovii: elektrotermická denervácia synovie a tkaniva kĺbneho púzdra: 

proximálny radioulnárny kĺb
 

5t414.6
Artroskopická operácia na synovii: elektrotermická denervácia synovie a tkaniva kĺbneho púzdra: 

distálny radioulnárny kĺb
5t414.6

Artroskopická operácia na synovii: elektrotermická denervácia synovie a tkaniva kĺbneho púzdra: 

distálny radioulnárny kĺb
 

5t414.8
Artroskopická operácia na synovii: elektrotermická denervácia synovie a tkaniva kĺbneho púzdra: 

radiokarpálny kĺb
5t414.8

Artroskopická operácia na synovii: elektrotermická denervácia synovie a tkaniva kĺbneho púzdra: 

radiokarpálny kĺb
 

5t414.9
Artroskopická operácia na synovii: elektrotermická denervácia synovie a tkaniva kĺbneho púzdra: 

ulnokarpálny kĺb
5t414.9

Artroskopická operácia na synovii: elektrotermická denervácia synovie a tkaniva kĺbneho púzdra: 

ulnokarpálny kĺb
 

5t414.e
Artroskopická operácia na synovii: elektrotermická denervácia synovie a tkaniva kĺbneho púzdra: 

iliosakrálny kĺb
5t414.e

Artroskopická operácia na synovii: elektrotermická denervácia synovie a tkaniva kĺbneho púzdra: 

iliosakrálny kĺb
 

5t414.f
Artroskopická operácia na synovii: elektrotermická denervácia synovie a tkaniva kĺbneho púzdra: 

symfýza
5t414.f

Artroskopická operácia na synovii: elektrotermická denervácia synovie a tkaniva kĺbneho púzdra: 

symfýza
 

5t414.g
Artroskopická operácia na synovii: elektrotermická denervácia synovie a tkaniva kĺbneho púzdra: 

bedrový kĺb
5t414.g

Artroskopická operácia na synovii: elektrotermická denervácia synovie a tkaniva kĺbneho púzdra: 

bedrový kĺb
 

5t414.h
Artroskopická operácia na synovii: elektrotermická denervácia synovie a tkaniva kĺbneho púzdra: 

kolenný kĺb
5t414.h

Artroskopická operácia na synovii: elektrotermická denervácia synovie a tkaniva kĺbneho púzdra: 

kolenný kĺb
 

5t414.j
Artroskopická operácia na synovii: elektrotermická denervácia synovie a tkaniva kĺbneho púzdra: 

proximálny tibiofibulárny kĺb
5t414.j

Artroskopická operácia na synovii: elektrotermická denervácia synovie a tkaniva kĺbneho púzdra: 

proximálny tibiofibulárny kĺb
 

5t414.k
Artroskopická operácia na synovii: elektrotermická denervácia synovie a tkaniva kĺbneho púzdra: 

členkový kĺb horný
5t414.k

Artroskopická operácia na synovii: elektrotermická denervácia synovie a tkaniva kĺbneho púzdra: 

členkový kĺb horný
 

5t414.m
Artroskopická operácia na synovii: elektrotermická denervácia synovie a tkaniva kĺbneho púzdra: 

členkový kĺb dolný
5t414.m

Artroskopická operácia na synovii: elektrotermická denervácia synovie a tkaniva kĺbneho púzdra: 

členkový kĺb dolný
 

5t414.n
Artroskopická operácia na synovii: elektrotermická denervácia synovie a tkaniva kĺbneho púzdra: 

tarzálne kĺby
5t414.n

Artroskopická operácia na synovii: elektrotermická denervácia synovie a tkaniva kĺbneho púzdra: 

tarzálne kĺby
 

5t414.p
Artroskopická operácia na synovii: elektrotermická denervácia synovie a tkaniva kĺbneho púzdra: 

tarzometatarzálne kĺby
5t414.p

Artroskopická operácia na synovii: elektrotermická denervácia synovie a tkaniva kĺbneho púzdra: 

tarzometatarzálne kĺby
 

5t414.q
Artroskopická operácia na synovii: elektrotermická denervácia synovie a tkaniva kĺbneho púzdra: 

metatarzofalangeálne kĺby
5t414.q

Artroskopická operácia na synovii: elektrotermická denervácia synovie a tkaniva kĺbneho púzdra: 

metatarzofalangeálne kĺby
 

5t414.r
Artroskopická operácia na synovii: elektrotermická denervácia synovie a tkaniva kĺbneho púzdra: 

interfalangeálny kĺb nohy
5t414.r

Artroskopická operácia na synovii: elektrotermická denervácia synovie a tkaniva kĺbneho púzdra: 

interfalangeálny kĺb nohy
 



5t414.x
Artroskopická operácia na synovii: elektrotermická denervácia synovie a tkaniva kĺbneho púzdra: 

ostatné kĺby
5t414.x

Artroskopická operácia na synovii: elektrotermická denervácia synovie a tkaniva kĺbneho púzdra: 

ostatné kĺby
 

5t41x.0 Artroskopická operácia na synovii: iné artroskopické operácie na synovii: humeroglenoidálny kĺb 5t41x.0 Artroskopická operácia na synovii: iné artroskopické operácie na synovii: humeroglenoidálny kĺb  

5t41x.1 Artroskopická operácia na synovii: iné artroskopické operácie na synovii: akromioklavikulárny kĺb 5t41x.1 Artroskopická operácia na synovii: iné artroskopické operácie na synovii: akromioklavikulárny kĺb  

5t41x.2 Artroskopická operácia na synovii: iné artroskopické operácie na synovii: torakoskapulárny kĺb 5t41x.2 Artroskopická operácia na synovii: iné artroskopické operácie na synovii: torakoskapulárny kĺb  

5t41x.3 Artroskopická operácia na synovii: iné artroskopické operácie na synovii: sternoklavikulárny kĺb 5t41x.3 Artroskopická operácia na synovii: iné artroskopické operácie na synovii: sternoklavikulárny kĺb  

5t41x.4 Artroskopická operácia na synovii: iné artroskopické operácie na synovii: lakťový kĺb 5t41x.4 Artroskopická operácia na synovii: iné artroskopické operácie na synovii: lakťový kĺb  

5t41x.5 Artroskopická operácia na synovii: iné artroskopické operácie na synovii: proximálny radioulnárny kĺb 5t41x.5 Artroskopická operácia na synovii: iné artroskopické operácie na synovii: proximálny radioulnárny kĺb  

5t41x.6 Artroskopická operácia na synovii: iné artroskopické operácie na synovii: distálny radioulnárny kĺb 5t41x.6 Artroskopická operácia na synovii: iné artroskopické operácie na synovii: distálny radioulnárny kĺb  

5t41x.8 Artroskopická operácia na synovii: iné artroskopické operácie na synovii: radiokarpálny kĺb 5t41x.8 Artroskopická operácia na synovii: iné artroskopické operácie na synovii: radiokarpálny kĺb  

5t41x.9 Artroskopická operácia na synovii: iné artroskopické operácie na synovii: ulnokarpálny kĺb 5t41x.9 Artroskopická operácia na synovii: iné artroskopické operácie na synovii: ulnokarpálny kĺb  

5t41x.e Artroskopická operácia na synovii: iné artroskopické operácie na synovii: iliosakrálny kĺb 5t41x.e Artroskopická operácia na synovii: iné artroskopické operácie na synovii: iliosakrálny kĺb  

5t41x.f Artroskopická operácia na synovii: iné artroskopické operácie na synovii: symfýza 5t41x.f Artroskopická operácia na synovii: iné artroskopické operácie na synovii: symfýza  

5t41x.g Artroskopická operácia na synovii: iné artroskopické operácie na synovii: bedrový kĺb 5t41x.g Artroskopická operácia na synovii: iné artroskopické operácie na synovii: bedrový kĺb  

5t41x.h Artroskopická operácia na synovii: iné artroskopické operácie na synovii: kolenný kĺb 5t41x.h Artroskopická operácia na synovii: iné artroskopické operácie na synovii: kolenný kĺb  

5t41x.j Artroskopická operácia na synovii: iné artroskopické operácie na synovii: proximálny tibiofibulárny kĺb 5t41x.j Artroskopická operácia na synovii: iné artroskopické operácie na synovii: proximálny tibiofibulárny kĺb  

5t41x.k Artroskopická operácia na synovii: iné artroskopické operácie na synovii: členkový kĺb horný 5t41x.k Artroskopická operácia na synovii: iné artroskopické operácie na synovii: členkový kĺb horný  

5t41x.m Artroskopická operácia na synovii: iné artroskopické operácie na synovii: členkový kĺb dolný 5t41x.m Artroskopická operácia na synovii: iné artroskopické operácie na synovii: členkový kĺb dolný  

5t41x.n Artroskopická operácia na synovii: iné artroskopické operácie na synovii: tarzálne kĺby 5t41x.n Artroskopická operácia na synovii: iné artroskopické operácie na synovii: tarzálne kĺby  

5t41x.p Artroskopická operácia na synovii: iné artroskopické operácie na synovii: tarzometatarzálne kĺby 5t41x.p Artroskopická operácia na synovii: iné artroskopické operácie na synovii: tarzometatarzálne kĺby  

5t41x.q Artroskopická operácia na synovii: iné artroskopické operácie na synovii: metatarzofalangeálne kĺby 5t41x.q Artroskopická operácia na synovii: iné artroskopické operácie na synovii: metatarzofalangeálne kĺby  

5t41x.r Artroskopická operácia na synovii: iné artroskopické operácie na synovii: interfalangeálny kĺb nohy 5t41x.r Artroskopická operácia na synovii: iné artroskopické operácie na synovii: interfalangeálny kĺb nohy  

5t41x.x Artroskopická operácia na synovii: iné artroskopické operácie na synovii: ostatné kĺby 5t41x.x Artroskopická operácia na synovii: iné artroskopické operácie na synovii: ostatné kĺby  

5t420.0
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: excízia poškodeného tkaniva na kĺbnej chrupavke: 

humeroglenoidálny kĺb
5t420.0

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: excízia poškodeného tkaniva na kĺbnej chrupavke: 

humeroglenoidálny kĺb
 

5t420.1
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: excízia poškodeného tkaniva na kĺbnej chrupavke: 

akromioklavikulárny kĺb
5t420.1

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: excízia poškodeného tkaniva na kĺbnej chrupavke: 

akromioklavikulárny kĺb
 

5t420.3
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: excízia poškodeného tkaniva na kĺbnej chrupavke: 

sternoklavikulárny kĺb
5t420.3

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: excízia poškodeného tkaniva na kĺbnej chrupavke: 

sternoklavikulárny kĺb
 

5t420.4
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: excízia poškodeného tkaniva na kĺbnej chrupavke: 

lakťový kĺb
5t420.4

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: excízia poškodeného tkaniva na kĺbnej chrupavke: 

lakťový kĺb
 

5t420.5
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: excízia poškodeného tkaniva na kĺbnej chrupavke: 

proximálny radioulnárny kĺb
5t420.5

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: excízia poškodeného tkaniva na kĺbnej chrupavke: 

proximálny radioulnárny kĺb
 

5t420.6
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: excízia poškodeného tkaniva na kĺbnej chrupavke: 

distálny radioulnárny kĺb
5t420.6

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: excízia poškodeného tkaniva na kĺbnej chrupavke: 

distálny radioulnárny kĺb
 

5t420.8
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: excízia poškodeného tkaniva na kĺbnej chrupavke: 

radiokarpálny kĺb
5t420.8

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: excízia poškodeného tkaniva na kĺbnej chrupavke: 

radiokarpálny kĺb
 

5t420.9
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: excízia poškodeného tkaniva na kĺbnej chrupavke: 

ulnokarpálny kĺb
5t420.9

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: excízia poškodeného tkaniva na kĺbnej chrupavke: 

ulnokarpálny kĺb
 

5t420.e
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: excízia poškodeného tkaniva na kĺbnej chrupavke: 

iliosakrálny kĺb
5t420.e

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: excízia poškodeného tkaniva na kĺbnej chrupavke: 

iliosakrálny kĺb
 

5t420.f
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: excízia poškodeného tkaniva na kĺbnej chrupavke: 

symfýza
5t420.f

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: excízia poškodeného tkaniva na kĺbnej chrupavke: 

symfýza
 



5t420.g
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: excízia poškodeného tkaniva na kĺbnej chrupavke: 

bedrový kĺb
5t420.g

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: excízia poškodeného tkaniva na kĺbnej chrupavke: 

bedrový kĺb
 

5t420.h
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: excízia poškodeného tkaniva na kĺbnej chrupavke: 

kolenný kĺb
5t420.h

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: excízia poškodeného tkaniva na kĺbnej chrupavke: 

kolenný kĺb
 

5t420.j
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: excízia poškodeného tkaniva na kĺbnej chrupavke: 

proximálny tibiofibulárny kĺb
5t420.j

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: excízia poškodeného tkaniva na kĺbnej chrupavke: 

proximálny tibiofibulárny kĺb
 

5t420.k
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: excízia poškodeného tkaniva na kĺbnej chrupavke: 

členkový kĺb horný
5t420.k

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: excízia poškodeného tkaniva na kĺbnej chrupavke: 

členkový kĺb horný
 

5t420.m
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: excízia poškodeného tkaniva na kĺbnej chrupavke: 

členkový kĺb dolný
5t420.m

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: excízia poškodeného tkaniva na kĺbnej chrupavke: 

členkový kĺb dolný
 

5t420.n
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: excízia poškodeného tkaniva na kĺbnej chrupavke: 

tarzálne kĺby
5t420.n

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: excízia poškodeného tkaniva na kĺbnej chrupavke: 

tarzálne kĺby
 

5t420.p
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: excízia poškodeného tkaniva na kĺbnej chrupavke: 

tarzometatarzálne kĺby
5t420.p

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: excízia poškodeného tkaniva na kĺbnej chrupavke: 

tarzometatarzálne kĺby
 

5t420.q
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: excízia poškodeného tkaniva na kĺbnej chrupavke: 

metatarzofalangeálne kĺby
5t420.q

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: excízia poškodeného tkaniva na kĺbnej chrupavke: 

metatarzofalangeálne kĺby
 

5t420.r
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: excízia poškodeného tkaniva na kĺbnej chrupavke: 

interfalangeálny kĺb nohy
5t420.r

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: excízia poškodeného tkaniva na kĺbnej chrupavke: 

interfalangeálny kĺb nohy
 

5t420.x
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: excízia poškodeného tkaniva na kĺbnej chrupavke: 

ostatné kĺby
5t420.x

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: excízia poškodeného tkaniva na kĺbnej chrupavke: 

ostatné kĺby
 

5t421.0
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: refixácia osteochondrálneho fragmentu: 

humeroglenoidálny kĺb
5t421.0

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: refixácia osteochondrálneho fragmentu: 

humeroglenoidálny kĺb
 

5t421.1
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: refixácia osteochondrálneho fragmentu: 

akromioklavikulárny kĺb
5t421.1

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: refixácia osteochondrálneho fragmentu: 

akromioklavikulárny kĺb
 

5t421.3
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: refixácia osteochondrálneho fragmentu: 

sternoklavikulárny kĺb
5t421.3

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: refixácia osteochondrálneho fragmentu: 

sternoklavikulárny kĺb
 

5t421.4 Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: refixácia osteochondrálneho fragmentu: lakťový kĺb 5t421.4 Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: refixácia osteochondrálneho fragmentu: lakťový kĺb  

5t421.5
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: refixácia osteochondrálneho fragmentu: 

proximálny radioulnárny kĺb
5t421.5

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: refixácia osteochondrálneho fragmentu: 

proximálny radioulnárny kĺb
 

5t421.6
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: refixácia osteochondrálneho fragmentu: distálny 

radioulnárny kĺb
5t421.6

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: refixácia osteochondrálneho fragmentu: distálny 

radioulnárny kĺb
 

5t421.8
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: refixácia osteochondrálneho fragmentu: 

radiokarpálny kĺb
5t421.8

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: refixácia osteochondrálneho fragmentu: 

radiokarpálny kĺb
 

5t421.9
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: refixácia osteochondrálneho fragmentu: 

ulnokarpálny kĺb
5t421.9

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: refixácia osteochondrálneho fragmentu: 

ulnokarpálny kĺb
 

5t421.e
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: refixácia osteochondrálneho fragmentu: 

iliosakrálny kĺb
5t421.e

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: refixácia osteochondrálneho fragmentu: 

iliosakrálny kĺb
 

5t421.f Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: refixácia osteochondrálneho fragmentu: symfýza 5t421.f Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: refixácia osteochondrálneho fragmentu: symfýza  

5t421.g
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: refixácia osteochondrálneho fragmentu: bedrový 

kĺb
5t421.g

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: refixácia osteochondrálneho fragmentu: bedrový 

kĺb
 

5t421.h
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: refixácia osteochondrálneho fragmentu: kolenný 

kĺb
5t421.h

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: refixácia osteochondrálneho fragmentu: kolenný 

kĺb
 

5t421.j
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: refixácia osteochondrálneho fragmentu: 

proximálny tibiofibulárny kĺb
5t421.j

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: refixácia osteochondrálneho fragmentu: 

proximálny tibiofibulárny kĺb
 

5t421.k
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: refixácia osteochondrálneho fragmentu: členkový 

kĺb horný
5t421.k

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: refixácia osteochondrálneho fragmentu: členkový 

kĺb horný
 

5t421.m
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: refixácia osteochondrálneho fragmentu: členkový 

kĺb dolný
5t421.m

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: refixácia osteochondrálneho fragmentu: členkový 

kĺb dolný
 

5t421.n
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: refixácia osteochondrálneho fragmentu: tarzálne 

kĺby
5t421.n

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: refixácia osteochondrálneho fragmentu: tarzálne 

kĺby
 

5t421.p
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: refixácia osteochondrálneho fragmentu: 

tarzometatarzálne kĺby
5t421.p

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: refixácia osteochondrálneho fragmentu: 

tarzometatarzálne kĺby
 

5t421.q
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: refixácia osteochondrálneho fragmentu: 

metatarzofalangeálne kĺby
5t421.q

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: refixácia osteochondrálneho fragmentu: 

metatarzofalangeálne kĺby
 

5t421.r
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: refixácia osteochondrálneho fragmentu: 

interfalangeálny kĺb nohy
5t421.r

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: refixácia osteochondrálneho fragmentu: 

interfalangeálny kĺb nohy
 



5t421.x
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: refixácia osteochondrálneho fragmentu: ostatné 

kĺby
5t421.x

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: refixácia osteochondrálneho fragmentu: ostatné 

kĺby
 

5t422.0
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálna spongioplastika: humeroglenoidálny 

kĺb
5t422.0

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálna spongioplastika: humeroglenoidálny 

kĺb
 

5t422.1
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálna spongioplastika: 

akromioklavikulárny kĺb
5t422.1

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálna spongioplastika: 

akromioklavikulárny kĺb
 

5t422.3
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálna spongioplastika: sternoklavikulárny 

kĺb
5t422.3

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálna spongioplastika: sternoklavikulárny 

kĺb
 

5t422.4 Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálna spongioplastika: lakťový kĺb 5t422.4 Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálna spongioplastika: lakťový kĺb  

5t422.5
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálna spongioplastika: proximálny 

radioulnárny kĺb
5t422.5

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálna spongioplastika: proximálny 

radioulnárny kĺb
 

5t422.6
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálna spongioplastika: distálny 

radioulnárny kĺb
5t422.6

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálna spongioplastika: distálny 

radioulnárny kĺb
 

5t422.8 Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálna spongioplastika: radiokarpálny kĺb 5t422.8 Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálna spongioplastika: radiokarpálny kĺb  

5t422.9 Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálna spongioplastika: ulnokarpálny kĺb 5t422.9 Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálna spongioplastika: ulnokarpálny kĺb  

5t422.e Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálna spongioplastika: iliosakrálny kĺb 5t422.e Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálna spongioplastika: iliosakrálny kĺb  

5t422.f Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálna spongioplastika: symfýza 5t422.f Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálna spongioplastika: symfýza  

5t422.g Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálna spongioplastika: bedrový kĺb 5t422.g Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálna spongioplastika: bedrový kĺb  

5t422.h Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálna spongioplastika: kolenný kĺb 5t422.h Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálna spongioplastika: kolenný kĺb  

5t422.j
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálna spongioplastika: proximálny 

tibiofibulárny kĺb
5t422.j

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálna spongioplastika: proximálny 

tibiofibulárny kĺb
 

5t422.k Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálna spongioplastika: členkový kĺb horný 5t422.k Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálna spongioplastika: členkový kĺb horný  

5t422.m Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálna spongioplastika: členkový kĺb dolný 5t422.m Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálna spongioplastika: členkový kĺb dolný  

5t422.n Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálna spongioplastika: tarzálne kĺby 5t422.n Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálna spongioplastika: tarzálne kĺby  

5t422.p
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálna spongioplastika: tarzometatarzálne 

kĺby
5t422.p

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálna spongioplastika: tarzometatarzálne 

kĺby
 

5t422.q
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálna spongioplastika: 

metatarzofalangeálne kĺby
5t422.q

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálna spongioplastika: 

metatarzofalangeálne kĺby
 

5t422.r
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálna spongioplastika: interfalangeálny 

kĺb nohy
5t422.r

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálna spongioplastika: interfalangeálny 

kĺb nohy
 

5t422.x Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálna spongioplastika: ostatné kĺby 5t422.x Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálna spongioplastika: ostatné kĺby  

5t423 Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: parciálna resekcia menisku 5t423 Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: parciálna resekcia menisku  

5t424 Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: totálna resekcia menisku 5t424 Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: totálna resekcia menisku  

5t425 Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: refixácia menisku 5t425 Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: refixácia menisku  

5t426.0
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: odber chondrálneho transplantátu: 

humeroglenoidálny kĺb
5t426.0

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: odber chondrálneho transplantátu: 

humeroglenoidálny kĺb
 

5t426.4 Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: odber chondrálneho transplantátu: lakťový kĺb 5t426.4 Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: odber chondrálneho transplantátu: lakťový kĺb  

5t426.g Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: odber chondrálneho transplantátu: bedrový kĺb 5t426.g Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: odber chondrálneho transplantátu: bedrový kĺb  

5t426.h Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: odber chondrálneho transplantátu: kolenný kĺb 5t426.h Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: odber chondrálneho transplantátu: kolenný kĺb  

5t426.k
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: odber chondrálneho transplantátu: členkový kĺb 

horný
5t426.k

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: odber chondrálneho transplantátu: členkový kĺb 

horný
 

5t426.m
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: odber chondrálneho transplantátu: členkový kĺb 

dolný
5t426.m

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: odber chondrálneho transplantátu: členkový kĺb 

dolný
 

5t426.x Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: odber chondrálneho transplantátu: ostatné kĺby 5t426.x Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: odber chondrálneho transplantátu: ostatné kĺby  



5t427.0 Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chrupavky: humeroglenoidálny kĺb 5t427.0 Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chrupavky: humeroglenoidálny kĺb  

5t427.1 Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chrupavky: akromioklavikulárny kĺb 5t427.1 Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chrupavky: akromioklavikulárny kĺb  

5t427.3 Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chrupavky: sternoklavikulárny kĺb 5t427.3 Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chrupavky: sternoklavikulárny kĺb  

5t427.4 Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chrupavky: lakťový kĺb 5t427.4 Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chrupavky: lakťový kĺb  

5t427.5
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chrupavky: proximálny radioulnárny 

kĺb
5t427.5

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chrupavky: proximálny radioulnárny 

kĺb
 

5t427.6 Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chrupavky: distálny radioulnárny kĺb 5t427.6 Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chrupavky: distálny radioulnárny kĺb  

5t427.8 Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chrupavky: radiokarpálny kĺb 5t427.8 Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chrupavky: radiokarpálny kĺb  

5t427.9 Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chrupavky: ulnokarpálny kĺb 5t427.9 Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chrupavky: ulnokarpálny kĺb  

5t427.e Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chrupavky: iliosakrálny kĺb 5t427.e Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chrupavky: iliosakrálny kĺb  

5t427.f Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chrupavky: symfýza 5t427.f Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chrupavky: symfýza  

5t427.g Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chrupavky: bedrový kĺb 5t427.g Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chrupavky: bedrový kĺb  

5t427.h Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chrupavky: kolenný kĺb 5t427.h Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chrupavky: kolenný kĺb  

5t427.j
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chrupavky: proximálny tibiofibulárny 

kĺb
5t427.j

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chrupavky: proximálny tibiofibulárny 

kĺb
 

5t427.k Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chrupavky: členkový kĺb horný 5t427.k Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chrupavky: členkový kĺb horný  

5t427.m Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chrupavky: členkový kĺb dolný 5t427.m Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chrupavky: členkový kĺb dolný  

5t427.n Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chrupavky: tarzálne kĺby 5t427.n Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chrupavky: tarzálne kĺby  

5t427.p Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chrupavky: tarzometatarzálne kĺby 5t427.p Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chrupavky: tarzometatarzálne kĺby  

5t427.q
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chrupavky: metatarzofalangeálne 

kĺby
5t427.q

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chrupavky: metatarzofalangeálne 

kĺby
 

5t427.r
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chrupavky: interfalangeálny kĺb 

nohy
5t427.r

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chrupavky: interfalangeálny kĺb 

nohy
 

5t427.x Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chrupavky: ostatné kĺby 5t427.x Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chrupavky: ostatné kĺby  

5t428.0
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: implantácia in vitro vypestovaných tkanivových 

kultúr: humeroglenoidálny kĺb
5t428.0

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: implantácia in vitro vypestovaných tkanivových 

kultúr: humeroglenoidálny kĺb
 

5t428.1
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: implantácia in vitro vypestovaných tkanivových 

kultúr: akromioklavikulárny kĺb
5t428.1

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: implantácia in vitro vypestovaných tkanivových 

kultúr: akromioklavikulárny kĺb
 

5t428.3
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: implantácia in vitro vypestovaných tkanivových 

kultúr: sternoklavikulárny kĺb
5t428.3

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: implantácia in vitro vypestovaných tkanivových 

kultúr: sternoklavikulárny kĺb
 

5t428.4
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: implantácia in vitro vypestovaných tkanivových 

kultúr: lakťový kĺb
5t428.4

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: implantácia in vitro vypestovaných tkanivových 

kultúr: lakťový kĺb
 

5t428.5
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: implantácia in vitro vypestovaných tkanivových 

kultúr: proximálny radioulnárny kĺb
5t428.5

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: implantácia in vitro vypestovaných tkanivových 

kultúr: proximálny radioulnárny kĺb
 

5t428.6
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: implantácia in vitro vypestovaných tkanivových 

kultúr: distálny radioulnárny kĺb
5t428.6

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: implantácia in vitro vypestovaných tkanivových 

kultúr: distálny radioulnárny kĺb
 

5t428.8
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: implantácia in vitro vypestovaných tkanivových 

kultúr: radiokarpálny kĺb
5t428.8

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: implantácia in vitro vypestovaných tkanivových 

kultúr: radiokarpálny kĺb
 

5t428.9
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: implantácia in vitro vypestovaných tkanivových 

kultúr: ulnokarpálny kĺb
5t428.9

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: implantácia in vitro vypestovaných tkanivových 

kultúr: ulnokarpálny kĺb
 

5t428.e
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: implantácia in vitro vypestovaných tkanivových 

kultúr: iliosakrálny kĺb
5t428.e

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: implantácia in vitro vypestovaných tkanivových 

kultúr: iliosakrálny kĺb
 

5t428.f
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: implantácia in vitro vypestovaných tkanivových 

kultúr: symfýza
5t428.f

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: implantácia in vitro vypestovaných tkanivových 

kultúr: symfýza
 

5t428.g
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: implantácia in vitro vypestovaných tkanivových 

kultúr: bedrový kĺb
5t428.g

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: implantácia in vitro vypestovaných tkanivových 

kultúr: bedrový kĺb
 



5t428.h
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: implantácia in vitro vypestovaných tkanivových 

kultúr: kolenný kĺb
5t428.h

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: implantácia in vitro vypestovaných tkanivových 

kultúr: kolenný kĺb
 

5t428.j
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: implantácia in vitro vypestovaných tkanivových 

kultúr: proximálny tibiofibulárny kĺb
5t428.j

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: implantácia in vitro vypestovaných tkanivových 

kultúr: proximálny tibiofibulárny kĺb
 

5t428.k
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: implantácia in vitro vypestovaných tkanivových 

kultúr: členkový kĺb horný
5t428.k

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: implantácia in vitro vypestovaných tkanivových 

kultúr: členkový kĺb horný
 

5t428.m
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: implantácia in vitro vypestovaných tkanivových 

kultúr: členkový kĺb dolný
5t428.m

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: implantácia in vitro vypestovaných tkanivových 

kultúr: členkový kĺb dolný
 

5t428.n
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: implantácia in vitro vypestovaných tkanivových 

kultúr: tarzálne kĺby
5t428.n

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: implantácia in vitro vypestovaných tkanivových 

kultúr: tarzálne kĺby
 

5t428.p
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: implantácia in vitro vypestovaných tkanivových 

kultúr: tarzometatarzálne kĺby
5t428.p

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: implantácia in vitro vypestovaných tkanivových 

kultúr: tarzometatarzálne kĺby
 

5t428.q
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: implantácia in vitro vypestovaných tkanivových 

kultúr: metatarzofalangeálne kĺby
5t428.q

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: implantácia in vitro vypestovaných tkanivových 

kultúr: metatarzofalangeálne kĺby
 

5t428.r
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: implantácia in vitro vypestovaných tkanivových 

kultúr: interfalangeálny kĺb nohy
5t428.r

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: implantácia in vitro vypestovaných tkanivových 

kultúr: interfalangeálny kĺb nohy
 

5t428.x
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: implantácia in vitro vypestovaných tkanivových 

kultúr: ostatné kĺby
5t428.x

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: implantácia in vitro vypestovaných tkanivových 

kultúr: ostatné kĺby
 

5t429 Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia discus triangularis 5t429 Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia discus triangularis  

5t42a Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: implantácia umelého menisku 5t42a Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: implantácia umelého menisku  

5t42b Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: odstránenie umelého menisku 5t42b Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: odstránenie umelého menisku  

5t42c.0
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: vyhladenie chrupavky (chondroplastika): 

humeroglenoidálny kĺb
5t42c.0

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: vyhladenie chrupavky (chondroplastika): 

humeroglenoidálny kĺb
 

5t42c.1
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: vyhladenie chrupavky (chondroplastika): 

akromioklavikulárny kĺb
5t42c.1

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: vyhladenie chrupavky (chondroplastika): 

akromioklavikulárny kĺb
 

5t42c.3
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: vyhladenie chrupavky (chondroplastika): 

sternoklavikulárny kĺb
5t42c.3

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: vyhladenie chrupavky (chondroplastika): 

sternoklavikulárny kĺb
 

5t42c.4
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: vyhladenie chrupavky (chondroplastika): lakťový 

kĺb
5t42c.4

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: vyhladenie chrupavky (chondroplastika): lakťový 

kĺb
 

5t42c.5
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: vyhladenie chrupavky (chondroplastika): 

proximálny radioulnárny kĺb
5t42c.5

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: vyhladenie chrupavky (chondroplastika): 

proximálny radioulnárny kĺb
 

5t42c.6
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: vyhladenie chrupavky (chondroplastika): distálny 

radioulnárny kĺb
5t42c.6

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: vyhladenie chrupavky (chondroplastika): distálny 

radioulnárny kĺb
 

5t42c.8
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: vyhladenie chrupavky (chondroplastika): 

radiokarpálny kĺb
5t42c.8

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: vyhladenie chrupavky (chondroplastika): 

radiokarpálny kĺb
 

5t42c.9
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: vyhladenie chrupavky (chondroplastika): 

ulnokarpálny kĺb
5t42c.9

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: vyhladenie chrupavky (chondroplastika): 

ulnokarpálny kĺb
 

5t42c.e
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: vyhladenie chrupavky (chondroplastika): 

iliosakrálny kĺb
5t42c.e

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: vyhladenie chrupavky (chondroplastika): 

iliosakrálny kĺb
 

5t42c.f Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: vyhladenie chrupavky (chondroplastika): symfýza 5t42c.f Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: vyhladenie chrupavky (chondroplastika): symfýza  

5t42c.g
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: vyhladenie chrupavky (chondroplastika): bedrový 

kĺb
5t42c.g

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: vyhladenie chrupavky (chondroplastika): bedrový 

kĺb
 

5t42c.h
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: vyhladenie chrupavky (chondroplastika): kolenný 

kĺb
5t42c.h

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: vyhladenie chrupavky (chondroplastika): kolenný 

kĺb
 

5t42c.j
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: vyhladenie chrupavky (chondroplastika): 

proximálny tibiofibulárny kĺb
5t42c.j

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: vyhladenie chrupavky (chondroplastika): 

proximálny tibiofibulárny kĺb
 

5t42c.k
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: vyhladenie chrupavky (chondroplastika): členkový 

kĺb horný
5t42c.k

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: vyhladenie chrupavky (chondroplastika): členkový 

kĺb horný
 

5t42c.m
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: vyhladenie chrupavky (chondroplastika): členkový 

kĺb dolný
5t42c.m

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: vyhladenie chrupavky (chondroplastika): členkový 

kĺb dolný
 

5t42c.n
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: vyhladenie chrupavky (chondroplastika): tarzálne 

kĺby
5t42c.n

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: vyhladenie chrupavky (chondroplastika): tarzálne 

kĺby
 

5t42c.p
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: vyhladenie chrupavky (chondroplastika): 

tarzometatarzálne kĺby
5t42c.p

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: vyhladenie chrupavky (chondroplastika): 

tarzometatarzálne kĺby
 

5t42c.q
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: vyhladenie chrupavky (chondroplastika): 

metatarzofalangeálne kĺby
5t42c.q

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: vyhladenie chrupavky (chondroplastika): 

metatarzofalangeálne kĺby
 

5t42c.r
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: vyhladenie chrupavky (chondroplastika): 

interfalangeálny kĺb nohy
5t42c.r

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: vyhladenie chrupavky (chondroplastika): 

interfalangeálny kĺb nohy
 



5t42c.x
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: vyhladenie chrupavky (chondroplastika): ostatné 

kĺby
5t42c.x

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: vyhladenie chrupavky (chondroplastika): ostatné 

kĺby
 

5t42d.0
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti (podľa Pridieho, 

mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): humeroglenoidálny kĺb
5t42d.0

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti (podľa Pridieho, 

mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): humeroglenoidálny kĺb
 

5t42d.1
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti (podľa Pridieho, 

mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): akromioklavikulárny kĺb
5t42d.1

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti (podľa Pridieho, 

mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): akromioklavikulárny kĺb
 

5t42d.3
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti (podľa Pridieho, 

mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): sternoklavikulárny kĺb
5t42d.3

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti (podľa Pridieho, 

mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): sternoklavikulárny kĺb
 

5t42d.4
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti (podľa Pridieho, 

mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): lakťový kĺb
5t42d.4

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti (podľa Pridieho, 

mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): lakťový kĺb
 

5t42d.5
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti (podľa Pridieho, 

mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): proximálny radioulnárny kĺb
5t42d.5

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti (podľa Pridieho, 

mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): proximálny radioulnárny kĺb
 

5t42d.6
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti (podľa Pridieho, 

mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): distálny radioulnárny kĺb
5t42d.6

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti (podľa Pridieho, 

mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): distálny radioulnárny kĺb
 

5t42d.8
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti (podľa Pridieho, 

mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): radiokarpálny kĺb
5t42d.8

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti (podľa Pridieho, 

mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): radiokarpálny kĺb
 

5t42d.9
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti (podľa Pridieho, 

mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): ulnokarpálny kĺb
5t42d.9

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti (podľa Pridieho, 

mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): ulnokarpálny kĺb
 

5t42d.e
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti (podľa Pridieho, 

mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): iliosakrálny kĺb
5t42d.e

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti (podľa Pridieho, 

mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): iliosakrálny kĺb
 

5t42d.g
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti (podľa Pridieho, 

mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): bedrový kĺb
5t42d.g

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti (podľa Pridieho, 

mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): bedrový kĺb
 

5t42d.h
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti (podľa Pridieho, 

mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): kolenný kĺb
5t42d.h

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti (podľa Pridieho, 

mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): kolenný kĺb
 

5t42d.j
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti (podľa Pridieho, 

mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): proximálny tibiofibulárny kĺb
5t42d.j

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti (podľa Pridieho, 

mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): proximálny tibiofibulárny kĺb
 

5t42d.k
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti (podľa Pridieho, 

mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): členkový kĺb horný
5t42d.k

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti (podľa Pridieho, 

mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): členkový kĺb horný
 

5t42d.m
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti (podľa Pridieho, 

mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): členkový kĺb dolný
5t42d.m

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti (podľa Pridieho, 

mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): členkový kĺb dolný
 

5t42d.n
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti (podľa Pridieho, 

mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): tarzálne kĺby
5t42d.n

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti (podľa Pridieho, 

mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): tarzálne kĺby
 

5t42d.p
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti (podľa Pridieho, 

mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): tarzometatarzálne kĺby
5t42d.p

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti (podľa Pridieho, 

mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): tarzometatarzálne kĺby
 

5t42d.q
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti (podľa Pridieho, 

mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): metatarzofalangeálne kĺby
5t42d.q

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti (podľa Pridieho, 

mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): metatarzofalangeálne kĺby
 

5t42d.r
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti (podľa Pridieho, 

mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): interfalangeálny kĺb nohy
5t42d.r

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti (podľa Pridieho, 

mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): interfalangeálny kĺb nohy
 

5t42d.x
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti (podľa Pridieho, 

mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): ostatné kĺby
5t42d.x

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti (podľa Pridieho, 

mikrozlomeniny, abrazívna artroplastika a i.): ostatné kĺby
 

5t42e.0
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s implantáciou 

acelulárneho implantátu: humeroglenoidálny kĺb
5t42e.0

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s implantáciou 

acelulárneho implantátu: humeroglenoidálny kĺb
 

5t42e.1
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s implantáciou 

acelulárneho implantátu: akromioklavikulárny kĺb
5t42e.1

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s implantáciou 

acelulárneho implantátu: akromioklavikulárny kĺb
 

5t42e.3
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s implantáciou 

acelulárneho implantátu: sternoklavikulárny kĺb
5t42e.3

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s implantáciou 

acelulárneho implantátu: sternoklavikulárny kĺb
 

5t42e.4
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s implantáciou 

acelulárneho implantátu: lakťový kĺb
5t42e.4

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s implantáciou 

acelulárneho implantátu: lakťový kĺb
 

5t42e.5
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s implantáciou 

acelulárneho implantátu: proximálny radioulnárny kĺb
5t42e.5

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s implantáciou 

acelulárneho implantátu: proximálny radioulnárny kĺb
 

5t42e.6
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s implantáciou 

acelulárneho implantátu: distálny radioulnárny kĺb
5t42e.6

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s implantáciou 

acelulárneho implantátu: distálny radioulnárny kĺb
 

5t42e.8
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s implantáciou 

acelulárneho implantátu: radiokarpálny kĺb
5t42e.8

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s implantáciou 

acelulárneho implantátu: radiokarpálny kĺb
 

5t42e.9
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s implantáciou 

acelulárneho implantátu: ulnokarpálny kĺb
5t42e.9

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s implantáciou 

acelulárneho implantátu: ulnokarpálny kĺb
 

5t42e.e
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s implantáciou 

acelulárneho implantátu: iliosakrálny kĺb
5t42e.e

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s implantáciou 

acelulárneho implantátu: iliosakrálny kĺb
 



5t42e.g
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s implantáciou 

acelulárneho implantátu: bedrový kĺb
5t42e.g

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s implantáciou 

acelulárneho implantátu: bedrový kĺb
 

5t42e.h
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s implantáciou 

acelulárneho implantátu: kolenný kĺb
5t42e.h

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s implantáciou 

acelulárneho implantátu: kolenný kĺb
 

5t42e.j
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s implantáciou 

acelulárneho implantátu: proximálny tibiofibulárny kĺb
5t42e.j

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s implantáciou 

acelulárneho implantátu: proximálny tibiofibulárny kĺb
 

5t42e.k
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s implantáciou 

acelulárneho implantátu: členkový kĺb horný
5t42e.k

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s implantáciou 

acelulárneho implantátu: členkový kĺb horný
 

5t42e.m
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s implantáciou 

acelulárneho implantátu: členkový kĺb dolný
5t42e.m

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s implantáciou 

acelulárneho implantátu: členkový kĺb dolný
 

5t42e.n
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s implantáciou 

acelulárneho implantátu: tarzálne kĺby
5t42e.n

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s implantáciou 

acelulárneho implantátu: tarzálne kĺby
 

5t42e.p
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s implantáciou 

acelulárneho implantátu: tarzometatarzálne kĺby
5t42e.p

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s implantáciou 

acelulárneho implantátu: tarzometatarzálne kĺby
 

5t42e.q
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s implantáciou 

acelulárneho implantátu: metatarzofalangeálne kĺby
5t42e.q

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s implantáciou 

acelulárneho implantátu: metatarzofalangeálne kĺby
 

5t42e.r
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s implantáciou 

acelulárneho implantátu: interfalangeálny kĺb nohy
5t42e.r

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s implantáciou 

acelulárneho implantátu: interfalangeálny kĺb nohy
 

5t42e.x
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s implantáciou 

acelulárneho implantátu: ostatné kĺby
5t42e.x

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: subchondrálne otvorenie kosti s implantáciou 

acelulárneho implantátu: ostatné kĺby
 

5t42f.0
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chondrocytov na autológne 

indukovanej matrix: humeroglenoidálny kĺb
5t42f.0

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chondrocytov na autológne 

indukovanej matrix: humeroglenoidálny kĺb
 

5t42f.1
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chondrocytov na autológne 

indukovanej matrix: akromioklavikulárny kĺb
5t42f.1

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chondrocytov na autológne 

indukovanej matrix: akromioklavikulárny kĺb
 

5t42f.3
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chondrocytov na autológne 

indukovanej matrix: sternoklavikulárny kĺb
5t42f.3

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chondrocytov na autológne 

indukovanej matrix: sternoklavikulárny kĺb
 

5t42f.4
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chondrocytov na autológne 

indukovanej matrix: lakťový kĺb
5t42f.4

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chondrocytov na autológne 

indukovanej matrix: lakťový kĺb
 

5t42f.5
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chondrocytov na autológne 

indukovanej matrix: proximálny radioulnárny kĺb
5t42f.5

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chondrocytov na autológne 

indukovanej matrix: proximálny radioulnárny kĺb
 

5t42f.6
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chondrocytov na autológne 

indukovanej matrix: distálny radioulnárny kĺb
5t42f.6

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chondrocytov na autológne 

indukovanej matrix: distálny radioulnárny kĺb
 

5t42f.8
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chondrocytov na autológne 

indukovanej matrix: radiokarpálny kĺb
5t42f.8

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chondrocytov na autológne 

indukovanej matrix: radiokarpálny kĺb
 

5t42f.9
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chondrocytov na autológne 

indukovanej matrix: ulnokarpálny kĺb
5t42f.9

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chondrocytov na autológne 

indukovanej matrix: ulnokarpálny kĺb
 

5t42f.e
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chondrocytov na autológne 

indukovanej matrix: iliosakrálny kĺb
5t42f.e

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chondrocytov na autológne 

indukovanej matrix: iliosakrálny kĺb
 

5t42f.f
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chondrocytov na autológne 

indukovanej matrix: symfýza
5t42f.f

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chondrocytov na autológne 

indukovanej matrix: symfýza
 

5t42f.g
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chondrocytov na autológne 

indukovanej matrix: bedrový kĺb
5t42f.g

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chondrocytov na autológne 

indukovanej matrix: bedrový kĺb
 

5t42f.h
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chondrocytov na autológne 

indukovanej matrix: kolenný kĺb
5t42f.h

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chondrocytov na autológne 

indukovanej matrix: kolenný kĺb
 

5t42f.j
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chondrocytov na autológne 

indukovanej matrix: proximálny tibiofibulárny kĺb
5t42f.j

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chondrocytov na autológne 

indukovanej matrix: proximálny tibiofibulárny kĺb
 

5t42f.k
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chondrocytov na autológne 

indukovanej matrix: členkový kĺb horný
5t42f.k

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chondrocytov na autológne 

indukovanej matrix: členkový kĺb horný
 

5t42f.m
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chondrocytov na autológne 

indukovanej matrix: členkový kĺb dolný
5t42f.m

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chondrocytov na autológne 

indukovanej matrix: členkový kĺb dolný
 

5t42f.n
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chondrocytov na autológne 

indukovanej matrix: tarzálne kĺby
5t42f.n

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chondrocytov na autológne 

indukovanej matrix: tarzálne kĺby
 

5t42f.p
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chondrocytov na autológne 

indukovanej matrix: tarzometatarzálne kĺby
5t42f.p

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chondrocytov na autológne 

indukovanej matrix: tarzometatarzálne kĺby
 

5t42f.q
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chondrocytov na autológne 

indukovanej matrix: metatarzofalangeálne kĺby
5t42f.q

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chondrocytov na autológne 

indukovanej matrix: metatarzofalangeálne kĺby
 

5t42f.r
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chondrocytov na autológne 

indukovanej matrix: interfalangeálny kĺb nohy
5t42f.r

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chondrocytov na autológne 

indukovanej matrix: interfalangeálny kĺb nohy
 



5t42f.x
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chondrocytov na autológne 

indukovanej matrix: ostatné kĺby
5t42f.x

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: transplantácia chondrocytov na autológne 

indukovanej matrix: ostatné kĺby
 

5t42g Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: sutúra/napnutie discus triangularis 5t42g Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: sutúra/napnutie discus triangularis  

5t42h.0
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia jedného alebo viacerých osteofytov: 

humeroglenoidálny kĺb
5t42h.0

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia jedného alebo viacerých osteofytov: 

humeroglenoidálny kĺb
 

5t42h.1
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia jedného alebo viacerých osteofytov: 

akromioklavikulárny kĺb
5t42h.1

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia jedného alebo viacerých osteofytov: 

akromioklavikulárny kĺb
 

5t42h.2
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia jedného alebo viacerých osteofytov: 

torakoskapulárny kĺb
5t42h.2

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia jedného alebo viacerých osteofytov: 

torakoskapulárny kĺb
 

5t42h.3
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia jedného alebo viacerých osteofytov: 

sternoklavikulárny kĺb
5t42h.3

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia jedného alebo viacerých osteofytov: 

sternoklavikulárny kĺb
 

5t42h.4
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia jedného alebo viacerých osteofytov: 

lakťový kĺb
5t42h.4

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia jedného alebo viacerých osteofytov: 

lakťový kĺb
 

5t42h.5
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia jedného alebo viacerých osteofytov: 

proximálny radioulnárny kĺb
5t42h.5

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia jedného alebo viacerých osteofytov: 

proximálny radioulnárny kĺb
 

5t42h.6
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia jedného alebo viacerých osteofytov: 

distálny radioulnárny kĺb
5t42h.6

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia jedného alebo viacerých osteofytov: 

distálny radioulnárny kĺb
 

5t42h.8
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia jedného alebo viacerých osteofytov: 

radiokarpálny kĺb
5t42h.8

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia jedného alebo viacerých osteofytov: 

radiokarpálny kĺb
 

5t42h.9
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia jedného alebo viacerých osteofytov: 

ulnokarpálny kĺb
5t42h.9

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia jedného alebo viacerých osteofytov: 

ulnokarpálny kĺb
 

5t42h.e
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia jedného alebo viacerých osteofytov: 

iliosakrálny kĺb
5t42h.e

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia jedného alebo viacerých osteofytov: 

iliosakrálny kĺb
 

5t42h.f
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia jedného alebo viacerých osteofytov: 

symfýza
5t42h.f

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia jedného alebo viacerých osteofytov: 

symfýza
 

5t42h.g
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia jedného alebo viacerých osteofytov: 

bedrový kĺb
5t42h.g

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia jedného alebo viacerých osteofytov: 

bedrový kĺb
 

5t42h.h
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia jedného alebo viacerých osteofytov: 

kolenný kĺb
5t42h.h

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia jedného alebo viacerých osteofytov: 

kolenný kĺb
 

5t42h.j
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia jedného alebo viacerých osteofytov: 

proximálny tibiofibulárny kĺb
5t42h.j

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia jedného alebo viacerých osteofytov: 

proximálny tibiofibulárny kĺb
 

5t42h.k
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia jedného alebo viacerých osteofytov: 

členkový kĺb horný
5t42h.k

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia jedného alebo viacerých osteofytov: 

členkový kĺb horný
 

5t42h.m
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia jedného alebo viacerých osteofytov: 

členkový kĺb dolný
5t42h.m

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia jedného alebo viacerých osteofytov: 

členkový kĺb dolný
 

5t42h.n
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia jedného alebo viacerých osteofytov: 

tarzálne kĺby
5t42h.n

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia jedného alebo viacerých osteofytov: 

tarzálne kĺby
 

5t42h.p
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia jedného alebo viacerých osteofytov: 

tarzometatarzálne kĺby
5t42h.p

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia jedného alebo viacerých osteofytov: 

tarzometatarzálne kĺby
 

5t42h.q
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia jedného alebo viacerých osteofytov: 

metatarzofalangeálne kĺby
5t42h.q

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia jedného alebo viacerých osteofytov: 

metatarzofalangeálne kĺby
 

5t42h.r
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia jedného alebo viacerých osteofytov: 

interfalangeálny kĺb nohy
5t42h.r

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia jedného alebo viacerých osteofytov: 

interfalangeálny kĺb nohy
 

5t42h.x
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia jedného alebo viacerých osteofytov: 

ostatné kĺby
5t42h.x

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: resekcia jedného alebo viacerých osteofytov: 

ostatné kĺby
 

5t42i.0
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: iné artroskopické operácie na chrupavke a 

meniskoch: humeroglenoidálny kĺb
5t42i.0

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: iné artroskopické operácie na chrupavke a 

meniskoch: humeroglenoidálny kĺb
 

5t42i.1
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: iné artroskopické operácie na chrupavke a 

meniskoch: akromioklavikulárny kĺb
5t42i.1

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: iné artroskopické operácie na chrupavke a 

meniskoch: akromioklavikulárny kĺb
 

5t42i.2
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: iné artroskopické operácie na chrupavke a 

meniskoch: torakoskapulárny kĺb
5t42i.2

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: iné artroskopické operácie na chrupavke a 

meniskoch: torakoskapulárny kĺb
 

5t42i.3
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: iné artroskopické operácie na chrupavke a 

meniskoch: sternoklavikulárny kĺb
5t42i.3

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: iné artroskopické operácie na chrupavke a 

meniskoch: sternoklavikulárny kĺb
 

5t42i.4
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: iné artroskopické operácie na chrupavke a 

meniskoch: lakťový kĺb
5t42i.4

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: iné artroskopické operácie na chrupavke a 

meniskoch: lakťový kĺb
 

5t42i.5
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: iné artroskopické operácie na chrupavke a 

meniskoch: proximálny radioulnárny kĺb
5t42i.5

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: iné artroskopické operácie na chrupavke a 

meniskoch: proximálny radioulnárny kĺb
 

5t42i.6
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: iné artroskopické operácie na chrupavke a 

meniskoch: distálny radioulnárny kĺb
5t42i.6

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: iné artroskopické operácie na chrupavke a 

meniskoch: distálny radioulnárny kĺb
 



5t42i.8
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: iné artroskopické operácie na chrupavke a 

meniskoch: radiokarpálny kĺb
5t42i.8

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: iné artroskopické operácie na chrupavke a 

meniskoch: radiokarpálny kĺb
 

5t42i.9
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: iné artroskopické operácie na chrupavke a 

meniskoch: ulnokarpálny kĺb
5t42i.9

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: iné artroskopické operácie na chrupavke a 

meniskoch: ulnokarpálny kĺb
 

5t42i.e
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: iné artroskopické operácie na chrupavke a 

meniskoch: iliosakrálny kĺb
5t42i.e

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: iné artroskopické operácie na chrupavke a 

meniskoch: iliosakrálny kĺb
 

5t42i.f
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: iné artroskopické operácie na chrupavke a 

meniskoch: symfýza
5t42i.f

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: iné artroskopické operácie na chrupavke a 

meniskoch: symfýza
 

5t42i.g
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: iné artroskopické operácie na chrupavke a 

meniskoch: bedrový kĺb
5t42i.g

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: iné artroskopické operácie na chrupavke a 

meniskoch: bedrový kĺb
 

5t42i.h
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: iné artroskopické operácie na chrupavke a 

meniskoch: kolenný kĺb
5t42i.h

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: iné artroskopické operácie na chrupavke a 

meniskoch: kolenný kĺb
 

5t42i.j
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: iné artroskopické operácie na chrupavke a 

meniskoch: proximálny tibiofibulárny kĺb
5t42i.j

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: iné artroskopické operácie na chrupavke a 

meniskoch: proximálny tibiofibulárny kĺb
 

5t42i.k
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: iné artroskopické operácie na chrupavke a 

meniskoch: členkový kĺb horný
5t42i.k

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: iné artroskopické operácie na chrupavke a 

meniskoch: členkový kĺb horný
 

5t42i.m
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: iné artroskopické operácie na chrupavke a 

meniskoch: členkový kĺb dolný
5t42i.m

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: iné artroskopické operácie na chrupavke a 

meniskoch: členkový kĺb dolný
 

5t42i.n
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: iné artroskopické operácie na chrupavke a 

meniskoch: tarzálne kĺby
5t42i.n

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: iné artroskopické operácie na chrupavke a 

meniskoch: tarzálne kĺby
 

5t42i.p
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: iné artroskopické operácie na chrupavke a 

meniskoch: tarzometatarzálne kĺby
5t42i.p

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: iné artroskopické operácie na chrupavke a 

meniskoch: tarzometatarzálne kĺby
 

5t42i.q
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: iné artroskopické operácie na chrupavke a 

meniskoch: metatarzofalangeálne kĺby
5t42i.q

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: iné artroskopické operácie na chrupavke a 

meniskoch: metatarzofalangeálne kĺby
 

5t42i.r
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: iné artroskopické operácie na chrupavke a 

meniskoch: interfalangeálny kĺb nohy
5t42i.r

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: iné artroskopické operácie na chrupavke a 

meniskoch: interfalangeálny kĺb nohy
 

5t42i.x
Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: iné artroskopické operácie na chrupavke a 

meniskoch: ostatné kĺby
5t42i.x

Artroskopická operácia na chrupavke a meniskoch: iné artroskopické operácie na chrupavke a 

meniskoch: ostatné kĺby
 

5t430
Artroskopická refixácia a plastika na kapsuloligamentóznom aparáte kolenného kĺbu: sutúra predného 

skríženého väzu
5t430

Artroskopická refixácia a plastika na kapsuloligamentóznom aparáte kolenného kĺbu: sutúra predného 

skríženého väzu
 

5t431
Artroskopická refixácia a plastika na kapsuloligamentóznom aparáte kolenného kĺbu: sutúra zadného 

skríženého väzu
5t431

Artroskopická refixácia a plastika na kapsuloligamentóznom aparáte kolenného kĺbu: sutúra zadného 

skríženého väzu
 

5t432
Artroskopická refixácia a plastika na kapsuloligamentóznom aparáte kolenného kĺbu: kostná refixácia 

skríženého väzu
5t432

Artroskopická refixácia a plastika na kapsuloligamentóznom aparáte kolenného kĺbu: kostná refixácia 

skríženého väzu
 

5t433
Artroskopická refixácia a plastika na kapsuloligamentóznom aparáte kolenného kĺbu: plastika 

predného skríženého väzu autológnym patelárnym ligamentom
5t433

Artroskopická refixácia a plastika na kapsuloligamentóznom aparáte kolenného kĺbu: plastika 

predného skríženého väzu autológnym patelárnym ligamentom
 

5t434
Artroskopická refixácia a plastika na kapsuloligamentóznom aparáte kolenného kĺbu: plastika 

predného skríženého väzu iným autológnym ligamentom
5t434

Artroskopická refixácia a plastika na kapsuloligamentóznom aparáte kolenného kĺbu: plastika 

predného skríženého väzu iným autológnym ligamentom
 

5t435
Artroskopická refixácia a plastika na kapsuloligamentóznom aparáte kolenného kĺbu: plastika 

predného skríženého väzu s aloplastickou náhradou
5t435

Artroskopická refixácia a plastika na kapsuloligamentóznom aparáte kolenného kĺbu: plastika 

predného skríženého väzu s aloplastickou náhradou
 

5t436
Artroskopická refixácia a plastika na kapsuloligamentóznom aparáte kolenného kĺbu: plastika zadného 

skríženého väzu s autogénnou patelárnou šľachou
5t436

Artroskopická refixácia a plastika na kapsuloligamentóznom aparáte kolenného kĺbu: plastika zadného 

skríženého väzu s autogénnou patelárnou šľachou
 

5t437
Artroskopická refixácia a plastika na kapsuloligamentóznom aparáte kolenného kĺbu: plastika zadného 

skríženého väzu s iným autológnym ligamentom
5t437

Artroskopická refixácia a plastika na kapsuloligamentóznom aparáte kolenného kĺbu: plastika zadného 

skríženého väzu s iným autológnym ligamentom
 

5t438
Artroskopická refixácia a plastika na kapsuloligamentóznom aparáte kolenného kĺbu: plastika zadného 

skríženeho väzu s aloplastickou náhradou
5t438

Artroskopická refixácia a plastika na kapsuloligamentóznom aparáte kolenného kĺbu: plastika zadného 

skríženeho väzu s aloplastickou náhradou
 

5t439
Artroskopická refixácia a plastika na kapsuloligamentóznom aparáte kolenného kĺbu: uvoľnenie 

kolenného púzdra (lateral release)
5t439

Artroskopická refixácia a plastika na kapsuloligamentóznom aparáte kolenného kĺbu: uvoľnenie 

kolenného púzdra (lateral release)
 

5t43a
Artroskopická refixácia a plastika na kapsuloligamentóznom aparáte kolenného kĺbu: sutúra 

mediálneho kapsuloligamentózneho aparátu
5t43a

Artroskopická refixácia a plastika na kapsuloligamentóznom aparáte kolenného kĺbu: sutúra 

mediálneho kapsuloligamentózneho aparátu
 

5t43b
Artroskopická refixácia a plastika na kapsuloligamentóznom aparáte kolenného kĺbu: sutúra 

laterálneho kapsuloligamentózneho aparátu
5t43b

Artroskopická refixácia a plastika na kapsuloligamentóznom aparáte kolenného kĺbu: sutúra 

laterálneho kapsuloligamentózneho aparátu
 

5t43c
Artroskopická refixácia a plastika na kapsuloligamentóznom aparáte kolenného kĺbu: sutúra 

dorzálneho kapsuloligamentózneho aparátu
5t43c

Artroskopická refixácia a plastika na kapsuloligamentóznom aparáte kolenného kĺbu: sutúra 

dorzálneho kapsuloligamentózneho aparátu
 

5t43d
Artroskopická refixácia a plastika na kapsuloligamentóznom aparáte kolenného kĺbu: plastika 

mediáleneho kapsuloligamentózneho aparátu
5t43d

Artroskopická refixácia a plastika na kapsuloligamentóznom aparáte kolenného kĺbu: plastika 

mediáleneho kapsuloligamentózneho aparátu
 

5t43e
Artroskopická refixácia a plastika na kapsuloligamentóznom aparáte kolenného kĺbu: plastika 

laterálenho kapsuloligamentózneho aparátu
5t43e

Artroskopická refixácia a plastika na kapsuloligamentóznom aparáte kolenného kĺbu: plastika 

laterálenho kapsuloligamentózneho aparátu
 



5t43f
Artroskopická refixácia a plastika na kapsuloligamentóznom aparáte kolenného kĺbu: plastika 

dorzálneho kapsuloligamentózneho aparátu
5t43f

Artroskopická refixácia a plastika na kapsuloligamentóznom aparáte kolenného kĺbu: plastika 

dorzálneho kapsuloligamentózneho aparátu
 

5t43g
Artroskopická refixácia a plastika na kapsuloligamentóznom aparáte kolenného kĺbu: plastika 

predného skríženého väzu s alogénnym ligamentom
5t43g

Artroskopická refixácia a plastika na kapsuloligamentóznom aparáte kolenného kĺbu: plastika 

predného skríženého väzu s alogénnym ligamentom
 

5t43h
Artroskopická refixácia a plastika na kapsuloligamentóznom aparáte kolenného kĺbu: plastika zadného 

skríženého väzu s alogénnym ligamentom
5t43h

Artroskopická refixácia a plastika na kapsuloligamentóznom aparáte kolenného kĺbu: plastika zadného 

skríženého väzu s alogénnym ligamentom
 

5t43x
Artroskopická refixácia a plastika na kapsuloligamentóznom aparáte kolenného kĺbu: ostatné 

artroskopické refixácie a plastiky na kapsuloligamentóznom aparáte kolenného kĺbu
5t43x

Artroskopická refixácia a plastika na kapsuloligamentóznom aparáte kolenného kĺbu: iné artroskopické 

refixácie a plastiky na kapsuloligamentóznom aparáte kolenného kĺbu
 2)

5t440
Artroskopická refixácia a plastika kapsuloligamentózneho aparátu ramenného kĺbu: refixácia labrum 

glenoidale stehom
5t440

Artroskopická refixácia a plastika kapsuloligamentózneho aparátu ramenného kĺbu: refixácia labrum 

glenoidale stehom
 

5t441
Artroskopická refixácia a plastika kapsuloligamentózneho aparátu ramenného kĺbu: refixácia labrum 

glenoidale inými metódami
5t441

Artroskopická refixácia a plastika kapsuloligamentózneho aparátu ramenného kĺbu: refixácia labrum 

glenoidale inými metódami
 

5t442
Artroskopická refixácia a plastika kapsuloligamentózneho aparátu ramenného kĺbu: refixácia kostného 

defektu labra (Bankartova lézia)
5t442

Artroskopická refixácia a plastika kapsuloligamentózneho aparátu ramenného kĺbu: refixácia kostného 

defektu labra (Bankartova lézia)
 

5t443
Artroskopická refixácia a plastika kapsuloligamentózneho aparátu ramenného kĺbu: zväčšenie 

subakromiálneho priestoru
5t443

Artroskopická refixácia a plastika kapsuloligamentózneho aparátu ramenného kĺbu: zväčšenie 

subakromiálneho priestoru
 

5t444
Artroskopická refixácia a plastika kapsuloligamentózneho aparátu ramenného kĺbu: iné rekonštrukcie 

rotátorovej menžety
5t444

Artroskopická refixácia a plastika kapsuloligamentózneho aparátu ramenného kĺbu: iné rekonštrukcie 

rotátorovej menžety
 

5t445
Artroskopická refixácia a plastika kapsuloligamentózneho aparátu ramenného kĺbu: spevnenie púzdra s 

fixáciou na glenoid stehom
5t445

Artroskopická refixácia a plastika kapsuloligamentózneho aparátu ramenného kĺbu: spevnenie púzdra s 

fixáciou na glenoid stehom
 

5t446
Artroskopická refixácia a plastika kapsuloligamentózneho aparátu ramenného kĺbu: rekonštrukcia 

rotatorovej manžety pomocou transplantátu
5t446

Artroskopická refixácia a plastika kapsuloligamentózneho aparátu ramenného kĺbu: rekonštrukcia 

rotatorovej manžety pomocou transplantátu
 

5t447
Artroskopická refixácia a plastika kapsuloligamentózneho aparátu ramenného kĺbu: tenotómia šľachy 

dlhej hlavy bicepsu
5t447

Artroskopická refixácia a plastika kapsuloligamentózneho aparátu ramenného kĺbu: tenotómia šľachy 

dlhej hlavy bicepsu
 

5t448
Artroskopická refixácia a plastika kapsuloligamentózneho aparátu ramenného kĺbu: sutúra šľachy dlhej 

hlavy bicepsu
5t448

Artroskopická refixácia a plastika kapsuloligamentózneho aparátu ramenného kĺbu: sutúra šľachy dlhej 

hlavy bicepsu
 

5t449
Artroskopická refixácia a plastika kapsuloligamentózneho aparátu ramenného kĺbu: tenodéza šľachy 

dlhej hlavy bicepsu
5t449

Artroskopická refixácia a plastika kapsuloligamentózneho aparátu ramenného kĺbu: tenodéza šľachy 

dlhej hlavy bicepsu
 

5t44a
Artroskopická refixácia a plastika kapsuloligamentózneho aparátu ramenného kĺbu: laterálna resekcia 

klavikuly
5t44a

Artroskopická refixácia a plastika kapsuloligamentózneho aparátu ramenného kĺbu: laterálna resekcia 

klavikuly
 

5t44b
Artroskopická refixácia a plastika kapsuloligamentózneho aparátu ramenného kĺbu: stabilizácia 

akromioklavikulárneho kĺbu fixačným výkonom (napr. voľným šľachovým transplantátom)
5t44b

Artroskopická refixácia a plastika kapsuloligamentózneho aparátu ramenného kĺbu: stabilizácia 

akromioklavikulárneho kĺbu fixačným výkonom (napr. voľným šľachovým transplantátom)
 

5t44x
Artroskopická refixácia a plastika kapsuloligamentózneho aparátu ramenného kĺbu: ostatné 

artroskopické refixácie a plastiky na kapsuloligamentóznom aparáte ramenného kĺbu
5t44x

Artroskopická refixácia a plastika kapsuloligamentózneho aparátu ramenného kĺbu: iné artroskopické 

refixácie a plastiky na kapsuloligamentóznom aparáte ramenného kĺbu
 2)

5t450
Artroskopické odstránenie alebo výmena náhrady väzu: odstránenie transplantátu predného 

skríženého väzu
5t450

Artroskopické odstránenie alebo výmena náhrady väzu: odstránenie transplantátu predného 

skríženého väzu
 

5t451
Artroskopické odstránenie alebo výmena náhrady väzu: odstránenie transplantátu zadného skríženého 

väzu
5t451

Artroskopické odstránenie alebo výmena náhrady väzu: odstránenie transplantátu zadného skríženého 

väzu
 

5t452.0
Artroskopické odstránenie alebo výmena náhrady väzu: výmena transplantátu predného skríženého 

väzu: s autológnou patelárnou šľachou
5t452.0

Artroskopické odstránenie alebo výmena náhrady väzu: výmena transplantátu predného skríženého 

väzu: s autológnou patelárnou šľachou
 

5t452.1
Artroskopické odstránenie alebo výmena náhrady väzu: výmena transplantátu predného skríženého 

väzu: s inou autológnou šľachou
5t452.1

Artroskopické odstránenie alebo výmena náhrady väzu: výmena transplantátu predného skríženého 

väzu: s inou autológnou šľachou
 

5t452.2
Artroskopické odstránenie alebo výmena náhrady väzu: výmena transplantátu predného skríženého 

väzu: s aloplastickou náhradou väzu
5t452.2

Artroskopické odstránenie alebo výmena náhrady väzu: výmena transplantátu predného skríženého 

väzu: s aloplastickou náhradou väzu
 

5t452.3
Artroskopické odstránenie alebo výmena náhrady väzu: výmena transplantátu predného skríženého 

väzu: s alogénnou šľachou
5t452.3

Artroskopické odstránenie alebo výmena náhrady väzu: výmena transplantátu predného skríženého 

väzu: s alogénnou šľachou
 

5t452.x
Artroskopické odstránenie alebo výmena náhrady väzu: výmena transplantátu predného skríženého 

väzu: ostatné
5t452.x

Artroskopické odstránenie alebo výmena náhrady väzu: výmena transplantátu predného skríženého 

väzu: iné
 2)

5t453.0
Artroskopické odstránenie alebo výmena náhrady väzu: výmena transplantátu zadného skríženého 

väzu: s autológnou patelárnou šľachou
5t453.0

Artroskopické odstránenie alebo výmena náhrady väzu: výmena transplantátu zadného skríženého 

väzu: s autológnou patelárnou šľachou
 

5t453.1
Artroskopické odstránenie alebo výmena náhrady väzu: výmena transplantátu zadného skríženého 

väzu: s inou autológnou šľachou
5t453.1

Artroskopické odstránenie alebo výmena náhrady väzu: výmena transplantátu zadného skríženého 

väzu: s inou autológnou šľachou
 

5t453.2
Artroskopické odstránenie alebo výmena náhrady väzu: výmena transplantátu zadného skríženého 

väzu: s aloplastickou náhradou väzu
5t453.2

Artroskopické odstránenie alebo výmena náhrady väzu: výmena transplantátu zadného skríženého 

väzu: s aloplastickou náhradou väzu
 

5t453.3
Artroskopické odstránenie alebo výmena náhrady väzu: výmena transplantátu zadného skríženého 

väzu: s alogénnou šľachou
5t453.3

Artroskopické odstránenie alebo výmena náhrady väzu: výmena transplantátu zadného skríženého 

väzu: s alogénnou šľachou
 



5t453.x
Artroskopické odstránenie alebo výmena náhrady väzu: výmena transplantátu zadného skríženého 

väzu: ostatné
5t453.x

Artroskopické odstránenie alebo výmena náhrady väzu: výmena transplantátu zadného skríženého 

väzu: iné
 2)

5t45x
Artroskopické odstránenie alebo výmena náhrady väzu: ostatné artroskopické odstránenie alebo 

výmena náhrady väzu
5t45x

Artroskopické odstránenie alebo výmena náhrady väzu: iné artroskopické odstránenie alebo výmena 

náhrady väzu
 2)

5t490.0 Iné artroskopické operácie: rozdelenie/prerušenie väzu: humeroglenoidálny kĺb 5t490.0 Ostatné artroskopické operácie: rozdelenie/prerušenie väzu: humeroglenoidálny kĺb  2)

5t490.1 Iné artroskopické operácie: rozdelenie/prerušenie väzu: akromioklavikulárny kĺb 5t490.1 Ostatné artroskopické operácie: rozdelenie/prerušenie väzu: akromioklavikulárny kĺb  2)

5t490.3 Iné artroskopické operácie: rozdelenie/prerušenie väzu: sternoklavikulárny kĺb 5t490.3 Ostatné artroskopické operácie: rozdelenie/prerušenie väzu: sternoklavikulárny kĺb  2)

5t490.4 Iné artroskopické operácie: rozdelenie/prerušenie väzu: lakťový kĺb 5t490.4 Ostatné artroskopické operácie: rozdelenie/prerušenie väzu: lakťový kĺb  2)

5t490.5 Iné artroskopické operácie: rozdelenie/prerušenie väzu: proximálny radioulnárny kĺb 5t490.5 Ostatné artroskopické operácie: rozdelenie/prerušenie väzu: proximálny radioulnárny kĺb  2)

5t490.6 Iné artroskopické operácie: rozdelenie/prerušenie väzu: distálny radioulnárny kĺb 5t490.6 Ostatné artroskopické operácie: rozdelenie/prerušenie väzu: distálny radioulnárny kĺb  2)

5t490.8 Iné artroskopické operácie: rozdelenie/prerušenie väzu: radiokarpálny kĺb 5t490.8 Ostatné artroskopické operácie: rozdelenie/prerušenie väzu: radiokarpálny kĺb  2)

5t490.9 Iné artroskopické operácie: rozdelenie/prerušenie väzu: ulnokarpálny kĺb 5t490.9 Ostatné artroskopické operácie: rozdelenie/prerušenie väzu: ulnokarpálny kĺb  2)

5t490.e Iné artroskopické operácie: rozdelenie/prerušenie väzu: iliosakrálny kĺb 5t490.e Ostatné artroskopické operácie: rozdelenie/prerušenie väzu: iliosakrálny kĺb  2)

5t490.f Iné artroskopické operácie: rozdelenie/prerušenie väzu: symfýza 5t490.f Ostatné artroskopické operácie: rozdelenie/prerušenie väzu: symfýza  2)

5t490.g Iné artroskopické operácie: rozdelenie/prerušenie väzu: bedrový kĺb 5t490.g Ostatné artroskopické operácie: rozdelenie/prerušenie väzu: bedrový kĺb  2)

5t490.h Iné artroskopické operácie: rozdelenie/prerušenie väzu: kolenný kĺb 5t490.h Ostatné artroskopické operácie: rozdelenie/prerušenie väzu: kolenný kĺb  2)

5t490.j Iné artroskopické operácie: rozdelenie/prerušenie väzu: proximálny tibiofibulárny kĺb 5t490.j Ostatné artroskopické operácie: rozdelenie/prerušenie väzu: proximálny tibiofibulárny kĺb  2)

5t490.k Iné artroskopické operácie: rozdelenie/prerušenie väzu: členkový kĺb horný 5t490.k Ostatné artroskopické operácie: rozdelenie/prerušenie väzu: členkový kĺb horný  2)

5t490.m Iné artroskopické operácie: rozdelenie/prerušenie väzu: členkový kĺb dolný 5t490.m Ostatné artroskopické operácie: rozdelenie/prerušenie väzu: členkový kĺb dolný  2)

5t490.n Iné artroskopické operácie: rozdelenie/prerušenie väzu: tarzálne kĺby 5t490.n Ostatné artroskopické operácie: rozdelenie/prerušenie väzu: tarzálne kĺby  2)

5t490.p Iné artroskopické operácie: rozdelenie/prerušenie väzu: tarzometatarzálne kĺby 5t490.p Ostatné artroskopické operácie: rozdelenie/prerušenie väzu: tarzometatarzálne kĺby  2)

5t490.q Iné artroskopické operácie: rozdelenie/prerušenie väzu: metatarzofalangeálne kĺby 5t490.q Ostatné artroskopické operácie: rozdelenie/prerušenie väzu: metatarzofalangeálne kĺby  2)

5t490.r Iné artroskopické operácie: rozdelenie/prerušenie väzu: interfalangeálny kĺb nohy 5t490.r Ostatné artroskopické operácie: rozdelenie/prerušenie väzu: interfalangeálny kĺb nohy  2)

5t490.x Iné artroskopické operácie: rozdelenie/prerušenie väzu: ostatné kĺby 5t490.x Ostatné artroskopické operácie: rozdelenie/prerušenie väzu: ostatné kĺby  2)

5t491.0 Iné artroskopické operácie: debridement šľachy: humeroglenoidálny kĺb 5t491.0 Ostatné artroskopické operácie: debridement šľachy: humeroglenoidálny kĺb  2)

5t491.4 Iné artroskopické operácie: debridement šľachy: lakťový kĺb 5t491.4 Ostatné artroskopické operácie: debridement šľachy: lakťový kĺb  2)

5t491.5 Iné artroskopické operácie: debridement šľachy: proximálny radioulnárny kĺb 5t491.5 Ostatné artroskopické operácie: debridement šľachy: proximálny radioulnárny kĺb  2)

5t491.h Iné artroskopické operácie: debridement šľachy: kolenný kĺb 5t491.h Ostatné artroskopické operácie: debridement šľachy: kolenný kĺb  2)

5t491.k Iné artroskopické operácie: debridement šľachy: členkový kĺb horný 5t491.k Ostatné artroskopické operácie: debridement šľachy: členkový kĺb horný  2)

5t491.x Iné artroskopické operácie: debridement šľachy: ostatné kĺby 5t491.x Ostatné artroskopické operácie: debridement šľachy: ostatné kĺby  2)

5t492.0 Iné artroskopické operácie: resekcia ganglia: humeroglenoidálny kĺb 5t492.0 Ostatné artroskopické operácie: resekcia ganglia: humeroglenoidálny kĺb  2)

5t492.h Iné artroskopické operácie: resekcia ganglia: kolenný kĺb 5t492.h Ostatné artroskopické operácie: resekcia ganglia: kolenný kĺb  2)

5t492.x Iné artroskopické operácie: resekcia ganglia: ostatné kĺby 5t492.x Ostatné artroskopické operácie: resekcia ganglia: ostatné kĺby  2)

5t49x.0 Iné artroskopické operácie: ostatné: humeroglenoidálny kĺb 5t49x.0 Ostatné artroskopické operácie: iné: humeroglenoidálny kĺb  2)

5t49x.1 Iné artroskopické operácie: ostatné: akromioklavikulárny kĺb 5t49x.1 Ostatné artroskopické operácie: iné: akromioklavikulárny kĺb  2)

5t49x.2 Iné artroskopické operácie: ostatné: torakoskapulárny kĺb 5t49x.2 Ostatné artroskopické operácie: iné: torakoskapulárny kĺb  2)

5t49x.3 Iné artroskopické operácie: ostatné: sternoklavikulárny kĺb 5t49x.3 Ostatné artroskopické operácie: iné: sternoklavikulárny kĺb  2)

5t49x.4 Iné artroskopické operácie: ostatné: lakťový kĺb 5t49x.4 Ostatné artroskopické operácie: iné: lakťový kĺb  2)

5t49x.5 Iné artroskopické operácie: ostatné: proximálny radioulnárny kĺb 5t49x.5 Ostatné artroskopické operácie: iné: proximálny radioulnárny kĺb  2)

5t49x.6 Iné artroskopické operácie: ostatné: distálny radioulnárny kĺb 5t49x.6 Ostatné artroskopické operácie: iné: distálny radioulnárny kĺb  2)

5t49x.8 Iné artroskopické operácie: ostatné: radiokarpálny kĺb 5t49x.8 Ostatné artroskopické operácie: iné: radiokarpálny kĺb  2)

5t49x.9 Iné artroskopické operácie: ostatné: ulnokarpálny kĺb 5t49x.9 Ostatné artroskopické operácie: iné: ulnokarpálny kĺb  2)

5t49x.e Iné artroskopické operácie: ostatné: iliosakrálny kĺb 5t49x.e Ostatné artroskopické operácie: iné: iliosakrálny kĺb  2)

5t49x.f Iné artroskopické operácie: ostatné: symfýza 5t49x.f Ostatné artroskopické operácie: iné: symfýza  2)

5t49x.g Iné artroskopické operácie: ostatné: bedrový kĺb 5t49x.g Ostatné artroskopické operácie: iné: bedrový kĺb  2)

5t49x.h Iné artroskopické operácie: ostatné: kolenný kĺb 5t49x.h Ostatné artroskopické operácie: iné: kolenný kĺb  2)

5t49x.j Iné artroskopické operácie: ostatné: proximálny tibiofibulárny kĺb 5t49x.j Ostatné artroskopické operácie: iné: proximálny tibiofibulárny kĺb  2)

5t49x.k Iné artroskopické operácie: ostatné: členkový kĺb horný 5t49x.k Ostatné artroskopické operácie: iné: členkový kĺb horný  2)

5t49x.m Iné artroskopické operácie: ostatné: členkový kĺb dolný 5t49x.m Ostatné artroskopické operácie: iné: členkový kĺb dolný  2)

5t49x.n Iné artroskopické operácie: ostatné: tarzálne kĺby 5t49x.n Ostatné artroskopické operácie: iné: tarzálne kĺby  2)

5t49x.p Iné artroskopické operácie: ostatné: tarzometatarzálne kĺby 5t49x.p Ostatné artroskopické operácie: iné: tarzometatarzálne kĺby  2)



5t49x.q Iné artroskopické operácie: ostatné: metatarzofalangeálne kĺby 5t49x.q Ostatné artroskopické operácie: iné: metatarzofalangeálne kĺby  2)

5t49x.r Iné artroskopické operácie: ostatné: interfalangeálny kĺb nohy 5t49x.r Ostatné artroskopické operácie: iné: interfalangeálny kĺb nohy  2)

5t49x.x Iné artroskopické operácie: ostatné: ostatné kĺby 5t49x.x Ostatné artroskopické operácie: iné: ostatné kĺby  2)

5t500.0 Implantácia endoprotézy bedra: totálna endoprotéza: necementovaná 5t500.0 Implantácia endoprotézy bedra: totálna endoprotéza: necementovaná  

5t500.1 Implantácia endoprotézy bedra: totálna endoprotéza: cementovaná 5t500.1 Implantácia endoprotézy bedra: totálna endoprotéza: cementovaná  

5t500.2 Implantácia endoprotézy bedra: totálna endoprotéza: hybridná, čiastočne cementovaná 5t500.2 Implantácia endoprotézy bedra: totálna endoprotéza: hybridná, čiastočne cementovaná  

5t502.0
Implantácia endoprotézy bedra: totálna endoprotéza: špeciálna endoprotéza (napr. revízna, 

tumorózna, individuálna protéza): necementovaná
5t502.0

Implantácia endoprotézy bedra: totálna endoprotéza: špeciálna endoprotéza (napr. revízna, 

tumorózna, individuálna protéza): necementovaná
 

5t502.1
Implantácia endoprotézy bedra: totálna endoprotéza: špeciálna endoprotéza (napr. revízna, 

tumorózna, individuálna protéza): cementovaná
5t502.1

Implantácia endoprotézy bedra: totálna endoprotéza: špeciálna endoprotéza (napr. revízna, 

tumorózna, individuálna protéza): cementovaná
 

5t502.2
Implantácia endoprotézy bedra: totálna endoprotéza: špeciálna endoprotéza (napr. revízna, 

tumorózna, individuálna protéza): hybridná, čiastočne cementovaná
5t502.2

Implantácia endoprotézy bedra: totálna endoprotéza: špeciálna endoprotéza (napr. revízna, 

tumorózna, individuálna protéza): hybridná, čiastočne cementovaná
 

5t503.0 Implantácia endoprotézy bedra: cervikokapitálna protéza: necementovaná 5t503.0 Implantácia endoprotézy bedra: cervikokapitálna protéza: necementovaná  

5t503.1 Implantácia endoprotézy bedra: cervikokapitálna protéza: cementovaná 5t503.1 Implantácia endoprotézy bedra: cervikokapitálna protéza: cementovaná  

5t504.0 Implantácia endoprotézy bedra: bipolárna cervikokapitálna protéza: necementovaná 5t504.0 Implantácia endoprotézy bedra: bipolárna cervikokapitálna protéza: necementovaná  

5t504.1 Implantácia endoprotézy bedra: bipolárna cervikokapitálna protéza: cementovaná 5t504.1 Implantácia endoprotézy bedra: bipolárna cervikokapitálna protéza: cementovaná  

5t505.0 Implantácia endoprotézy bedra: antiluxačná acetabulárna komponenta: necementovaná 5t505.0 Implantácia endoprotézy bedra: antiluxačná acetabulárna komponenta: necementovaná  

5t505.1 Implantácia endoprotézy bedra: antiluxačná acetabulárna komponenta: cementovaná 5t505.1 Implantácia endoprotézy bedra: antiluxačná acetabulárna komponenta: cementovaná  

5t507.0 Implantácia endoprotézy bedra: snap fit acetabulárna komponenta: necementovaná 5t507.0 Implantácia endoprotézy bedra: snap fit acetabulárna komponenta: necementovaná  

5t507.1 Implantácia endoprotézy bedra: snap fit acetabulárna komponenta: cementovaná 5t507.1 Implantácia endoprotézy bedra: snap fit acetabulárna komponenta: cementovaná  

5t507.2 Implantácia endoprotézy bedra: snap fit acetabulárna komponenta: hybridná 5t507.2 Implantácia endoprotézy bedra: snap fit acetabulárna komponenta: hybridná  

5t508.0
Implantácia endoprotézy bedra: povrchová protéza hlavice femoru typu hip resurfacing: 

necementovaná
5t508.0

Implantácia endoprotézy bedra: povrchová protéza hlavice femoru typu hip resurfacing: 

necementovaná
 

5t508.1 Implantácia endoprotézy bedra: povrchová protéza hlavice femoru typu hip resurfacing: cementovaná 5t508.1 Implantácia endoprotézy bedra: povrchová protéza hlavice femoru typu hip resurfacing: cementovaná  

5t508.2 Implantácia endoprotézy bedra: povrchová protéza hlavice femoru typu hip resurfacing: hybridná 5t508.2 Implantácia endoprotézy bedra: povrchová protéza hlavice femoru typu hip resurfacing: hybridná  

5t509.00
Implantácia endoprotézy bedra: metafyzárna protéza hlavice femuru s krátkym driekom: bez 

acetabulárnej komponenty, necementovaná
5t509.00

Implantácia endoprotézy bedra: metafyzárna protéza hlavice femuru s krátkym driekom: bez 

acetabulárnej komponenty, necementovaná
 

5t509.01
Implantácia endoprotézy bedra: metafyzárna protéza hlavice femuru s krátkym driekom: bez 

acetabulárnej komponenty, cementovaná
5t509.01

Implantácia endoprotézy bedra: metafyzárna protéza hlavice femuru s krátkym driekom: bez 

acetabulárnej komponenty, cementovaná
 

5t509.10
Implantácia endoprotézy bedra: metafyzárna protéza hlavice femuru s krátkym driekom: s 

acetabulárnou komponentou, necementovaná
5t509.10

Implantácia endoprotézy bedra: metafyzárna protéza hlavice femuru s krátkym driekom: s 

acetabulárnou komponentou, necementovaná
 

5t509.11
Implantácia endoprotézy bedra: metafyzárna protéza hlavice femuru s krátkym driekom: s 

acetabulárnou komponentou, cementovaná
5t509.11

Implantácia endoprotézy bedra: metafyzárna protéza hlavice femuru s krátkym driekom: s 

acetabulárnou komponentou, cementovaná
 

5t509.12
Implantácia endoprotézy bedra: metafyzárna protéza hlavice femuru s krátkym driekom: s 

acetabulárnou komponentou, hybridná, čiastočne cementovaná
5t509.12

Implantácia endoprotézy bedra: metafyzárna protéza hlavice femuru s krátkym driekom: s 

acetabulárnou komponentou, hybridná, čiastočne cementovaná
 

5t50x.0 Implantácia endoprotézy bedra: iné implantácie endoprotézy bedra: necementovaná 5t50x.0 Implantácia endoprotézy bedra: iné implantácie endoprotézy bedra: necementovaná  

5t50x.1 Implantácia endoprotézy bedra: iné implantácie endoprotézy bedra: cementovaná 5t50x.1 Implantácia endoprotézy bedra: iné implantácie endoprotézy bedra: cementovaná  

5t50x.2 Implantácia endoprotézy bedra: iné implantácie endoprotézy bedra: hybridná 5t50x.2 Implantácia endoprotézy bedra: iné implantácie endoprotézy bedra: hybridná  

5t510 Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: revízia endoprotézy bedra bez výmeny 5t510 Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: revízia endoprotézy bedra bez výmeny  

5t511.00
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena femorálnej komponenty protézy hlavy 

femuru: na cervikokapitálnu necementovanú protézu hlavy femuru
5t511.00

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena femorálnej komponenty protézy hlavy 

femuru: na cervikokapitálnu necementovanú protézu hlavy femuru
 

5t511.01
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena femorálnej komponenty protézy hlavy 

femuru: na cervikokapitálnu cementovanú protézu hlavy femuru
5t511.01

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena femorálnej komponenty protézy hlavy 

femuru: na cervikokapitálnu cementovanú protézu hlavy femuru
 

5t511.2
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena femorálnej komponenty protézy hlavy 

femuru: na špeciálnu protézu hlavy femuru (napr. revízna, tumorózna, individuálna protéza)
5t511.2

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena femorálnej komponenty protézy hlavy 

femuru: na špeciálnu protézu hlavy femuru (napr. revízna, tumorózna, individuálna protéza)
 

5t511.3
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena femorálnej komponenty protézy hlavy 

femuru: na bipolárnu protézu hlavy femuru
5t511.3

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena femorálnej komponenty protézy hlavy 

femuru: na bipolárnu protézu hlavy femuru
 

5t511.4
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena femorálnej komponenty protézy hlavy 

femuru: hlavičky protézy
5t511.4

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena femorálnej komponenty protézy hlavy 

femuru: hlavičky protézy
 

5t511.80
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena femorálnej komponenty protézy hlavy 

femuru: na totálnu necementovanú protézu hlavy femuru
5t511.80

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena femorálnej komponenty protézy hlavy 

femuru: na totálnu necementovanú protézu hlavy femuru
 

5t511.81
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena femorálnej komponenty protézy hlavy 

femuru: na totálnu cementovanú protézu hlavy femuru
5t511.81

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena femorálnej komponenty protézy hlavy 

femuru: na totálnu cementovanú protézu hlavy femuru
 



5t511.82
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena femorálnej komponenty protézy hlavy 

femuru: na totálnu hybridnú protézu hlavy femuru
5t511.82

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena femorálnej komponenty protézy hlavy 

femuru: na totálnu hybridnú protézu hlavy femuru
 

5t511.x
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena femorálnej komponenty protézy hlavy 

femuru: ostatné
5t511.x

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena femorálnej komponenty protézy hlavy 

femuru: ostatné
 

5t512.10
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena acetabulárnej komponenty: na 

acetabulárnu komponentu, necementovanú
5t512.10

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena acetabulárnej komponenty: na 

acetabulárnu komponentu, necementovanú
 

5t512.11
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena acetabulárnej komponenty: na 

acetabulárnu komponentu, cementovanú
5t512.11

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena acetabulárnej komponenty: na 

acetabulárnu komponentu, cementovanú
 

5t512.20
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena acetabulárnej komponenty: na 

acetabulárnu komponentu, necementovanú s výmenou hlavičky
5t512.20

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena acetabulárnej komponenty: na 

acetabulárnu komponentu, necementovanú s výmenou hlavičky
 

5t512.21
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena acetabulárnej komponenty: na 

acetabulárnu komponentu, cementovanú s výmenou hlavičky
5t512.21

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena acetabulárnej komponenty: na 

acetabulárnu komponentu, cementovanú s výmenou hlavičky
 

5t512.3
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena acetabulárnej komponenty: na špeciálnu 

protézu hlavy femuru (napr. revízna, tumorózna, individuálna protéza)
5t512.2

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena acetabulárnej komponenty: na špeciálnu 

protézu hlavy femuru (napr. revízna, tumorózna, individuálna protéza)
1) 

5t512.60
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena acetabulárnej komponenty: izolovane 

inlay, bez výmeny jamky
5t512.60

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena acetabulárnej komponenty: izolovane 

inlay, bez výmeny jamky
 

5t512.61
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena acetabulárnej komponenty: izolovane 

inlay, bez výmeny jamky s výmenou hlavičky
5t512.61

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena acetabulárnej komponenty: izolovane 

inlay, bez výmeny jamky s výmenou hlavičky
 

5t512.80
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena acetabulárnej komponenty: na totálnu 

necementovanú protézu hlavy femuru
5t512.80

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena acetabulárnej komponenty: na totálnu 

necementovanú protézu hlavy femuru
 

5t512.81
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena acetabulárnej komponenty: na totálnu 

cementovanú protézu hlavy femuru
5t512.81

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena acetabulárnej komponenty: na totálnu 

cementovanú protézu hlavy femuru
 

5t512.82
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena acetabulárnej komponenty: na totálnu 

hybridnú protézu hlavy femuru
5t512.82

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena acetabulárnej komponenty: na totálnu 

hybridnú protézu hlavy femuru
 

5t512.x Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena acetabulárnej komponenty: ostatné 5t512.x Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena acetabulárnej komponenty: ostatné  

5t513.2
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena cementovanej totálnej endoprotézy: na 

špeciálnu protézu hlavy femuru (napr. revízna, tumorózna, individuálna protéza)
5t513.2

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena cementovanej totálnej endoprotézy: na 

špeciálnu protézu hlavy femuru (napr. revízna, tumorózna, individuálna protéza)
 

5t513.80
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena cementovanej totálnej endoprotézy: na 

totálnu necementovanú protézu hlavy femuru
5t513.80

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena cementovanej totálnej endoprotézy: na 

totálnu necementovanú protézu hlavy femuru
 

5t513.81
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena cementovanej totálnej endoprotézy: na 

totálnu cementovanú protézu hlavy femuru
5t513.81

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena cementovanej totálnej endoprotézy: na 

totálnu cementovanú protézu hlavy femuru
 

5t513.82
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena cementovanej totálnej endoprotézy: na 

totálnu hybridnú protézu hlavy femuru
5t513.82

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena cementovanej totálnej endoprotézy: na 

totálnu hybridnú protézu hlavy femuru
 

5t513.x
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena cementovanej totálnej endoprotézy: 

ostatné
5t513.x

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena cementovanej totálnej endoprotézy: 

ostatné
 

5t514.2
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena necementovanej totálnej endoprotézy: na 

špeciálnu protézu hlavy femuru (napr. revízna, tumorózna, individuálna protéza)
5t514.2

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena necementovanej totálnej endoprotézy: na 

špeciálnu protézu hlavy femuru (napr. revízna, tumorózna, individuálna protéza)
 

5t514.80
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena necementovanej totálnej endoprotézy: na 

totálnu necementovanú protézu hlavy femuru
5t514.80

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena necementovanej totálnej endoprotézy: na 

totálnu necementovanú protézu hlavy femuru
 

5t514.81
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena necementovanej totálnej endoprotézy: na 

totálnu cementovanú protézu hlavy femuru
5t514.81

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena necementovanej totálnej endoprotézy: na 

totálnu cementovanú protézu hlavy femuru
 

5t514.82
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena necementovanej totálnej endoprotézy: na 

totálnu hybridnú protézu hlavy femuru
5t514.82

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena necementovanej totálnej endoprotézy: na 

totálnu hybridnú protézu hlavy femuru
 

5t514.x
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena necementovanej totálnej endoprotézy: 

ostatné
5t514.x

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena necementovanej totálnej endoprotézy: 

ostatné
 

5t515.2
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena hybridnej totálnej endoprotézy: na 

špeciálnu protézu hlavy femuru (napr. revízna, tumorózna, individuálna protéza)
5t515.2

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena hybridnej totálnej endoprotézy: na 

špeciálnu protézu hlavy femuru (napr. revízna, tumorózna, individuálna protéza)
 

5t515.80
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena hybridnej totálnej endoprotézy: na totálnu 

necementovanú protézu hlavy femuru
5t515.80

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena hybridnej totálnej endoprotézy: na totálnu 

necementovanú protézu hlavy femuru
 

5t515.81
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena hybridnej totálnej endoprotézy: na totálnu 

cementovanú protézu hlavy femuru
5t515.81

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena hybridnej totálnej endoprotézy: na totálnu 

cementovanú protézu hlavy femuru
 

5t515.82
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena hybridnej totálnej endoprotézy: na totálnu 

hybridnú protézu hlavy femuru
5t515.82

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena hybridnej totálnej endoprotézy: na totálnu 

hybridnú protézu hlavy femuru
 

5t515.x Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena hybridnej totálnej endoprotézy: ostatné 5t515.x Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena hybridnej totálnej endoprotézy: ostatné  



5t516.2
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena totálnej endoprotézy: na špeciálnu protézu 

hlavy femuru (napr. revízna, tumorózna, individuálna protéza)
5t516.2

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena totálnej endoprotézy: na špeciálnu protézu 

hlavy femuru (napr. revízna, tumorózna, individuálna protéza)
 

5t516.80
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena totálnej endoprotézy: na špeciálnu totálnu 

necementovanú protézu hlavy femuru
5t516.80

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena totálnej endoprotézy: na špeciálnu totálnu 

necementovanú protézu hlavy femuru
 

5t516.81
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena totálnej endoprotézy: na špeciálnu totálnu 

cementovanú protézu hlavy femuru
5t516.81

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena totálnej endoprotézy: na špeciálnu totálnu 

cementovanú protézu hlavy femuru
 

5t516.82
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena totálnej endoprotézy: na špeciálnu totálnu 

hybridnú protézu hlavy femuru
5t516.82

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena totálnej endoprotézy: na špeciálnu totálnu 

hybridnú protézu hlavy femuru
 

5t516.x Revízia , výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena totálnej endoprotézy: špeciálnej: ostatné 5t516.x Revízia , výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena totálnej endoprotézy: špeciálnej: ostatné  

5t517 Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: odstránenie totálnej endoprotézy hlavy femuru 5t517 Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: odstránenie totálnej endoprotézy hlavy femuru  

5t518 Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: odstránenie cervikokapitálnej endoprotézy 5t518 Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: odstránenie cervikokapitálnej endoprotézy  

5t519 Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: odstránenie bipolárnej endoprotézy 5t519 Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: odstránenie bipolárnej endoprotézy  

5t51a
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: odstránenie povrchovej protézy hlavice femuru 

typu hip resurfacing
5t51a

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: odstránenie povrchovej protézy hlavice femuru 

typu hip resurfacing
 

5t51b Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: odstránenie acetabulárnej komponenty 5t51b Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: odstránenie acetabulárnej komponenty  

5t51c
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: odstránenie antiluxačnej acetabulárnej 

komponenty
5t51c

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: odstránenie antiluxačnej acetabulárnej 

komponenty
 

5t51d Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: odstránenie Snap fit acetabulárnej komponenty 5t51d Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: odstránenie Snap fit acetabulárnej komponenty  

5t51e Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: odstránenie totálnej špeciálnej endoprotézy 5t51e Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: odstránenie totálnej špeciálnej endoprotézy  

5t51f.2
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena bipolárnej cervikokapitálnej protézy: na 

špeciálnu protézu hlavy femuru (napr. revízna, tumorózna, individuálna protéza)
5t51f.2

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena bipolárnej cervikokapitálnej protézy: na 

špeciálnu protézu hlavy femuru (napr. revízna, tumorózna, individuálna protéza)
 

5t51f.31
revízia , výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena bipolárnej cervikokapitálnej protézy: na 

bipolárnu cementovanú cervikokapitálnu protézu
5t51f.31

revízia , výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena bipolárnej cervikokapitálnej protézy: na 

bipolárnu cementovanú cervikokapitálnu protézu
 

5t51f.80
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena bipolárnej cervikokapitálnej protézy: na 

totálnu necementovanú protézu hlavy femuru
5t51f.80

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena bipolárnej cervikokapitálnej protézy: na 

totálnu necementovanú protézu hlavy femuru
 

5t51f.81
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena bipolárnej cervikokapitálnej protézy: na 

totálnu cementovanú protézu hlavy femuru
5t51f.81

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena bipolárnej cervikokapitálnej protézy: na 

totálnu cementovanú protézu hlavy femuru
 

5t51f.82
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena bipolárnej cervikokapitálnej protézy: na 

totálnu hybridnú protézu hlavy femuru
5t51f.82

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena bipolárnej cervikokapitálnej protézy: na 

totálnu hybridnú protézu hlavy femuru
 

5t51f.x
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena bipolárnej cervikokapitálnej protézy: 

ostatné
5t51f.x

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena bipolárnej cervikokapitálnej protézy: 

ostatné
 

5t51g.2
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena povrchovej protézy hlavice femuru typu 

hip resurfacing: na špeciálnu protézu hlavy femuru (napr. revízna, tumorózna, individuálna protéza)
5t51g.2

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena povrchovej protézy hlavice femuru typu 

hip resurfacing: na špeciálnu protézu hlavy femuru (napr. revízna, tumorózna, individuálna protéza)
 

5t51g.50
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena povrchovej protézy hlavice femuru typu 

hip resurfacing: na povrchovú protézu hlavice femuru typu hip resurfacing, necementovanú
5t51g.50

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena povrchovej protézy hlavice femuru typu 

hip resurfacing: na povrchovú protézu hlavice femuru typu hip resurfacing, necementovanú
 

5t51g.51
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena povrchovej protézy hlavice femuru typu 

hip resurfacing: na povrchovú protézu hlavice femuru typu hip resurfacing, cementovanú
5t51g.51

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena povrchovej protézy hlavice femuru typu 

hip resurfacing: na povrchovú protézu hlavice femuru typu hip resurfacing, cementovanú
 

5t51g.80
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena povrchovej protézy hlavice femuru typu 

hip resurfacing: na totálnu necementovanú protézu hlavy femuru
5t51g.80

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena povrchovej protézy hlavice femuru typu 

hip resurfacing: na totálnu necementovanú protézu hlavy femuru
 

5t51g.81
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena povrchovej protézy hlavice femuru typu 

hip resurfacing: na totálnu cementovanú protézu hlavy femuru
5t51g.81

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena povrchovej protézy hlavice femuru typu 

hip resurfacing: na totálnu cementovanú protézu hlavy femuru
 

5t51g.82
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena povrchovej protézy hlavice femuru typu 

hip resurfacing: na totálnu hybridnú protézu hlavy femuru
5t51g.8

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena povrchovej protézy hlavice femuru typu 

hip resurfacing: na totálnu hybridnú protézu hlavy femuru
1) 

5t51g.x
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena povrchovej protézy hlavice femuru typu 

hip resurfacing: ostatné
5t51g.x

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena povrchovej protézy hlavice femuru typu 

hip resurfacing: ostatné
 

5t51h Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: odstránenie povrchovej náhradnej protézy 5t51h Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: odstránenie povrchovej náhradnej protézy  

5t51j.2
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena metafyzárnej protézy hlavice femuru s 

krátkym driekom: na špeciálnu protézu hlavy femuru (napr. revízna, tumorózna, individuálna protéza)
5t51j.2

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena metafyzárnej protézy hlavice femuru s 

krátkym driekom: na špeciálnu protézu hlavy femuru (napr. revízna, tumorózna, individuálna protéza)
 



5t51j.80
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena metafyzárnej protézy hlavice femuru s 

krátkym driekom: na totálnu necementovanú protézu hlavy femuru
5t51j.80

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena metafyzárnej protézy hlavice femuru s 

krátkym driekom: na totálnu necementovanú protézu hlavy femuru
 

5t51j.81
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena metafyzárnej protézy hlavice femuru s 

krátkym driekom: na totálnu cementovanú protézu hlavy femuru
5t51j.81

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena metafyzárnej protézy hlavice femuru s 

krátkym driekom: na totálnu cementovanú protézu hlavy femuru
 

5t51j.82
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena metafyzárnej protézy hlavice femuru s 

krátkym driekom: na totálnu hybridnú protézu hlavy femuru
5t51j.82

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena metafyzárnej protézy hlavice femuru s 

krátkym driekom: na totálnu hybridnú protézu hlavy femuru
 

5t51j.x
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena metafyzárnej protézy hlavice femuru s 

krátkym driekom: ostatné
5t51j.x

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: výmena metafyzárnej protézy hlavice femuru s 

krátkym driekom: ostatné
 

5t51k
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: odstránenie metafyzárnej protézy hlavice femuru s 

krátkym driekom
5t51k

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: odstránenie metafyzárnej protézy hlavice femuru s 

krátkym driekom
 

5t51x
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: ostatné revízie, výmeny alebo odstránenia 

endoprotézy bedra
5t51x

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy bedra: iné revízie, výmeny alebo odstránenia endoprotézy 

bedra
 2)

5t520.0 Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: unikondylárna protéza: necementovaná 5t520.0 Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: unikondylárna protéza: necementovaná  

5t520.1 Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: unikondylárna protéza: cementovaná 5t520.1 Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: unikondylárna protéza: cementovaná  

5t520.2 Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: unikondylárna protéza: hybridná 5t520.2 Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: unikondylárna protéza: hybridná  

5t521.0
Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: bikondylárna povrchová protéza bez spojenia 

(unconstrained), bez patelárnej náhrady: necementovaná
5t521.0

Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: bikondylárna povrchová protéza bez spojenia 

(unconstrained), bez patelárnej náhrady: necementovaná
 

5t521.1
Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: bikondylárna povrchová protéza bez spojenia 

(unconstrained), bez patelárnej náhrady: cementovaná
5t521.1

Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: bikondylárna povrchová protéza bez spojenia 

(unconstrained), bez patelárnej náhrady: cementovaná
 

5t521.2
Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: bikondylárna povrchová protéza bez spojenia 

(unconstrained), bez patelárnej náhrady: hybridná
5t521.2

Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: bikondylárna povrchová protéza bez spojenia 

(unconstrained), bez patelárnej náhrady: hybridná
 

5t522.0
Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: bikondylárna povrchová protéza bez spojenia 

(unconstrained) s patelárnou náhradou: necementovaná
5t522.0

Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: bikondylárna povrchová protéza bez spojenia 

(unconstrained) s patelárnou náhradou: necementovaná
 

5t522.1
Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: bikondylárna povrchová protéza bez spojenia 

(unconstrained) s patelárnou náhradou: cementovaná
5t522.1

Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: bikondylárna povrchová protéza bez spojenia 

(unconstrained) s patelárnou náhradou: cementovaná
 

5t522.2
Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: bikondylárna povrchová protéza bez spojenia 

(unconstrained) s patelárnou náhradou: hybridná
5t522.2

Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: bikondylárna povrchová protéza bez spojenia 

(unconstrained) s patelárnou náhradou: hybridná
 

5t523.0
Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: bikondylárna povrchová protéza čiastočne spojená 

(semiconstrained) bez patelárnej náhrady: necementovaná
5t523.0

Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: bikondylárna povrchová protéza čiastočne spojená 

(semiconstrained) bez patelárnej náhrady: necementovaná
 

5t523.1
Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: bikondylárna povrchová protéza čiastočne spojená 

(semiconstrained) bez patelárnej náhrady: cementovaná
5t523.1

Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: bikondylárna povrchová protéza čiastočne spojená 

(semiconstrained) bez patelárnej náhrady: cementovaná
 

5t523.2
Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: bikondylárna povrchová protéza čiastočne spojená 

(semiconstrained) bez patelárnej náhrady: hybridná
5t523.2

Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: bikondylárna povrchová protéza čiastočne spojená 

(semiconstrained) bez patelárnej náhrady: hybridná
 

5t524.0
Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: bikondylárna povrchová protéza čiastočne spojená 

(semiconstrained) s patelárnou náhradou: necementovaná
5t524.0

Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: bikondylárna povrchová protéza čiastočne spojená 

(semiconstrained) s patelárnou náhradou: necementovaná
 

5t524.1
Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: bikondylárna povrchová protéza čiastočne spojená 

(semiconstrained) s patelárnou náhradou: cementovaná
5t524.1

Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: bikondylárna povrchová protéza čiastočne spojená 

(semiconstrained) s patelárnou náhradou: cementovaná
 

5t524.2
Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: bikondylárna povrchová protéza čiastočne spojená 

(semiconstrained) s patelárnou náhradou: hybridná
5t524.2

Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: bikondylárna povrchová protéza čiastočne spojená 

(semiconstrained) s patelárnou náhradou: hybridná
 

5t525.0
Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: totálna endoprotéza kolena spojená (constrained) bez 

patelárnej náhrady: necementovaná
5t525.0

Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: totálna endoprotéza kolena spojená (constrained) bez 

patelárnej náhrady: necementovaná
 

5t525.1
Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: totálna endoprotéza kolena spojená (constrained) bez 

patelárnej náhrady: cementovaná
5t525.1

Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: totálna endoprotéza kolena spojená (constrained) bez 

patelárnej náhrady: cementovaná
 

5t525.2
Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: totálna endoprotéza kolena spojená (constrained) bez 

patelárnej náhrady: hybridná
5t525.2

Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: totálna endoprotéza kolena spojená (constrained) bez 

patelárnej náhrady: hybridná
 

5t526.0
Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: totálna endoprotéza kolena spojená (constrained) s 

patelárnou náhradou: necementovaná
5t526.0

Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: totálna endoprotéza kolena spojená (constrained) s 

patelárnou náhradou: necementovaná
 

5t526.1
Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: totálna endoprotéza kolena spojená (constrained) s 

patelárnou náhradou: cementovaná
5t526.1

Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: totálna endoprotéza kolena spojená (constrained) s 

patelárnou náhradou: cementovaná
 

5t526.2
Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: totálna endoprotéza kolena spojená (constrained) s 

patelárnou náhradou: hybridná
5t526.2

Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: totálna endoprotéza kolena spojená (constrained) s 

patelárnou náhradou: hybridná
 

5t527.10 Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: patelárna náhrada: necementovaná patelárna komponenta 5t527.10 Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: patelárna náhrada: necementovaná patelárna komponenta  

5t527.11 Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: patelárna náhrada: cementovaná patelárna komponenta 5t527.11 Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: patelárna náhrada: cementovaná patelárna komponenta  

5t527.20
Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: patelárna náhrada: patelofemorálna necementovaná 

náhrada
5t527.20

Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: patelárna náhrada: patelofemorálna necementovaná 

náhrada
 

5t527.21 Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: patelárna náhrada: patelofemorálna cementovaná náhrada 5t527.21 Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: patelárna náhrada: patelofemorálna cementovaná náhrada  



5t527.22 Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: patelárna náhrada: patelofemorálna hybridná náhrada 5t527.22 Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: patelárna náhrada: patelofemorálna hybridná náhrada  

5t527.30
Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: patelárna náhrada: izolovaná náhrada femorálnej plochy, 

necementovaná
5t527.30

Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: patelárna náhrada: patelofemorálna náhrada, 

necementovaná
 2)

5t527.31
Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: patelárna náhrada: izolovaná náhrada femorálnej plochy, 

cementovaná
5t527.31

Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: patelárna náhrada: patelofemorálna femorálna náhrada, 

cementovaná
 2)

5t528.0
Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: špeciálna protéza kolena (napr. revízna, tumorózna, 

individuálna protéza): necementovaná
5t528.0

Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: špeciálna protéza kolena (napr. revízna, tumorózna, 

individuálna protéza): necementovaná
 

5t528.1
Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: špeciálna protéza kolena (napr. revízna, tumorózna, 

individuálna protéza): cementovaná
5t528.1

Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: špeciálna protéza kolena (napr. revízna, tumorózna, 

individuálna protéza): cementovaná
 

5t528.2
Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: špeciálna protéza kolena (napr. revízna, tumorózna, 

individuálna protéza): hybridná
5t528.2

Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: špeciálna protéza kolena (napr. revízna, tumorózna, 

individuálna protéza): hybridná
 

5t529.1
Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: protéza kolena so zvýšenou ohybovou schopnosťou bez 

patelárnej náhrady: cementovaná
5t529.1

Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: protéza kolena so zvýšenou ohybovou schopnosťou bez 

patelárnej náhrady: cementovaná
 

5t529.2
Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: protéza kolena so zvýšenou ohybovou schopnosťou bez 

patelárnej náhrady: hybridná
5t529.2

Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: protéza kolena so zvýšenou ohybovou schopnosťou bez 

patelárnej náhrady: hybridná
 

5t52a.1
Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: protéza kolena so zvýšenou ohybovou schopnosťou s 

patelárnou náhradou: cementovaná
5t52a.1

Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: protéza kolena so zvýšenou ohybovou schopnosťou s 

patelárnou náhradou: cementovaná
 

5t52a.2
Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: protéza kolena so zvýšenou ohybovou schopnosťou s 

patelárnou náhradou: hybridná
5t52a.2

Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: protéza kolena so zvýšenou ohybovou schopnosťou s 

patelárnou náhradou: hybridná
 

5t52b Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: interpozičný nezakotvený implantát 5t52b Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: interpozičný nezakotvený implantát  

5t52c.0
Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: bikompartmentálna protéza bez patelárnej náhrady: 

necementovaná
5t52c.0

Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: bikompartmentálna protéza bez patelárnej náhrady: 

necementovaná
 

5t52c.1
Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: bikompartmentálna protéza bez patelárnej náhrady: 

cementovaná
5t52c.1

Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: bikompartmentálna protéza bez patelárnej náhrady: 

cementovaná
 

5t52c.2
Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: bikompartmentálna protéza bez patelárnej náhrady: 

hybridná
5t52c.2

Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: bikompartmentálna protéza bez patelárnej náhrady: 

hybridná
 

5t52d.0
Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: bikompartmentálna protéza s patelárnou náhradou: 

necementovaná
5t52d.0

Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: bikompartmentálna protéza s patelárnou náhradou: 

necementovaná
 

5t52d.1
Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: bikompartmentálna protéza s patelárnou náhradou: 

cementovaná
5t52d.1

Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: bikompartmentálna protéza s patelárnou náhradou: 

cementovaná
 

5t52d.2
Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: bikompartmentálna protéza s patelárnou náhradou: 

hybridná
5t52d.2

Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: bikompartmentálna protéza s patelárnou náhradou: 

hybridná
 

5t52e.0
Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: implantácia endoprotetickej kĺbnej náhrady bez pohybovej 

funkcie: necementovaná
5t52e.0

Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: implantácia endoprotetickej kĺbnej náhrady bez pohybovej 

funkcie: necementovaná
 

5t52e.1
Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: implantácia endoprotetickej kĺbnej náhrady bez pohybovej 

funkcie: cementovaná
5t52e.1

Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: implantácia endoprotetickej kĺbnej náhrady bez pohybovej 

funkcie: cementovaná
 

5t52e.2
Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: implantácia endoprotetickej kĺbnej náhrady bez pohybovej 

funkcie: hybridná
5t52e.2

Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: implantácia endoprotetickej kĺbnej náhrady bez pohybovej 

funkcie: hybridná
 

5t52x.0 Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: ostatné: necementovaná 5t52x.0 Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: ostatné: necementovaná  

5t52x.1 Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: ostatné: cementovaná 5t52x.1 Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: ostatné: cementovaná  

5t52x.2 Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: ostatné: hybridná 5t52x.2 Implantácia endoprotézy kolenného kĺbu: ostatné: hybridná  

5t530 Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: revízia bez výmeny 5t530 Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: revízia bez výmeny  

5t531.10
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena unikondylárnej protézy: na 

unikondylárnu protézu, necementovanú
5t531.10

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena unikondylárnej protézy: na 

unikondylárnu protézu, necementovanú
 

5t531.11
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena unikondylárnej protézy: na 

unikondylárnu protézu, cementovanú
5t531.11

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena unikondylárnej protézy: na 

unikondylárnu protézu, cementovanú
 

5t531.20
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena unikondylárnej protézy: na 

bikondylárnu povrchovú protézu bez patelárnej náhrady, necementovanú
5t531.20

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena unikondylárnej protézy: na 

bikondylárnu povrchovú protézu , bez patelárnej náhrady, necementovanú
 2)

5t531.21
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena unikondylárnej protézy: na 

bikondylárnu povrchovú protézu bez patelárnej náhrady, cementovanú
5t531.21

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena unikondylárnej protézy: na 

bikondylárnu povrchovú protézu, bez patelárnej náhrady, cementovanú
 2)

5t531.30
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena unikondylárnej protézy: na 

bikondylárnu povrchová protézu s patelárnou náhradou, necementovanú
5t531.30

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena unikondylárnej protézy: na 

bikondylárnu povrchová protézu s patelárnou náhradou, necementovanú
 

5t531.31
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena unikondylárnej protézy: na 

bikondylárnu povrchovú protézu s patelárnou náhradou, cementovanú
5t531.31

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena unikondylárnej protézy: na 

bikondylárnu povrchovú protézu s patelárnou náhradou, cementovanú
 

5t531.50
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena unikondylárnej protézy: na 

totálnu endoprotézu kolena spojenú, necementovanú
5t531.50

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena unikondylárnej protézy: na 

totálnu endoprotézu kolena spojenú, necementovanú
 



5t531.51
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena unikondylárnej protézy: na 

totálnu endoprotézu kolena spojenú, cementovanú
5t531.51

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena unikondylárnej protézy: na 

totálnu endoprotézu kolena spojenú, cementovanú
 

5t531.52
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena unikondylárnej protézy: na 

totálnu endoprotézu kolena spojenú hybridnú, čiastočne cementovanú
5t531.52

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena unikondylárnej protézy: na 

totálnu endoprotézu kolena spojenú hybridnú, čiastočne cementovanú
 

5t531.6 Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena unikondylárnej protézy: inlay 5t531.6 Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena unikondylárnej protézy: inlay  

5t531.x Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena unikondylárnej protézy: ostatné 5t531.x Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena unikondylárnej protézy: ostatné  

5t532.0
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikondylárnej povrchovej 

protézy: na bikondylárnu povrchovú protézu rovnakého typu
5t532.0

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikondylárnej povrchovej 

protézy: na bikondylárnu povrchovú protézu rovnakého typu
 

5t532.40
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikondylárnej povrchovej 

protézy: na bikondylárnu povrchovú protézu iného typu, necementovanú
5t532.40

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikondylárnej povrchovej 

protézy: na bikondylárnu povrchovú protézu iného typu, necementovanú
 

5t532.42
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikondylárnej povrchovej 

protézy: na bikondylárnu povrchovú protézu iného typu, hybridnú alebo cementovanú
5t532.42

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikondylárnej povrchovej 

protézy: na bikondylárnu povrchovú protézu iného typu, hybridnú alebo cementovanú
 

5t532.50
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikondylárnej povrchovej 

protézy: na totálnu endoprotézu kolena spojenú, necementovanú
5t532.50

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikondylárnej povrchovej 

protézy: na totálnu endoprotézu kolena spojenú, necementovanú
 

5t532.52
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikondylárnej povrchovej 

protézy: na totálnu endoprotézu kolena spojenú, hybridnú alebo cementovanú
5t532.52

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikondylárnej povrchovej 

protézy: na totálnu endoprotézu kolena spojenú, hybridnú alebo cementovanú
 

5t532.6
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikondylárnej povrchovej 

protézy: inlay
5t532.6

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikondylárnej povrchovej 

protézy: inlay
 

5t532.7
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikondylárnej povrchovej 

protézy: výmena femorálnej komponenty
5t532.7

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikondylárnej povrchovej 

protézy: výmena femorálnej komponenty
 

5t532.8
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikondylárnej povrchovej 

protézy: výmena tibiálnej komponenty
5t532.8

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikondylárnej povrchovej 

protézy: výmena tibiálnej komponenty
 

5t532.a0
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikondylárnej povrchovej 

protézy: na špeciálnu endoprotézu kolena, necementovanú
5t532.a0

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikondylárnej povrchovej 

protézy: na špeciálnu endoprotézu kolena, necementovanú
 

5t532.a1
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikondylárnej povrchovej 

protézy: na špeciálnu endoprotézu kolena, cementovanú
5t532.a1

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikondylárnej povrchovej 

protézy: na špeciálnu endoprotézu kolena, cementovanú
 

5t532.x
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikondylárnej povrchovej 

protézy: ostatné
5t532.x

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikondylárnej povrchovej 

protézy: ostatné
 

5t533.0
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena spojenej totálnej endoprotézy 

kolena: rovnakého typu
5t533.0

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena spojenej totálnej endoprotézy 

kolena: rovnakého typu
 

5t533.50
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena spojenej totálnej endoprotézy 

kolena: na totálnu endoprotézu kolena spojenú, necementovanú
5t533.50

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena spojenej totálnej endoprotézy 

kolena: na totálnu endoprotézu kolena spojenú, necementovanú
 

5t533.52
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena spojenej totálnej endoprotézy 

kolena: na totálnu endoprotézu kolena spojenú, hybridnú alebo cementovanú
5t533.52

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena spojenej totálnej endoprotézy 

kolena: na totálnu endoprotézu kolena spojenú, hybridnú alebo cementovanú
 

5t533.7
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena spojenej totálnej endoprotézy 

kolena: výmena femorálnej komponenty
5t533.7

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena spojenej totálnej endoprotézy 

kolena: výmena femorálnej komponenty
 

5t533.8
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena spojenej totálnej endoprotézy 

kolena: výmena tibiálnej komponenty
5t533.8

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena spojenej totálnej endoprotézy 

kolena: výmena tibiálnej komponenty
 

5t533.9
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena spojenej totálnej endoprotézy 

kolena: výmena patelárnej komponenty
5t533.9

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena spojenej totálnej endoprotézy 

kolena: výmena patelárnej komponenty
 

5t533.a0
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena spojenej totálnej endoprotézy 

kolena: na špeciálnu endoprotézu kolena, necementovanú
5t533.a0

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena spojenej totálnej endoprotézy 

kolena: na špeciálnu endoprotézu kolena, necementovanú
 

5t533.a1
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena spojenej totálnej endoprotézy 

kolena: na špeciálnu endoprotézu kolena, cementovanú
5t533.a1

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena spojenej totálnej endoprotézy 

kolena: na špeciálnu endoprotézu kolena, cementovanú
 

5t533.x
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena spojenej totálnej endoprotézy 

kolena: ostatné
5t533.x

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena spojenej totálnej endoprotézy 

kolena: ostatné
 

5t534.0
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena špeciálnej protézy: rovnakého 

typu
5t534.0

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena špeciálnej protézy: rovnakého 

typu
 

5t534.7
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena špeciálnej protézy: výmena 

femorálnej komponenty
5t534.7

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena špeciálnej protézy: výmena 

femorálnej komponenty
 

5t534.8
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena špeciálnej protézy: výmena 

tibiálnej komponenty
5t534.8

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena špeciálnej protézy: výmena 

tibiálnej komponenty
 

5t534.9
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena špeciálnej protézy: výmena 

patelárnej komponenty
5t534.9

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena špeciálnej protézy: výmena 

patelárnej komponenty
 

5t534.x Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena špeciálnej protézy: ostatné 5t534.x Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena špeciálnej protézy: ostatné  



5t535.10
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena patelárnej náhrady: na 

necementovanú patelárnu komponentu
5t535.10

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena patelárnej náhrady: na 

necementovanú patelárnu komponentu
 

5t535.11
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena patelárnej náhrady: na 

cementovanú patelárnu komponentu
5t535.11

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena patelárnej náhrady: na 

cementovanú patelárnu komponentu
 

5t535.20
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena patelárnej náhrady: na 

patelofemorálnu necementovanú náhradu
5t535.20

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena patelárnej náhrady: na 

patelofemorálnu necementovanú náhradu
 

5t535.21
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena patelárnej náhrady: na 

patelofemorálnu cementovanú náhradu
5t535.21

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena patelárnej náhrady: na 

patelofemorálnu cementovanú náhradu
 

5t535.22
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena patelárnej náhrady: na 

patelofemorálnu hybridnú náhradu
5t535.22

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena patelárnej náhrady: na 

patelofemorálnu hybridnú náhradu
 

5t535.30
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena patelárnej náhrady: na 

necementovanú femorálnu náhradu
5t535.30

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena patelárnej náhrady: na 

necementovanú femorálnu náhradu
 

5t535.31
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena patelárnej náhrady: na 

cementovanú femorálnu náhradu
5t535.31

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena patelárnej náhrady: na 

cementovanú femorálnu náhradu
 

5t536.42

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena protézy kolena so zvýšenou 

ohybovou schopnosťou: na protézu kolena so zvýšenou ohybovou schopnosťou bez patelárnej 

náhrady, hybridnú alebo cementovanú

5t536.42

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena protézy kolena so zvýšenou 

ohybovou schopnosťou: na protézu kolena so zvýšenou ohybovou schopnosťou bez patelárnej 

náhrady, hybridnú alebo cementovanú

 

5t536.52

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena protézy kolena so zvýšenou 

ohybovou schopnosťou: na protézu kolena so zvýšenou ohybovou schopnosťou s patelárnou 

náhradou, hybridnú alebo cementovanú

5t536.52

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena protézy kolena so zvýšenou 

ohybovou schopnosťou: na protézu kolena so zvýšenou ohybovou schopnosťou s patelárnou 

náhradou, hybridnú alebo cementovanú

 

5t536.60

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena protézy kolena so zvýšenou 

ohybovou schopnosťou: na totálnu endoprotézu kolena spojenú bez patelárnej náhrady, 

necementovanú

5t536.60

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena protézy kolena so zvýšenou 

ohybovou schopnosťou: na totálnu endoprotézu kolena spojenú bez patelárnej náhrady, 

necementovanú

 

5t536.61

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena protézy kolena so zvýšenou 

ohybovou schopnosťou: na totálnu endoprotézu kolena spojenú bez patelárnej náhrady, hybridnú 

alebo cementovanú

5t536.61

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena protézy kolena so zvýšenou 

ohybovou schopnosťou: na totálnu endoprotézu kolena spojenú bez patelárnej náhrady, hybridnú 

alebo cementovanú

 

5t536.70

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena protézy kolena so zvýšenou 

ohybovou schopnosťou: na totálnu endoprotézu kolena, spojenú s patelárnou náhradou, 

necementovanú

5t536.70

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena protézy kolena so zvýšenou 

ohybovou schopnosťou: na totálnu endoprotézu kolena, spojenú s patelárnou náhradou, 

necementovanú

 

5t536.71

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena protézy kolena so zvýšenou 

ohybovou schopnosťou: na totálnu endoprotézu kolena spojenú s patelárnou náhradou, hybridnú 

alebo cementovanú

5t536.71

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena protézy kolena so zvýšenou 

ohybovou schopnosťou: na totálnu endoprotézu kolena spojenú s patelárnou náhradou, hybridnú 

alebo cementovanú

 

5t536.90
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena protézy kolena so zvýšenou 

ohybovou schopnosťou: na špeciálnu endoprotézu kolena, necementovanú
5t536.90

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena protézy kolena so zvýšenou 

ohybovou schopnosťou: na špeciálnu endoprotézu kolena, necementovanú
 

5t536.92
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena protézy kolena so zvýšenou 

ohybovou schopnosťou: na špeciálnu endoprotézu kolena hybridnú alebo cementovanú
5t536.92

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena protézy kolena so zvýšenou 

ohybovou schopnosťou: na špeciálnu endoprotézu kolena hybridnú alebo cementovanú
 

5t536.x
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena protézy kolena so zvýšenou 

ohybovou schopnosťou: ostatné
5t536.x

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena protézy kolena so zvýšenou 

ohybovou schopnosťou: ostatné
 

5t537
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena interpozičného nezakotveného 

implantátu
5t537

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena interpozičného nezakotveného 

implantátu
 

5t538.20
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikompartmentálnej protézy: na 

bikondylárnu povrchovú protézu bez patelárnej náhrady, necementovaná
5t538.20

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikompartmentálnej protézy: na 

bikondylárnu povrchovú protézu bez patelárnej náhrady, necementovaná
 

5t538.22
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikompartmentálnej protézy: na 

bikondylárnu povrchovú protézu bez patelárnej náhrady, hybridnú alebo cementovanú
5t538.22

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikompartmentálnej protézy: na 

bikondylárnu povrchovú protézu bez patelárnej náhrady, hybridnú alebo cementovanú
 

5t538.30
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikompartmentálnej protézy: na 

bikondylárnu povrchovú protézu s patelárnou náhradou, necementovanú
5t538.30

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikompartmentálnej protézy: na 

bikondylárnu povrchovú protézu s patelárnou náhradou, necementovanú
 

5t538.32
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikompartmentálnej protézy: na 

bikondylárnu povrchovú protézu s patelárnou náhradou, hybridnú alebo cementovanú
5t538.32

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikompartmentálnej protézy: na 

bikondylárnu povrchovú protézu s patelárnou náhradou, hybridnú alebo cementovanú
 

5t538.60
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikompartmentálnej protézy: na 

totálnu endoprotézu kolena spojenú bez patelárnej náhrady, necementovanú
5t538.60

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikompartmentálnej protézy: na 

totálnu endoprotézu kolena spojenú bez patelárnej náhrady, necementovanú
 

5t538.62
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikompartmentálnej protézy: na 

totálnu endoprotézu kolena spojenú bez patelárnej náhrady, hybridnú alebo cementovanú
5t538.62

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikompartmentálnej protézy: na 

totálnu endoprotézu kolena spojenú bez patelárnej náhrady, hybridnú alebo cementovanú
 

5t538.70
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikompartmentálnej protézy: na 

totálnu endoprotézu kolena spojenú s patelárnou náhradou, necementovanú
5t538.70

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikompartmentálnej protézy: na 

totálnu endoprotézu kolena spojenú s patelárnou náhradou, necementovanú
 



5t538.72
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikompartmentálnej protézy: na 

totálnu endoprotézu kolena spojenú s patelárnou náhradou, hybridnú alebo cementovanú
5t538.72

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikompartmentálnej protézy: na 

totálnu endoprotézu kolena spojenú s patelárnou náhradou, hybridnú alebo cementovanú
 

5t538.8
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikompartmentálnej protézy: 

výmena tibiálnej komponenty
5t538.8

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikompartmentálnej protézy: 

výmena tibiálnej komponenty
 

5t538.9
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikompartmentálnej protézy: 

výmena femorálnej komponenty
5t538.7

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikompartmentálnej protézy: 

výmena femorálnej komponenty
1) 

5t538.a
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikompartmentálnej protézy: na 

bikompartmentálnu protézu bez patelárnej náhrady
5t538.a

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikompartmentálnej protézy: na 

bikompartmentálnu protézu bez patelárnej náhrady
 

5t538.b
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikompartmentálnej protézy: na 

bikompartmentálnu protézu s patelárnou náhradou
5t538.b

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikompartmentálnej protézy: na 

bikompartmentálnu protézu s patelárnou náhradou
 

5t538.c
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikompartmentálnej protézy: 

výmena inlay
5t538.6

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikompartmentálnej protézy: 

výmena inlay
1) 

5t538.x
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikompartmentálnej protézy: 

ostatné
5t538.x

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena bikompartmentálnej protézy: 

ostatné
 

5t539.0
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena endoprotetickej kĺbnej náhrady 

bez pohybovej funkcie: čiastočná výmena bez obnovy funkcie kĺbu
5t539.0

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena endoprotetickej kĺbnej náhrady 

bez pohybovej funkcie: čiastočná výmena bez obnovy funkcie kĺbu
 

5t539.1
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena endoprotetickej kĺbnej náhrady 

bez pohybovej funkcie: čiastočná výmena s obnovou funkcie kĺbu
5t539.1

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: výmena endoprotetickej kĺbnej náhrady 

bez pohybovej funkcie: čiastočná výmena s obnovou funkcie kĺbu
 

5t53a Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: odstránenie unikondylárnej protézy 5t53a Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: odstránenie unikondylárnej protézy  

5t53b
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: odstránenie bikondylárnej povrchovej 

protézy
5t53b

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: odstránenie bikondylárnej povrchovej 

protézy
 

5t53c
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: odstránenie spojenej totálnej 

endoprotézy kolena
5t53c

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: odstránenie spojenej totálnej 

endoprotézy kolena
 

5t53d Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: odstránenie patelárnej náhrady 5t53d Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: odstránenie patelárnej náhrady  

5t53e Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: odstránenie špeciálnej protézy 5t53e Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: odstránenie špeciálnej protézy  

5t53f
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: odstránenie protézy kolena so zvýšenou 

ohybovou schopnosťou
5t53f

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: odstránenie protézy kolena so zvýšenou 

ohybovou schopnosťou
 

5t53g
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: odstránenie interpozičného 

nezakotveného implantátu
5t53g

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: odstránenie interpozičného 

nezakotveného implantátu
 

5t53h Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: odstránenie bikompartmentálnej protézy 5t53h Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: odstránenie bikompartmentálnej protézy  

5t53j
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: odstránenie endoprotetickej kĺbnej 

náhrady bez pohybovej funkcie
5t53j

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: odstránenie endoprotetickej kĺbnej 

náhrady bez pohybovej funkcie
 

5t53x Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: ostatné 5t53x Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy kolenného kĺbu: ostatné  

5t540.0
Implantácia endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: čiastočná protéza v oblasti humeru: povrchová 

protéza hlavice humeru typu resurfacing
5t540.0

Implantácia endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: čiastočná protéza v oblasti humeru: povrchová 

protéza hlavice humeru typu resurfacing
 

5t540.1
Implantácia endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: čiastočná protéza v oblasti humeru: 

cervikokapitálna protéza hlavy humeru
5t540.1

Implantácia endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: čiastočná protéza v oblasti humeru: 

cervikokapitálna protéza hlavy humeru
 

5t540.x Implantácia endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: čiastočná protéza v oblasti humeru: ostatné 5t540.x Implantácia endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: čiastočná protéza v oblasti humeru: ostatné  

5t541 Implantácia endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: protéza glenoidu 5t541 Implantácia endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: protéza glenoidu  

5t542.0
Implantácia endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: totálna endoprotéza ramenného kĺbu: 

konvenčná totálna protéza ramena
5t542.0

Implantácia endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: totálna endoprotéza ramenného kĺbu: 

konvenčná totálna protéza ramena
 

5t542.1
Implantácia endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: totálna endoprotéza ramenného kĺbu: reverzná 

totálna protéza ramena
5t542.1

Implantácia endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: totálna endoprotéza ramenného kĺbu: reverzná 

totálna protéza ramena
 

5t543 Implantácia endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: protéza hlavičky rádia 5t543 Implantácia endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: protéza hlavičky rádia  

5t544 Implantácia endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: totálna endoprotéza lakťa, nespojená 5t544 Implantácia endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: totálna endoprotéza lakťa, nespojená  

5t545 Implantácia endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: totálna endoprotéza lakťa, spojená 5t545 Implantácia endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: totálna endoprotéza lakťa, spojená  

5t546 Implantácia endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: náhrada distálnej humerálnej kĺbnej plochy 5t546 Implantácia endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: náhrada distálnej humerálnej kĺbnej plochy  

5t547 Implantácia endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: protéza hlavičky ulny 5t547 Implantácia endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: protéza hlavičky ulny  

5t548 Implantácia endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: endoprotéza zápästia 5t548 Implantácia endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: endoprotéza zápästia  

5t549.1 Implantácia endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: endoprotéza kĺbov prstov: 1 protéza 5t549.1 Implantácia endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: endoprotéza kĺbov prstov: 1 protéza  



5t549.2 Implantácia endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: endoprotéza kĺbov prstov: 2 protézy 5t549.2 Implantácia endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: endoprotéza kĺbov prstov: 2 protézy  

5t549.3 Implantácia endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: endoprotéza kĺbov prstov: 3 protézy 5t549.3 Implantácia endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: endoprotéza kĺbov prstov: 3 protézy  

5t549.4 Implantácia endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: endoprotéza kĺbov prstov: 4 protézy 5t549.4 Implantácia endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: endoprotéza kĺbov prstov: 4 protézy  

5t549.5 Implantácia endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: endoprotéza kĺbov prstov: 5 protéz 5t549.5 Implantácia endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: endoprotéza kĺbov prstov: 5 protéz  

5t549.6 Implantácia endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: endoprotéza kĺbov prstov: 6 a viac protéz 5t549.6 Implantácia endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: endoprotéza kĺbov prstov: 6 a viac protéz  

5t54a Implantácia endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: endoprotéza karpometakarpálneho kĺbu palca 5t54a Implantácia endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: endoprotéza karpometakarpálneho kĺbu palca  

5t54x Implantácia endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: ostatné 5t54x Implantácia endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: ostatné  

5t550.0
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: revízia bez výmeny: 

humeroglenoidálny kĺb
5t550.0

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: revízia bez výmeny: 

humeroglenoidálny kĺb
 

5t550.4 Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: revízia bez výmeny-laktový kĺb 5t550.4 Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: revízia bez výmeny-laktový kĺb  

5t550.7 Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: revízia bez výmeny-zápästie 5t550.7 Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: revízia bez výmeny-zápästie  

5t550.u Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: revízia bez výmeny: kĺby palca 5t550.u Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: revízia bez výmeny: kĺby palca  

5t550.v Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: revízia bez výmeny: kĺby prsta 5t550.v Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: revízia bez výmeny: kĺby prsta  

5t551
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: výmena endoprotézy hlavice 

humeru
5t551

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: výmena endoprotézy hlavice 

humeru
 

5t552.0
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: výmena totálnej endoprotézy 

ramenného kĺbu: na konvenčnú totálnu protézu ramena
5t552.0

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: výmena totálnej endoprotézy 

ramenného kĺbu: na konvenčnú totálnu protézu ramena
 

5t552.1
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: výmena totálnej endoprotézy 

ramenného kĺbu: na reverznú totálnu protézu ramena
5t552.1

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: výmena totálnej endoprotézy 

ramenného kĺbu: na reverznú totálnu protézu ramena
 

5t553
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: výmena endoprotézy hlavičky 

rádia
5t553

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: výmena endoprotézy hlavičky 

rádia
 

5t554
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: výmena totálnej endoportézy 

lakťa
5t554

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: výmena totálnej endoportézy 

lakťa
 

5t555 Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: výmena endoprotézy zápästia 5t555 Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: výmena endoprotézy zápästia  

5t556
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: výmena endoprotézy kĺbu 

prsta
5t556

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: výmena endoprotézy kĺbu 

prsta
 

5t557
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: odstránenie endoprotézy 

hlavice humeru
5t557

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: odstránenie endoprotézy 

hlavice humeru
 

5t558
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: odstránenie totálnej 

endoprotézy ramenného kĺbu
5t558

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: odstránenie totálnej 

endoprotézy ramenného kĺbu
 

5t559
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: odstránenie endoprotézy 

hlavičky rádia
5t559

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: odstránenie endoprotézy 

hlavičky rádia
 

5t55a
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: odstránenie totálnej 

endoprotézy lakťa
5t55a

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: odstránenie totálnej 

endoprotézy lakťa
 

5t55b
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: odstránenie endoprotézy 

zápästia ruky
5t55b

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: odstránenie endoprotézy 

zápästia ruky
 

5t55c
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: odstránenie endoprotézy kĺbu 

prsta
5t55c

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: odstránenie endoprotézy kĺbu 

prsta
 

5t55d
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: výmena karpometakarpálnej 

protézy palca
5t55d

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: výmena karpometakarpálnej 

protézy palca
 

5t55e
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: odstránenie 

karpometakarpálnej protézy palca
5t55e

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: odstránenie 

karpometakarpálnej protézy palca
 

5t55f
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: výmena povrchovej 

endoprotézy ramena typu resurfacing
5t55f

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: výmena povrchovej 

endoprotézy ramena typu resurfacing
 

5t55g
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: odstránenie povrchovej 

endoprotézy ramena typu resurfacing
5t55g

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: odstránenie povrchovej 

endoprotézy ramena typu resurfacing
 

5t55h Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: výmena endoprotézy glenoidu 5t55h Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: výmena endoprotézy glenoidu  

5t55j
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: odstránenie endoprotézy 

glenoidu
5t55j

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: odstránenie endoprotézy 

glenoidu
 



5t55k.1
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: čiastočná výmena totálnej 

endoprotézy ramenného kĺbu: 1 protéza
5t55k.1

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: čiastočná výmena totálnej 

endoprotézy ramenného kĺbu: 1 protéza
 

5t55k.2
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: čiastočná výmena totálnej 

endoprotézy ramenného kĺbu: 2 protézy
5t55k.2

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: čiastočná výmena totálnej 

endoprotézy ramenného kĺbu: 2 protézy
 

5t55k.3
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: čiastočná výmena totálnej 

endoprotézy ramenného kĺbu: 3 protézy
5t55k.3

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: čiastočná výmena totálnej 

endoprotézy ramenného kĺbu: 3 protézy
 

5t55x Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: ostatné 5t55x Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch hornej končatiny: ostatné  

5t560.0 Implantácia endoprotézy na kĺboch dolnej končatiny: endoprotéza členkového kĺbu: necementovaná 5t560.0 Implantácia endoprotézy na kĺboch dolnej končatiny: endoprotéza členkového kĺbu: necementovaná  

5t560.1 Implantácia endoprotézy na kĺboch dolnej končatiny: endoprotéza členkového kĺbu: cementovaná 5t560.1 Implantácia endoprotézy na kĺboch dolnej končatiny: endoprotéza členkového kĺbu: cementovaná  

5t560.2
Implantácia endoprotézy na kĺboch dolnej končatiny: endoprotéza členkového kĺbu: hybridná, 

čiastočne cementovaná
5t560.2

Implantácia endoprotézy na kĺboch dolnej končatiny: endoprotéza členkového kĺbu: hybridná, 

čiastočne cementovaná
 

5t561 Implantácia endoprotézy na kĺboch dolnej končatiny: endoprotéza priehlavku 5t561 Implantácia endoprotézy na kĺboch dolnej končatiny: endoprotéza priehlavku  

5t562 Implantácia endoprotézy na kĺboch dolnej končatiny: endoprotéza prednožia a prstov nohy 5t562 Implantácia endoprotézy na kĺboch dolnej končatiny: endoprotéza prednožia a prstov nohy  

5t56x Implantácia endoprotézy na kĺboch dolnej končatiny: ostatné 5t56x Implantácia endoprotézy na kĺboch dolnej končatiny: ostatné  

5t570 Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch dolnej končatiny: revízia bez výmeny 5t570 Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch dolnej končatiny: revízia bez výmeny  

5t571.00
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch dolnej končatiny: výmena endoprotézy 

členkového kĺbu: na endoportézu členkového kĺbu, necementovanú
5t571.00

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch dolnej končatiny: výmena endoprotézy 

členkového kĺbu: na endoportézu členkového kĺbu, necementovanú
 

5t571.01
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch dolnej končatiny: výmena endoprotézy 

členkového kĺbu: na endoprotézu členkového kĺbu, cementovanú
5t571.01

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch dolnej končatiny: výmena endoprotézy 

členkového kĺbu: na endoprotézu členkového kĺbu, cementovanú
 

5t571.1
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch dolnej končatiny: výmena endoprotézy 

členkového kĺbu: výmena tibiálnej komponenty
5t571.1

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch dolnej končatiny: výmena endoprotézy 

členkového kĺbu: výmena tibiálnej komponenty
 

5t571.2
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch dolnej končatiny: výmena endoprotézy 

členkového kĺbu: výmena klzného jadra
5t571.2

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch dolnej končatiny: výmena endoprotézy 

členkového kĺbu: výmena klzného jadra
 

5t571.3
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch dolnej končatiny: výmena endoprotézy 

členkového kĺbu: výmena talárnej komponenty
5t571.3

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch dolnej končatiny: výmena endoprotézy 

členkového kĺbu: výmena talárnej komponenty
 

5t572
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch dolnej končatiny: výmena endoprotézy 

priehlavku
5t572

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch dolnej končatiny: výmena endoprotézy 

priehlavku
 

5t573
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch dolnej končatiny: endoportézy prednožia a 

prstov nohy
5t573

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch dolnej končatiny: endoportézy prednožia a 

prstov nohy
 

5t575
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch dolnej končatiny: odstránenie endoprotézy 

členkového kĺbu
5t575

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch dolnej končatiny: odstránenie endoprotézy 

členkového kĺbu
 

5t576
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch dolnej končatiny: odstránenie endoprotézy 

priehlavku
5t576

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch dolnej končatiny: odstránenie endoprotézy 

priehlavku
 

5t577
Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch dolnej končatiny: odstránenie endoprotézy 

prednožia a prstov nohy
5t577

Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch dolnej končatiny: odstránenie endoprotézy 

prednožia a prstov nohy
 

5t57x Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch dolnej končatiny: ostatné 5t57x Revízia, výmena a odstránenie endoprotézy na kĺboch dolnej končatiny: ostatné  

5t580
Implantácia, revízia, výmena a odstránenie čiastočnej kostnej náhrady a totálnej kostnej náhrady: 

implantácia náhrady časti kosti
5t580

Implantácia, revízia, výmena a odstránenie čiastočnej kostnej náhrady a totálnej kostnej náhrady: 

implantácia náhrady časti kosti
 

5t581.2
Implantácia, revízia, výmena a odstránenie čiastočnej kostnej náhrady a totálnej kostnej náhrady: 

implantácia totálnej kostnej náhrady: humerus
5t581.2

Implantácia, revízia, výmena a odstránenie čiastočnej kostnej náhrady a totálnej kostnej náhrady: 

implantácia totálnej kostnej náhrady: humerus
 

5t581.g
Implantácia, revízia, výmena a odstránenie čiastočnej kostnej náhrady a totálnej kostnej náhrady: 

implantácia totálnej kostnej náhrady: femur
5t581.g

Implantácia, revízia, výmena a odstránenie čiastočnej kostnej náhrady a totálnej kostnej náhrady: 

implantácia totálnej kostnej náhrady: femur
 

5t581.x
Implantácia, revízia, výmena a odstránenie čiastočnej kostnej náhrady a totálnej kostnej náhrady: 

implantácia totálnej kostnej náhrady-iná
5t581.x

Implantácia, revízia, výmena a odstránenie čiastočnej kostnej náhrady a totálnej kostnej náhrady: 

implantácia totálnej kostnej náhrady-iná
 

5t582
Implantácia, revízia, výmena a odstránenie čiastočnej kostnej náhrady a totálnej kostnej náhrady: 

revízia kostnej náhrady bez výmeny
5t582

Implantácia, revízia, výmena a odstránenie čiastočnej kostnej náhrady a totálnej kostnej náhrady: 

revízia kostnej náhrady bez výmeny
 

5t583
Implantácia, revízia, výmena a odstránenie čiastočnej kostnej náhrady a totálnej kostnej náhrady: 

výmena čiastočnej kostnej náhrady
5t583

Implantácia, revízia, výmena a odstránenie čiastočnej kostnej náhrady a totálnej kostnej náhrady: 

výmena čiastočnej kostnej náhrady
 

5t584.2
Implantácia, revízia, výmena a odstránenie čiastočnej kostnej náhrady a totálnej kostnej náhrady: 

výmena totálnej kostnej náhrady: humerus
5t584.2

Implantácia, revízia, výmena a odstránenie čiastočnej kostnej náhrady a totálnej kostnej náhrady: 

výmena totálnej kostnej náhrady: humerus
 

5t584.g
Implantácia, revízia, výmena a odstránenie čiastočnej kostnej náhrady a totálnej kostnej náhrady: 

výmena totálnej kostnej náhrady: femur
5t584.g

Implantácia, revízia, výmena a odstránenie čiastočnej kostnej náhrady a totálnej kostnej náhrady: 

výmena totálnej kostnej náhrady: femur
 

5t584.x
Implantácia, revízia, výmena a odstránenie čiastočnej kostnej náhrady a totálnej kostnej náhrady: 

výmena totálnej kostnej náhrady: ostatné
5t584.x

Implantácia, revízia, výmena a odstránenie čiastočnej kostnej náhrady a totálnej kostnej náhrady: 

výmena totálnej kostnej náhrady: iné
 2)

5t585
Implantácia, revízia, výmena a odstránenie čiastočnej kostnej náhrady a totálnej kostnej náhrady: 

odstránenie čiastočnej kostnej náhrady
5t585

Implantácia, revízia, výmena a odstránenie čiastočnej kostnej náhrady a totálnej kostnej náhrady: 

odstránenie čiastočnej kostnej náhrady
 



5t586.2
Implantácia, revízia, výmena a odstránenie čiastočnej kostnej náhrady a totálnej kostnej náhrady: 

odstránenie totálnej kostnej náhrady: humerus
5t586.2

Implantácia, revízia, výmena a odstránenie čiastočnej kostnej náhrady a totálnej kostnej náhrady: 

odstránenie totálnej kostnej náhrady: humerus
 

5t586.g
Implantácia, revízia, výmena a odstránenie čiastočnej kostnej náhrady a totálnej kostnej náhrady: 

odstránenie totálnej kostnej náhrady: femur
5t586.g

Implantácia, revízia, výmena a odstránenie čiastočnej kostnej náhrady a totálnej kostnej náhrady: 

odstránenie totálnej kostnej náhrady: femur
 

5t586.x
Implantácia, revízia, výmena a odstránenie čiastočnej kostnej náhrady a totálnej kostnej náhrady: 

odstránenie totálnej kostnej náhrady: ostatné
5t586.x

Implantácia, revízia, výmena a odstránenie čiastočnej kostnej náhrady a totálnej kostnej náhrady: 

odstránenie totálnej kostnej náhrady: iné
 2)

5t587
Implantácia, revízia, výmena a odstránenie čiastočnej kostnej náhrady a totálnej kostnej náhrady: 

implantácia stimulátora rastu kosti
5t587

Implantácia, revízia, výmena a odstránenie čiastočnej kostnej náhrady a totálnej kostnej náhrady: 

implantácia stimulátora rastu kosti
 

5t58x
Implantácia, revízia, výmena a odstránenie čiastočnej kostnej náhrady a totálnej kostnej náhrady: 

ostatné
5t58x

Implantácia, revízia, výmena a odstránenie čiastočnej kostnej náhrady a totálnej kostnej náhrady: 

ostatné
 

5t590.0
Iné plastické kĺbne zákroky: artroplastika bedrového kĺbu s osteotómiou bedra: jednoduchá 

osteotómia
5t590.0

Iné plastické kĺbne zákroky: artroplastika bedrového kĺbu s osteotómiou bedra: jednoduchá 

osteotómia
 

5t590.1 Iné plastické kĺbne zákroky: artroplastika bedrového kĺbu s osteotómiou bedra: tripleosteotómia 5t590.1 Iné plastické kĺbne zákroky: artroplastika bedrového kĺbu s osteotómiou bedra: tripleosteotómia  

5t590.x Iné plastické kĺbne zákroky: artroplastika bedrového kĺbu s osteotómiou bedra: ostatné 5t590.x Iné plastické kĺbne zákroky: artroplastika bedrového kĺbu s osteotómiou bedra: ostatné  

5t591 Iné plastické kĺbne zákroky: plastika striešky acetabula 5t591 Iné plastické kĺbne zákroky: plastika striešky acetabula  

5t592 Iné plastické kĺbne zákroky: Girdlestonova resekcia na bedrovom kĺbe: primárna 5t592 Iné plastické kĺbne zákroky: Girdlestonova resekcia na bedrovom kĺbe: primárna  

5t593 Iné plastické kĺbne zákroky: resekčná artroplastika na ramennom kĺbe 5t593 Iné plastické kĺbne zákroky: resekčná artroplastika na ramennom kĺbe  

5t594 Iné plastické kĺbne zákroky: resekčná artroplastika na lakti 5t594 Iné plastické kĺbne zákroky: resekčná artroplastika na lakti  

5t595 Iné plastické kĺbne zákroky: resekčná artroplastika na zápästí 5t595 Iné plastické kĺbne zákroky: resekčná artroplastika na zápästí  

5t596 Iné plastické kĺbne zákroky: resekčná artroplastika na kolene 5t596 Iné plastické kĺbne zákroky: resekčná artroplastika na kolene  

5t597 Iné plastické kĺbne zákroky: resekčná artroplastika na členku 5t597 Iné plastické kĺbne zákroky: resekčná artroplastika na členku  

5t598 Iné plastické kĺbne zákroky: resekčná artroplastika na kĺboch šlapy 5t598 Iné plastické kĺbne zákroky: resekčná artroplastika na kĺboch šlapy  

5t599 Iné plastické kĺbne zákroky: zavedenie dočasného spacera po vybratí endoprotézy 5t599 Iné plastické kĺbne zákroky: zavedenie dočasného spacera po vybratí endoprotézy  

5t59a
Iné plastické kĺbne zákroky: komplexná primoimplantácia kĺbnej endoprotézy s kostnou náhradou 

a/alebo náhradou susediacich kĺbov
5t59a

Iné plastické kĺbne zákroky: komplexná primoimplantácia kĺbnej endoprotézy s kostnou náhradou 

a/alebo náhradou susediacich kĺbov
 

5t59b
Iné plastické kĺbne zákroky: komplexná výmenná operácia kĺbnej endoprotézy s kostnou náhradou 

a/alebo náhradou susediacich kĺbov
5t59b

Iné plastické kĺbne zákroky: komplexná výmenná operácia kĺbnej endoprotézy s kostnou náhradou 

a/alebo náhradou susediacich kĺbov
 

5t59c Iné plastické kĺbne zákroky: implantácia alebo výmena tumoróznej endoprotézy 5t59c Iné plastické kĺbne zákroky: implantácia alebo výmena tumoróznej endoprotézy  

5t59d
Iné plastické kĺbne zákroky: implantácia alebo výmena modulárnej endoprotézy pri kostnom defekte s 

kĺbnou alebo kostnou čiastočnou náhradou alebo individuálne zhotoveným implantátom
5t59d

Iné plastické kĺbne zákroky: implantácia alebo výmena modulárnej endoprotézy pri kostnom defekte s 

kĺbnou alebo kostnou čiastočnou náhradou alebo individuálne zhotoveným implantátom
 

5t59e Iné plastické kĺbne zákroky: použitie hypoalergénnej kostnej náhrady a osteosyntetického materiálu 5t59e Iné plastické kĺbne zákroky: použitie hypoalergénnej kostnej náhrady a osteosyntetického materiálu  

5t59f Iné plastické kĺbne zákroky: výmena dočasného spacera 5t59f Iné plastické kĺbne zákroky: výmena dočasného spacera  

5t59g Iné plastické kĺbne zákroky: odstránenie dočasného spacera 5t59g Iné plastické kĺbne zákroky: odstránenie dočasného spacera  

5t59h Iné plastické kĺbne zákroky: plastika dna acetabula 5t59h Iné plastické kĺbne zákroky: plastika dna acetabula  

5t59i Iné plastické kĺbne zákroky: použitie pokrytých endoprotéz 5t59i Iné plastické kĺbne zákroky: použitie pokrytých endoprotéz  

5t59x Iné plastické kĺbne zákroky: ostatné 5t59x Iné plastické kĺbne zákroky: ostatné  

5t600 Incízie pri patologicky postihnutom kostnom a kĺbovom tkanive chrbtice: debridement 5t600 Incízie pri patologicky postihnutom kostnom a kĺbovom tkanive chrbtice: debridement  

5t601 Incízie pri patologicky postihnutom kostnom a kĺbovom tkanive chrbtice: sekvestrotómia 5t601 Incízie pri patologicky postihnutom kostnom a kĺbovom tkanive chrbtice: sekvestrotómia  

5t602 Incízie pri patologicky postihnutom kostnom a kĺbovom tkanive chrbtice: denervácia faciet 5t602 Incízie pri patologicky postihnutom kostnom a kĺbovom tkanive chrbtice: denervácia faciet  

5t603 Incízie pri patologicky postihnutom kostnom a kĺbovom tkanive chrbtice: odstránenie cudzieho telesa 5t603 Incízie pri patologicky postihnutom kostnom a kĺbovom tkanive chrbtice: odstránenie cudzieho telesa  

5t604 Incízie pri patologicky postihnutom kostnom a kĺbovom tkanive chrbtice: drenáž 5t604 Incízie pri patologicky postihnutom kostnom a kĺbovom tkanive chrbtice: drenáž  

5t605 Incízie pri patologicky postihnutom kostnom a kĺbovom tkanive chrbtice: revízia fistuly 5t605 Incízie pri patologicky postihnutom kostnom a kĺbovom tkanive chrbtice: revízia fistuly  

5t606
Incízie pri patologicky postihnutom kostnom a kĺbovom tkanive chrbtice: revízia fistuly so 

sekvestrotómiou
5t606

Incízie pri patologicky postihnutom kostnom a kĺbovom tkanive chrbtice: revízia fistuly so 

sekvestrotómiou
 

5t60x Incízie pri patologicky postihnutom kostnom a kĺbovom tkanive chrbtice: ostatné 5t60x Incízie pri patologicky postihnutom kostnom a kĺbovom tkanive chrbtice: ostatné  

5t610 Excízia z poškodenej medzistavcovej platničky: excízia medzistavcovej platničky 5t610 Excízia z poškodenej medzistavcovej platničky: excízia medzistavcovej platničky  

5t611 Excízia z poškodenej medzistavcovej platničky: odstránenie voľného sekvestra 5t611 Excízia z poškodenej medzistavcovej platničky: odstránenie voľného sekvestra  

5t612 Excízia z poškodenej medzistavcovej platničky: excízia platničky s radikulárnou dekompresiou 5t612 Excízia z poškodenej medzistavcovej platničky: excízia platničky s radikulárnou dekompresiou  

5t613 Excízia z poškodenej medzistavcovej platničky: excízia extraforaminálne uloženej platničky 5t613 Excízia z poškodenej medzistavcovej platničky: excízia extraforaminálne uloženej platničky  



5t614 Excízia z poškodenej medzistavcovej platničky: perkutánna excízia platničky bez endoskopie 5t614 Excízia z poškodenej medzistavcovej platničky: perkutánna excízia platničky bez endoskopie  

5t615 Excízia z poškodenej medzistavcovej platničky: perkutánna excízia platničky s endoskopiou 5t615 Excízia z poškodenej medzistavcovej platničky: perkutánna excízia platničky s endoskopiou  

5t616 Excízia z poškodenej medzistavcovej platničky: reoperácia pri recidíve 5t616 Excízia z poškodenej medzistavcovej platničky: reoperácia pri recidíve  

5t617 Excízia z poškodenej medzistavcovej platničky: reoperácia s radikulolýzou pri recidíve 5t617 Excízia z poškodenej medzistavcovej platničky: reoperácia s radikulolýzou pri recidíve  

5t618 Excízia z poškodenej medzistavcovej platničky: perkutánna redukcia objemu platničky 5t618 Excízia z poškodenej medzistavcovej platničky: perkutánna redukcia objemu platničky  

5t61x Excízia z poškodenej medzistavcovej platničky: ostatné 5t61x Excízia z poškodenej medzistavcovej platničky: ostatné  

5t620 Excízia z poškodeného kostného a kĺbneho tkaniva chrbtice: spondylofyt (osteofyt) 5t620 Excízia z poškodeného kostného a kĺbneho tkaniva chrbtice: spondylofyt (osteofyt)  

5t621 Excízia z poškodeného kostného a kĺbneho tkaniva chrbtice: parciálna excízia tela stavca 5t621 Excízia z poškodeného kostného a kĺbneho tkaniva chrbtice: parciálna excízia tela stavca  

5t622 Excízia z poškodeného kostného a kĺbneho tkaniva chrbtice: totálna excízia tela stavca 5t622 Excízia z poškodeného kostného a kĺbneho tkaniva chrbtice: totálna excízia tela stavca  

5t623 Excízia z poškodeného kostného a kĺbneho tkaniva chrbtice: resekcia Dens epistrophei 5t623 Excízia z poškodeného kostného a kĺbneho tkaniva chrbtice: resekcia Dens epistrophei  

5t624 Excízia z poškodeného kostného a kĺbneho tkaniva chrbtice: parciálna artrektómia 5t624 Excízia z poškodeného kostného a kĺbneho tkaniva chrbtice: parciálna artrektómia  

5t625 Excízia z poškodeného kostného a kĺbneho tkaniva chrbtice: totálna artrektómia 5t625 Excízia z poškodeného kostného a kĺbneho tkaniva chrbtice: totálna artrektómia  

5t626 Excízia z poškodeného kostného a kĺbneho tkaniva chrbtice: foraminektómia 5t626 Excízia z poškodeného kostného a kĺbneho tkaniva chrbtice: foraminektómia  

5t627
Excízia z poškodeného kostného a kĺbneho tkaniva chrbtice: viaceré segmenty stavcov a naliehajúce 

štruktúry
5t627

Excízia z poškodeného kostného a kĺbneho tkaniva chrbtice: viaceré segmenty stavcov a naliehajúce 

štruktúry
 

5t628 Excízia z poškodeného kostného a kĺbneho tkaniva chrbtice: stavcový oblúk 5t628 Excízia z poškodeného kostného a kĺbneho tkaniva chrbtice: stavcový oblúk  

5t629 Excízia z poškodeného kostného a kĺbneho tkaniva chrbtice: stavcový oblúk a naliehajúce štruktúry 5t629 Excízia z poškodeného kostného a kĺbneho tkaniva chrbtice: stavcový oblúk a naliehajúce štruktúry  

5t62x Excízia z poškodeného kostného a kĺbneho tkaniva chrbtice: ostatné 5t62x Excízia z poškodeného kostného a kĺbneho tkaniva chrbtice: ostatné  

5t639
Kostná náhrada na chrbtici: transplantácie autológnej spongiózy (štepu) alebo kortikospongiózneho 

štepu
5t639

Kostná náhrada na chrbtici: transplantácie autológnej spongiózy (štepu) alebo kortikospongiózneho 

štepu
 

5t63a.0
Kostná náhrada na chrbtici: použitie kostného materiálu z kolagénnych vlákien: bez obohatenia 

rastovými bunkami kosti
5t63a.0

Kostná náhrada na chrbtici: použitie kostného materiálu z kolagénnych vlákien: bez obohatenia 

rastovými bunkami kosti
 

5t63a.1
Kostná náhrada na chrbtici: použitie kostného materiálu z kolagénnych vlákien: s obohatením 

rastovými bunkami kosti
5t63a.1

Kostná náhrada na chrbtici: použitie kostného materiálu z kolagénnych vlákien: s obohatením 

rastovými bunkami kosti
 

5t63b.0
Kostná náhrada na chrbtici: použite keramického kostného materiálu: bez obohatenia rastovými 

bunkami kosti
5t63b.0

Kostná náhrada na chrbtici: použite keramického kostného materiálu: bez obohatenia rastovými 

bunkami kosti
 

5t63b.1
Kostná náhrada na chrbtici: použite keramického kostného materiálu: s obohatením rastovými 

bunkami kosti
5t63b.1

Kostná náhrada na chrbtici: použite keramického kostného materiálu: s obohatením rastovými 

bunkami kosti
 

5t63c Kostná náhrada na chrbtici: použite humánnej demineralizovanej kostnej matrix 5t63c Kostná náhrada na chrbtici: použite humánnej demineralizovanej kostnej matrix  

5t63d Kostná náhrada na chrbtici: použitie alogénneho kostného transplantátu 5t63d Kostná náhrada na chrbtici: použitie alogénneho kostného transplantátu  

5t63e Kostná náhrada na chrbtici: použitie xenogénneho kostného transplantátu 5t63e Kostná náhrada na chrbtici: použitie xenogénneho kostného transplantátu  

5t63x Kostná náhrada na chrbtici: ostatné 5t63x Kostná náhrada na chrbtici: ostatné  

5t641.1 Spondylodéza: dorzálna: 1 segment 5t641.1 Spondylodéza: dorzálna: 1 segment  

5t641.2 Spondylodéza: dorzálna: 2 segmenty 5t641.2 Spondylodéza: dorzálna: 2 segmenty  

5t641.3 Spondylodéza: dorzálna: 3 segmenty 5t641.3 Spondylodéza: dorzálna: 3 segmenty  

5t641.4 Spondylodéza: dorzálna: 4 segmenty 5t641.4 Spondylodéza: dorzálna: 4 segmenty  

5t641.5 Spondylodéza: dorzálna: 5 segmentov 5t641.5 Spondylodéza: dorzálna: 5 segmentov  

5t641.6 Spondylodéza: dorzálna: 6 a viac segmentov 5t641.6 Spondylodéza: dorzálna: 6 a viac segmentov  

5t642.1 Spondylodéza: ventrálna: 1 segment 5t642.1 Spondylodéza: ventrálna: 1 segment  

5t642.2 Spondylodéza: ventrálna: 2 segmenty 5t642.2 Spondylodéza: ventrálna: 2 segmenty  

5t642.3 Spondylodéza: ventrálna: 3 segmenty 5t642.3 Spondylodéza: ventrálna: 3 segmenty  

5t642.4 Spondylodéza: ventrálna: 4 segmenty 5t642.4 Spondylodéza: ventrálna: 4 segmenty  

5t642.5 Spondylodéza: ventrálna: 5 segmentov 5t642.5 Spondylodéza: ventrálna: 5 segmentov  

5t642.6 Spondylodéza: ventrálna: 6 a viac segmentov 5t642.6 Spondylodéza: ventrálna: 6 a viac segmentov  

5t643.1 Spondylodéza: dorzálna a ventrálna kombinovaná, medzi stavcami: 1 segment 5t643.1 Spondylodéza: dorzálna a ventrálna kombinovaná, medzi stavcami: 1 segment  

5t643.2 Spondylodéza: dorzálna a ventrálna kombinovaná, medzi stavcami: 2 segmenty 5t643.2 Spondylodéza: dorzálna a ventrálna kombinovaná, medzi stavcami: 2 segmenty  

5t643.3 Spondylodéza: dorzálna a ventrálna kombinovaná, medzi stavcami: 3 segmenty 5t643.3 Spondylodéza: dorzálna a ventrálna kombinovaná, medzi stavcami: 3 segmenty  

5t643.4 Spondylodéza: dorzálna a ventrálna kombinovaná, medzi stavcami: 4 segmenty 5t643.4 Spondylodéza: dorzálna a ventrálna kombinovaná, medzi stavcami: 4 segmenty  

5t643.5 Spondylodéza: dorzálna a ventrálna kombinovaná, medzi stavcami: 5 segmentov 5t643.5 Spondylodéza: dorzálna a ventrálna kombinovaná, medzi stavcami: 5 segmentov  

5t643.6 Spondylodéza: dorzálna a ventrálna kombinovaná, medzi stavcami: 6 a viac segmentov 5t643.6 Spondylodéza: dorzálna a ventrálna kombinovaná, medzi stavcami: 6 a viac segmentov  



5t64x Spondylodéza: ostatné 5t64x Spondylodéza: ostatné  

5t650.1
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: náhrada tela stavca 

implantátom: 1 stavec
5t650.1

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: náhrada tela stavca 

implantátom: 1 stavec
 

5t650.2
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: náhrada tela stavca 

implantátom: 2 stavce
5t650.2

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: náhrada tela stavca 

implantátom: 2 stavce
 

5t650.3
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: náhrada tela stavca 

implantátom: 3 stavce
5t650.3

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: náhrada tela stavca 

implantátom: 3 stavce
 

5t650.4
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: náhrada tela stavca 

implantátom: 4 stavce
5t650.4

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: náhrada tela stavca 

implantátom: 4 stavce
 

5t650.5
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: náhrada tela stavca 

implantátom: 5 a viac stavcov
5t650.5

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: náhrada tela stavca 

implantátom: 5 a viac stavcov
 

5t651.1
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: náhrada tela stavca 

osobitným materiálom: 1 stavec
5t651.1

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: náhrada tela stavca 

osobitným materiálom: 1 stavec
 

5t651.2
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: náhrada tela stavca 

osobitným materiálom: 2 stavce
5t651.2

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: náhrada tela stavca 

osobitným materiálom: 2 stavce
 

5t651.3
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: náhrada tela stavca 

osobitným materiálom: 3 stavce
5t651.3

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: náhrada tela stavca 

osobitným materiálom: 3 stavce
 

5t651.4
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: náhrada tela stavca 

osobitným materiálom: 4 stavce
5t651.4

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: náhrada tela stavca 

osobitným materiálom: 4 stavce
 

5t651.5
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: náhrada tela stavca 

osobitným materiálom: 5 a viac stavcov
5t651.5

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: náhrada tela stavca 

osobitným materiálom: 5 a viac stavcov
 

5t652
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: predný podporný štep bez 

korekcie
5t652

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: predný podporný štep bez 

korekcie
 

5t653
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: predný podporný štep s 

korekcou
5t653

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: predný podporný štep s 

korekcou
 

5t654
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: kyfektómia (napríklad podľa 

Lindseth-Selzera)
5t654

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: kyfektómia (napríklad podľa 

Lindseth-Selzera)
 

5t655
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: dorzálna korekcia bez 

ventrálneho uvoľnenia
5t655

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: dorzálna korekcia bez 

ventrálneho uvoľnenia
 

5t656
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: dorzálna korekcia s 

ventrálnym uvoľnením
5t656

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: dorzálna korekcia s 

ventrálnym uvoľnením
 

5t657 Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: dorzoventrálna korekcia 5t657 Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: dorzoventrálna korekcia  

5t658
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: kolumnotómia a 

polysegmentálna dorzálna lordotizačná spondylodéza (DLS) podľa Zielkeho
5t658

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: kolumnotómia a 

polysegmentálna dorzálna lordotizačná spondylodéza (DLS) podľa Zielkeho
 

5t659
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: kolumnotómia a 

transpedikulárna subtrakčná osteotómia (napr. podľa Thomasena alebo Hsu-Yau-Leonga)
5t659

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: kolumnotómia a 

transpedikulárna subtrakčná osteotómia (napr. podľa Thomasena alebo Hsu-Yau-Leonga)
 

5t65a

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: kolumnotómia a 

monosegmentálna cervikotorakálna lordotizačná spondylodéza (napr. podľa Masona, Urista alebo 

Simmonsa)

5t65a

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: kolumnotómia a 

monosegmentálna cervikotorakálna lordotizačná spondylodéza (napr. podľa Masona, Urista alebo 

Simmonsa)

 

5t65b
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: epifyzeodéza, dorzo-ventrálna 

(u detí)
5t65b

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: epifyzeodéza, dorzo-ventrálna 

(u detí)
 

5t65c
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: epifyzeodéza s dorzálnou 

fúziou stavca, unilaterálna (u detí)
5t65c

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: epifyzeodéza s dorzálnou 

fúziou stavca, unilaterálna (u detí)
 

5t65d
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: epifyzeodéza s dorzálnou 

fúziou stavca, bilaterálna (u detí)
5t65d

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: epifyzeodéza s dorzálnou 

fúziou stavca, bilaterálna (u detí)
 

5t65e.1
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: epifyzeodéza na usmernenie 

rastu skobami s pamäťovým efektom (Shape Memory Alloy Staples): 1 skoba
5t65e.1

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: epifyzeodéza na usmernenie 

rastu skobami s pamäťovým efektom (Shape Memory Alloy Staples): 1 skoba
 

5t65e.2
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: epifyzeodéza na usmernenie 

rastu skobami s pamäťovým efektom (Shape Memory Alloy Staples): 2 skoby
5t65e.2

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: epifyzeodéza na usmernenie 

rastu skobami s pamäťovým efektom (Shape Memory Alloy Staples): 2 skoby
 

5t65e.3
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: epifyzeodéza na usmernenie 

rastu skobami s pamäťovým efektom (Shape Memory Alloy Staples): 3 skoby
5t65e.3

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: epifyzeodéza na usmernenie 

rastu skobami s pamäťovým efektom (Shape Memory Alloy Staples): 3 skoby
 

5t65e.4
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: epifyzeodéza na usmernenie 

rastu skobami s pamäťovým efektom (Shape Memory Alloy Staples): 4 skoby
5t65e.4

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: epifyzeodéza na usmernenie 

rastu skobami s pamäťovým efektom (Shape Memory Alloy Staples): 4 skoby
 

5t65e.5
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: epifyzeodéza na usmernenie 

rastu skobami s pamäťovým efektom (Shape Memory Alloy Staples): 5 skôb
5t65e.5

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: epifyzeodéza na usmernenie 

rastu skobami s pamäťovým efektom (Shape Memory Alloy Staples): 5 skôb
 

5t65e.6
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: epifyzeodéza na usmernenie 

rastu skobami s pamäťovým efektom (Shape Memory Alloy Staples): 6 skôb
5t65e.6

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: epifyzeodéza na usmernenie 

rastu skobami s pamäťovým efektom (Shape Memory Alloy Staples): 6 skôb
 



5t65e.7
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: epifyzeodéza na usmernenie 

rastu skobami s pamäťovým efektom (Shape Memory Alloy Staples): 7 skôb
5t65e.7

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: epifyzeodéza na usmernenie 

rastu skobami s pamäťovým efektom (Shape Memory Alloy Staples): 7 skôb
 

5t65e.8
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: epifyzeodéza na usmernenie 

rastu skobami s pamäťovým efektom (Shape Memory Alloy Staples): 8 skôb
5t65e.8

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: epifyzeodéza na usmernenie 

rastu skobami s pamäťovým efektom (Shape Memory Alloy Staples): 8 skôb
 

5t65e.9
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: epifyzeodéza na usmernenie 

rastu skobami s pamäťovým efektom (Shape Memory Alloy Staples): 9 skôb
5t65e.9

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: epifyzeodéza na usmernenie 

rastu skobami s pamäťovým efektom (Shape Memory Alloy Staples): 9 skôb
 

5t65e.a
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: epifyzeodéza na usmernenie 

rastu skobami s pamäťovým efektom (Shape Memory Alloy Staples): 10 skôb
5t65e.a

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: epifyzeodéza na usmernenie 

rastu skobami s pamäťovým efektom (Shape Memory Alloy Staples): 10 skôb
 

5t65e.b
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: epifyzeodéza na usmernenie 

rastu skobami s pamäťovým efektom (Shape Memory Alloy Staples): 11 skôb
5t65e.b

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: epifyzeodéza na usmernenie 

rastu skobami s pamäťovým efektom (Shape Memory Alloy Staples): 11 skôb
 

5t65e.c
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: epifyzeodéza na usmernenie 

rastu skobami s pamäťovým efektom (Shape Memory Alloy Staples): 12 skôb
5t65e.c

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: epifyzeodéza na usmernenie 

rastu skobami s pamäťovým efektom (Shape Memory Alloy Staples): 12 skôb
 

5t65e.d
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: epifyzeodéza na usmernenie 

rastu skobami s pamäťovým efektom (Shape Memory Alloy Staples): 13 skôb
5t65e.d

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: epifyzeodéza na usmernenie 

rastu skobami s pamäťovým efektom (Shape Memory Alloy Staples): 13 skôb
 

5t65f
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: subkutánna fixácia 

(inštrumentácia) podľa Harringtona (u detí)
5t65f

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: subkutánna fixácia 

(inštrumentácia) podľa Harringtona (u detí)
 

5t65g.a0
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: dorzálna (inštrumentovaná) 

korektívna spondylodéza: 3-6 segmentov, primárne nestabilné
5t65g.a0

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: dorzálna (inštrumentovaná) 

korektívna spondylodéza: 3-6 segmentov, primárne nestabilné
 

5t65g.a1
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: dorzálna (inštrumentovaná) 

korektívna spondylodéza: 3-6 segmentov, primárne stabilné
5t65g.a1

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: dorzálna (inštrumentovaná) 

korektívna spondylodéza: 3-6 segmentov, primárne stabilné
 

5t65g.b0
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: dorzálna (inštrumentovaná) 

korektívna spondylodéza: 7 -10 segmentov, primárne nestabilné
5t65g.b0

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: dorzálna (inštrumentovaná) 

korektívna spondylodéza: 7 -10 segmentov, primárne nestabilné
 

5t65g.b1
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: dorzálna (inštrumentovaná) 

korektívna spondylodéza: 7 -10 segmentov, primárne stabilné
5t65g.b1

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: dorzálna (inštrumentovaná) 

korektívna spondylodéza: 7 -10 segmentov, primárne stabilné
 

5t65g.c0
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: dorzálna (inštrumentovaná) 

korektívna spondylodéza: 11 a viac segmentov, primárne nestabilné
5t65g.c0

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: dorzálna (inštrumentovaná) 

korektívna spondylodéza: 11 a viac segmentov, primárne nestabilné
 

5t65g.c1
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: dorzálna (inštrumentovaná) 

korektívna spondylodéza: 11 a viac segmentov, primárne stabilné
5t65g.c1

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: dorzálna (inštrumentovaná) 

korektívna spondylodéza: 11 a viac segmentov, primárne stabilné
 

5t65h.a0
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: predná (inštrumentovaná) 

korektívna spondylodéza: 3-6 segmentov, primárne nestabilné
5t65h.a0

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: predná (inštrumentovaná) 

korektívna spondylodéza: 3-6 segmentov, primárne nestabilné
 

5t65h.a1
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: predná (inštrumentovaná) 

korektívna spondylodéza: 3-6 segmentov, primárne stabilné
5t65h.a1

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: predná (inštrumentovaná) 

korektívna spondylodéza: 3-6 segmentov, primárne stabilné
 

5t65h.b0
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: predná (inštrumentovaná) 

korektívna spondylodéza: 7 -10 segmentov, primárne nestabilné
5t65h.b0

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: predná (inštrumentovaná) 

korektívna spondylodéza: 7 -10 segmentov, primárne nestabilné
 

5t65h.b1
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: predná (inštrumentovaná) 

korektívna spondylodéza: 7 -10 segmentov, primárne stabilné
5t65h.b1

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: predná (inštrumentovaná) 

korektívna spondylodéza: 7 -10 segmentov, primárne stabilné
 

5t65h.c0
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: predná (inštrumentovaná) 

korektívna spondylodéza: 11 a viac segmentov, primárne nestabilné
5t65h.c0

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: predná (inštrumentovaná) 

korektívna spondylodéza: 11 a viac segmentov, primárne nestabilné
 

5t65h.c1
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: predná (inštrumentovaná) 

korektívna spondylodéza: 11 a viac segmentov, primárne stabilné
5t65h.c1

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: predná (inštrumentovaná) 

korektívna spondylodéza: 11 a viac segmentov, primárne stabilné
 

5t65j.a0
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: zadná a predná kombinovaná 

(inštrumentovaná) korektívna spondylodéza: 3-6 segmentov, primárne nestabilné
5t65j.a0

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: zadná a predná kombinovaná 

(inštrumentovaná) korektívna spondylodéza: 3-6 segmentov, primárne nestabilné
 

5t65j.a1
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: zadná a predná kombinovaná 

(inštrumentovaná) korektívna spondylodéza: 3-6 segmentov, primárne stabilné
5t65j.a1

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: zadná a predná kombinovaná 

(inštrumentovaná) korektívna spondylodéza: 3-6 segmentov, primárne stabilné
 

5t65j.b0
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: zadná a predná kombinovaná 

(inštrumentovaná) korektívna spondylodéza: 7 -10 segmentov, primárne nestabilné
5t65j.b0

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: zadná a predná kombinovaná 

(inštrumentovaná) korektívna spondylodéza: 7 -10 segmentov, primárne nestabilné
 

5t65j.b1
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: zadná a predná kombinovaná 

(inštrumentovaná) korektívna spondylodéza: 7 -10 segmentov, primárne stabilné
5t65j.b1

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: zadná a predná kombinovaná 

(inštrumentovaná) korektívna spondylodéza: 7 -10 segmentov, primárne stabilné
 

5t65j.c0
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: zadná a predná kombinovaná 

(inštrumentovaná) korektívna spondylodéza: 11 a viac segmentov, primárne nestabilné
5t65j.c0

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: zadná a predná kombinovaná 

(inštrumentovaná) korektívna spondylodéza: 11 a viac segmentov, primárne nestabilné
 

5t65j.c1
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: zadná a predná kombinovaná 

(inštrumentovaná) korektívna spondylodéza: 11 a viac segmentov, primárne stabilné
5t65j.c1

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: zadná a predná kombinovaná 

(inštrumentovaná) korektívna spondylodéza: 11 a viac segmentov, primárne stabilné
 



5t65k.1
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: korekcia deformít chrbtice 

implantáciou vertikálne expanddovateľnými protetickými titánovými rebrami (VEPTR): 1 implantát
5t65k.1

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: korekcia deformít chrbtice 

implantáciou vertikálne expanddovateľnými protetickými titánovými rebrami (VEPTR): 1 implantát
 

5t65k.2
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: korekcia deformít chrbtice 

implantáciou vertikálne expanddovateľnými protetickými titánovými rebrami (VEPTR): 2 implantáty
5t65k.2

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: korekcia deformít chrbtice 

implantáciou vertikálne expanddovateľnými protetickými titánovými rebrami (VEPTR): 2 implantáty
 

5t65k.3
Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: korekcia deformít chrbtice 

implantáciou vertikálne expanddovateľnými protetickými titánovými rebrami (VEPTR): 3 implantáty
5t65k.3

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: korekcia deformít chrbtice 

implantáciou vertikálne expanddovateľnými protetickými titánovými rebrami (VEPTR): 3 implantáty
 

5t65k.4

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: korekcia deformít chrbtice 

implantáciou vertikálne expanddovateľnými protetickými titánovými rebrami (VEPTR): 4 a viac 

implantátov

5t65k.4

Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: korekcia deformít chrbtice 

implantáciou vertikálne expanddovateľnými protetickými titánovými rebrami (VEPTR): 4 a viac 

implantátov

 

5t65x Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: ostatné 5t65x Náhrada tela stavca a komplexná rekonštrukcia na chrbtici napr. kyfóza: ostatné  

5t660.1 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): drôtová serkláž: 1 segment 5t660.1 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): drôtová serkláž: 1 segment  

5t660.2 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): drôtová serkláž: 2 segmenty 5t660.2 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): drôtová serkláž: 2 segmenty  

5t660.3 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): drôtová serkláž: 3 segmenty 5t660.3 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): drôtová serkláž: 3 segmenty  

5t660.4 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): drôtová serkláž: 4 a viac segmentov 5t660.4 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): drôtová serkláž: 4 a viac segmentov  

5t661.1 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): skrutkou: 1 segment 5t661.1 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): skrutkou: 1 segment  

5t661.2 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): skrutkou: 2 segmenty 5t661.2 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): skrutkou: 2 segmenty  

5t661.3 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): skrutkou: 3 segmenty 5t661.3 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): skrutkou: 3 segmenty  

5t661.4 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): skrutkou: 4 a viac segmentov 5t661.4 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): skrutkou: 4 a viac segmentov  

5t662.1 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): skobou: 1 segment 5t662.1 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): skobou: 1 segment  

5t662.2 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): skobou: 2 segmenty 5t662.2 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): skobou: 2 segmenty  

5t662.3 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): skobou: 3 segmenty 5t662.3 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): skobou: 3 segmenty  

5t662.4 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): skobou: 4 a viac segmentov 5t662.4 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): skobou: 4 a viac segmentov  

5t663.1 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): ventrálny systém skrutiek a dláh: 1 segment 5t663.1 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): ventrálny systém skrutiek a dláh: 1 segment  

5t663.2 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): ventrálny systém skrutiek a dláh: 2 segmenty 5t663.2 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): ventrálny systém skrutiek a dláh: 2 segmenty  

5t663.3 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): ventrálny systém skrutiek a dláh: 3 segmenty 5t663.3 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): ventrálny systém skrutiek a dláh: 3 segmenty  

5t663.4
Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): ventrálny systém skrutiek a dláh: 4 a viac 

segmentov
5t663.4

Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): ventrálny systém skrutiek a dláh: 4 a viac 

segmentov
 

5t664.1 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): dorzálny systém skrutiek a dláh: 1 segment 5t664.1 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): dorzálny systém skrutiek a dláh: 1 segment  

5t664.2 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): dorzálny systém skrutiek a dláh: 2 segmenty 5t664.2 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): dorzálny systém skrutiek a dláh: 2 segmenty  

5t664.3 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): dorzálny systém skrutiek a dláh: 3 segmenty 5t664.3 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): dorzálny systém skrutiek a dláh: 3 segmenty  

5t664.4
Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): dorzálny systém skrutiek a dláh: 4 a viac 

segmentov
5t664.4

Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): dorzálny systém skrutiek a dláh: 4 a viac 

segmentov
 

5t665.1 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): systém skrutiek a tyčí: 1 segment 5t665.1 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): systém skrutiek a tyčí: 1 segment  

5t665.2 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): systém skrutiek a tyčí: 2 segmenty 5t665.2 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): systém skrutiek a tyčí: 2 segmenty  

5t665.3 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): systém skrutiek a tyčí: 3 segmenty 5t665.3 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): systém skrutiek a tyčí: 3 segmenty  

5t665.4 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): systém skrutiek a tyčí: 4 a viac segmentov 5t665.4 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): systém skrutiek a tyčí: 4 a viac segmentov  

5t666.1 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): háčkové dlahy: 1 segment 5t666.1 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): háčkové dlahy: 1 segment  

5t666.2 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): háčkové dlahy: 2 segmenty 5t666.2 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): háčkové dlahy: 2 segmenty  

5t666.3 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): háčkové dlahy: 3 segmenty 5t666.3 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): háčkové dlahy: 3 segmenty  

5t666.4 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): háčkové dlahy: 4 a viac segmentov 5t666.4 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): háčkové dlahy: 4 a viac segmentov  

5t667.1 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): intervertebrálny cage: 1 segment 5t667.1 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): intervertebrálny cage: 1 segment  

5t667.2 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): intervertebrálny cage: 2 segmenty 5t667.2 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): intervertebrálny cage: 2 segmenty  

5t667.3 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): intervertebrálny cage: 3 segmenty 5t667.3 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): intervertebrálny cage: 3 segmenty  

5t667.4 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): intervertebrálny cage: 4 a viac segmentov 5t667.4 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): intervertebrálny cage: 4 a viac segmentov  



5t668.1 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): fixačný interný systém: 1 segment 5t668.1 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): fixačný interný systém: 1 segment  

5t668.2 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): fixačný interný systém: 2 segmenty 5t668.2 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): fixačný interný systém: 2 segmenty  

5t668.3 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): fixačný interný systém: 3 segmenty 5t668.3 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): fixačný interný systém: 3 segmenty  

5t668.4 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): fixačný interný systém: 4 a viac segmentov 5t668.4 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): fixačný interný systém: 4 a viac segmentov  

5t66x.1 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): ostatné: 1 segment 5t66x.1 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): iné: 1 segment  2)

5t66x.2 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): ostatné: 2 segmenty 5t66x.2 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): iné: 2 segmenty  2)

5t66x.3 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): ostatné: 3 segmenty 5t66x.3 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): iné: 3 segmenty  2)

5t66x.4 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): ostatné: 4 a viac segmentov 5t66x.4 Otvorená repozícia chrbtice (dynamická stabilizácia): iné: 4 a viac segmentov  2)

5t670.1
Minimálne invazívne ošetrenie na chrbtici a dynamická stabilizácia na chrbtici: termokoagulácia alebo 

kryo-denervácia facety: 1 segment
5t670.1

Minimálne invazívne ošetrenie na chrbtici a dynamická stabilizácia na chrbtici: termokoagulácia alebo 

kryo-denervácia facety: 1 segment
 

5t670.2
Minimálne invazívne ošetrenie na chrbtici a dynamická stabilizácia na chrbtici: termokoagulácia alebo 

kryo-denervácia facety: 2 segmenty
5t670.2

Minimálne invazívne ošetrenie na chrbtici a dynamická stabilizácia na chrbtici: termokoagulácia alebo 

kryo-denervácia facety: 2 segmenty
 

5t670.3
Minimálne invazívne ošetrenie na chrbtici a dynamická stabilizácia na chrbtici: termokoagulácia alebo 

kryo-denervácia facety: 3 a viac segmentov
5t670.3

Minimálne invazívne ošetrenie na chrbtici a dynamická stabilizácia na chrbtici: termokoagulácia alebo 

kryo-denervácia facety: 3 a viac segmentov
 

5t671.1
Minimálne invazívne ošetrenie na chrbtici a dynamická stabilizácia na chrbtici: termomodulácia 

platničky: 1 segment
5t671.1

Minimálne invazívne ošetrenie na chrbtici a dynamická stabilizácia na chrbtici: termomodulácia 

platničky: 1 segment
 

5t671.2
Minimálne invazívne ošetrenie na chrbtici a dynamická stabilizácia na chrbtici: termomodulácia 

platničky: 2 segmenty
5t671.2

Minimálne invazívne ošetrenie na chrbtici a dynamická stabilizácia na chrbtici: termomodulácia 

platničky: 2 segmenty
 

5t671.3
Minimálne invazívne ošetrenie na chrbtici a dynamická stabilizácia na chrbtici: termomodulácia 

platničky: 3 a viac segmentov
5t671.3

Minimálne invazívne ošetrenie na chrbtici a dynamická stabilizácia na chrbtici: termomodulácia 

platničky: 3 a viac segmentov
 

5t67x Minimálne invazívne ošetrenie na chrbtici a dynamická stabilizácia na chrbtici: ostatné 5t67x Minimálne invazívne ošetrenie na chrbtici a dynamická stabilizácia na chrbtici: ostatné  

5t690 Iné operácie na chrbtici: odstránenie osteosyntetického materiálu 5t690 Iné operácie na chrbtici: odstránenie osteosyntetického materiálu  

5t691.1 Iné operácie na chrbtici: implantácia platničkovej endoprotézy: 1 segment 5t691.1 Iné operácie na chrbtici: implantácia platničkovej endoprotézy: 1 segment  

5t691.2 Iné operácie na chrbtici: implantácia platničkovej endoprotézy: 2 segmenty 5t691.2 Iné operácie na chrbtici: implantácia platničkovej endoprotézy: 2 segmenty  

5t691.3 Iné operácie na chrbtici: implantácia platničkovej endoprotézy: 3 segmenty 5t691.3 Iné operácie na chrbtici: implantácia platničkovej endoprotézy: 3 segmenty  

5t691.4 Iné operácie na chrbtici: implantácia platničkovej endoprotézy: 4 a viac segmentov 5t691.4 Iné operácie na chrbtici: implantácia platničkovej endoprotézy: 4 a viac segmentov  

5t692 Iné operácie na chrbtici: revízia náhrady medzistavcovej platničky (bez výmeny) 5t692 Iné operácie na chrbtici: revízia náhrady medzistavcovej platničky (bez výmeny)  

5t693 Iné operácie na chrbtici: výmena endoprotézy medzistavcovej platničky 5t693 Iné operácie na chrbtici: výmena endoprotézy medzistavcovej platničky  

5t694 Iné operácie na chrbtici: odstránenie endoprotézy medzistavcovej platničky 5t694 Iné operácie na chrbtici: odstránenie endoprotézy medzistavcovej platničky  

5t695 Iné operácie na chrbtici: revízia po operácii chrbtice 5t695 Iné operácie na chrbtici: revízia po operácii chrbtice  

5t696.1 Iné operácie na chrbtici: dekompresia miešneho kanála uvoľnením kost: 1 segment 5t696.1 Iné operácie na chrbtici: dekompresia miešneho kanála uvoľnením kost: 1 segment  

5t696.2 Iné operácie na chrbtici: dekompresia miešneho kanála uvoľnením kosti: 2 segmenty 5t696.2 Iné operácie na chrbtici: dekompresia miešneho kanála uvoľnením kosti: 2 segmenty  

5t696.3 Iné operácie na chrbtici: dekompresia miešneho kanála uvoľnením kosti: 3 segmenty 5t696.3 Iné operácie na chrbtici: dekompresia miešneho kanála uvoľnením kosti: 3 segmenty  

5t696.4 Iné operácie na chrbtici: dekompresia miešneho kanála uvoľnením kosti: 4 a viac segmentov 5t696.4 Iné operácie na chrbtici: dekompresia miešneho kanála uvoľnením kosti: 4 a viac segmentov  

5t697 Iné operácie na chrbtici: uvoľnenie po korekcii deformít v prvom sedení 5t697 Iné operácie na chrbtici: uvoľnenie po korekcii deformít v prvom sedení  

5t698
Iné operácie na chrbtici: komplexná kombinovaná ventrálna a dorzálna rekonštrukcia s fúziou (360 

stupňov)
5t698

Iné operácie na chrbtici: komplexná kombinovaná ventrálna a dorzálna rekonštrukcia s fúziou (360 

stupňov)
 

5t699.1
Iné operácie na chrbtici: implantácia materiálu do tela stavca bez inštrumentálnej intravertebrálnej 

repozície (vertebroplastika): 1 stavec
5t699.1

Iné operácie na chrbtici: implantácia materiálu do tela stavca bez inštrumentálnej intravertebrálnej 

repozície (vertebroplastika): 1 stavec
 

5t699.2
Iné operácie na chrbtici: implantácia materiálu do tela stavca bez inštrumentálnej intravertebrálnej 

repozície (vertebroplastika): 2 stavce
5t699.2

Iné operácie na chrbtici: implantácia materiálu do tela stavca bez inštrumentálnej intravertebrálnej 

repozície (vertebroplastika): 2 stavce
 

5t699.3
Iné operácie na chrbtici: implantácia materiálu do tela stavca bez inštrumentálnej intravertebrálnej 

repozície (vertebroplastika): 3 stavce
5t699.3

Iné operácie na chrbtici: implantácia materiálu do tela stavca bez inštrumentálnej intravertebrálnej 

repozície (vertebroplastika): 3 stavce
 

5t699.4
Iné operácie na chrbtici: implantácia materiálu do tela stavca bez inštrumentálnej intravertebrálnej 

repozície (vertebroplastika): 4 a viac stavcov
5t699.4

Iné operácie na chrbtici: implantácia materiálu do tela stavca bez inštrumentálnej intravertebrálnej 

repozície (vertebroplastika): 4 a viac stavcov
 

5t69a.1
Iné operácie na chrbtici: implantácia materiálu do tela stavca s inštrumentálnou intravertebrálnou 

repozíciou (kyfoplastika): 1 stavec
5t69a.1

Iné operácie na chrbtici: implantácia materiálu do tela stavca s inštrumentálnou intravertebrálnou 

repozíciou (kyfoplastika): 1 stavec
 

5t69a.2
Iné operácie na chrbtici: implantácia materiálu do tela stavca s inštrumentálnou intravertebrálnou 

repozíciou (kyfoplastika): 2 stavce
5t69a.2

Iné operácie na chrbtici: implantácia materiálu do tela stavca s inštrumentálnou intravertebrálnou 

repozíciou (kyfoplastika): 2 stavce
 

5t69a.3
Iné operácie na chrbtici: implantácia materiálu do tela stavca s inštrumentálnou intravertebrálnou 

repozíciou (kyfoplastika): 3 stavce
5t69a.3

Iné operácie na chrbtici: implantácia materiálu do tela stavca s inštrumentálnou intravertebrálnou 

repozíciou (kyfoplastika): 3 stavce
 

5t69a.4
Iné operácie na chrbtici: implantácia materiálu do tela stavca s inštrumentálnou intravertebrálnou 

repozíciou (kyfoplastika): 4 a viac stavcov
5t69a.4

Iné operácie na chrbtici: implantácia materiálu do tela stavca s inštrumentálnou intravertebrálnou 

repozíciou (kyfoplastika): 4 a viac stavcov
 



5t69b.1 Iné operácie na chrbtici: implantácia medzitŕňového rozvierača: 1 segment 5t69b.1 Iné operácie na chrbtici: implantácia medzitŕňového rozvierača: 1 segment  

5t69b.2 Iné operácie na chrbtici: implantácia medzitŕňového rozvierača: 2 segmenty 5t69b.2 Iné operácie na chrbtici: implantácia medzitŕňového rozvierača: 2 segmenty  

5t69b.3 Iné operácie na chrbtici: implantácia medzitŕňového rozvierača: 3 a viac segmentov 5t69b.3 Iné operácie na chrbtici: implantácia medzitŕňového rozvierača: 3 a viac segmentov  

5t69c.1 Iné operácie na chrbtici: výmena medzitŕňového rozvierača: 1 segment 5t69c.1 Iné operácie na chrbtici: výmena medzitŕňového rozvierača: 1 segment  

5t69c.2 Iné operácie na chrbtici: výmena medzitŕňového rozvierača: 2 segmenty 5t69c.2 Iné operácie na chrbtici: výmena medzitŕňového rozvierača: 2 segmenty  

5t69c.3 Iné operácie na chrbtici: výmena medzitŕňového rozvierača: 3 a viac segmentov 5t69c.3 Iné operácie na chrbtici: výmena medzitŕňového rozvierača: 3 a viac segmentov  

5t69d.1 Iné operácie na chrbtici: odstránenie medzitŕňového rozvierača: 1 segment 5t69d.1 Iné operácie na chrbtici: odstránenie medzitŕňového rozvierača: 1 segment  

5t69d.2 Iné operácie na chrbtici: odstránenie medzitŕňového rozvierača: 2 segmenty 5t69d.2 Iné operácie na chrbtici: odstránenie medzitŕňového rozvierača: 2 segmenty  

5t69d.3 Iné operácie na chrbtici: odstránenie medzitŕňového rozvierača: 3 a viac segmentov 5t69d.3 Iné operácie na chrbtici: odstránenie medzitŕňového rozvierača: 3 a viac segmentov  

5t69e Iné operácie na chrbtici: odobratie chondrocytov na kultiváciu ako samostatný zákrok 5t69e Iné operácie na chrbtici: odobratie chondrocytov na kultiváciu ako samostatný zákrok  

5t69f.1
Iné operácie na chrbtici: implantácia in vitro vypestovanenej tkanivovej kultúry do platničky: 1 

segment
5t69f.1

Iné operácie na chrbtici: implantácia in vitro vypestovanenej tkanivovej kultúry do platničky: 1 

segment
 

5t69f.2
Iné operácie na chrbtici: implantácia in vitro vypestovanenej tkanivovej kultúry do platničky: 2 

segmenty
5t69f.2

Iné operácie na chrbtici: implantácia in vitro vypestovanenej tkanivovej kultúry do platničky: 2 

segmenty
 

5t69f.3
Iné operácie na chrbtici: implantácia in vitro vypestovanenej tkanivovej kultúry do platničky: 3 a viac 

segmentov
5t69f.3

Iné operácie na chrbtici: implantácia in vitro vypestovanenej tkanivovej kultúry do platničky: 3 a viac 

segmentov
 

5t69x Iné operácie na chrbtici: ostatné 5t69x Iné operácie na chrbtici: ostatné  

5t701.0 Operácie na šľachách ruky: incízie: ohýbač zápästia 5t701.0 Operácie na šľachách ruky: incízie: ohýbač zápästia  

5t701.1 Operácie na šľachách ruky: incízie: ohýbač prsta 5t701.1 Operácie na šľachách ruky: incízie: ohýbač prsta  

5t701.2 Operácie na šľachách ruky: incízie: ohýbač palca 5t701.2 Operácie na šľachách ruky: incízie: ohýbač palca  

5t701.3 Operácie na šľachách ruky: incízie: vystierač zápästia 5t701.3 Operácie na šľachách ruky: incízie: vystierač zápästia  

5t701.4 Operácie na šľachách ruky: incízie: vystierač prsta 5t701.4 Operácie na šľachách ruky: incízie: vystierač prsta  

5t701.5 Operácie na šľachách ruky: incízie: vystierač palca 5t701.5 Operácie na šľachách ruky: incízie: vystierač palca  

5t701.6 Operácie na šľachách ruky: incízie: šľachové pošvy zápästia 5t701.6 Operácie na šľachách ruky: incízie: šľachové pošvy zápästia  

5t701.7 Operácie na šľachách ruky: incízie: šľachové pošvy prsta 5t701.7 Operácie na šľachách ruky: incízie: šľachové pošvy prsta  

5t701.8 Operácie na šľachách ruky: incízie: šľachové pošvy palca 5t701.8 Operácie na šľachách ruky: incízie: šľachové pošvy palca  

5t701.9 Operácie na šľachách ruky: incízie: šľachové pošvy dlane 5t701.9 Operácie na šľachách ruky: incízie: šľachové pošvy dlane  

5t702.0 Operácie na šľachách ruky: discízia šľachových pošiev: ohýbač zápästia 5t702.0 Operácie na šľachách ruky: discízia šľachových pošiev: ohýbač zápästia  

5t702.1 Operácie na šľachách ruky: discízia šľachových pošiev: ohýbač prsta 5t702.1 Operácie na šľachách ruky: discízia šľachových pošiev: ohýbač prsta  

5t702.2 Operácie na šľachách ruky: discízia šľachových pošiev: ohýbač palca 5t702.2 Operácie na šľachách ruky: discízia šľachových pošiev: ohýbač palca  

5t702.3 Operácie na šľachách ruky: discízia šľachových pošiev: vystierač zápästia 5t702.3 Operácie na šľachách ruky: discízia šľachových pošiev: vystierač zápästia  

5t702.4 Operácie na šľachách ruky: discízia šľachových pošiev: vystierač prsta 5t702.4 Operácie na šľachách ruky: discízia šľachových pošiev: vystierač prsta  

5t702.5 Operácie na šľachách ruky: discízia šľachových pošiev: vystierač palca 5t702.5 Operácie na šľachách ruky: discízia šľachových pošiev: vystierač palca  

5t702.6 Operácie na šľachách ruky: discízia šľachových pošiev: šlachové pošvy zápästia 5t702.6 Operácie na šľachách ruky: discízia šľachových pošiev: šlachové pošvy zápästia  

5t702.7 Operácie na šľachách ruky: discízia šľachových pošiev: šlachové pošvy prsta 5t702.7 Operácie na šľachách ruky: discízia šľachových pošiev: šlachové pošvy prsta  

5t702.8 Operácie na šľachách ruky: discízia šľachových pošiev: šlachové pošvy palca 5t702.8 Operácie na šľachách ruky: discízia šľachových pošiev: šlachové pošvy palca  

5t702.9 Operácie na šľachách ruky: discízia šľachových pošiev: šlachové pošvy dlane 5t702.9 Operácie na šľachách ruky: discízia šľachových pošiev: šlachové pošvy dlane  

5t703.0 Operácie na šľachách ruky: debridement: ohýbač zápästia 5t703.0 Operácie na šľachách ruky: debridement: ohýbač zápästia  

5t703.1 Operácie na šľachách ruky: debridement: ohýbač prsta 5t703.1 Operácie na šľachách ruky: debridement: ohýbač prsta  

5t703.2 Operácie na šľachách ruky: debridement: ohýbač palca 5t703.2 Operácie na šľachách ruky: debridement: ohýbač palca  

5t703.3 Operácie na šľachách ruky: debridement: vystierač zápästia 5t703.3 Operácie na šľachách ruky: debridement: vystierač zápästia  

5t703.4 Operácie na šľachách ruky: debridement: vystierač prsta 5t703.4 Operácie na šľachách ruky: debridement: vystierač prsta  

5t703.5 Operácie na šľachách ruky: debridement: vystierač palca 5t703.5 Operácie na šľachách ruky: debridement: vystierač palca  

5t703.6 Operácie na šľachách ruky: debridement: šľachové pošvy zápästia 5t703.6 Operácie na šľachách ruky: debridement: šľachové pošvy zápästia  

5t703.7 Operácie na šľachách ruky: debridement: šľachové pošvy prsta 5t703.7 Operácie na šľachách ruky: debridement: šľachové pošvy prsta  

5t703.8 Operácie na šľachách ruky: debridement: šľachové pošvy palca 5t703.8 Operácie na šľachách ruky: debridement: šľachové pošvy palca  

5t703.9 Operácie na šľachách ruky: debridement: šľachové pošvy dlane 5t703.9 Operácie na šľachách ruky: debridement: šľachové pošvy dlane  

5t704.0 Operácie na šľachách ruky: excízia: ohýbač zápästia 5t704.0 Operácie na šľachách ruky: excízia: ohýbač zápästia  

5t704.1 Operácie na šľachách ruky: excízia: ohýbač prsta 5t704.1 Operácie na šľachách ruky: excízia: ohýbač prsta  

5t704.2 Operácie na šľachách ruky: excízia: ohýbač palca 5t704.2 Operácie na šľachách ruky: excízia: ohýbač palca  

5t704.3 Operácie na šľachách ruky: excízia: vystierač zápästia 5t704.3 Operácie na šľachách ruky: excízia: vystierač zápästia  



5t704.4 Operácie na šľachách ruky: excízia: vystierač prsta 5t704.4 Operácie na šľachách ruky: excízia: vystierač prsta  

5t704.5 Operácie na šľachách ruky: excízia: vystierač palca 5t704.5 Operácie na šľachách ruky: excízia: vystierač palca  

5t704.6 Operácie na šľachách ruky: excízia: šľachové pošvy zápästia 5t704.6 Operácie na šľachách ruky: excízia: šľachové pošvy zápästia  

5t704.7 Operácie na šľachách ruky: excízia: šľachové pošvy prsta 5t704.7 Operácie na šľachách ruky: excízia: šľachové pošvy prsta  

5t704.8 Operácie na šľachách ruky: excízia: šľachové pošvy palca 5t704.8 Operácie na šľachách ruky: excízia: šľachové pošvy palca  

5t704.9 Operácie na šľachách ruky: excízia: šľachové pošvy dlane 5t704.9 Operácie na šľachách ruky: excízia: šľachové pošvy dlane  

5t705.0 Operácie na šľachách ruky: primárna sutúra: ohýbač zápästia 5t705.0 Operácie na šľachách ruky: primárna sutúra: ohýbač zápästia  

5t705.1 Operácie na šľachách ruky: primárna sutúra: ohýbač prsta 5t705.1 Operácie na šľachách ruky: primárna sutúra: ohýbač prsta  

5t705.2 Operácie na šľachách ruky: primárna sutúra: ohýbač palca 5t705.2 Operácie na šľachách ruky: primárna sutúra: ohýbač palca  

5t705.3 Operácie na šľachách ruky: primárna sutúra: vystierač zápästia 5t705.3 Operácie na šľachách ruky: primárna sutúra: vystierač zápästia  

5t705.4 Operácie na šľachách ruky: primárna sutúra: vystierač prsta 5t705.4 Operácie na šľachách ruky: primárna sutúra: vystierač prsta  

5t705.5 Operácie na šľachách ruky: primárna sutúra: vystierač palca 5t705.5 Operácie na šľachách ruky: primárna sutúra: vystierač palca  

5t705.6 Operácie na šľachách ruky: primárna sutúra: šľachové pošvy zápästia 5t705.6 Operácie na šľachách ruky: primárna sutúra: šľachové pošvy zápästia  

5t705.7 Operácie na šľachách ruky: primárna sutúra: šľachové pošvy prsta 5t705.7 Operácie na šľachách ruky: primárna sutúra: šľachové pošvy prsta  

5t705.8 Operácie na šľachách ruky: primárna sutúra: šľachové pošvy palca 5t705.8 Operácie na šľachách ruky: primárna sutúra: šľachové pošvy palca  

5t705.9 Operácie na šľachách ruky: primárna sutúra: šľachové pošvy dlane 5t705.9 Operácie na šľachách ruky: primárna sutúra: šľachové pošvy dlane  

5t706.0 Operácie na šľachách ruky: sekundárna sutúra: ohýbač zápästia 5t706.0 Operácie na šľachách ruky: sekundárna sutúra: ohýbač zápästia  

5t706.1 Operácie na šľachách ruky: sekundárna sutúra: ohýbač prsta 5t706.1 Operácie na šľachách ruky: sekundárna sutúra: ohýbač prsta  

5t706.2 Operácie na šľachách ruky: sekundárna sutúra: ohýbač palca 5t706.2 Operácie na šľachách ruky: sekundárna sutúra: ohýbač palca  

5t706.3 Operácie na šľachách ruky: sekundárna sutúra: vystierač zápästia 5t706.3 Operácie na šľachách ruky: sekundárna sutúra: vystierač zápästia  

5t706.4 Operácie na šľachách ruky: sekundárna sutúra: vystierač prsta 5t706.4 Operácie na šľachách ruky: sekundárna sutúra: vystierač prsta  

5t706.5 Operácie na šľachách ruky: sekundárna sutúra: vystierač palca 5t706.5 Operácie na šľachách ruky: sekundárna sutúra: vystierač palca  

5t706.6 Operácie na šľachách ruky: sekundárna sutúra: šľachové pošvy zápästia 5t706.6 Operácie na šľachách ruky: sekundárna sutúra: šľachové pošvy zápästia  

5t706.7 Operácie na šľachách ruky: sekundárna sutúra: šľachové pošvy prsta 5t706.7 Operácie na šľachách ruky: sekundárna sutúra: šľachové pošvy prsta  

5t706.8 Operácie na šľachách ruky: sekundárna sutúra: šľachové pošvy palca 5t706.8 Operácie na šľachách ruky: sekundárna sutúra: šľachové pošvy palca  

5t706.9 Operácie na šľachách ruky: sekundárna sutúra: šľachové pošvy dlane 5t706.9 Operácie na šľachách ruky: sekundárna sutúra: šľachové pošvy dlane  

5t707.0 Operácie na šľachách ruky: tenolýza: ohýbač zápästia 5t707.0 Operácie na šľachách ruky: tenolýza: ohýbač zápästia  

5t707.1 Operácie na šľachách ruky: tenolýza: ohýbač prsta 5t707.1 Operácie na šľachách ruky: tenolýza: ohýbač prsta  

5t707.2 Operácie na šľachách ruky: tenolýza: ohýbač palca 5t707.2 Operácie na šľachách ruky: tenolýza: ohýbač palca  

5t707.3 Operácie na šľachách ruky: tenolýza: vystierač zápästia 5t707.3 Operácie na šľachách ruky: tenolýza: vystierač zápästia  

5t707.4 Operácie na šľachách ruky: tenolýza: vystierač prsta 5t707.4 Operácie na šľachách ruky: tenolýza: vystierač prsta  

5t707.5 Operácie na šľachách ruky: tenolýza: vystierač palca 5t707.5 Operácie na šľachách ruky: tenolýza: vystierač palca  

5t707.6 Operácie na šľachách ruky: tenolýza: šľachové pošvy zápästia 5t707.6 Operácie na šľachách ruky: tenolýza: šľachové pošvy zápästia  

5t707.7 Operácie na šľachách ruky: tenolýza: šľachové pošvy prsta 5t707.7 Operácie na šľachách ruky: tenolýza: šľachové pošvy prsta  

5t707.8 Operácie na šľachách ruky: tenolýza: šľachové pošvy palca 5t707.8 Operácie na šľachách ruky: tenolýza: šľachové pošvy palca  

5t707.9 Operácie na šľachách ruky: tenolýza: šľachové pošvy dlane 5t707.9 Operácie na šľachách ruky: tenolýza: šľachové pošvy dlane  

5t708.0 Operácie na šľachách ruky: tenodéza: ohýbač zápästia 5t708.0 Operácie na šľachách ruky: tenodéza: ohýbač zápästia  

5t708.1 Operácie na šľachách ruky: tenodéza: ohýbač prsta 5t708.1 Operácie na šľachách ruky: tenodéza: ohýbač prsta  

5t708.2 Operácie na šľachách ruky: tenodéza: ohýbač palca 5t708.2 Operácie na šľachách ruky: tenodéza: ohýbač palca  

5t708.3 Operácie na šľachách ruky: tenodéza: vystierač zápästia 5t708.3 Operácie na šľachách ruky: tenodéza: vystierač zápästia  

5t708.4 Operácie na šľachách ruky: tenodéza: vystierač prsta 5t708.4 Operácie na šľachách ruky: tenodéza: vystierač prsta  

5t708.5 Operácie na šľachách ruky: tenodéza: vystierač palca 5t708.5 Operácie na šľachách ruky: tenodéza: vystierač palca  

5t709.0 Operácie na šľachách ruky: transpozícia: ohýbač zápästia 5t709.0 Operácie na šľachách ruky: transpozícia: ohýbač zápästia  

5t709.1 Operácie na šľachách ruky: transpozícia: ohýbač prsta 5t709.1 Operácie na šľachách ruky: transpozícia: ohýbač prsta  

5t709.2 Operácie na šľachách ruky: transpozícia: ohýbač palca 5t709.2 Operácie na šľachách ruky: transpozícia: ohýbač palca  

5t709.3 Operácie na šľachách ruky: transpozícia: vystierač zápästia 5t709.3 Operácie na šľachách ruky: transpozícia: vystierač zápästia  

5t709.4 Operácie na šľachách ruky: transpozícia: vystierač prsta 5t709.4 Operácie na šľachách ruky: transpozícia: vystierač prsta  

5t709.5 Operácie na šľachách ruky: transpozícia: vystierač palca 5t709.5 Operácie na šľachách ruky: transpozícia: vystierač palca  

5t70a.0 Operácie na šľachách ruky: predĺženie: ohýbač zápästia 5t70a.0 Operácie na šľachách ruky: predĺženie: ohýbač zápästia  

5t70a.1 Operácie na šľachách ruky: predĺženie: ohýbač prsta 5t70a.1 Operácie na šľachách ruky: predĺženie: ohýbač prsta  



5t70a.2 Operácie na šľachách ruky: predĺženie: ohýbač palca 5t70a.2 Operácie na šľachách ruky: predĺženie: ohýbač palca  

5t70a.3 Operácie na šľachách ruky: predĺženie: vystierač zápästia 5t70a.3 Operácie na šľachách ruky: predĺženie: vystierač zápästia  

5t70a.4 Operácie na šľachách ruky: predĺženie: vystierač prsta 5t70a.4 Operácie na šľachách ruky: predĺženie: vystierač prsta  

5t70a.5 Operácie na šľachách ruky: predĺženie: vystierač palca 5t70a.5 Operácie na šľachách ruky: predĺženie: vystierač palca  

5t70b.0 Operácie na šľachách ruky: skrátenie: ohýbač zápästia 5t70b.0 Operácie na šľachách ruky: skrátenie: ohýbač zápästia  

5t70b.1 Operácie na šľachách ruky: skrátenie: ohýbač prsta 5t70b.1 Operácie na šľachách ruky: skrátenie: ohýbač prsta  

5t70b.2 Operácie na šľachách ruky: skrátenie: ohýbač palca 5t70b.2 Operácie na šľachách ruky: skrátenie: ohýbač palca  

5t70b.3 Operácie na šľachách ruky: skrátenie: vystierač zápästia 5t70b.3 Operácie na šľachách ruky: skrátenie: vystierač zápästia  

5t70b.4 Operácie na šľachách ruky: skrátenie: vystierač prsta 5t70b.4 Operácie na šľachách ruky: skrátenie: vystierač prsta  

5t70b.5 Operácie na šľachách ruky: skrátenie: vystierač palca 5t70b.5 Operácie na šľachách ruky: skrátenie: vystierač palca  

5t70c.0 Operácie na šľachách ruky: vytvorenie lôžka transplantátu: ohýbač zápästia 5t70c.0 Operácie na šľachách ruky: vytvorenie lôžka transplantátu: ohýbač zápästia  

5t70c.1 Operácie na šľachách ruky: vytvorenie lôžka transplantátu: ohýbač prsta 5t70c.1 Operácie na šľachách ruky: vytvorenie lôžka transplantátu: ohýbač prsta  

5t70c.2 Operácie na šľachách ruky: vytvorenie lôžka transplantátu: ohýbač palca 5t70c.2 Operácie na šľachách ruky: vytvorenie lôžka transplantátu: ohýbač palca  

5t70c.3 Operácie na šľachách ruky: vytvorenie lôžka transplantátu: vystierač zápästia 5t70c.3 Operácie na šľachách ruky: vytvorenie lôžka transplantátu: vystierač zápästia  

5t70c.4 Operácie na šľachách ruky: vytvorenie lôžka transplantátu: vystierač prsta 5t70c.4 Operácie na šľachách ruky: vytvorenie lôžka transplantátu: vystierač prsta  

5t70c.5 Operácie na šľachách ruky: vytvorenie lôžka transplantátu: vystierač palca 5t70c.5 Operácie na šľachách ruky: vytvorenie lôžka transplantátu: vystierač palca  

5t70d.0 Operácie na šľachách ruky: transplantácia: ohýbač zápästia 5t70d.0 Operácie na šľachách ruky: transplantácia: ohýbač zápästia  

5t70d.1 Operácie na šľachách ruky: transplantácia: ohýbač prsta 5t70d.1 Operácie na šľachách ruky: transplantácia: ohýbač prsta  

5t70d.2 Operácie na šľachách ruky: transplantácia: ohýbač palca 5t70d.2 Operácie na šľachách ruky: transplantácia: ohýbač palca  

5t70d.3 Operácie na šľachách ruky: transplantácia: vystierač zápästia 5t70d.3 Operácie na šľachách ruky: transplantácia: vystierač zápästia  

5t70d.4 Operácie na šľachách ruky: transplantácia: vystierač prsta 5t70d.4 Operácie na šľachách ruky: transplantácia: vystierač prsta  

5t70d.5 Operácie na šľachách ruky: transplantácia: vystierač palca 5t70d.5 Operácie na šľachách ruky: transplantácia: vystierač palca  

5t70e.0 Operácie na šľachách ruky: revízia implantátu (bez výmeny): ohýbač zápästia 5t70e.0 Operácie na šľachách ruky: revízia implantátu (bez výmeny): ohýbač zápästia  

5t70e.1 Operácie na šľachách ruky: revízia implantátu (bez výmeny): ohýbač prsta 5t70e.1 Operácie na šľachách ruky: revízia implantátu (bez výmeny): ohýbač prsta  

5t70e.2 Operácie na šľachách ruky: revízia implantátu (bez výmeny): ohýbač palca 5t70e.2 Operácie na šľachách ruky: revízia implantátu (bez výmeny): ohýbač palca  

5t70e.3 Operácie na šľachách ruky: revízia implantátu (bez výmeny): vystierač zápästia 5t70e.3 Operácie na šľachách ruky: revízia implantátu (bez výmeny): vystierač zápästia  

5t70e.4 Operácie na šľachách ruky: revízia implantátu (bez výmeny): vystierač prsta 5t70e.4 Operácie na šľachách ruky: revízia implantátu (bez výmeny): vystierač prsta  

5t70e.5 Operácie na šľachách ruky: revízia implantátu (bez výmeny): vystierač palca 5t70e.5 Operácie na šľachách ruky: revízia implantátu (bez výmeny): vystierač palca  

5t70f.0 Operácie na šľachách ruky: výmena implantátu: ohýbač zápästia 5t70f.0 Operácie na šľachách ruky: výmena implantátu: ohýbač zápästia  

5t70f.1 Operácie na šľachách ruky: výmena implantátu: ohýbač prsta 5t70f.1 Operácie na šľachách ruky: výmena implantátu: ohýbač prsta  

5t70f.2 Operácie na šľachách ruky: výmena implantátu: ohýbač palca 5t70f.2 Operácie na šľachách ruky: výmena implantátu: ohýbač palca  

5t70f.3 Operácie na šľachách ruky: výmena implantátu: vystierač zápästia 5t70f.3 Operácie na šľachách ruky: výmena implantátu: vystierač zápästia  

5t70f.4 Operácie na šľachách ruky: výmena implantátu: vystierač prsta 5t70f.4 Operácie na šľachách ruky: výmena implantátu: vystierač prsta  

5t70f.5 Operácie na šľachách ruky: výmena implantátu: vystierač palca 5t70f.5 Operácie na šľachách ruky: výmena implantátu: vystierač palca  

5t70g.0 Operácie na šľachách ruky: odstránenie dens epistrophei implantátu: ohýbač zápästia 5t70g.0 Operácie na šľachách ruky: odstránenie dens epistrophei implantátu: ohýbač zápästia  

5t70g.1 Operácie na šľachách ruky: odstránenie implantátu: ohýbač prsta 5t70g.1 Operácie na šľachách ruky: odstránenie implantátu: ohýbač prsta  

5t70g.2 Operácie na šľachách ruky: odstránenie implantátu: ohýbač palca 5t70g.2 Operácie na šľachách ruky: odstránenie implantátu: ohýbač palca  

5t70g.3 Operácie na šľachách ruky: odstránenie implantátu: vystierač zápästia 5t70g.3 Operácie na šľachách ruky: odstránenie implantátu: vystierač zápästia  

5t70g.4 Operácie na šľachách ruky: odstránenie implantátu: vystierač prsta 5t70g.4 Operácie na šľachách ruky: odstránenie implantátu: vystierač prsta  

5t70g.5 Operácie na šľachách ruky: odstránenie implantátu: vystierač palca 5t70g.5 Operácie na šľachách ruky: odstránenie implantátu: vystierač palca  

5t70h.0 Operácie na šľachách ruky: plastika šľachy: ohýbač zápästia 5t70h.0 Operácie na šľachách ruky: plastika šľachy: ohýbač zápästia  

5t70h.1 Operácie na šľachách ruky: plastika šľachy: ohýbač prsta 5t70h.1 Operácie na šľachách ruky: plastika šľachy: ohýbač prsta  

5t70h.2 Operácie na šľachách ruky: plastika šľachy: ohýbač palca 5t70h.2 Operácie na šľachách ruky: plastika šľachy: ohýbač palca  

5t70h.3 Operácie na šľachách ruky: plastika šľachy: vystierač zápästia 5t70h.3 Operácie na šľachách ruky: plastika šľachy: vystierač zápästia  

5t70h.4 Operácie na šľachách ruky: plastika šľachy: vystierač prsta 5t70h.4 Operácie na šľachách ruky: plastika šľachy: vystierač prsta  

5t70h.5 Operácie na šľachách ruky: plastika šľachy: vystierač palca 5t70h.5 Operácie na šľachách ruky: plastika šľachy: vystierač palca  

5t70h.6 Operácie na šľachách ruky: plastika šľachy: šľachové pošvy zápästia 5t70h.6 Operácie na šľachách ruky: plastika šľachy: šľachové pošvy zápästia  

5t70h.7 Operácie na šľachách ruky: plastika šľachy: šľachové pošvy prsta 5t70h.7 Operácie na šľachách ruky: plastika šľachy: šľachové pošvy prsta  

5t70h.8 Operácie na šľachách ruky: plastika šľachy: šľachové pošvy palca 5t70h.8 Operácie na šľachách ruky: plastika šľachy: šľachové pošvy palca  

5t70h.9 Operácie na šľachách ruky: plastika šľachy: šľachové pošvy dlane 5t70h.9 Operácie na šľachách ruky: plastika šľachy: šľachové pošvy dlane  



5t70j.0 Operácie na šľachách ruky: spájanie šliach (previazanie): ohýbač zápästia 5t70j.0 Operácie na šľachách ruky: spájanie šliach (previazanie): ohýbač zápästia  

5t70j.1 Operácie na šľachách ruky: spájanie šliach (previazanie): ohýbač prsta 5t70j.1 Operácie na šľachách ruky: spájanie šliach (previazanie): ohýbač prsta  

5t70j.2 Operácie na šľachách ruky: spájanie šliach (previazanie): ohýbač palca 5t70j.2 Operácie na šľachách ruky: spájanie šliach (previazanie): ohýbač palca  

5t70j.3 Operácie na šľachách ruky: spájanie šliach (previazanie): vystierač zápästia 5t70j.3 Operácie na šľachách ruky: spájanie šliach (previazanie): vystierač zápästia  

5t70j.4 Operácie na šľachách ruky: spájanie šliach (previazanie): vystierač prsta 5t70j.4 Operácie na šľachách ruky: spájanie šliach (previazanie): vystierač prsta  

5t70j.5 Operácie na šľachách ruky: spájanie šliach (previazanie): vystierač palca 5t70j.5 Operácie na šľachách ruky: spájanie šliach (previazanie): vystierač palca  

5t70k.0 Operácie na šľachách ruky: refixácia ku kosti (vrátane kovovej kotvy): ohýbač zápästia 5t70k.0 Operácie na šľachách ruky: refixácia ku kosti (vrátane kovovej kotvy): ohýbač zápästia  

5t70k.1 Operácie na šľachách ruky: refixácia ku kosti (vrátane kovovej kotvy): ohýbač prsta 5t70k.1 Operácie na šľachách ruky: refixácia ku kosti (vrátane kovovej kotvy): ohýbač prsta  

5t70k.2 Operácie na šľachách ruky: refixácia ku kosti (vrátane kovovej kotvy): ohýbač palca 5t70k.2 Operácie na šľachách ruky: refixácia ku kosti (vrátane kovovej kotvy): ohýbač palca  

5t70k.3 Operácie na šľachách ruky: refixácia ku kosti (vrátane kovovej kotvy): vystierač zápästia 5t70k.3 Operácie na šľachách ruky: refixácia ku kosti (vrátane kovovej kotvy): vystierač zápästia  

5t70k.4 Operácie na šľachách ruky: refixácia ku kosti (vrátane kovovej kotvy): vystierač prsta 5t70k.4 Operácie na šľachách ruky: refixácia ku kosti (vrátane kovovej kotvy): vystierač prsta  

5t70k.5 Operácie na šľachách ruky: refixácia ku kosti (vrátane kovovej kotvy): vystierač palca 5t70k.5 Operácie na šľachách ruky: refixácia ku kosti (vrátane kovovej kotvy): vystierač palca  

5t70l.0 Operácie na šľachách ruky: perkutánna tenotómia: ohýbač zápästia 5t70l.0 Operácie na šľachách ruky: perkutánna tenotómia: ohýbač zápästia  

5t70l.1 Operácie na šľachách ruky: perkutánna tenotómia: ohýbač prsta 5t70l.1 Operácie na šľachách ruky: perkutánna tenotómia: ohýbač prsta  

5t70l.2 Operácie na šľachách ruky: perkutánna tenotómia: ohýbač palca 5t70l.2 Operácie na šľachách ruky: perkutánna tenotómia: ohýbač palca  

5t70l.3 Operácie na šľachách ruky: perkutánna tenotómia: vystierač zápästia 5t70l.3 Operácie na šľachách ruky: perkutánna tenotómia: vystierač zápästia  

5t70l.4 Operácie na šľachách ruky: perkutánna tenotómia: vystierač prsta 5t70l.4 Operácie na šľachách ruky: perkutánna tenotómia: vystierač prsta  

5t70l.5 Operácie na šľachách ruky: perkutánna tenotómia: vystierač palca 5t70l.5 Operácie na šľachách ruky: perkutánna tenotómia: vystierač palca  

5t70m.0 Operácie na šľachách ruky: otvorená chirurgická tenotómia: ohýbač zápästia 5t70m.0 Operácie na šľachách ruky: otvorená chirurgická tenotómia: ohýbač zápästia  

5t70m.1 Operácie na šľachách ruky: otvorená chirurgická tenotómia: ohýbač prsta 5t70m.1 Operácie na šľachách ruky: otvorená chirurgická tenotómia: ohýbač prsta  

5t70m.2 Operácie na šľachách ruky: otvorená chirurgická tenotómia: ohýbač palca 5t70m.2 Operácie na šľachách ruky: otvorená chirurgická tenotómia: ohýbač palca  

5t70m.3 Operácie na šľachách ruky: otvorená chirurgická tenotómia: vystierač zápästia 5t70m.3 Operácie na šľachách ruky: otvorená chirurgická tenotómia: vystierač zápästia  

5t70m.4 Operácie na šľachách ruky: otvorená chirurgická tenotómia: vystierač prsta 5t70m.4 Operácie na šľachách ruky: otvorená chirurgická tenotómia: vystierač prsta  

5t70m.5 Operácie na šľachách ruky: otvorená chirurgická tenotómia: vystierač palca 5t70m.5 Operácie na šľachách ruky: otvorená chirurgická tenotómia: vystierač palca  

5t70n.0 Operácie na šľachách ruky: tenotómia s obmedzeným prístupom: ohýbač zápästia 5t70n.0 Operácie na šľachách ruky: tenotómia s obmedzeným prístupom: ohýbač zápästia  

5t70n.1 Operácie na šľachách ruky: tenotómia s obmedzeným prístupom: ohýbač prsta 5t70n.1 Operácie na šľachách ruky: tenotómia s obmedzeným prístupom: ohýbač prsta  

5t70n.2 Operácie na šľachách ruky: tenotómia s obmedzeným prístupom: ohýbač palca 5t70n.2 Operácie na šľachách ruky: tenotómia s obmedzeným prístupom: ohýbač palca  

5t70n.3 Operácie na šľachách ruky: tenotómia s obmedzeným prístupom: vystierač zápästia 5t70n.3 Operácie na šľachách ruky: tenotómia s obmedzeným prístupom: vystierač zápästia  

5t70n.4 Operácie na šľachách ruky: tenotómia s obmedzeným prístupom: vystierač prsta 5t70n.4 Operácie na šľachách ruky: tenotómia s obmedzeným prístupom: vystierač prsta  

5t70n.5 Operácie na šľachách ruky: tenotómia s obmedzeným prístupom: vystierač palca 5t70n.5 Operácie na šľachách ruky: tenotómia s obmedzeným prístupom: vystierač palca  

5t70x.0 Operácie na šľachách ruky: ostatné: ohýbač zápästia 5t70x.0 Operácie na šľachách ruky: ostatné: ohýbač zápästia  

5t70x.1 Operácie na šľachách ruky: ostatné: ohýbač prsta 5t70x.1 Operácie na šľachách ruky: ostatné: ohýbač prsta  

5t70x.2 Operácie na šľachách ruky: ostatné: ohýbač palca 5t70x.2 Operácie na šľachách ruky: ostatné: ohýbač palca  

5t70x.3 Operácie na šľachách ruky: ostatné: vystierač zápästia 5t70x.3 Operácie na šľachách ruky: ostatné: vystierač zápästia  

5t70x.4 Operácie na šľachách ruky: ostatné: vystierač prsta 5t70x.4 Operácie na šľachách ruky: ostatné: vystierač prsta  

5t70x.5 Operácie na šľachách ruky: ostatné: vystierač palca 5t70x.5 Operácie na šľachách ruky: ostatné: vystierač palca  

5t70x.6 Operácie na šľachách ruky: ostatné: šľachové pošvy zápästia 5t70x.6 Operácie na šľachách ruky: ostatné: šľachové pošvy zápästia  

5t70x.7 Operácie na šľachách ruky: ostatné: šľachové pošvy prsta 5t70x.7 Operácie na šľachách ruky: ostatné: šľachové pošvy prsta  

5t70x.8 Operácie na šľachách ruky: ostatné: šľachové pošvy palca 5t70x.8 Operácie na šľachách ruky: ostatné: šľachové pošvy palca  

5t70x.9 Operácie na šľachách ruky: ostatné: šľachové pošvy dlane 5t70x.9 Operácie na šľachách ruky: ostatné: šľachové pošvy dlane  

5t710.0 Operácie na väzoch ruky: incízie vrátane drenáže: radiokarpálny väz 5t710.0 Operácie na väzoch ruky: incízie vrátane drenáže: radiokarpálny väz  

5t710.1 Operácie na väzoch ruky: incízie vrátane drenáže: retinaculum flexorum 5t710.1 Operácie na väzoch ruky: incízie vrátane drenáže: retinaculum flexorum  

5t710.2 Operácie na väzoch ruky: incízie vrátane drenáže: ostatné väzy zápästia 5t710.2 Operácie na väzoch ruky: incízie vrátane drenáže: ostatné väzy zápästia  

5t710.3 Operácie na väzoch ruky: incízie vrátane drenáže: väzy stredoručia 5t710.3 Operácie na väzoch ruky: incízie vrátane drenáže: väzy stredoručia  

5t710.4 Operácie na väzoch ruky: incízie vrátane drenáže: väzy metakarpofalangeálnych kĺbov prstov ruky 5t710.4 Operácie na väzoch ruky: incízie vrátane drenáže: väzy metakarpofalangeálnych kĺbov prstov ruky  

5t710.5 Operácie na väzoch ruky: incízie vrátane drenáže: väzy metakarpofalangeálneho kĺbu palca 5t710.5 Operácie na väzoch ruky: incízie vrátane drenáže: väzy metakarpofalangeálneho kĺbu palca  

5t710.6 Operácie na väzoch ruky: incízie vrátane drenáže: väzy interfalangeálnych kĺbov prstov ruky 5t710.6 Operácie na väzoch ruky: incízie vrátane drenáže: väzy interfalangeálnych kĺbov prstov ruky  

5t710.7 Operácie na väzoch ruky: incízie vrátane drenáže: väzy interfalangeálneho kĺbu palca 5t710.7 Operácie na väzoch ruky: incízie vrátane drenáže: väzy interfalangeálneho kĺbu palca  

5t711.0 Operácie na väzoch ruky: prerušenie väzu: radiokarpálny väz 5t711.0 Operácie na väzoch ruky: prerušenie väzu: radiokarpálny väz  



5t711.10 Operácie na väzoch ruky: prerušenie väzu: retinaculum flexorum 5t711.10 Operácie na väzoch ruky: prerušenie väzu: retinaculum flexorum  

5t711.11 Operácie na väzoch ruky: prerušenie väzu: retinaculum flexorum s epineurolýzou n. medianus 5t711.11 Operácie na väzoch ruky: prerušenie väzu: retinaculum flexorum s epineurolýzou n. medianus  

5t711.2 Operácie na väzoch ruky: prerušenie väzu: ostatné väzy zápästia 5t711.2 Operácie na väzoch ruky: prerušenie väzu: ostatné väzy zápästia  

5t711.3 Operácie na väzoch ruky: prerušenie väzu: väzy stredoručia 5t711.3 Operácie na väzoch ruky: prerušenie väzu: väzy stredoručia  

5t711.4 Operácie na väzoch ruky: prerušenie väzu: väzy metakarpofalangeálnych kĺbov prstov ruky 5t711.4 Operácie na väzoch ruky: prerušenie väzu: väzy metakarpofalangeálnych kĺbov prstov ruky  

5t711.5 Operácie na väzoch ruky: prerušenie väzu: väzy metakarpofalangeálneho kĺbu palca 5t711.5 Operácie na väzoch ruky: prerušenie väzu: väzy metakarpofalangeálneho kĺbu palca  

5t711.6 Operácie na väzoch ruky: prerušenie väzu: väzy interfalangeálnych kĺbov prstov ruky 5t711.6 Operácie na väzoch ruky: prerušenie väzu: väzy interfalangeálnych kĺbov prstov ruky  

5t711.7 Operácie na väzoch ruky: prerušenie väzu: väzy interfalangeálneho kĺbu palca 5t711.7 Operácie na väzoch ruky: prerušenie väzu: väzy interfalangeálneho kĺbu palca  

5t712.0 Operácie na väzoch ruky: parciálna excízia: radiokarpálny väz 5t712.0 Operácie na väzoch ruky: parciálna excízia: radiokarpálny väz  

5t712.1 Operácie na väzoch ruky: parciálna excízia: retinaculum flexorum 5t712.1 Operácie na väzoch ruky: parciálna excízia: retinaculum flexorum  

5t712.2 Operácie na väzoch ruky: parciálna excízia: ostatné väzy zápästia 5t712.2 Operácie na väzoch ruky: parciálna excízia: ostatné väzy zápästia  

5t712.3 Operácie na väzoch ruky: parciálna excízia: väzy stredoručia 5t712.3 Operácie na väzoch ruky: parciálna excízia: väzy stredoručia  

5t712.4 Operácie na väzoch ruky: parciálna excízia: väzy metakarpofalangeálnych kĺbov prstov ruky 5t712.4 Operácie na väzoch ruky: parciálna excízia: väzy metakarpofalangeálnych kĺbov prstov ruky  

5t712.5 Operácie na väzoch ruky: parciálna excízia: väzy metakarpofalangeálneho kĺbu palca 5t712.5 Operácie na väzoch ruky: parciálna excízia: väzy metakarpofalangeálneho kĺbu palca  

5t712.6 Operácie na väzoch ruky: parciálna excízia: väzy interfalangeálnych kĺbov prstov ruky 5t712.6 Operácie na väzoch ruky: parciálna excízia: väzy interfalangeálnych kĺbov prstov ruky  

5t712.7 Operácie na väzoch ruky: parciálna excízia: väzy interfalangeálneho kĺbu palca 5t712.7 Operácie na väzoch ruky: parciálna excízia: väzy interfalangeálneho kĺbu palca  

5t713.0 Operácie na väzoch ruky: totálna excízia: radiokarpálny väz 5t713.0 Operácie na väzoch ruky: totálna excízia: radiokarpálny väz  

5t713.1 Operácie na väzoch ruky: totálna excízia: retinaculum flexorum 5t713.1 Operácie na väzoch ruky: totálna excízia: retinaculum flexorum  

5t713.2 Operácie na väzoch ruky: totálna excízia: ostatné väzy zápästia 5t713.2 Operácie na väzoch ruky: totálna excízia: ostatné väzy zápästia  

5t713.3 Operácie na väzoch ruky: totálna excízia: väzy stredoručia 5t713.3 Operácie na väzoch ruky: totálna excízia: väzy stredoručia  

5t713.4 Operácie na väzoch ruky: totálna excízia: väzy metakarpofalangeálnych kĺbov prstov ruky 5t713.4 Operácie na väzoch ruky: totálna excízia: väzy metakarpofalangeálnych kĺbov prstov ruky  

5t713.5 Operácie na väzoch ruky: totálna excízia: väzy metakarpofalangeálneho kĺbu palca 5t713.5 Operácie na väzoch ruky: totálna excízia: väzy metakarpofalangeálneho kĺbu palca  

5t713.6 Operácie na väzoch ruky: totálna excízia: väzy interfalangeálnych kĺbov prstov ruky 5t713.6 Operácie na väzoch ruky: totálna excízia: väzy interfalangeálnych kĺbov prstov ruky  

5t713.7 Operácie na väzoch ruky: totálna excízia: väzy interfalangeálneho kĺbu palca 5t713.7 Operácie na väzoch ruky: totálna excízia: väzy interfalangeálneho kĺbu palca  

5t714.0 Operácie na väzoch ruky: primárna sutúra: radiokarpálny väz 5t714.0 Operácie na väzoch ruky: primárna sutúra: radiokarpálny väz  

5t714.1 Operácie na väzoch ruky: primárna sutúra: retinaculum flexorum 5t714.1 Operácie na väzoch ruky: primárna sutúra: retinaculum flexorum  

5t714.2 Operácie na väzoch ruky: primárna sutúra: ostatné väzy zápästia 5t714.2 Operácie na väzoch ruky: primárna sutúra: ostatné väzy zápästia  

5t714.3 Operácie na väzoch ruky: primárna sutúra: väzy stredoručia 5t714.3 Operácie na väzoch ruky: primárna sutúra: väzy stredoručia  

5t714.4 Operácie na väzoch ruky: primárna sutúra: väzy metakarpofalangeálnych kĺbov prstov ruky 5t714.4 Operácie na väzoch ruky: primárna sutúra: väzy metakarpofalangeálnych kĺbov prstov ruky  

5t714.5 Operácie na väzoch ruky: primárna sutúra: väzy metakarpofalangeálneho kĺbu palca 5t714.5 Operácie na väzoch ruky: primárna sutúra: väzy metakarpofalangeálneho kĺbu palca  

5t714.6 Operácie na väzoch ruky: primárna sutúra: väzy interfalangeálnych kĺbov prstov ruky 5t714.6 Operácie na väzoch ruky: primárna sutúra: väzy interfalangeálnych kĺbov prstov ruky  

5t714.7 Operácie na väzoch ruky: primárna sutúra: väzy interfalangeálneho kĺbu palca 5t714.7 Operácie na väzoch ruky: primárna sutúra: väzy interfalangeálneho kĺbu palca  

5t715.0 Operácie na väzoch ruky: sekundárna sutúra: radiokarpálny väz 5t715.0 Operácie na väzoch ruky: sekundárna sutúra: radiokarpálny väz  

5t715.1 Operácie na väzoch ruky: sekundárna sutúra: retinaculum flexorum 5t715.1 Operácie na väzoch ruky: sekundárna sutúra: retinaculum flexorum  

5t715.2 Operácie na väzoch ruky: sekundárna sutúra: ostatné väzy zápästia 5t715.2 Operácie na väzoch ruky: sekundárna sutúra: ostatné väzy zápästia  

5t715.3 Operácie na väzoch ruky: sekundárna sutúra: väzy stredoručia 5t715.3 Operácie na väzoch ruky: sekundárna sutúra: väzy stredoručia  

5t715.4 Operácie na väzoch ruky: sekundárna sutúra: väzy metakarpofalangeálnych kĺbov prstov ruky 5t715.4 Operácie na väzoch ruky: sekundárna sutúra: väzy metakarpofalangeálnych kĺbov prstov ruky  

5t715.5 Operácie na väzoch ruky: sekundárna sutúra: väzy metakarpofalangeálneho kĺbu palca 5t715.5 Operácie na väzoch ruky: sekundárna sutúra: väzy metakarpofalangeálneho kĺbu palca  

5t715.6 Operácie na väzoch ruky: sekundárna sutúra: väzy interfalangeálnych kĺbov prstov ruky 5t715.6 Operácie na väzoch ruky: sekundárna sutúra: väzy interfalangeálnych kĺbov prstov ruky  

5t715.7 Operácie na väzoch ruky: sekundárna sutúra: väzy interfalangeálneho kĺbu palca 5t715.7 Operácie na väzoch ruky: sekundárna sutúra: väzy interfalangeálneho kĺbu palca  

5t716.0 Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom: radiokarpálny väz 5t716.0 Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom: radiokarpálny väz  

5t716.1 Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom: retinaculum flexorum 5t716.1 Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom: retinaculum flexorum  

5t716.2 Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom: ostatné väzy zápästia 5t716.2 Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom: ostatné väzy zápästia  

5t716.3 Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom: väzy stredoručia 5t716.3 Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom: väzy stredoručia  



5t716.4
Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom: väzy 

metakarpofalangeálnych kĺbov prstov ruky
5t716.4

Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom: väzy 

metakarpofalangeálnych kĺbov prstov ruky
 

5t716.5
Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom: väzy 

metakarpofalangeálneho kĺbu palca
5t716.5

Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom: väzy 

metakarpofalangeálneho kĺbu palca
 

5t716.6
Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom: väzy interfalangeálnych 

kĺbov prstov ruky
5t716.6

Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom: väzy interfalangeálnych 

kĺbov prstov ruky
 

5t716.7
Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom: väzy interfalangeálneho 

kĺbu palca
5t716.7

Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom: väzy interfalangeálneho 

kĺbu palca
 

5t717.0
Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom a interligamentóznou 

fixáciou: radiokarpálny väz
5t717.0

Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom a interligamentóznou 

fixáciou: radiokarpálny väz
 

5t717.1
Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom a interligamentóznou 

fixáciou: retinaculum flexorum
5t717.1

Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom a interligamentóznou 

fixáciou: retinaculum flexorum
 

5t717.2
Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom a interligamentóznou 

fixáciou: ostatné väzy zápästia
5t717.2

Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom a interligamentóznou 

fixáciou: ostatné väzy zápästia
 

5t717.3
Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom a interligamentóznou 

fixáciou: väzy stredoručia
5t717.3

Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom a interligamentóznou 

fixáciou: väzy stredoručia
 

5t717.4
Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom a interligamentóznou 

fixáciou: väzy metakarpofalangeálnych kĺbov prstov ruky
5t717.4

Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom a interligamentóznou 

fixáciou: väzy metakarpofalangeálnych kĺbov prstov ruky
 

5t717.5
Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom a interligamentóznou 

fixáciou: väzy metakarpofalangeálneho kĺbu palca
5t717.5

Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom a interligamentóznou 

fixáciou: väzy metakarpofalangeálneho kĺbu palca
 

5t717.6
Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom a interligamentóznou 

fixáciou: väzy interfalangeálnych kĺbov prstov ruky
5t717.6

Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom a interligamentóznou 

fixáciou: väzy interfalangeálnych kĺbov prstov ruky
 

5t717.7
Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom a interligamentóznou 

fixáciou: väzy interfalangeálneho kĺbu palca
5t717.7

Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom a interligamentóznou 

fixáciou: väzy interfalangeálneho kĺbu palca
 

5t718.0
Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom a transoseálnou fixáciou: 

radiokarpálny väz
5t718.0

Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom a transoseálnou fixáciou: 

radiokarpálny väz
 

5t718.1
Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom a transoseálnou fixáciou: 

retinaculum flexorum
5t718.1

Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom a transoseálnou fixáciou: 

retinaculum flexorum
 

5t718.2
Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom a transoseálnou fixáciou: 

ostatné väzy zápästia
5t718.2

Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom a transoseálnou fixáciou: 

ostatné väzy zápästia
 

5t718.3
Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom a transoseálnou fixáciou: 

väzy stredoručia
5t718.3

Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom a transoseálnou fixáciou: 

väzy stredoručia
 

5t718.4
Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom a transoseálnou fixáciou: 

väzy metakarpofalangeálnych kĺbov prstov ruky
5t718.4

Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom a transoseálnou fixáciou: 

väzy metakarpofalangeálnych kĺbov prstov ruky
 

5t718.5
Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom a transoseálnou fixáciou: 

väzy metakarpofalangeálneho kĺbu palca
5t718.5

Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom a transoseálnou fixáciou: 

väzy metakarpofalangeálneho kĺbu palca
 

5t718.6
Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom a transoseálnou fixáciou: 

väzy interfalangeálnych kĺbov prstov ruky
5t718.6

Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom a transoseálnou fixáciou: 

väzy interfalangeálnych kĺbov prstov ruky
 

5t718.7
Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom a transoseálnou fixáciou: 

väzy interfalangeálneho kĺbu palca
5t718.7

Operácie na väzoch ruky: plastická rekonštrukcia s autológnym materiálom a transoseálnou fixáciou: 

väzy interfalangeálneho kĺbu palca
 

5t719.0 Operácie na väzoch ruky: odstránenie transplantátu: radiokarpálny väz 5t719.0 Operácie na väzoch ruky: odstránenie transplantátu: radiokarpálny väz  

5t719.1 Operácie na väzoch ruky: odstránenie transplantátu: retinaculum flexorum 5t719.1 Operácie na väzoch ruky: odstránenie transplantátu: retinaculum flexorum  

5t719.2 Operácie na väzoch ruky: odstránenie transplantátu: ostatné väzy zápästia 5t719.2 Operácie na väzoch ruky: odstránenie transplantátu: ostatné väzy zápästia  

5t719.3 Operácie na väzoch ruky: odstránenie transplantátu: väzy stredoručia 5t719.3 Operácie na väzoch ruky: odstránenie transplantátu: väzy stredoručia  

5t719.4 Operácie na väzoch ruky: odstránenie transplantátu: väzy metakarpofalangeálnych kĺbov prstov ruky 5t719.4 Operácie na väzoch ruky: odstránenie transplantátu: väzy metakarpofalangeálnych kĺbov prstov ruky  

5t719.5 Operácie na väzoch ruky: odstránenie transplantátu: väzy metakarpofalangeálneho kĺbu palca 5t719.5 Operácie na väzoch ruky: odstránenie transplantátu: väzy metakarpofalangeálneho kĺbu palca  

5t719.6 Operácie na väzoch ruky: odstránenie transplantátu: väzy interfalangeálnych kĺbov prstov ruky 5t719.6 Operácie na väzoch ruky: odstránenie transplantátu: väzy interfalangeálnych kĺbov prstov ruky  

5t719.7 Operácie na väzoch ruky: odstránenie transplantátu: väzy interfalangeálneho kĺbu palca 5t719.7 Operácie na väzoch ruky: odstránenie transplantátu: väzy interfalangeálneho kĺbu palca  

5t71a.0 Operácie na väzoch ruky: refixácia ku kosti: radiokarpálny väz 5t71a.0 Operácie na väzoch ruky: refixácia ku kosti: radiokarpálny väz  

5t71a.1 Operácie na väzoch ruky: refixácia ku kosti: retinaculum flexorum 5t71a.1 Operácie na väzoch ruky: refixácia ku kosti: retinaculum flexorum  

5t71a.2 Operácie na väzoch ruky: refixácia ku kosti: ostatné väzy zápästia 5t71a.2 Operácie na väzoch ruky: refixácia ku kosti: ostatné väzy zápästia  

5t71a.3 Operácie na väzoch ruky: refixácia ku kosti: väzy stredoručia 5t71a.3 Operácie na väzoch ruky: refixácia ku kosti: väzy stredoručia  

5t71a.4 Operácie na väzoch ruky: refixácia ku kosti: väzy metakarpofalangeálnych kĺbov prstov ruky 5t71a.4 Operácie na väzoch ruky: refixácia ku kosti: väzy metakarpofalangeálnych kĺbov prstov ruky  



5t71a.5 Operácie na väzoch ruky: refixácia ku kosti: väzy metakarpofalangeálneho kĺbu palca 5t71a.5 Operácie na väzoch ruky: refixácia ku kosti: väzy metakarpofalangeálneho kĺbu palca  

5t71a.6 Operácie na väzoch ruky: refixácia ku kosti: väzy interfalangeálnych kĺbov prstov ruky 5t71a.6 Operácie na väzoch ruky: refixácia ku kosti: väzy interfalangeálnych kĺbov prstov ruky  

5t71a.7 Operácie na väzoch ruky: refixácia ku kosti: väzy interfalangeálneho kĺbu palca 5t71a.7 Operácie na väzoch ruky: refixácia ku kosti: väzy interfalangeálneho kĺbu palca  

5t71x.0 Operácie na väzoch ruky: ostatné: radiokarpálny väz 5t71x.0 Operácie na väzoch ruky: ostatné: radiokarpálny väz  

5t71x.1 Operácie na väzoch ruky: ostatné: retinaculum flexorum 5t71x.1 Operácie na väzoch ruky: ostatné: retinaculum flexorum  

5t71x.2 Operácie na väzoch ruky: ostatné: ostatné väzy zápästia 5t71x.2 Operácie na väzoch ruky: ostatné: ostatné väzy zápästia  

5t71x.3 Operácie na väzoch ruky: ostatné: väzy stredoručia 5t71x.3 Operácie na väzoch ruky: ostatné: väzy stredoručia  

5t71x.4 Operácie na väzoch ruky: ostatné: väzy metakarpofalangeálnych kĺbov prstov ruky 5t71x.4 Operácie na väzoch ruky: ostatné: väzy metakarpofalangeálnych kĺbov prstov ruky  

5t71x.5 Operácie na väzoch ruky: sstatné: väzy metakarpofalangeálneho kĺbu palca 5t71x.5 Operácie na väzoch ruky: sstatné: väzy metakarpofalangeálneho kĺbu palca  

5t71x.6 Operácie na väzoch ruky: ostatné: väzy interfalangeálnych kĺbov prstov ruky 5t71x.6 Operácie na väzoch ruky: ostatné: väzy interfalangeálnych kĺbov prstov ruky  

5t71x.7 Operácie na väzoch ruky: ostatné: väzy interfalangeálneho kĺbu palca 5t71x.7 Operácie na väzoch ruky: ostatné: väzy interfalangeálneho kĺbu palca  

5t720.1 Operácie na fasciách dlane a prstov: fasciotómia, otvorene chirurgicky: jeden prst 5t720.1 Operácie na fasciách dlane a prstov: fasciotómia, otvorene chirurgicky: jeden prst  

5t720.2 Operácie na fasciách dlane a prstov: fasciotómia, otvorene chirurgicky: viac ako jeden prst 5t720.2 Operácie na fasciách dlane a prstov: fasciotómia, otvorene chirurgicky: viac ako jeden prst  

5t721.1 Operácie na fasciách dlane a prstov: fasciotómia, perkutánne: jeden prst 5t721.1 Operácie na fasciách dlane a prstov: fasciotómia, perkutánne: jeden prst  

5t721.2 Operácie na fasciách dlane a prstov: fasciotómia, perkutánne: viac ako jeden prst 5t721.2 Operácie na fasciách dlane a prstov: fasciotómia, perkutánne: viac ako jeden prst  

5t722.0 Operácie na fasciách dlane a prstov: parciálna fasciektómia, izolovaná na dlani 5t722.0 Operácie na fasciách dlane a prstov: parciálna fasciektómia, izolovaná na dlani  

5t722.3 Operácie na fasciách dlane a prstov: parciálna fasciektómia, 1 alebo 2 prsty 5t722.3 Operácie na fasciách dlane a prstov:  parciálna fasciektómia, 1 alebo 2 prsty  2)

5t723.0 Operácie na fasciách dlane a prstov: celková fasciektómia, izolovaná na dlani 5t723.0 Operácie na fasciách dlane a prstov: celková fasciektómia, izolovaná na dlani  

5t723.4 Operácie na fasciách dlane a prstov: celková fasciektómia, 3 a viac prstov 5t723.4 Operácie na fasciách dlane a prstov: celková fasciektómia, 3 a viac prstov  

5t724.1 Operácie na fasciách dlane a prstov: fasciektómia s jednou neurolýzou: jeden prst 5t724.1 Operácie na fasciách dlane a prstov: fasciektómia s jednou neurolýzou: jeden prst  

5t724.2 Operácie na fasciách dlane a prstov: fasciektómia s jednou neurolýzou: viac prstov 5t724.2 Operácie na fasciách dlane a prstov: fasciektómia s jednou neurolýzou: viac prstov  

5t725.1 Operácie na fasciách dlane a prstov: fasciektómia s viacerými neurolýzami: jeden prst 5t725.1 Operácie na fasciách dlane a prstov: fasciektómia s viacerými neurolýzami: jeden prst  

5t725.2 Operácie na fasciách dlane a prstov: fasciektómia s viacerými neurolýzami: viac prstov 5t725.2 Operácie na fasciách dlane a prstov: fasciektómia s viacerými neurolýzami: viac prstov  

5t726.1
Operácie na fasciách dlane a prstov: fasciektómia s jednou neurolýzou a s jednou arteriolýzou: jeden 

prst
5t726.1

Operácie na fasciách dlane a prstov: fasciektómia s jednou neurolýzou a s jednou arteriolýzou: jeden 

prst
 

5t726.2
Operácie na fasciách dlane a prstov: fasciektómia s jednou neurolýzou a s jednou arteriolýzou: viac 

prstov
5t726.2

Operácie na fasciách dlane a prstov: fasciektómia s jednou neurolýzou a s jednou arteriolýzou: viac 

prstov
 

5t727.1
Operácie na fasciách dlane a prstov: fasciektómia s viacerými neurolýzami a viacerými arteriolýzami: 

jeden prst
5t727.1

Operácie na fasciách dlane a prstov: fasciektómia s viacerými neurolýzami a viacerými arteriolýzami: 

jeden prst
 

5t727.2
Operácie na fasciách dlane a prstov: fasciektómia s viacerými neurolýzami a viacerými arteriolýzami: 

viac prstov
5t727.2

Operácie na fasciách dlane a prstov: fasciektómia s viacerými neurolýzami a viacerými arteriolýzami: 

viac prstov
 

5t728.1
Operácie na fasciách dlane a prstov: fasciektómia s artrolýzou (vrátane neurolýzy a arteriolýzy): jeden 

prst
5t728.1

Operácie na fasciách dlane a prstov: fasciektómia s artrolýzou (vrátane neurolýzy a arteriolýzy): jeden 

prst
 

5t728.2
Operácie na fasciách dlane a prstov: fasciektómia s artrolýzou (vrátane neurolýzy a arteriolýzy): viac 

prstov
5t728.2

Operácie na fasciách dlane a prstov: fasciektómia s artrolýzou (vrátane neurolýzy a arteriolýzy): viac 

prstov
 

5t729.3
Operácie na fasciách dlane a prstov: dermofasciektómia parciálna (fasciektómia dlaňovoprstová 1 

alebo 2 prsty s krytím kožného defektu voľným kožným transplantátom v plnej hrúbke)
5t729.3

Operácie na fasciách dlane a prstov: dermofasciektómia parciálna (fasciektómia dlaňovoprstová 1 

alebo 2 prsty s krytím kožného defektu voľným kožným transplantátom v plnej hrúbke)
 

5t729.4
Operácie na fasciách dlane a prstov: dermofasciektómia celková (fasciektómia dlaňovoprstová 3 a viac 

prstov s krytím kožného defektu voľným kožným transplantátom v plnej hrúbke)
5t729.4

Operácie na fasciách dlane a prstov: dermofasciektómia celková (fasciektómia dlaňovoprstová 3 a viac 

prstov s krytím kožného defektu voľným kožným transplantátom v plnej hrúbke)
 

5t72a.3
Operácie na fasciách dlane a prstov: fasciolýza injektovanou kolagenázou clostridium histolyticum 

parciálna: 1 alebo 2 prsty
5t72a.3

Operácie na fasciách dlane a prstov: fasciolýza injektovanou kolagenázou clostridium histolyticum 

parciálna: 1 alebo 2 prsty
 

5t72a.4
Operácie na fasciách dlane a prstov: fasciolýza injektovanou kolagenázou clostridium histolyticum 

celková: 3 a viac prstov
5t72a.4

Operácie na fasciách dlane a prstov: fasciolýza injektovanou kolagenázou clostridium histolyticum 

celková: 3 a viac prstov
 

5t72x.1 Operácie na fasciách dlane a prstov: ostatné: jeden prst 5t72x.1 Operácie na fasciách dlane a prstov: ostatné: jeden prst  

5t730 Operácie svalov ruky: incízia 5t730 Operácie svalov ruky: incízia  

5t731 Operácie svalov ruky: čiastočné prerušenie 5t731 Operácie svalov ruky: čiastočné prerušenie  

5t732 Operácie svalov ruky: totálne prerušenie 5t732 Operácie svalov ruky: totálne prerušenie  

5t733 Operácie svalov ruky: čiastočná excízia 5t733 Operácie svalov ruky: čiastočná excízia  

5t734 Operácie svalov ruky: totálna excízia 5t734 Operácie svalov ruky: totálna excízia  

5t735 Operácie svalov ruky: desinzercia svalu 5t735 Operácie svalov ruky: desinzercia svalu  

5t736 Operácie svalov ruky: sutúra svalu 5t736 Operácie svalov ruky: sutúra svalu  



5t737 Operácie svalov ruky: reinzercia svalu 5t737 Operácie svalov ruky: reinzercia svalu  

5t738 Operácie svalov ruky: transpozícia svalu 5t738 Operácie svalov ruky: transpozícia svalu  

5t739 Operácie svalov ruky: transplantácia svalu 5t739 Operácie svalov ruky: transplantácia svalu  

5t73a Operácie svalov ruky: predĺženie svalu 5t73a Operácie svalov ruky: predĺženie svalu  

5t73b Operácie svalov ruky: skrátenie svalu 5t73b Operácie svalov ruky: skrátenie svalu  

5t73x Operácie svalov ruky: ostatné 5t73x Operácie svalov ruky: ostatné  

5t740.0 Revízia kĺbov ruky: artrotómia: zápästie, jeden zákrok 5t740.0 Revízia kĺbov ruky: artrotómia: zápästie, jeden zákrok  

5t740.1 Revízia kĺbov ruky: artrotómia: zápästie, viaceré zákroky 5t740.1 Revízia kĺbov ruky: artrotómia: zápästie, viaceré zákroky  

5t740.2 Revízia kĺbov ruky: artrotómia: karpometakarpálny kĺb palca 5t740.2 Revízia kĺbov ruky: artrotómia: karpometakarpálny kĺb palca  

5t740.3 Revízia kĺbov ruky: artrotómia: jeden zákrok na metakarpofalangeálnom kĺbe 5t740.3 Revízia kĺbov ruky: artrotómia: jeden zákrok na metakarpofalangeálnom kĺbe  

5t740.4 Revízia kĺbov ruky: artrotómia: viaceré zákroky na metakarpofalangeálnych kĺboch 5t740.4 Revízia kĺbov ruky: artrotómia: viaceré zákroky na metakarpofalangeálnych kĺboch  

5t740.5 Revízia kĺbov ruky: artrotómia: jeden zákrok na medzičlánkovom kĺbe 5t740.5 Revízia kĺbov ruky: artrotómia: jeden zákrok na medzičlánkovom kĺbe  

5t740.6 Revízia kĺbov ruky: artrotómia: viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch jedného prsta 5t740.6 Revízia kĺbov ruky: artrotómia: viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch jedného prsta  

5t740.7 Revízia kĺbov ruky: artrotómia: viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch viacerých prstov 5t740.7 Revízia kĺbov ruky: artrotómia: viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch viacerých prstov  

5t740.x Revízia kĺbov ruky: artrotómia: ostatné 5t740.x Revízia kĺbov ruky: artrotómia: ostatné  

5t741.0
Revízia kĺbov ruky: excízia chorobne poškodeného tkaniva (zahrnuje kapsulektomiu): zápästie, jeden 

zákrok
5t741.0

Revízia kĺbov ruky: excízia chorobne poškodeného tkaniva (zahrnuje kapsulektomiu): zápästie, jeden 

zákrok
 

5t741.1
Revízia kĺbov ruky: excízia chorobne poškodeného tkaniva (zahrnuje kapsulektomiu): zápästie, viaceré 

zákroky
5t741.1

Revízia kĺbov ruky: excízia chorobne poškodeného tkaniva (zahrnuje kapsulektomiu): zápästie, viaceré 

zákroky
 

5t741.2
Revízia kĺbov ruky: excízia chorobne poškodeného tkaniva (zahrnuje kapsulektomiu): 

karpometakarpálny kĺb palca
5t741.2

Revízia kĺbov ruky: excízia chorobne poškodeného tkaniva (zahrnuje kapsulektomiu): 

karpometakarpálny kĺb palca
 

5t741.3
Revízia kĺbov ruky: excízia chorobne poškodeného tkaniva (zahrnuje kapsulektomiu): jeden zákrok na 

metakarpofalangeálnom kĺbe
5t741.3

Revízia kĺbov ruky: excízia chorobne poškodeného tkaniva (zahrnuje kapsulektomiu): jeden zákrok na 

metakarpofalangeálnom kĺbe
 

5t741.4
Revízia kĺbov ruky: excízia chorobne poškodeného tkaniva (zahrnuje kapsulektomiu): viaceré zákroky 

na metakarpofalangeálnych kĺboch
5t741.4

Revízia kĺbov ruky: excízia chorobne poškodeného tkaniva (zahrnuje kapsulektomiu): viaceré zákroky 

na metakarpofalangeálnych kĺboch
 

5t741.5
Revízia kĺbov ruky: excízia chorobne poškodeného tkaniva (zahrnuje kapsulektomiu): jeden zákrok na 

medzičlánkovom kĺbe
5t741.5

Revízia kĺbov ruky: excízia chorobne poškodeného tkaniva (zahrnuje kapsulektomiu): jeden zákrok na 

medzičlánkovom kĺbe
 

5t741.6
Revízia kĺbov ruky: excízia chorobne poškodeného tkaniva (zahrnuje kapsulektomiu): viaceré zákroky 

na medzičlánkových kĺboch jedného prsta
5t741.6

Revízia kĺbov ruky: excízia chorobne poškodeného tkaniva (zahrnuje kapsulektomiu): viaceré zákroky 

na medzičlánkových kĺboch jedného prsta
 

5t741.7
Revízia kĺbov ruky: excízia chorobne poškodeného tkaniva (zahrnuje kapsulektomiu): viaceré zákroky 

na medzičlánkových kĺboch viacerých prstov
5t741.7

Revízia kĺbov ruky: excízia chorobne poškodeného tkaniva (zahrnuje kapsulektomiu): viaceré zákroky 

na medzičlánkových kĺboch viacerých prstov
 

5t741.x Revízia kĺbov ruky: excízia chorobne poškodeného tkaniva (zahrnuje kapsulektomiu): ostatné 5t741.x Revízia kĺbov ruky: excízia chorobne poškodeného tkaniva (zahrnuje kapsulektomiu): ostatné  

5t742.0 Revízia kĺbov ruky: preplach kĺbu s drenážou: zápästie, jeden zákrok 5t742.0 Revízia kĺbov ruky: preplach kĺbu s drenážou: zápästie, jeden zákrok  

5t742.1 Revízia kĺbov ruky: preplach kĺbu s drenážou: zápästie, viaceré zákroky 5t742.1 Revízia kĺbov ruky: preplach kĺbu s drenážou: zápästie, viaceré zákroky  

5t742.2 Revízia kĺbov ruky: preplach kĺbu s drenážou: karpometakarpálny kĺb palca 5t742.2 Revízia kĺbov ruky: preplach kĺbu s drenážou: karpometakarpálny kĺb palca  

5t742.3 Revízia kĺbov ruky: preplach kĺbu s drenážou: jeden zákrok na metakarpofalangeálnom kĺbe 5t742.3 Revízia kĺbov ruky: preplach kĺbu s drenážou: jeden zákrok na metakarpofalangeálnom kĺbe  

5t742.4 Revízia kĺbov ruky: preplach kĺbu s drenážou: viaceré zákroky na metakarpofalangeálnych kĺboch 5t742.4 Revízia kĺbov ruky: preplach kĺbu s drenážou: viaceré zákroky na metakarpofalangeálnych kĺboch  

5t742.5 Revízia kĺbov ruky: preplach kĺbu s drenážou: jeden zákrok na medzičlánkovom kĺbe 5t742.5 Revízia kĺbov ruky: preplach kĺbu s drenážou: jeden zákrok na medzičlánkovom kĺbe  

5t742.6
Revízia kĺbov ruky: preplach kĺbu s drenážou: viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch jedného 

prsta
5t742.6

Revízia kĺbov ruky: preplach kĺbu s drenážou: viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch jedného 

prsta
 

5t742.7
Revízia kĺbov ruky: preplach kĺbu s drenážou: viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch viacerých 

prstov
5t742.7

Revízia kĺbov ruky: preplach kĺbu s drenážou: viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch viacerých 

prstov
 

5t742.x Revízia kĺbov ruky: preplach kĺbu s drenážou: ostatné 5t742.x Revízia kĺbov ruky: preplach kĺbu s drenážou: ostatné  

5t743.0 Revízia kĺbov ruky: debridement: zápästie, jeden zákrok 5t743.0 Revízia kĺbov ruky: debridement: zápästie, jeden zákrok  

5t743.1 Revízia kĺbov ruky: debridement: zápästie, viaceré zákroky 5t743.1 Revízia kĺbov ruky: debridement: zápästie, viaceré zákroky  

5t743.2 Revízia kĺbov ruky: debridement: karpometakarpálny kĺb palca 5t743.2 Revízia kĺbov ruky: debridement: karpometakarpálny kĺb palca  

5t743.3 Revízia kĺbov ruky: debridement: jeden zákrok na metakarpofalangeálnom kĺbe 5t743.3 Revízia kĺbov ruky: debridement: jeden zákrok na metakarpofalangeálnom kĺbe  

5t743.4 Revízia kĺbov ruky: debridement: viaceré zákroky na metakarpofalangeálnych kĺboch 5t743.4 Revízia kĺbov ruky: debridement: viaceré zákroky na metakarpofalangeálnych kĺboch  

5t743.5 Revízia kĺbov ruky: debridement: jeden zákrok na medzičlánkovom kĺbe 5t743.5 Revízia kĺbov ruky: debridement: jeden zákrok na medzičlánkovom kĺbe  

5t743.6 Revízia kĺbov ruky: debridement: viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch jedného prsta 5t743.6 Revízia kĺbov ruky: debridement: viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch jedného prsta  



5t743.7 Revízia kĺbov ruky: debridement: viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch viacerých prstov 5t743.7 Revízia kĺbov ruky: debridement: viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch viacerých prstov  

5t743.x Revízia kĺbov ruky: debridement: ostatné 5t743.x Revízia kĺbov ruky: debridement: ostatné  

5t744.0 Revízia kĺbov ruky: vyhladenie (vyrovnanie) povrchu kĺbu: zápästie, jeden zákrok 5t744.0 Revízia kĺbov ruky: vyhladenie (vyrovnanie) povrchu kĺbu: zápästie, jeden zákrok  

5t744.1 Revízia kĺbov ruky: vyhladenie (vyrovnanie) povrchu kĺbu: zápästie, viaceré zákroky 5t744.1 Revízia kĺbov ruky: vyhladenie (vyrovnanie) povrchu kĺbu: zápästie, viaceré zákroky  

5t744.2 Revízia kĺbov ruky: vyhladenie (vyrovnanie) povrchu kĺbu: karpometakarpálny kĺb palca 5t744.2 Revízia kĺbov ruky: vyhladenie (vyrovnanie) povrchu kĺbu: karpometakarpálny kĺb palca  

5t744.3
Revízia kĺbov ruky: vyhladenie (vyrovnanie) povrchu kĺbu: jeden zákrok na metakarpofalangeálnom 

kĺbe
5t744.3

Revízia kĺbov ruky: vyhladenie (vyrovnanie) povrchu kĺbu: jeden zákrok na metakarpofalangeálnom 

kĺbe
 

5t744.4
Revízia kĺbov ruky: vyhladenie (vyrovnanie) povrchu kĺbu: viaceré zákroky na metakarpofalangeálnych 

kĺboch
5t744.4

Revízia kĺbov ruky: vyhladenie (vyrovnanie) povrchu kĺbu: viaceré zákroky na metakarpofalangeálnych 

kĺboch
 

5t744.5 Revízia kĺbov ruky: vyhladenie (vyrovnanie) povrchu kĺbu: jeden zákrok na medzičlánkovom kĺbe 5t744.5 Revízia kĺbov ruky: vyhladenie (vyrovnanie) povrchu kĺbu: jeden zákrok na medzičlánkovom kĺbe  

5t744.6
Revízia kĺbov ruky: vyhladenie (vyrovnanie) povrchu kĺbu: viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch 

jedného prsta
5t744.6

Revízia kĺbov ruky: vyhladenie (vyrovnanie) povrchu kĺbu: viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch 

jedného prsta
 

5t744.7
Revízia kĺbov ruky: vyhladenie (vyrovnanie) povrchu kĺbu: viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch 

viacerých prstov
5t744.7

Revízia kĺbov ruky: vyhladenie (vyrovnanie) povrchu kĺbu: viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch 

viacerých prstov
 

5t744.x Revízia kĺbov ruky: vyhladenie (vyrovnanie) povrchu kĺbu: ostatné 5t744.x Revízia kĺbov ruky: vyhladenie (vyrovnanie) povrchu kĺbu: ostatné  

5t745.0 Revízia kĺbov ruky: uvoľnenie kĺbu (artrolýza): zápästie, jeden zákrok 5t745.0 Revízia kĺbov ruky: uvoľnenie kĺbu (artrolýza): zápästie, jeden zákrok  

5t745.1 Revízia kĺbov ruky: uvoľnenie kĺbu (artrolýza): zápästie, viaceré zákroky 5t745.1 Revízia kĺbov ruky: uvoľnenie kĺbu (artrolýza): zápästie, viaceré zákroky  

5t745.2 Revízia kĺbov ruky: uvoľnenie kĺbu (artrolýza): karpometakarpálny kĺb palca 5t745.2 Revízia kĺbov ruky: uvoľnenie kĺbu (artrolýza): karpometakarpálny kĺb palca  

5t745.3 Revízia kĺbov ruky: uvoľnenie kĺbu (artrolýza): jeden zákrok na metakarpofalangeálnom kĺbe 5t745.3 Revízia kĺbov ruky: uvoľnenie kĺbu (artrolýza): jeden zákrok na metakarpofalangeálnom kĺbe  

5t745.4 Revízia kĺbov ruky: uvoľnenie kĺbu (artrolýza): viaceré zákroky na metakarpofalangeálnych kĺboch 5t745.4 Revízia kĺbov ruky: uvoľnenie kĺbu (artrolýza): viaceré zákroky na metakarpofalangeálnych kĺboch  

5t745.5 Revízia kĺbov ruky: uvoľnenie kĺbu (artrolýza): jeden zákrok na medzičlánkovom kĺbe 5t745.5 Revízia kĺbov ruky: uvoľnenie kĺbu (artrolýza): jeden zákrok na medzičlánkovom kĺbe  

5t745.6
Revízia kĺbov ruky: uvoľnenie kĺbu (artrolýza): viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch jedného 

prsta
5t745.6

Revízia kĺbov ruky: uvoľnenie kĺbu (artrolýza): viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch jedného 

prsta
 

5t745.7
Revízia kĺbov ruky: uvoľnenie kĺbu (artrolýza): viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch viacerých 

prstov
5t745.7

Revízia kĺbov ruky: uvoľnenie kĺbu (artrolýza): viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch viacerých 

prstov
 

5t745.x Revízia kĺbov ruky: uvoľnenie kĺbu (artrolýza): ostatné 5t745.x Revízia kĺbov ruky: uvoľnenie kĺbu (artrolýza): ostatné  

5t746.0 Revízia kĺbov ruky: odstránenie uvoľnenej kĺbovej chrupavky: zápästie, jeden zákrok 5t746.0 Revízia kĺbov ruky: odstránenie uvoľnenej kĺbovej chrupavky: zápästie, jeden zákrok  

5t746.1 Revízia kĺbov ruky: odstránenie uvoľnenej kĺbovej chrupavky: zápästie, viaceré zákroky 5t746.1 Revízia kĺbov ruky: odstránenie uvoľnenej kĺbovej chrupavky: zápästie, viaceré zákroky  

5t746.2 Revízia kĺbov ruky: odstránenie uvoľnenej kĺbovej chrupavky: karpometakarpálny kĺb palca 5t746.2 Revízia kĺbov ruky: odstránenie uvoľnenej kĺbovej chrupavky: karpometakarpálny kĺb palca  

5t746.3
Revízia kĺbov ruky: odstránenie uvoľnenej kĺbovej chrupavky: jeden zákrok na metakarpofalangeálnom 

kĺbe
5t746.3

Revízia kĺbov ruky: odstránenie uvoľnenej kĺbovej chrupavky: jeden zákrok na metakarpofalangeálnom 

kĺbe
 

5t746.4
Revízia kĺbov ruky: odstránenie uvoľnenej kĺbovej chrupavky: viaceré zákroky na 

metakarpofalangeálnych kĺboch
5t746.4

Revízia kĺbov ruky: odstránenie uvoľnenej kĺbovej chrupavky: viaceré zákroky na 

metakarpofalangeálnych kĺboch
 

5t746.5 Revízia kĺbov ruky: odstránenie uvoľnenej kĺbovej chrupavky: jeden zákrok na medzičlánkovom kĺbe 5t746.5 Revízia kĺbov ruky: odstránenie uvoľnenej kĺbovej chrupavky: jeden zákrok na medzičlánkovom kĺbe  

5t746.6
Revízia kĺbov ruky: odstránenie uvoľnenej kĺbovej chrupavky: viaceré zákroky na medzičlánkových 

kĺboch jedného prsta
5t746.6

Revízia kĺbov ruky: odstránenie uvoľnenej kĺbovej chrupavky: viaceré zákroky na medzičlánkových 

kĺboch jedného prsta
 

5t746.7
Revízia kĺbov ruky: odstránenie uvoľnenej kĺbovej chrupavky: viaceré zákroky na medzičlánkových 

kĺboch viacerých prstov
5t746.7

Revízia kĺbov ruky: odstránenie uvoľnenej kĺbovej chrupavky: viaceré zákroky na medzičlánkových 

kĺboch viacerých prstov
 

5t746.x Revízia kĺbov ruky: odstránenie uvoľnenej kĺbovej chrupavky: ostatné 5t746.x Revízia kĺbov ruky: odstránenie uvoľnenej kĺbovej chrupavky: ostatné  

5t747.0 Revízia kĺbov ruky: odstránenie cudzieho telesa: zápästie, jeden zákrok 5t747.0 Revízia kĺbov ruky: odstránenie cudzieho telesa: zápästie, jeden zákrok  

5t747.1 Revízia kĺbov ruky: odstránenie cudzieho telesa: zápästie, viaceré zákroky 5t747.1 Revízia kĺbov ruky: odstránenie cudzieho telesa: zápästie, viaceré zákroky  

5t747.2 Revízia kĺbov ruky: odstránenie cudzieho telesa: karpometakarpálny kĺb palca 5t747.2 Revízia kĺbov ruky: odstránenie cudzieho telesa: karpometakarpálny kĺb palca  

5t747.3 Revízia kĺbov ruky: odstránenie cudzieho telesa: jeden zákrok na metakarpofalangeálnom kĺbe 5t747.3 Revízia kĺbov ruky: odstránenie cudzieho telesa: jeden zákrok na metakarpofalangeálnom kĺbe  

5t747.4 Revízia kĺbov ruky: odstránenie cudzieho telesa: viaceré zákroky na metakarpofalangeálnych kĺboch 5t747.4 Revízia kĺbov ruky: odstránenie cudzieho telesa: viaceré zákroky na metakarpofalangeálnych kĺboch  

5t747.5 Revízia kĺbov ruky: odstránenie cudzieho telesa: jeden zákrok na medzičlánkovom kĺbe 5t747.5 Revízia kĺbov ruky: odstránenie cudzieho telesa: jeden zákrok na medzičlánkovom kĺbe  

5t747.6
Revízia kĺbov ruky: odstránenie cudzieho telesa: viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch jedného 

prsta
5t747.6

Revízia kĺbov ruky: odstránenie cudzieho telesa: viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch jedného 

prsta
 

5t747.7
Revízia kĺbov ruky: odstránenie cudzieho telesa: viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch viacerých 

prstov
5t747.7

Revízia kĺbov ruky: odstránenie cudzieho telesa: viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch viacerých 

prstov
 



5t747.x Revízia kĺbov ruky: odstránenie cudzieho telesa: ostatné 5t747.x Revízia kĺbov ruky: odstránenie cudzieho telesa: ostatné  

5t74x.0 Revízia kĺbov ruky: ostatné: zápästie, jeden zákrok 5t74x.0 Revízia kĺbov ruky: ostatné: zápästie, jeden zákrok  

5t74x.1 Revízia kĺbov ruky: ostatné: zápästie, viaceré zákroky 5t74x.1 Revízia kĺbov ruky: ostatné: zápästie, viaceré zákroky  

5t74x.2 Revízia kĺbov ruky: ostatné: karpometakarpálny kĺb palca 5t74x.2 Revízia kĺbov ruky: ostatné: karpometakarpálny kĺb palca  

5t74x.3 Revízia kĺbov ruky: ostatné: jeden zákrok na metakarpofalangeálnom kĺbe 5t74x.3 Revízia kĺbov ruky: ostatné: jeden zákrok na metakarpofalangeálnom kĺbe  

5t74x.4 Revízia kĺbov ruky: ostatné: viaceré zákroky na metakarpofalangeálnych kĺboch 5t74x.4 Revízia kĺbov ruky: ostatné: viaceré zákroky na metakarpofalangeálnych kĺboch  

5t74x.5 Revízia kĺbov ruky: ostatné: jeden zákrok na medzičlánkovom kĺbe 5t74x.5 Revízia kĺbov ruky: ostatné: jeden zákrok na medzičlánkovom kĺbe  

5t74x.6 Revízia kĺbov ruky: ostatné: viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch jedného prsta 5t74x.6 Revízia kĺbov ruky: ostatné: viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch jedného prsta  

5t74x.7 Revízia kĺbov ruky: ostatné: viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch viacerých prstov 5t74x.7 Revízia kĺbov ruky: ostatné: viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch viacerých prstov  

5t74x.x Revízia kĺbov ruky: ostatné: ostatné 5t74x.x Revízia kĺbov ruky: ostatné: ostatné  

5t750.0 Synovektómia na ruke: parciálna synovektómia šľachy a šľachovej pošvy: ohýbač zápästia 5t750.0 Synovektómia na ruke: parciálna synovektómia šľachy a šľachovej pošvy: ohýbač zápästia  

5t750.1 Synovektómia na ruke: parciálna synovektómia šľachy a šľachovej pošvy: ohýbač prsta 5t750.1 Synovektómia na ruke: parciálna synovektómia šľachy a šľachovej pošvy: ohýbač prsta  

5t750.2 Synovektómia na ruke: parciálna synovektómia šľachy a šľachovej pošvy: ohýbač palca 5t750.2 Synovektómia na ruke: parciálna synovektómia šľachy a šľachovej pošvy: ohýbač palca  

5t750.3 Synovektómia na ruke: parciálna synovektómia šľachy a šľachovej pošvy: vystierač zápästia 5t750.3 Synovektómia na ruke: parciálna synovektómia šľachy a šľachovej pošvy: vystierač zápästia  

5t750.4 Synovektómia na ruke: parciálna synovektómia šľachy a šľachovej pošvy: vystierač prsta 5t750.4 Synovektómia na ruke: parciálna synovektómia šľachy a šľachovej pošvy: vystierač prsta  

5t750.5 Synovektómia na ruke: parciálna synovektómia šľachy a šľachovej pošvy: vystierač palca 5t750.5 Synovektómia na ruke: parciálna synovektómia šľachy a šľachovej pošvy: vystierač palca  

5t750.x Synovektómia na ruke: parciálna synovektómia šľachy a šľachovej pošvy: ostatné 5t750.x Synovektómia na ruke: parciálna synovektómia šľachy a šľachovej pošvy: ostatné  

5t751.0 Synovektómia na ruke: totálna synovektómia šľachy a šľachovej pošvy: ohýbač zápästia 5t751.0 Synovektómia na ruke: totálna synovektómia šľachy a šľachovej pošvy: ohýbač zápästia  

5t751.1 Synovektómia na ruke: totálna synovektómia šľachy a šľachovej pošvy: ohýbač prsta 5t751.1 Synovektómia na ruke: totálna synovektómia šľachy a šľachovej pošvy: ohýbač prsta  

5t751.2 Synovektómia na ruke: totálna synovektómia šľachy a šľachovej pošvy: ohýbač palca 5t751.2 Synovektómia na ruke: totálna synovektómia šľachy a šľachovej pošvy: ohýbač palca  

5t751.3 Synovektómia na ruke: totálna synovektómia šľachy a šľachovej pošvy: vystierač zápästia 5t751.3 Synovektómia na ruke: totálna synovektómia šľachy a šľachovej pošvy: vystierač zápästia  

5t751.4 Synovektómia na ruke: totálna synovektómia šľachy a šľachovej pošvy: vystierač prsta 5t751.4 Synovektómia na ruke: totálna synovektómia šľachy a šľachovej pošvy: vystierač prsta  

5t751.5 Synovektómia na ruke: totálna synovektómia šľachy a šľachovej pošvy: vystierač palca 5t751.5 Synovektómia na ruke: totálna synovektómia šľachy a šľachovej pošvy: vystierač palca  

5t751.x Synovektómia na ruke: iná synovektómia šľachy a šľachovej pošvy: ostatné 5t751.x Synovektómia na ruke: iná synovektómia šľachy a šľachovej pošvy: ostatné  

5t752 Synovektómia na ruke: synovektómia kĺbov zápästia jednotlivá 5t752 Synovektómia na ruke: synovektómia kĺbov zápästia jednotlivá  

5t753 Synovektómia na ruke: synovektómia kĺbov zápästia viacnásobná 5t753 Synovektómia na ruke: synovektómia kĺbov zápästia viacnásobná  

5t754 Synovektómia na ruke: synovektómia karpometakarpálneho kĺbu palca 5t754 Synovektómia na ruke: synovektómia karpometakarpálneho kĺbu palca  

5t755 Synovektómia na ruke: jednotlivá synovektómia metakarpofalangeálneho kĺbu 5t755 Synovektómia na ruke: jednotlivá synovektómia metakarpofalangeálneho kĺbu  

5t756 Synovektómia na ruke: viacpočetné synovektómie metakarpofalangeálnych kĺbov 5t756 Synovektómia na ruke: viacpočetné synovektómie metakarpofalangeálnych kĺbov  

5t757 Synovektómia na ruke: jednotlivá synovektómia interfalangeálneho kĺbu 5t757 Synovektómia na ruke: jednotlivá synovektómia interfalangeálneho kĺbu  

5t758 Synovektómia na ruke: viacpočetné synovektómie interfalangeálnych kĺbov na jednom prste 5t758 Synovektómia na ruke: viacpočetné synovektómie interfalangeálnych kĺbov na jednom prste  

5t759 Synovektómia na ruke: viacpočetné synovektómie interfalangeálnych kĺbov na viacerých prstoch 5t759 Synovektómia na ruke: viacpočetné synovektómie interfalangeálnych kĺbov na viacerých prstoch  

5t75x Synovektómia na ruke: ostatné 5t75x Synovektómia na ruke: ostatné  

5t760 Artrodéza kĺbov ruky: jednotlivá artrodéza na zápästí 5t760 Artrodéza kĺbov ruky: jednotlivá artrodéza na zápästí  

5t761 Artrodéza kĺbov ruky: jednotlivá artrodéza na zápästí so spongioplastikou 5t761 Artrodéza kĺbov ruky: jednotlivá artrodéza na zápästí so spongioplastikou  

5t762 Artrodéza kĺbov ruky: viacpočetné artrodézy na zápästí 5t762 Artrodéza kĺbov ruky: viacpočetné artrodézy na zápästí  

5t763 Artrodéza kĺbov ruky: viacpočetné artrodézy na zápästí so spongioplastikou 5t763 Artrodéza kĺbov ruky: viacpočetné artrodézy na zápästí so spongioplastikou  

5t764 Artrodéza kĺbov ruky: jednotlivá artrodéza medzičlánkového kĺbu 5t764 Artrodéza kĺbov ruky: jednotlivá artrodéza medzičlánkového kĺbu  

5t765 Artrodéza kĺbov ruky: jednotlivá artrodéza medzičlánkového kĺbu so spongioplastikou 5t765 Artrodéza kĺbov ruky: jednotlivá artrodéza medzičlánkového kĺbu so spongioplastikou  

5t766 Artrodéza kĺbov ruky: viacpočetné artrodézy medzičlánkových kĺbov 5t766 Artrodéza kĺbov ruky: viacpočetné artrodézy medzičlánkových kĺbov  

5t767 Artrodéza kĺbov ruky: viacpočetné artrodézy medzičlánkových kĺbov so spongioplastikou 5t767 Artrodéza kĺbov ruky: viacpočetné artrodézy medzičlánkových kĺbov so spongioplastikou  

5t76x Artrodéza kĺbov ruky: ostatné 5t76x Artrodéza kĺbov ruky: ostatné  

5t770.0 Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s autológnym materiálom: zápästie, jeden zákrok 5t770.0 Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s autológnym materiálom: zápästie, jeden zákrok  2)

5t770.1 Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s autológnym materiálom: zápästie, viaceré zákroky 5t770.1 Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s autológnym materiálom: zápästie, viaceré zákroky  2)

5t770.2
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s autológnym materiálom: karpometakarpálny kĺb 

palca
5t770.2

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s autológnym materiálom: karpometakarpálny kĺb 

palca
 2)



5t770.3
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s autológnym materiálom: jeden zákrok na 

metakarpofalangeálnom kĺbe
5t770.3

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s autológnym materiálom: jeden zákrok na 

metakarpofalangeálnom kĺbe
 2)

5t770.4
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s autológnym materiálom: viaceré zákroky na 

metakarpofalangeálnych kĺboch
5t770.4

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s autológnym materiálom: viaceré zákroky na 

metakarpofalangeálnych kĺboch
 2)

5t770.5
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s autológnym materiálom: jeden zákrok na 

medzičlánkovom kĺbe
5t770.5

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s autológnym materiálom: jeden zákrok na 

medzičlánkovom kĺbe
 2)

5t770.6
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s autológnym materiálom: viaceré zákroky na 

medzičlánkových kĺboch jedného prsta
5t770.6

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s autológnym materiálom: viaceré zákroky na 

medzičlánkových kĺboch jedného prsta
 2)

5t770.7
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s autológnym materiálom: viaceré zákroky na 

medzičlánkových kĺboch viacerých prstov
5t770.7

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s autológnym materiálom: viaceré zákroky na 

medzičlánkových kĺboch viacerých prstov
 2)

5t770.x Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s autológnym materiálom: ostatné 5t770.x Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s autológnym materiálom: ostatné  2)

5t771.0
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom s interpozíciou šľachy: 

zápästie, jeden zákrok
5t771.0

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom s interpozíciou šľachy: 

zápästie, jeden zákrok
 2)

5t771.1
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom s interpozíciou šľachy: 

zápästie, viaceré zákroky
5t771.1

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom s interpozíciou šľachy: 

zápästie, viaceré zákroky
 2)

5t771.2
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom s interpozíciou šľachy: 

karpometakarpálny kĺb palca
5t771.2

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom s interpozíciou šľachy: 

karpometakarpálny kĺb palca
 2)

5t771.3
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom s interpozíciou šľachy: jeden 

zákrok na metakarpofalangeálnom kĺbe
5t771.3

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom s interpozíciou šľachy: jeden 

zákrok na metakarpofalangeálnom kĺbe
 2)

5t771.4
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom s interpozíciou šľachy: viaceré 

zákroky na metakarpofalangeálnych kĺboch
5t771.4

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom s interpozíciou šľachy: viaceré 

zákroky na metakarpofalangeálnych kĺboch
 2)

5t771.5
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom s interpozíciou šľachy: jeden 

zákrok na medzičlánkovom kĺbe
5t771.5

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom s interpozíciou šľachy: jeden 

zákrok na medzičlánkovom kĺbe
 2)

5t771.6
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom s interpozíciou šľachy: viaceré 

zákroky na medzičlánkových kĺboch jedného prsta
5t771.6

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom s interpozíciou šľachy: viaceré 

zákroky na medzičlánkových kĺboch jedného prsta
 2)

5t771.7
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom s interpozíciou šľachy: viaceré 

zákroky na medzičlánkových kĺboch viacerých prstov
5t771.7

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom s interpozíciou šľachy: viaceré 

zákroky na medzičlánkových kĺboch viacerých prstov
 2)

5t771.x Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom s interpozíciou šľachy: ostatné 5t771.x Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom s interpozíciou šľachy: ostatné  2)

5t772.0
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom so zavesením šľachy: zápästie, 

jeden zákrok
5t772.0

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom so zavesením šľachy: zápästie, 

jeden zákrok
 2)

5t772.1
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom so zavesením šľachy: zápästie, 

viaceré zákroky
5t772.1

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom so zavesením šľachy: zápästie, 

viaceré zákroky
 2)

5t772.2
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom so zavesením šľachy: 

karpometakarpálny kĺb palca
5t772.2

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom so zavesením šľachy: 

karpometakarpálny kĺb palca
 2)

5t772.3
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom so zavesením šľachy: jeden 

zákrok na metakarpofalangeálnom kĺbe
5t772.3

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom so zavesením šľachy: jeden 

zákrok na metakarpofalangeálnom kĺbe
 2)

5t772.4
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom so zavesením šľachy: viaceré 

zákroky na metakarpofalangeálnych kĺboch
5t772.4

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom so zavesením šľachy: viaceré 

zákroky na metakarpofalangeálnych kĺboch
 2)

5t772.5
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom so zavesením šľachy: jeden 

zákrok na medzičlánkovom kĺbe
5t772.5

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom so zavesením šľachy: jeden 

zákrok na medzičlánkovom kĺbe
 2)

5t772.6
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom so zavesením šľachy: viaceré 

zákroky na medzičlánkových kĺboch jedného prsta
5t772.6

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom so zavesením šľachy: viaceré 

zákroky na medzičlánkových kĺboch jedného prsta
 2)

5t772.7
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom so zavesením šľachy: viaceré 

zákroky na medzičlánkových kĺboch viacerých prstov
5t772.7

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom so zavesením šľachy: viaceré 

zákroky na medzičlánkových kĺboch viacerých prstov
 2)

5t772.x Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom so zavesením šľachy: ostatné 5t772.x Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom so zavesením šľachy: ostatné  2)

5t773.0
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom s interpozíciou a zavesením 

šľachy: zápästie, jeden zákrok
5t773.0

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom s interpozíciou a zavesením 

šľachy: zápästie, jeden zákrok
 2)

5t773.1
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom s interpozíciou a zavesením 

šľachy: zápästie, viaceré zákroky
5t773.1

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom s interpozíciou a zavesením 

šľachy: zápästie, viaceré zákroky
 2)

5t773.2
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom s interpozíciou a zavesením 

šľachy: karpometakarpálny kĺb palca
5t773.2

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom s interpozíciou a zavesením 

šľachy: karpometakarpálny kĺb palca
 2)

5t773.3
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom s interpozíciou a zavesením 

šľachy: jeden zákrok na metakarpofalangeálnom kĺbe
5t773.3

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom s interpozíciou a zavesením 

šľachy: jeden zákrok na metakarpofalangeálnom kĺbe
 2)

5t773.4
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom s interpozíciou a zavesením 

šľachy: viaceré zákroky na metakarpofalangeálnych kĺboch
5t773.4

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom s interpozíciou a zavesením 

šľachy: viaceré zákroky na metakarpofalangeálnych kĺboch
 2)

5t773.5
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom s interpozíciou a zavesením 

šľachy: jeden zákrok na medzičlánkovom kĺbe
5t773.5

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom s interpozíciou a zavesením 

šľachy: jeden zákrok na medzičlánkovom kĺbe
 2)



5t773.6
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom s interpozíciou a zavesením 

šľachy: viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch jedného prsta
5t773.6

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom s interpozíciou a zavesením 

šľachy: viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch jedného prsta
 2)

5t773.7
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom s interpozíciou a zavesením 

šľachy: viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch viacerých prstov
5t773.7

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom s interpozíciou a zavesením 

šľachy: viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch viacerých prstov
 2)

5t773.x
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom s interpozíciou a zavesením 

šľachy: ostatné
5t773.x

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom s interpozíciou a zavesením 

šľachy: ostatné
 2)

5t774.0
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom a rekonštrukcia kĺbovej 

plochy: zápästie, jeden zákrok
5t774.0

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom a rekonštrukcia kĺbovej 

plochy: zápästie, jeden zákrok
 2)

5t774.1
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom a rekonštrukcia kĺbovej 

plochy: zápästie, viaceré zákroky
5t774.1

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom a rekonštrukcia kĺbovej 

plochy: zápästie, viaceré zákroky
 2)

5t774.2
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom a rekonštrukcia kĺbovej 

plochy: karpometakarpálny kĺb palca
5t774.2

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom a rekonštrukcia kĺbovej 

plochy: karpometakarpálny kĺb palca
 2)

5t774.3
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom a rekonštrukcia kĺbovej 

plochy: jeden zákrok na metakarpofalangeálnom kĺbe
5t774.3

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom a rekonštrukcia kĺbovej 

plochy: jeden zákrok na metakarpofalangeálnom kĺbe
 2)

5t774.4
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom a rekonštrukcia kĺbovej 

plochy: viaceré zákroky na metakarpofalangeálnych kĺboch
5t774.4

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom a rekonštrukcia kĺbovej 

plochy: viaceré zákroky na metakarpofalangeálnych kĺboch
 2)

5t774.5
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom a rekonštrukcia kĺbovej 

plochy: jeden zákrok na medzičlánkovom kĺbe
5t774.5

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom a rekonštrukcia kĺbovej 

plochy: jeden zákrok na medzičlánkovom kĺbe
 2)

5t774.6
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom a rekonštrukcia kĺbovej 

plochy: viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch jedného prsta
5t774.6

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom a rekonštrukcia kĺbovej 

plochy: viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch jedného prsta
 2)

5t774.7
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom a rekonštrukcia kĺbovej 

plochy: viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch viacerých prstov
5t774.7

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom a rekonštrukcia kĺbovej 

plochy: viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch viacerých prstov
 2)

5t774.x
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom a rekonštrukcia kĺbovej 

plochy: ostatné
5t774.x

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia autológnym materiálom a rekonštrukcia kĺbovej 

plochy: ostatné
 2)

5t775.0 Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s aloplastickým materiálom: zápästie, jeden zákrok 5t775.0 Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s aloplastickým materiálom: zápästie, jeden zákrok  2)

5t775.1 Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s aloplastickým materiálom: zápästie, viaceré zákroky 5t775.1 Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s aloplastickým materiálom: zápästie, viaceré zákroky  2)

5t775.2
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s aloplastickým materiálom: karpometakarpálny kĺb 

palca
5t775.2

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s aloplastickým materiálom: karpometakarpálny kĺb 

palca
 2)

5t775.3
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s aloplastickým materiálom: jeden zákrok na 

metakarpofalangeálnom kĺbe
5t775.3

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s aloplastickým materiálom: jeden zákrok na 

metakarpofalangeálnom kĺbe
 2)

5t775.4
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s aloplastickým materiálom: viaceré zákroky na 

metakarpofalangeálnych kĺboch
5t775.4

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s aloplastickým materiálom: viaceré zákroky na 

metakarpofalangeálnych kĺboch
 2)

5t775.5
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s aloplastickým materiálom: jeden zákrok na 

medzičlánkovom kĺbe
5t775.5

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s aloplastickým materiálom: jeden zákrok na 

medzičlánkovom kĺbe
 2)

5t775.6
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s aloplastickým materiálom: viaceré zákroky na 

medzičlánkových kĺboch jedného prsta
5t775.6

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s aloplastickým materiálom: viaceré zákroky na 

medzičlánkových kĺboch jedného prsta
 2)

5t775.7
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s aloplastickým materiálom: viaceré zákroky na 

medzičlánkových kĺboch viacerých prstov
5t775.7

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s aloplastickým materiálom: viaceré zákroky na 

medzičlánkových kĺboch viacerých prstov
 2)

5t775.x Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s aloplastickým materiálom: ostatné 5t775.x Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s aloplastickým materiálom: ostatné  2)

5t776.0
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s aloplastickým materiálom a rekonštrukcia kĺbového 

púzdra: zápästie, jeden zákrok
5t776.0

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s aloplastickým materiálom a rekonštrukcia kĺbového 

púzdra: zápästie, jeden zákrok
 2)

5t776.1
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s aloplastickým materiálom a rekonštrukcia kĺbového 

púzdra: zápästie, viaceré zákroky
5t776.1

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s aloplastickým materiálom a rekonštrukcia kĺbového 

púzdra: zápästie, viaceré zákroky
 2)

5t776.2
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s aloplastickým materiálom a rekonštrukcia kĺbového 

púzdra: karpometakarpálny kĺb palca
5t776.2

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s aloplastickým materiálom a rekonštrukcia kĺbového 

púzdra: karpometakarpálny kĺb palca
 2)

5t776.3
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s aloplastickým materiálom a rekonštrukcia kĺbového 

púzdra: jeden zákrok na metakarpofalangeálnom kĺbe
5t776.3

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s aloplastickým materiálom a rekonštrukcia kĺbového 

púzdra: jeden zákrok na metakarpofalangeálnom kĺbe
 2)

5t776.4
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s aloplastickým materiálom a rekonštrukcia kĺbového 

púzdra: viaceré zákroky na metakarpofalangeálnych kĺboch
5t776.4

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s aloplastickým materiálom a rekonštrukcia kĺbového 

púzdra: viaceré zákroky na metakarpofalangeálnych kĺboch
 2)

5t776.5
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s aloplastickým materiálom a rekonštrukcia kĺbového 

púzdra: jeden zákrok na medzičlánkovom kĺbe
5t776.5

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s aloplastickým materiálom a rekonštrukcia kĺbového 

púzdra: jeden zákrok na medzičlánkovom kĺbe
 2)

5t776.6
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s aloplastickým materiálom a rekonštrukcia kĺbového 

púzdra: viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch jedného prsta
5t776.6

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s aloplastickým materiálom a rekonštrukcia kĺbového 

púzdra: viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch jedného prsta
 2)

5t776.7
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s aloplastickým materiálom a rekonštrukcia kĺbového 

púzdra: viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch viacerých prstov
5t776.7

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s aloplastickým materiálom a rekonštrukcia kĺbového 

púzdra: viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch viacerých prstov
 2)



5t776.x
Resekcioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s aloplastickým materiálom a rekonštrukcia kĺbového 

púzdra: ostatné
5t776.x

Resektioartroplastika kĺbov ruky: rekonštrukcia s aloplastickým materiálom a rekonštrukcia kĺbového 

púzdra: ostatné
 2)

5t77x.0 Iná resekcioartroplastika kĺbov ruky: zápästie, jeden zákrok 5t77x.0 Resektioartroplastika kĺbov ruky: ostatné: zápästie, jeden zákrok  2)

5t77x.1 Iná resekcioartroplastika kĺbov ruky: zápästie, viaceré zákroky 5t77x.1 Resektioartroplastika kĺbov ruky: ostatné: zápästie, viaceré zákroky  2)

5t77x.2 Iná resekcioartroplastika kĺbov ruky: karpometakarpálny kĺb palca 5t77x.2 Resektioartroplastika kĺbov ruky: ostatné: karpometakarpálny kĺb palca  2)

5t77x.3 Iná resekcioartroplastika kĺbov ruky: jeden zákrok na metakarpofalangeálnom kĺbe 5t77x.3 Resektioartroplastika kĺbov ruky: ostatné: jeden zákrok na metakarpofalangeálnom kĺbe  2)

5t77x.4 Iná resekcioartroplastika kĺbov ruky: viaceré zákroky na metakarpofalangeálnych kĺboch 5t77x.4 Resektioartroplastika kĺbov ruky: ostatné: viaceré zákroky na metakarpofalangeálnych kĺboch  2)

5t77x.5 Iná resekcioartroplastika kĺbov ruky: jeden zákrok na medzičlánkovom kĺbe 5t77x.5 Resektioartroplastika kĺbov ruky: ostatné: jeden zákrok na medzičlánkovom kĺbe  2)

5t77x.6 Iná resekcioartroplastika kĺbov ruky: viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch jedného prsta 5t77x.6 Resektioartroplastika kĺbov ruky: ostatné: viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch jedného prsta  2)

5t77x.7 Iná resekcioartroplastika kĺbov ruky: viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch viacerých prstov 5t77x.7 Resektioartroplastika kĺbov ruky: ostatné: viaceré zákroky na medzičlánkových kĺboch viacerých prstov  2)

5t77x.x Iná resekcioartroplastika kĺbov ruky: ostatné 5t77x.x Resektioartroplastika kĺbov ruky: ostatné: ostatné  2)

5t780.0 Operácie pri vrodených anomáliách ruky: distrakcia mäkkých častí presahujúce kĺb 5t780.0 Operácie pri vrodených anomáliách ruky: distrakcia mäkkých častí presahujúce kĺb  

5t780.1 Operácie pri vrodených anomáliách nohy: distrakcia mäkkých častí presahujúce kĺb: na nohe 5t780.1 Operácie pri vrodených anomáliách nohy: distrakcia mäkkých častí presahujúce kĺb: na nohe  

5t781.0 Operácie pri vrodených anomáliách ruky: radializácia 5t781.0 Operácie pri vrodených anomáliách ruky: radializácia  

5t782.0 Operácie pri vrodených anomáliách ruky: resekcia zužujúceho prstenca s plastickou rekonštrukciou 5t782.0 Operácie pri vrodených anomáliách ruky: resekcia zužujúceho prstenca s plastickou rekonštrukciou  

5t782.1
Operácie pri vrodených anomáliách nohy: resekcia zužujúceho prstenca s plastickou rekonštrukciou: na 

nohe
5t782.1

Operácie pri vrodených anomáliách nohy: resekcia zužujúceho prstenca s plastickou rekonštrukciou: na 

nohe
 

5t783.0 Operácie pri vrodených anomáliách ruky: redukcia mäkkých častí 5t783.0 Operácie pri vrodených anomáliách ruky: redukcia mäkkých častí  

5t783.1 Operácie pri vrodených anomáliách nohy: redukcia mäkkých častí 5t783.1 Operácie pri vrodených anomáliách nohy: redukcia mäkkých častí  

5t784.01 Operácie pri vrodených anomáliách ruky: prehĺbenie komisúry s miestnou lalokovou plastikou 5t784.01 Operácie pri vrodených anomáliách ruky: prehĺbenie komisúry s miestnou lalokovou plastikou  

5t784.0x Operácie pri vrodených anomáliách ruky: prehĺbenie komisúry: ostatné 5t784.0x Operácie pri vrodených anomáliách ruky: prehĺbenie komisúry: ostatné  

5t784.11 Operácie pri vrodených anomáliách nohy: prehĺbenie komisúry s miestnou lalokovou plastikou 5t784.11 Operácie pri vrodených anomáliách nohy: prehĺbenie komisúry s miestnou lalokovou plastikou  

5t784.1x Operácie pri vrodených anomáliách nohy: prehĺbenie komisúry: ostatné 5t784.1x Operácie pri vrodených anomáliách nohy: prehĺbenie komisúry: ostatné  

5t785.03
Operácie pri vrodených anomáliách ruky: uvoľnenie kožnej kontraktúry, miestna laloková plastika a 

voľný kožný transplantát
5t785.03

Operácie pri vrodených anomáliách ruky: uvoľnenie kožnej kontraktúry, miestna laloková plastika a 

voľný kožný transplantát
 

5t785.0x
Operácie pri vrodených anomáliách ruky: uvoľnenie kožnej kontraktúry, Z plastika, W plastika, iná 

miestna laloková plastika
5t785.0x

Operácie pri vrodených anomáliách ruky: uvoľnenie kožnej kontraktúry, Z plastika, W plastika, iná 

miestna laloková plastika
 

5t785.13
Operácie pri vrodených anomáliách nohy: uvoľnenie kožnej kontraktúry, miestna laloková plastika a 

voľný kožný transplantát
5t785.13

Operácie pri vrodených anomáliách nohy: uvoľnenie kožnej kontraktúry, miestna laloková plastika a 

voľný kožný transplantát
 

5t785.1x
Operácie pri vrodených anomáliách nohy: uvoľnenie kožnej kontraktúry, Z plastika, W plastika, iná 

miestna laloková plastika
5t785.1x

Operácie pri vrodených anomáliách nohy: uvoľnenie kožnej kontraktúry, Z plastika, W plastika, iná 

miestna laloková plastika
 

5t786.01 Operácie pri vrodených anomáliách ruky: rozpojenie mäkkých častí, miestna laloková plastika 5t786.01 Operácie pri vrodených anomáliách ruky: rozpojenie mäkkých častí, miestna laloková plastika  

5t786.03
Operácie pri vrodených anomáliách ruky: rozpojenie mäkkých častí, miestna laloková plastika a voľný 

kožný transplantát
5t786.03

Operácie pri vrodených anomáliách ruky: rozpojenie mäkkých častí, miestna laloková plastika a voľný 

kožný transplantát
 

5t786.11 Operácie pri vrodených anomáliách nohy: rozpojenie mäkkých častí, miestna laloková plastika 5t786.11 Operácie pri vrodených anomáliách nohy: rozpojenie mäkkých častí, miestna laloková plastika  

5t786.13
Operácie pri vrodených anomáliách nohy: rozpojenie mäkkých častí, miestna laloková plastika a voľný 

kožný transplantát
5t786.13

Operácie pri vrodených anomáliách nohy: rozpojenie mäkkých častí, miestna laloková plastika a voľný 

kožný transplantát
 

5t787.01 Operácie pri vrodených anomáliách ruky: rozpojenie parciálnej syndaktýlie, miestna laloková plastika 5t787.01 Operácie pri vrodených anomáliách ruky: rozpojenie parciálnej syndaktýlie, miestna laloková plastika  

5t787.03
Operácie pri vrodených anomáliách ruky: rozpojenie parciálnej syndaktýlie, miestna laloková plastika a 

voľný kožný transplantát
5t787.03

Operácie pri vrodených anomáliách ruky: rozpojenie parciálnej syndaktýlie, miestna laloková plastika a 

voľný kožný transplantát
 

5t787.0x Operácie pri vrodených anomáliách ruky: rozpojenie parciálnej syndaktýlie: ostatné 5t787.0x Operácie pri vrodených anomáliách ruky: rozpojenie parciálnej syndaktýlie: ostatné  

5t787.11 Operácie pri vrodených anomáliách nohy: rozpojenie parciálnej syndaktýlie, miestna laloková plastika 5t787.11 Operácie pri vrodených anomáliách nohy: rozpojenie parciálnej syndaktýlie, miestna laloková plastika  

5t787.13
Operácie pri vrodených anomáliách nohy: rozpojenie parciálnej syndaktýlie, miestna laloková plastika 

a voľný kožný transplantát
5t787.13

Operácie pri vrodených anomáliách nohy: rozpojenie parciálnej syndaktýlie, miestna laloková plastika 

a voľný kožný transplantát
 

5t787.1x Operácie pri vrodených anomáliách nohy: rozpojenie parciálnej syndaktýlie: ostatné 5t787.1x Operácie pri vrodených anomáliách nohy: rozpojenie parciálnej syndaktýlie: ostatné  



5t788.01 Operácie pri vrodených anomáliách ruky: rozpojenie kompletnej syndaktýlie, miestna laloková plastika 5t788.01 Operácie pri vrodených anomáliách ruky: rozpojenie kompletnej syndaktýlie, miestna laloková plastika  

5t788.03
Operácie pri vrodených anomáliách ruky: rozpojenie kompletnej syndaktýlie, miestna laloková plastika 

a voľný kožný transplantát
5t788.03

Operácie pri vrodených anomáliách ruky: rozpojenie kompletnej syndaktýlie, miestna laloková plastika 

a voľný kožný transplantát
 

5t788.04
Operácie pri vrodených anomáliách ruky: rozpojenie kompletnej syndaktýlie s rekonštrukciou 

kolaterálnych väzov
5t788.04

Operácie pri vrodených anomáliách ruky: rozpojenie kompletnej syndaktýlie s rekonštrukciou 

kolaterálnych väzov
 

5t788.0x Operácie pri vrodených anomáliách ruky: rozpojenie kompletnej syndaktýlie: ostatné 5t788.0x Operácie pri vrodených anomáliách ruky: rozpojenie kompletnej syndaktýlie: ostatné  

5t788.11 Operácie pri vrodených anomáliách nohy: rozpojenie kompletnej syndaktýlie, miestna laloková plastika 5t788.11 Operácie pri vrodených anomáliách nohy: rozpojenie kompletnej syndaktýlie, miestna laloková plastika  

5t788.13
Operácie pri vrodených anomáliách nohy: rozpojenie kompletnej syndaktýlie, miestna laloková plastika 

a voľný kožný transplantát
5t788.13

Operácie pri vrodených anomáliách nohy: rozpojenie kompletnej syndaktýlie, miestna laloková plastika 

a voľný kožný transplantát
 

5t788.14
Operácie pri vrodených anomáliách nohy: rozpojenie kompletnej syndaktýlie s rekonštrukciou 

kolaterálnych väzov
5t788.14

Operácie pri vrodených anomáliách nohy: rozpojenie kompletnej syndaktýlie s rekonštrukciou 

kolaterálnych väzov
 

5t788.1x Operácie pri vrodených anomáliách nohy: rozpojenie kompletnej syndaktýlie: ostatné 5t788.1x Operácie pri vrodených anomáliách nohy: rozpojenie kompletnej syndaktýlie: ostatné  

5t789.01 Operácie pri vrodených anomáliách ruky: redukcia duplicitného falangu: 1 falang 5t789.01 Operácie pri vrodených anomáliách ruky: redukcia duplicitného falangu: 1 falang  

5t789.02
Operácie pri vrodených anomáliách ruky: redukcia duplicitného falangu: 1 falang, s rekonštrukciou 

kĺbu
5t789.02

Operácie pri vrodených anomáliách ruky: redukcia duplicitného falangu: 1 falang, s rekonštrukciou 

kĺbu
 

5t789.03 Operácie pri vrodených anomáliách ruky: redukcia duplicitného falangu: viac falangov 5t789.03 Operácie pri vrodených anomáliách ruky: redukcia duplicitného falangu: viac falangov  

5t789.04
Operácie pri vrodených anomáliách ruky: redukcia duplicitného falangu: viac falangov, s 

rekonštrukciou kĺbov
5t789.04

Operácie pri vrodených anomáliách ruky: redukcia duplicitného falangu: viac falangov, s 

rekonštrukciou kĺbov
 

5t789.05 Operácie pri vrodených anomáliách ruky: redukcia duplicitného falangu: viac falangov a metakarp 5t789.05 Operácie pri vrodených anomáliách ruky: redukcia duplicitného falangu: viac falangov a metakarp  

5t789.06
Operácie pri vrodených anomáliách ruky: redukcia duplicitného falangu: viac falangov a metakarp, s 

rekonštrukciou kĺbov
5t789.06

Operácie pri vrodených anomáliách ruky: redukcia duplicitného falangu: viac falangov a metakarp, s 

rekonštrukciou kĺbov
 

5t789.11 Operácie pri vrodených anomáliách nohy: redukcia duplicitného falangu: 1 falang 5t789.11 Operácie pri vrodených anomáliách nohy: redukcia duplicitného falangu: 1 falang  

5t789.12
Operácie pri vrodených anomáliách nohy: redukcia duplicitného falangu: 1 falang, s rekonštrukciou 

kĺbu
5t789.12

Operácie pri vrodených anomáliách nohy: redukcia duplicitného falangu: 1 falang, s rekonštrukciou 

kĺbu
 

5t789.13 Operácie pri vrodených anomáliách nohy: redukcia duplicitného falangu: viac falangov 5t789.13 Operácie pri vrodených anomáliách nohy: redukcia duplicitného falangu: viac falangov  

5t789.14
Operácie pri vrodených anomáliách nohy: redukcia duplicitného falangu: viac falangov, s 

rekonštrukciou kĺbov
5t789.14

Operácie pri vrodených anomáliách nohy: redukcia duplicitného falangu: viac falangov, s 

rekonštrukciou kĺbov
 

5t789.15 Operácie pri vrodených anomáliách nohy: redukcia duplicitného falangu: viac falangov a metakarp 5t789.15 Operácie pri vrodených anomáliách nohy: redukcia duplicitného falangu: viac falangov a metakarp  

5t789.16
Operácie pri vrodených anomáliách nohy: redukcia duplicitného falangu: viac falangov a metakarp, s 

rekonštrukciou kĺbov
5t789.16

Operácie pri vrodených anomáliách nohy: redukcia duplicitného falangu: viac falangov a metakarp, s 

rekonštrukciou kĺbov
 

5t78a.0 Operácie pri vrodených anomáliách ruky: osteodistrakcia postihnutého segmentu 5t78a.0 Operácie pri vrodených anomáliách ruky: osteodistrakcia postihnutého segmentu  

5t78a.1 Operácie pri vrodených anomáliách nohy: osteodistrakcia postihnutého segmentu 5t78a.1 Operácie pri vrodených anomáliách nohy: osteodistrakcia postihnutého segmentu  

5t78b.00 Operácie pri vrodených anomáliách ruky: osteotómia postihnutého segmentu s osteosyntézou 5t78b.00 Operácie pri vrodených anomáliách ruky: osteotómia postihnutého segmentu s osteosyntézou  

5t78b.01
Operácie pri vrodených anomáliách ruky: osteotómia postihnutého segmentu s autológnym kosteným 

štepom a s osteosyntézou
5t78b.01

Operácie pri vrodených anomáliách ruky: osteotómia postihnutého segmentu s autológnym kosteným 

štepom a s osteosyntézou
 

5t78b.10 Operácie pri vrodených anomáliách nohy: osteotómia postihnutého segmentu s osteosyntézou 5t78b.10 Operácie pri vrodených anomáliách nohy: osteotómia postihnutého segmentu s osteosyntézou  

5t78b.11
Operácie pri vrodených anomáliách nohy: osteotómia postihnutého segmentu s autológnym kosteným 

štepom a s osteosyntézou
5t78b.11

Operácie pri vrodených anomáliách nohy: osteotómia postihnutého segmentu s autológnym kosteným 

štepom a s osteosyntézou
 

5t78c.0
Operácie pri vrodených anomáliách ruky: rekonštrukcia absentujúceho alebo hypoplastického 

segmentu s mikrovaskulárnym voľným lalokom (free fibula transfer)
5t78c.0

Operácie pri vrodených anomáliách ruky: rekonštrukcia absentujúceho alebo hypoplastického 

segmentu s mikrovaskulárnym voľným lalokom (free fibula transfer)
 

5t78c.1
Operácie pri vrodených anomáliách nohy: rekonštrukcia absentujúceho alebo hypoplastického 

segmentu s mikrovaskulárnym voľným lalokom (free fibula transfer)
5t78c.1

Operácie pri vrodených anomáliách nohy: rekonštrukcia absentujúceho alebo hypoplastického 

segmentu s mikrovaskulárnym voľným lalokom (free fibula transfer)
 

5t78x.0 Operácie pri vrodených anomáliách ruky: ostatné 5t78x.0 Operácie pri vrodených anomáliách ruky: ostatné  

5t78x.1 Operácie pri vrodených anomáliách nohy: ostatné: na nohe 5t78x.1 Operácie pri vrodených anomáliách nohy: iné: na nohe  2)

5t790 Iné operácie na ruke: excízia ganglion 5t790 Iné operácie na ruke: excízia ganglion  

5t791 Iné operácie na ruke: dočasná fixácia kĺbu 5t791 Iné operácie na ruke: dočasná fixácia kĺbu  

5t792 Iné operácie na ruke: radikálna excízia chorobne poškodeného tkaniva 5t792 Iné operácie na ruke: radikálna excízia chorobne poškodeného tkaniva  

5t793
Iné operácie na ruke: radikálna excízia chorobne poškodeného tkaniva so špeciálnou preparáciou ciev 

a nervov
5t793

Iné operácie na ruke: radikálna excízia chorobne poškodeného tkaniva so špeciálnou preparáciou ciev 

a nervov
 

5t794 Iné operácie na ruke: radikálna excízia chorobne poškodeného tkaniva s rozšírenou preparáciou 5t794 Iné operácie na ruke: radikálna excízia chorobne poškodeného tkaniva s rozšírenou preparáciou  



5t795 Iné operácie na ruke: artroríza na kĺboch ruky 5t795 Iné operácie na ruke: artroríza na kĺboch ruky  

5t796 Iné operácie na ruke: transpozícia prsta k prstu 5t796 Iné operácie na ruke: transpozícia prsta k prstu  

5t797.0 Iné operácie na ruke: transpozícia prsta k palcu (pollicizácia): bez rekonštrukcie metakarpale I 5t797.0 Iné operácie na ruke: transpozícia prsta k palcu (pollicizácia): bez rekonštrukcie metakarpale I  

5t797.1 Iné operácie na ruke: transpozícia prsta k palcu (pollicizácia): s rekonštrukciou metakarpale I 5t797.1 Iné operácie na ruke: transpozícia prsta k palcu (pollicizácia): s rekonštrukciou metakarpale I  

5t798 Iné operácie na ruke: voľná transplantácia prsta 5t798 Iné operácie na ruke: voľná transplantácia prsta  

5t799 Iné operácie na ruke: voľná transplantácia prsta nohy ako náhrada prsta ruky [toe to hand transfer] 5t799 Iné operácie na ruke: voľná transplantácia prsta nohy ako náhrada prsta ruky [toe to hand transfer]  

5t79x Iné operácie na ruke: ostatné 5t79x Iné operácie na ruke: ostatné  

5t800.0 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu pozdĺžne: hlava a krk 5t800.0 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu pozdĺžne: hlava a krk  

5t800.1 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu pozdĺžne: ramenný kĺb a axila 5t800.1 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu pozdĺžne: ramenný kĺb a axila  

5t800.2 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu pozdĺžne: rameno a lakeť 5t800.2 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu pozdĺžne: rameno a lakeť  

5t800.3 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu pozdĺžne: predlaktie 5t800.3 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu pozdĺžne: predlaktie  

5t800.4 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu pozdĺžne: hrudná stena a chrbát 5t800.4 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu pozdĺžne: hrudná stena a chrbát  

5t800.5 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu pozdĺžne: brušná stena 5t800.5 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu pozdĺžne: brušná stena  

5t800.6 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu pozdĺžne: inguinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t800.6 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu pozdĺžne: inguinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t800.7 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu pozdĺžne: stehno a koleno 5t800.7 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu pozdĺžne: stehno a koleno  

5t800.8 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu pozdĺžne: predkolenie 5t800.8 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu pozdĺžne: predkolenie  

5t800.a Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu pozdĺžne: zadonožie a priehlavok 5t800.a Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu pozdĺžne: zadonožie a priehlavok  

5t800.b Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu pozdĺžne: stredonožie a prednožie 5t800.b Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu pozdĺžne: stredonožie a prednožie  

5t800.x Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu pozdĺžne: ostatné 5t800.x Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu pozdĺžne: ostatné  

5t801.0 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu priečne: hlava a krk 5t801.0 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu priečne: hlava a krk  

5t801.1 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu priečne: ramenný kĺb a axila 5t801.1 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu priečne: ramenný kĺb a axila  

5t801.2 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu priečne: rameno a lakeť 5t801.2 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu priečne: rameno a lakeť  

5t801.3 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu priečne: predlaktie 5t801.3 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu priečne: predlaktie  

5t801.4 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu priečne: hrudná stena a chrbát 5t801.4 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu priečne: hrudná stena a chrbát  

5t801.5 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu priečne: brušná stena 5t801.5 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu priečne: brušná stena  

5t801.6 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu priečne: inguinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t801.6 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu priečne: inguinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t801.7 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu priečne: stehno a koleno 5t801.7 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu priečne: stehno a koleno  

5t801.8 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu priečne: predkolenie 5t801.8 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu priečne: predkolenie  

5t801.a Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu priečne: zadonožie a priehlavok 5t801.a Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu priečne: zadonožie a priehlavok  

5t801.b Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu priečne: stredonožie a prednožie 5t801.b Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu priečne: stredonožie a prednožie  

5t801.x Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu priečne: ostatné 5t801.x Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia svalu priečne: ostatné  

5t802.0 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy pozdĺžne: hlava a krk 5t802.0 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy pozdĺžne: hlava a krk  

5t802.1 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy pozdĺžne: ramenný kĺb a axila 5t802.1 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy pozdĺžne: ramenný kĺb a axila  

5t802.2 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy pozdĺžne: rameno a lakeť 5t802.2 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy pozdĺžne: rameno a lakeť  

5t802.3 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy pozdĺžne: predlaktie 5t802.3 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy pozdĺžne: predlaktie  

5t802.4 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy pozdĺžne: hrudná stena a chrbát 5t802.4 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy pozdĺžne: hrudná stena a chrbát  

5t802.5 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy pozdĺžne: brušná stena 5t802.5 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy pozdĺžne: brušná stena  

5t802.6 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy pozdĺžne: inguinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t802.6 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy pozdĺžne: inguinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t802.7 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy pozdĺžne: stehno a koleno 5t802.7 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy pozdĺžne: stehno a koleno  

5t802.8 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy pozdĺžne: predkolenie 5t802.8 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy pozdĺžne: predkolenie  

5t802.a Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy pozdĺžne: zadonožie a priehlavok 5t802.a Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy pozdĺžne: zadonožie a priehlavok  

5t802.b Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy pozdĺžne: stredonožie a prednožie 5t802.b Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy pozdĺžne: stredonožie a prednožie  

5t802.x Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy pozdĺžne: ostatné 5t802.x Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy pozdĺžne: ostatné  

5t803.0 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy priečne: hlava a krk 5t803.0 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy priečne: hlava a krk  

5t803.1 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy priečne: ramenný kĺb a axila 5t803.1 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy priečne: ramenný kĺb a axila  

5t803.2 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy priečne: rameno a lakeť 5t803.2 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy priečne: rameno a lakeť  



5t803.3 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy priečne: predlaktie 5t803.3 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy priečne: predlaktie  

5t803.4 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy priečne: hrudná stena a chrbát 5t803.4 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy priečne: hrudná stena a chrbát  

5t803.5 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy priečne: brušná stena 5t803.5 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy priečne: brušná stena  

5t803.6 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy priečne: inguinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t803.6 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy priečne: inguinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t803.7 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy priečne: stehno a koleno 5t803.7 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy priečne: stehno a koleno  

5t803.8 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy priečne: predkolenie 5t803.8 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy priečne: predkolenie  

5t803.a Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy priečne: zadonožie a priehlavok 5t803.a Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy priečne: zadonožie a priehlavok  

5t803.b Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy priečne: stredonožie a prednožie 5t803.b Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy priečne: stredonožie a prednožie  

5t803.x Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy priečne: ostatné 5t803.x Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachy priečne: ostatné  

5t804.0 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane pozdĺžne: hlava a krk 5t804.0 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane pozdĺžne: hlava a krk  

5t804.1 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane pozdĺžne: ramenný kĺb a axila 5t804.1 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane pozdĺžne: ramenný kĺb a axila  

5t804.2 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane pozdĺžne: rameno a lakeť 5t804.2 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane pozdĺžne: rameno a lakeť  

5t804.3 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane pozdĺžne: predlaktie 5t804.3 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane pozdĺžne: predlaktie  

5t804.4 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane pozdĺžne: hrudná stena a chrbát 5t804.4 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane pozdĺžne: hrudná stena a chrbát  

5t804.6
Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane pozdĺžne: inguinálna, genitálna a 

gluteálna oblasť
5t804.6

Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane pozdĺžne: inguinálna, genitálna a 

gluteálna oblasť
 

5t804.7 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane pozdĺžne: stehno a koleno 5t804.7 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane pozdĺžne: stehno a koleno  

5t804.8 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane pozdĺžne: predkolenie 5t804.8 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane pozdĺžne: predkolenie  

5t804.a Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane pozdĺžne: zadonožie a priehlavok 5t804.a Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane pozdĺžne: zadonožie a priehlavok  

5t804.b Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane pozdĺžne: stredonožie a prednožie 5t804.b Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane pozdĺžne: stredonožie a prednožie  

5t804.x Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane pozdĺžne: ostatné 5t804.x Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane pozdĺžne: ostatné  

5t805.0 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane priečne: hlava a krk 5t805.0 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane priečne: hlava a krk  

5t805.1 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane priečne: ramenný kĺb a axila 5t805.1 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane priečne: ramenný kĺb a axila  

5t805.2 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane priečne: rameno a lakeť 5t805.2 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane priečne: rameno a lakeť  

5t805.3 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane priečne: predlaktie 5t805.3 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane priečne: predlaktie  

5t805.4 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane priečne: hrudná stena a chrbát 5t805.4 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane priečne: hrudná stena a chrbát  

5t805.6
Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane priečne: inguinálna, genitálna a gluteálna 

oblasť
5t805.6

Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane priečne: inguinálna, genitálna a gluteálna 

oblasť
 

5t805.7 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane priečne: stehno a koleno 5t805.7 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane priečne: stehno a koleno  

5t805.8 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane priečne: predkolenie 5t805.8 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane priečne: predkolenie  

5t805.a Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane priečne: zadonožie a priehlavok 5t805.a Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane priečne: zadonožie a priehlavok  

5t805.b Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane priečne: stredonožie a prednožie 5t805.b Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane priečne: stredonožie a prednožie  

5t805.x Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane priečne: ostatné 5t805.x Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia šľachovej pošvy izolovane priečne: ostatné  

5t806.0 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie otvorená, chirurgická: hlava a krk 5t806.0 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie otvorená, chirurgická: hlava a krk  

5t806.1 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie otvorená, chirurgická: ramenný kĺb a axila 5t806.1 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie otvorená, chirurgická: ramenný kĺb a axila  

5t806.2 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie otvorená, chirurgická: rameno a lakeť 5t806.2 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie otvorená, chirurgická: rameno a lakeť  

5t806.3 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie otvorená, chirurgická: predlaktie 5t806.3 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie otvorená, chirurgická: predlaktie  

5t806.4 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie otvorená, chirurgická: hrudná stena a chrbát 5t806.4 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie otvorená, chirurgická: hrudná stena a chrbát  

5t806.5 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie otvorená, chirurgická: brušná stena 5t806.5 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie otvorená, chirurgická: brušná stena  

5t806.6 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie otovrená, chirurgická: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t806.6 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie otovrená, chirurgická: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t806.7 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie otvorená, chirurgická: stehno a koleno 5t806.7 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie otvorená, chirurgická: stehno a koleno  

5t806.8 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie otvorená, chirurgická: predkolenie 5t806.8 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie otvorená, chirurgická: predkolenie  

5t806.a Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie otvorená, chirurgická: zadonožie a priehlavok 5t806.a Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie otvorená, chirurgická: zadonožie a priehlavok  

5t806.b Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie otvorená, chirurgická: stredonožie a prednožie 5t806.b Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie otvorená, chirurgická: stredonožie a prednožie  



5t806.x Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie otvorená, chirurgická: ostatné 5t806.x Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie otvorená, chirurgická: ostatné  

5t807.0 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie perkutánna: hlava a krk 5t807.0 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie perkutánna: hlava a krk  

5t807.1 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie perkutánna: ramenný kĺb a axila 5t807.1 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie perkutánna: ramenný kĺb a axila  

5t807.2 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie perkutánna: rameno a lakeť 5t807.2 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie perkutánna: rameno a lakeť  

5t807.3 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie perkutánna: predlaktie 5t807.3 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie perkutánna: predlaktie  

5t807.4 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie perkutánna: hrudná stena a chrbát 5t807.4 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie perkutánna: hrudná stena a chrbát  

5t807.5 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie perkutánna: brušná stena 5t807.5 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie perkutánna: brušná stena  

5t807.6 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie perkutánna: inguinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t807.6 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie perkutánna: inguinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t807.7 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie perkutánna: stehno a koleno 5t807.7 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie perkutánna: stehno a koleno  

5t807.8 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie perkutánna: predkolenie 5t807.8 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie perkutánna: predkolenie  

5t807.9 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie perkutánna: noha 5t807.9 Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie perkutánna: noha  

5t807.x Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie perkutánna: ostatné 5t807.x Incízia svalu, šľachy a fascie: incízia fascie perkutánna: ostatné  

5t808.0 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo svalu: hlava a krk 5t808.0 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo svalu: hlava a krk  

5t808.1 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo svalu: ramenný kĺb a axila 5t808.1 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo svalu: ramenný kĺb a axila  

5t808.2 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo svalu: rameno a lakeť 5t808.2 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo svalu: rameno a lakeť  

5t808.3 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo svalu: predlaktie 5t808.3 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo svalu: predlaktie  

5t808.4 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo svalu: hrudná stena a chrbát 5t808.4 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo svalu: hrudná stena a chrbát  

5t808.5 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo svalu: brušná stena 5t808.5 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo svalu: brušná stena  

5t808.6
Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo svalu: inguinálna, genitálna a gluteálna 

oblasť
5t808.6

Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo svalu: inguinálna, genitálna a gluteálna 

oblasť
 

5t808.7 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo svalu: stehno a koleno 5t808.7 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo svalu: stehno a koleno  

5t808.8 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo svalu: predkolenie 5t808.8 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo svalu: predkolenie  

5t808.9 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo svalu: noha 5t808.9 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo svalu: noha  

5t808.x Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo svalu: ostatné 5t808.x Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo svalu: ostatné  

5t809.0 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo šľachy: hlava a krk 5t809.0 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo šľachy: hlava a krk  

5t809.1 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo šľachy: ramenný kĺb a axila 5t809.1 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo šľachy: ramenný kĺb a axila  

5t809.2 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo šľachy: rameno a lakeť 5t809.2 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo šľachy: rameno a lakeť  

5t809.3 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo šľachy: predlaktie 5t809.3 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo šľachy: predlaktie  

5t809.4 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo šľachy: hrudná stena a chrbát 5t809.4 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo šľachy: hrudná stena a chrbát  

5t809.5 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo šľachy: brušná stena 5t809.5 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo šľachy: brušná stena  

5t809.6
Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo šľachy: inguinálna, genitálna a gluteálna 

oblasť
5t809.6

Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo šľachy: inguinálna, genitálna a gluteálna 

oblasť
 

5t809.7 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo šľachy: stehno a koleno 5t809.7 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo šľachy: stehno a koleno  

5t809.8 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo šľachy: predkolenie 5t809.8 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo šľachy: predkolenie  

5t809.9 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo šľachy: noha 5t809.9 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo šľachy: noha  

5t809.x Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo šľachy: ostatné 5t809.x Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa zo šľachy: ostatné  

5t80a.0 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa z fascie: hlava a krk 5t80a.0 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa z fascie: hlava a krk  

5t80a.1 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa z fascie: ramenný kĺb a axila 5t80a.1 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa z fascie: ramenný kĺb a axila  

5t80a.2 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa z fascie: rameno a lakeť 5t80a.2 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa z fascie: rameno a lakeť  

5t80a.3 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa z fascie: predlaktie 5t80a.3 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa z fascie: predlaktie  

5t80a.4 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa z fascie: hrudná stena a chrbát 5t80a.4 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa z fascie: hrudná stena a chrbát  

5t80a.5 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa z fascie: brušná stena 5t80a.5 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa z fascie: brušná stena  

5t80a.6
Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa z fascie: inguinálna, genitálna a gluteálna 

oblasť
5t80a.6

Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa z fascie: inguinálna, genitálna a gluteálna 

oblasť
 

5t80a.7 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa z fascie: stehno a koleno 5t80a.7 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa z fascie: stehno a koleno  

5t80a.8 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa z fascie: predkolenie 5t80a.8 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa z fascie: predkolenie  

5t80a.9 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa z fascie: noha 5t80a.9 Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa z fascie: noha  

5t80a.x Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa z fascie: ostatné 5t80a.x Incízia svalu, šľachy a fascie: odstránenie cudzieho telesa z fascie: ostatné  

5t80b.0 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement svalu: hlava a krk 5t80b.0 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement svalu: hlava a krk  

5t80b.1 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement svalu: ramenný kĺb a axila 5t80b.1 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement svalu: ramenný kĺb a axila  



5t80b.2 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement svalu: rameno a lakeť 5t80b.2 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement svalu: rameno a lakeť  

5t80b.3 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement svalu: predlaktie 5t80b.3 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement svalu: predlaktie  

5t80b.4 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement svalu: hrudná stena a chrbát 5t80b.4 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement svalu: hrudná stena a chrbát  

5t80b.5 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement svalu: brušná stena 5t80b.5 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement svalu: brušná stena  

5t80b.6 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement svalu: inguinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t80b.6 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement svalu: inguinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t80b.7 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement svalu: stehno a koleno 5t80b.7 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement svalu: stehno a koleno  

5t80b.8 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement svalu: predkolenie 5t80b.8 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement svalu: predkolenie  

5t80b.9 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement svalu: noha 5t80b.9 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement svalu: noha  

5t80b.x Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement svalu: ostatné 5t80b.x Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement svalu: ostatné  

5t80c.0 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement šľachy: hlava a krk 5t80c.0 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement šľachy: hlava a krk  

5t80c.1 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement šľachy: ramenný kĺb a axila 5t80c.1 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement šľachy: ramenný kĺb a axila  

5t80c.2 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement šľachy: rameno a lakeť 5t80c.2 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement šľachy: rameno a lakeť  

5t80c.3 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement šľachy: predlaktie 5t80c.3 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement šľachy: predlaktie  

5t80c.4 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement šľachy: hrudná stena a chrbát 5t80c.4 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement šľachy: hrudná stena a chrbát  

5t80c.5 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement šľachy: brušná stena 5t80c.5 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement šľachy: brušná stena  

5t80c.6 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement šľachy: inguinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t80c.6 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement šľachy: inguinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t80c.7 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement šľachy: stehno a koleno 5t80c.7 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement šľachy: stehno a koleno  

5t80c.8 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement šľachy: predkolenie 5t80c.8 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement šľachy: predkolenie  

5t80c.9 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement šľachy: noha 5t80c.9 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement šľachy: noha  

5t80c.x Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement šľachy: ostatné 5t80c.x Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement šľachy: ostatné  

5t80d.0 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement fascie: hlava a krk 5t80d.0 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement fascie: hlava a krk  

5t80d.1 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement fascie: ramenný kĺb a axila 5t80d.1 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement fascie: ramenný kĺb a axila  

5t80d.2 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement fascie: rameno a lakeť 5t80d.2 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement fascie: rameno a lakeť  

5t80d.3 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement fascie: predlaktie 5t80d.3 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement fascie: predlaktie  

5t80d.4 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement fascie: hrudná stena a chrbát 5t80d.4 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement fascie: hrudná stena a chrbát  

5t80d.5 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement fascie: brušná stena 5t80d.5 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement fascie: brušná stena  

5t80d.6 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement fascie: inguinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t80d.6 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement fascie: inguinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t80d.7 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement fascie: stehno a koleno 5t80d.7 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement fascie: stehno a koleno  

5t80d.8 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement fascie: predkolenie 5t80d.8 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement fascie: predkolenie  

5t80d.9 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement fascie: noha 5t80d.9 Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement fascie: noha  

5t80d.x Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement fascie: ostatné 5t80d.x Incízia svalu, šľachy a fascie: debridement fascie: ostatné  

5t80x.0 Incízia svalu, šľachy a fascie: ostatné: hlava a krk 5t80x.0 Incízia svalu, šľachy a fascie: ostatné: hlava a krk  

5t80x.1 Incízia svalu, šľachy a fascie: ostatné: ramenný kĺb a axila 5t80x.1 Incízia svalu, šľachy a fascie: ostatné: ramenný kĺb a axila  

5t80x.2 Incízia svalu, šľachy a fascie: ostatné: rameno a lakeť 5t80x.2 Incízia svalu, šľachy a fascie: ostatné: rameno a lakeť  

5t80x.3 Incízia svalu, šľachy a fascie: ostatné: predlaktie 5t80x.3 Incízia svalu, šľachy a fascie: ostatné: predlaktie  

5t80x.4 Incízia svalu, šľachy a fascie: ostatné: hrudná stena a chrbát 5t80x.4 Incízia svalu, šľachy a fascie: ostatné: hrudná stena a chrbát  

5t80x.5 Incízia svalu, šľachy a fascie: ostatné: brušná stena 5t80x.5 Incízia svalu, šľachy a fascie: ostatné: brušná stena  

5t80x.6 Incízia svalu, šľachy a fascie: ostatné: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t80x.6 Incízia svalu, šľachy a fascie: ostatné: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t80x.7 Incízia svalu, šľachy a fascie: ostatné: stehno a koleno 5t80x.7 Incízia svalu, šľachy a fascie: ostatné: stehno a koleno  

5t80x.8 Incízia svalu, šľachy a fascie: ostatné: predkolenie 5t80x.8 Incízia svalu, šľachy a fascie: ostatné: predkolenie  

5t80x.9 Incízia svalu, šľachy a fascie: ostatné: noha 5t80x.9 Incízia svalu, šľachy a fascie: ostatné: noha  

5t80x.x Incízia svalu, šľachy a fascie: ostatné: ostatné 5t80x.x Incízia svalu, šľachy a fascie: ostatné: ostatné  

5t810.0 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie svalu: hlava a krk 5t810.0 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie svalu: hlava a krk  

5t810.1 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie svalu: ramenný kĺb a axila 5t810.1 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie svalu: ramenný kĺb a axila  

5t810.2 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie svalu: rameno a lakeť 5t810.2 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie svalu: rameno a lakeť  

5t810.3 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie svalu: predlaktie 5t810.3 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie svalu: predlaktie  

5t810.4 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie svalu: hrudná stena a chrbát 5t810.4 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie svalu: hrudná stena a chrbát  

5t810.5 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie svalu: brušná stena 5t810.5 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie svalu: brušná stena  

5t810.6 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie svalu: inguinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t810.6 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie svalu: inguinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t810.7 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie svalu: stehno a koleno 5t810.7 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie svalu: stehno a koleno  



5t810.8 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie svalu: predkolenie 5t810.8 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie svalu: predkolenie  

5t810.9 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie svalu: noha 5t810.9 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie svalu: noha  

5t810.x Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie svalu: ostatné 5t810.x Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie svalu: ostatné  

5t811.0 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, otvorená, chirurgická: hlava a krk 5t811.0 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, otvorená, chirurgická: hlava a krk  

5t811.1 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, otvorená, chirurgická: ramenný kĺb a axila 5t811.1 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, otvorená, chirurgická: ramenný kĺb a axila  

5t811.2 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, otvorená, chirurgická: rameno a lakeť 5t811.2 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, otvorená, chirurgická: rameno a lakeť  

5t811.3 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, otvorená, chirurgická: predlaktie 5t811.3 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, otvorená, chirurgická: predlaktie  

5t811.4 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, otvorená, chirurgická: hrudná stena a chrbát 5t811.4 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, otvorená, chirurgická: hrudná stena a chrbát  

5t811.5 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, otvorená, chirurgická: brušná stena 5t811.5 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, otvorená, chirurgická: brušná stena  

5t811.6
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, otvorená, chirurgická: inguinálna, genitálna a gluteálna 

oblasť
5t811.6

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, otvorená, chirurgická: inguinálna, genitálna a gluteálna 

oblasť
 

5t811.7 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, otvorená, chirurgická: stehno a koleno 5t811.7 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, otvorená, chirurgická: stehno a koleno  

5t811.8 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, otvorená, chirurgická: predkolenie 5t811.8 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, otvorená, chirurgická: predkolenie  

5t811.9 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, otvorená, chirurgická: noha 5t811.9 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, otvorená, chirurgická: noha  

5t811.x Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, otvorená, chirurgická: ostatné 5t811.x Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, otvorená, chirurgická: ostatné  

5t812.0 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, perkutánna: hlava a krk 5t812.0 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, perkutánna: hlava a krk  

5t812.1 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, perkutánna: ramenný kĺb a axila 5t812.1 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, perkutánna: ramenný kĺb a axila  

5t812.2 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, perkutánna: rameno a lakeť 5t812.2 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, perkutánna: rameno a lakeť  

5t812.3 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, perkutánna: predlaktie 5t812.3 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, perkutánna: predlaktie  

5t812.4 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, perkutánna: hrudná stena a chrbát 5t812.4 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, perkutánna: hrudná stena a chrbát  

5t812.5 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, perkutánna: brušná stena 5t812.5 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, perkutánna: brušná stena  

5t812.6 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, perkutánna: inguinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t812.6 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, perkutánna: inguinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t812.7 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, perkutánna: stehno a koleno 5t812.7 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, perkutánna: stehno a koleno  

5t812.8 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, perkutánna: predkolenie 5t812.8 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, perkutánna: predkolenie  

5t812.9 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, perkutánna: noha 5t812.9 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, perkutánna: noha  

5t812.x Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, perkutánna: ostatné 5t812.x Prerušenie svalu, šľachy a fascie: tenotómia, perkutánna: ostatné  

5t813.0 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie šľachovej pošvy pozdĺžne: hlava a krk 5t813.0 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie šľachovej pošvy pozdĺžne: hlava a krk  

5t813.1 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie šľachovej pošvy pozdĺžne: ramenný kĺb a axila 5t813.1 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie šľachovej pošvy pozdĺžne: ramenný kĺb a axila  

5t813.2 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie šľachovej pošvy pozdĺžne: rameno a lakeť 5t813.2 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie šľachovej pošvy pozdĺžne: rameno a lakeť  

5t813.3 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie šľachovej pošvy pozdĺžne: predlaktie 5t813.3 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie šľachovej pošvy pozdĺžne: predlaktie  

5t813.4 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie šľachovej pošvy pozdĺžne: hrudná stena a chrbát 5t813.4 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie šľachovej pošvy pozdĺžne: hrudná stena a chrbát  

5t813.6
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie šľachovej pošvy pozdĺžne: inguinálna, genitálna a gluteálna 

oblasť
5t813.6

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie šľachovej pošvy pozdĺžne: inguinálna, genitálna a gluteálna 

oblasť
 

5t813.7 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie šľachovej pošvy pozdĺžne: stehno a koleno 5t813.7 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie šľachovej pošvy pozdĺžne: stehno a koleno  

5t813.8 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie šľachovej pošvy pozdĺžne: predkolenie 5t813.8 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie šľachovej pošvy pozdĺžne: predkolenie  

5t813.9 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie šľachovej pošvy pozdĺžne: noha 5t813.9 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie šľachovej pošvy pozdĺžne: noha  

5t813.x Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie šľachovej pošvy pozdĺžne: ostatné 5t813.x Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie šľachovej pošvy pozdĺžne: ostatné  

5t814.0 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie šľachovej pošvy priečne: hlava a krk 5t814.0 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie šľachovej pošvy priečne: hlava a krk  

5t814.1 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie šľachovej pošvy priečne: ramenný kĺb a axila 5t814.1 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie šľachovej pošvy priečne: ramenný kĺb a axila  

5t814.2 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie šľachovej pošvy priečne: rameno a lakeť 5t814.2 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie šľachovej pošvy priečne: rameno a lakeť  

5t814.3 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie šľachovej pošvy priečne: predlaktie 5t814.3 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie šľachovej pošvy priečne: predlaktie  

5t814.4 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie šľachovej pošvy priečne: hrudná stena a chrbát 5t814.4 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie šľachovej pošvy priečne: hrudná stena a chrbát  

5t814.6
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie šľachovej pošvy priečne: inguinálna, genitálna a gluteálna 

oblasť
5t814.6

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie šľachovej pošvy priečne: inguinálna, genitálna a gluteálna 

oblasť
 

5t814.7 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie šľachovej pošvy priečne: stehno a koleno 5t814.7 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie šľachovej pošvy priečne: stehno a koleno  

5t814.8 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie šľachovej pošvy priečne: predkolenie 5t814.8 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie šľachovej pošvy priečne: predkolenie  

5t814.9 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie šľachovej pošvy priečne: noha 5t814.9 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie šľachovej pošvy priečne: noha  

5t814.x Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie šľachovej pošvy priečne: ostatné 5t814.x Prerušenie svalu, šľachy a fascie: preťatie šľachovej pošvy priečne: ostatné  

5t815.0 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, parciálna: hlava a krk 5t815.0 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, parciálna: hlava a krk  



5t815.1
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, parciálna: ramenný kĺb a 

axila
5t815.1

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, parciálna: ramenný kĺb a 

axila
 

5t815.2 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, parciálna: rameno a lakeť 5t815.2 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, parciálna: rameno a lakeť  

5t815.3 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, parciálna: predlaktie 5t815.3 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, parciálna: predlaktie  

5t815.4
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, parciálna: hrudná stena a 

chrbát
5t815.4

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, parciálna: hrudná stena a 

chrbát
 

5t815.5 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, parciálna: brušná stena 5t815.5 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, parciálna: brušná stena  

5t815.6
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, parciálna: inguinálna, 

genitálna a gluteálna oblasť
5t815.6

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, parciálna: inguinálna, 

genitálna a gluteálna oblasť
 

5t815.7 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, parciálna: stehno a koleno 5t815.7 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, parciálna: stehno a koleno  

5t815.8 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, parciálna: predkolenie 5t815.8 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, parciálna: predkolenie  

5t815.9 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, parciálna: noha 5t815.9 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, parciálna: noha  

5t815.x Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, parciálna: ostatné 5t815.x Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, parciálna: ostatné  

5t816.0 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, totálna: hlava a krk 5t816.0 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, totálna: hlava a krk  

5t816.1
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, totálna: ramenný kĺb a 

axila
5t816.1

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, totálna: ramenný kĺb a 

axila
 

5t816.2 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, totálna: rameno a lakeť 5t816.2 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, totálna: rameno a lakeť  

5t816.3 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, totálna: predlaktie 5t816.3 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, totálna: predlaktie  

5t816.4
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, totálna: hrudná stena a 

chrbát
5t816.4

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, totálna: hrudná stena a 

chrbát
 

5t816.5 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, totálna: brušná stena 5t816.5 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, totálna: brušná stena  

5t816.6
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, totálna: inguinálna, 

genitálna a gluteálna oblasť
5t816.6

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, totálna: inguinálna, 

genitálna a gluteálna oblasť
 

5t816.7 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, totálna: stehno a koleno 5t816.7 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, totálna: stehno a koleno  

5t816.8 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, totálna: predkolenie 5t816.8 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, totálna: predkolenie  

5t816.9 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, totálna: noha 5t816.9 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, totálna: noha  

5t816.x Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, totálna: ostatné 5t816.x Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, otvorená chirurgická, totálna: ostatné  

5t817.0 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, perkutánna: hlava a krk 5t817.0 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, perkutánna: hlava a krk  

5t817.1 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, perkutánna: ramenný kĺb a axila 5t817.1 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, perkutánna: ramenný kĺb a axila  

5t817.2 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, perkutánna: rameno a lakeť 5t817.2 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, perkutánna: rameno a lakeť  

5t817.3 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, perkutánna: predlaktie 5t817.3 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, perkutánna: predlaktie  

5t817.4 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, perkutánna: hrudná stena a chrbát 5t817.4 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, perkutánna: hrudná stena a chrbát  

5t817.5 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, perkutánna: brušná stena 5t817.5 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, perkutánna: brušná stena  

5t817.6
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, perkutánna: inguinálna, genitálna a gluteálna 

oblasť
5t817.6

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, perkutánna: inguinálna, genitálna a gluteálna 

oblasť
 

5t817.7 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, perkutánna: stehno a koleno 5t817.7 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, perkutánna: stehno a koleno  

5t817.8 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, perkutánna: predkolenie 5t817.8 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, perkutánna: predkolenie  

5t817.9 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, perkutánna: noha 5t817.9 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, perkutánna: noha  

5t817.x Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, perkutánna: ostatné 5t817.x Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia priečna, perkutánna: ostatné  

5t818.0
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, parciálna, jeden segment: 

hlava a krk
5t818.0

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, parciálna, jeden segment: 

hlava a krk
 

5t818.1
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, parciálna, jeden segment: 

ramenný kĺb a axila
5t818.1

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, parciálna, jeden segment: 

ramenný kĺb a axila
 



5t818.2
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, parciálna, jeden segment: 

rameno a lakeť
5t818.2

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, parciálna, jeden segment: 

rameno a lakeť
 

5t818.3
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, parciálna, jeden segment: 

predlaktie
5t818.3

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, parciálna, jeden segment: 

predlaktie
 

5t818.4
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, parciálna, jeden segment: 

hrudná stena a chrbát
5t818.4

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, parciálna, jeden segment: 

hrudná stena a chrbát
 

5t818.5
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, parciálna, jeden segment: 

brušná stena
5t818.5

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, parciálna, jeden segment: 

brušná stena
 

5t818.6
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, parciálna, jeden segment: 

inguinálna, genitálna a gluteálna oblasť
5t818.6

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, parciálna, jeden segment: 

inguinálna, genitálna a gluteálna oblasť
 

5t818.7
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, parciálna, jeden segment: 

stehno a koleno
5t818.7

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, parciálna, jeden segment: 

stehno a koleno
 

5t818.8
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, parciálna, jeden segment: 

predkolenie
5t818.8

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, parciálna, jeden segment: 

predkolenie
 

5t818.9
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, parciálna, jeden segment: 

noha
5t818.9

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, parciálna, jeden segment: 

noha
 

5t818.x
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, parciálna, jeden segment: 

ostatné
5t818.x

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, parciálna, jeden segment: 

ostatné
 

5t819.0
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, totálna, jeden segment: 

hlava a krk
5t819.0

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, totálna, jeden segment: 

hlava a krk
 

5t819.1
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, totálna, jeden segment: 

ramenný kĺb a axila
5t819.1

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, totálna, jeden segment: 

ramenný kĺb a axila
 

5t819.2
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, totálna, jeden segment: 

rameno a lakeť
5t819.2

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, totálna, jeden segment: 

rameno a lakeť
 

5t819.3
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, totálna, jeden segment: 

predlaktie
5t819.3

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, totálna, jeden segment: 

predlaktie
 

5t819.4
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, totálna, jeden segment: 

hrudná stena a chrbát
5t819.4

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, totálna, jeden segment: 

hrudná stena a chrbát
 

5t819.5
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, totálna, jeden segment: 

brušná stena
5t819.5

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, totálna, jeden segment: 

brušná stena
 

5t819.6
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, totálna, jeden segment: 

inguinálna, genitálna a gluteálna oblasť
5t819.6

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, totálna, jeden segment: 

inguinálna, genitálna a gluteálna oblasť
 

5t819.7
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, totálna, jeden segment: 

stehno a koleno
5t819.7

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, totálna, jeden segment: 

stehno a koleno
 

5t819.8
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, totálna, jeden segment: 

predkolenie
5t819.8

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, totálna, jeden segment: 

predkolenie
 

5t819.9
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, totálna, jeden segment: 

noha
5t819.9

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, totálna, jeden segment: 

noha
 

5t819.x
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, totálna, jeden segment: 

ostatné
5t819.x

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna otvorená chirurgická, totálna, jeden segment: 

ostatné
 

5t81a.0 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna perkutánna: hlava a krk 5t81a.0 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna perkutánna: hlava a krk  

5t81a.1 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna perkutánna: ramenný kĺb a axila 5t81a.1 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna perkutánna: ramenný kĺb a axila  

5t81a.2 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna perkutánna: rameno a lakeť 5t81a.2 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna perkutánna: rameno a lakeť  

5t81a.3 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna perkutánna: predlaktie 5t81a.3 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna perkutánna: predlaktie  

5t81a.4 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna perkutánna: hrudná stena a chrbát 5t81a.4 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna perkutánna: hrudná stena a chrbát  

5t81a.5 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna perkutánna: brušná stena 5t81a.5 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna perkutánna: brušná stena  

5t81a.6
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna perkutánna: inguinálna, genitálna a gluteálna 

oblasť
5t81a.6

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna perkutánna: inguinálna, genitálna a gluteálna 

oblasť
 

5t81a.7 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna perkutánna: stehno a koleno 5t81a.7 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna perkutánna: stehno a koleno  

5t81a.8 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna perkutánna: predkolenie 5t81a.8 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna perkutánna: predkolenie  

5t81a.9 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna perkutánna: noha 5t81a.9 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna perkutánna: noha  

5t81a.x Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna perkutánna: ostatné 5t81a.x Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia pozdĺžna perkutánna: ostatné  

5t81b.0
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, parciálna, viaceré segmenty: hlava 

a krk
5t81b.0

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, parciálna, viaceré segmenty: hlava 

a krk
 

5t81b.1
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, parciálna, viaceré segmenty: 

ramenný kĺb a axila
5t81b.1

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, parciálna, viaceré segmenty: 

ramenný kĺb a axila
 



5t81b.2
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, parciálna, viaceré segmenty: 

rameno a lakeť
5t81b.2

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, parciálna, viaceré segmenty: 

rameno a lakeť
 

5t81b.3
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, parciálna, viaceré segmenty: 

predlaktie
5t81b.3

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, parciálna, viaceré segmenty: 

predlaktie
 

5t81b.4
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, parciálna, viaceré segmenty: 

hrudná stena a chrbát
5t81b.4

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, parciálna, viaceré segmenty: 

hrudná stena a chrbát
 

5t81b.5
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, parciálna, viaceré segmenty: 

brušná stena
5t81b.5

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, parciálna, viaceré segmenty: 

brušná stena
 

5t81b.6
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, parciálna, viaceré segmenty: 

inguinálna, genitálna a gluteálna oblasť
5t81b.6

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, parciálna, viaceré segmenty: 

inguinálna, genitálna a gluteálna oblasť
 

5t81b.7
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, parciálna, viaceré segmenty: 

stehno a koleno
5t81b.7

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, parciálna, viaceré segmenty: 

stehno a koleno
 

5t81b.8
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, parciálna, viaceré segmenty: 

predkolenie
5t81b.8

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, parciálna, viaceré segmenty: 

predkolenie
 

5t81b.9 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, parciálna, viaceré segmenty: noha 5t81b.9 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, parciálna, viaceré segmenty: noha  

5t81b.x
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, parciálna, viaceré segmenty: 

ostatné
5t81b.x

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, parciálna, viaceré segmenty: 

ostatné
 

5t81c.0
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, totálna, viaceré segmenty: hlava a 

krk
5t81c.0

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, totálna, viaceré segmenty: hlava a 

krk
 

5t81c.1
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, totálna, viaceré segmenty: 

ramenný kĺb a axila
5t81c.1

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, totálna, viaceré segmenty: 

ramenný kĺb a axila
 

5t81c.2
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, totálna, viaceré segmenty: rameno 

a lakeť
5t81c.2

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, totálna, viaceré segmenty: rameno 

a lakeť
 

5t81c.3
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, totálna, viaceré segmenty: 

predlaktie
5t81c.3

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, totálna, viaceré segmenty: 

predlaktie
 

5t81c.4
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, totálna, viaceré segmenty: hrudná 

stena a chrbát
5t81c.4

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, totálna, viaceré segmenty: hrudná 

stena a chrbát
 

5t81c.5
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, totálna, viaceré segmenty: brušná 

stena
5t81c.5

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, totálna, viaceré segmenty: brušná 

stena
 

5t81c.6
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, totálna, viaceré segmenty: 

inguinálna, genitálna a gluteálna oblasť
5t81c.6

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, totálna, viaceré segmenty: 

inguinálna, genitálna a gluteálna oblasť
 

5t81c.7
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, totálna, viaceré segmenty: stehno 

a koleno
5t81c.7

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, totálna, viaceré segmenty: stehno 

a koleno
 

5t81c.8
Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, totálna, viaceré segmenty: 

predkolenie
5t81c.8

Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, totálna, viaceré segmenty: 

predkolenie
 

5t81c.9 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, totálna, viaceré segmenty: noha 5t81c.9 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, totálna, viaceré segmenty: noha  

5t81c.x Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, totálna, viaceré segmenty: ostatné 5t81c.x Prerušenie svalu, šľachy a fascie: fasciotómia, otvorená chirurgická, totálna, viaceré segmenty: ostatné  

5t81d.0 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: dezinzercia: hlava a krk 5t81d.0 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: dezinzercia: hlava a krk  

5t81d.1 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: dezinzercia: ramenný kĺb a axila 5t81d.1 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: dezinzercia: ramenný kĺb a axila  

5t81d.2 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: dezinzercia: rameno a lakeť 5t81d.2 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: dezinzercia: rameno a lakeť  

5t81d.3 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: dezinzercia: predlaktie 5t81d.3 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: dezinzercia: predlaktie  

5t81d.4 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: dezinzercia: hrudná stena a chrbát 5t81d.4 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: dezinzercia: hrudná stena a chrbát  

5t81d.5 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: dezinzercia: brušná stena 5t81d.5 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: dezinzercia: brušná stena  

5t81d.6 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: dezinzercia: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t81d.6 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: dezinzercia: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t81d.7 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: dezinzercia: stehno a koleno 5t81d.7 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: dezinzercia: stehno a koleno  

5t81d.8 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: dezinzercia: predkolenie 5t81d.8 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: dezinzercia: predkolenie  

5t81d.9 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: dezinzercia: noha 5t81d.9 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: dezinzercia: noha  

5t81d.x Prerušenie svalu, šľachy a fascie: dezinzercia: ostatné 5t81d.x Prerušenie svalu, šľachy a fascie: dezinzercia: ostatné  

5t81x.0 Iné prerušenie svalu, šľachy a fascie: hlava a krk 5t81x.0 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: ostatné: hlava a krk  2)

5t81x.1 Iné prerušenie svalu, šľachy a fascie: ramenný kĺb a axila 5t81x.1 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: ostatné: ramenný kĺb a axila  2)

5t81x.2 Iné prerušenie svalu, šľachy a fascie: rameno a lakeť 5t81x.2 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: ostatné: rameno a lakeť  2)

5t81x.3 Iné prerušenie svalu, šľachy a fascie: predlaktie 5t81x.3 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: ostatné: predlaktie  2)

5t81x.4 Iné prerušenie svalu, šľachy a fascie: hrudná stena a chrbát 5t81x.4 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: ostatné: hrudná stena a chrbát  2)



5t81x.5 Iné prerušenie svalu, šľachy a fascie: brušná stena 5t81x.5 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: ostatné: brušná stena  2)

5t81x.6 Iné prerušenie svalu, šľachy a fascie: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t81x.6 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: ostatné: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  2)

5t81x.7 Iné prerušenie svalu, šľachy a fascie: stehno a koleno 5t81x.7 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: ostatné: stehno a koleno  2)

5t81x.8 Iné prerušenie svalu, šľachy a fascie: predkolenie 5t81x.8 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: ostatné: predkolenie  2)

5t81x.9 Iné prerušenie svalu, šľachy a fascie: noha 5t81x.9 Prerušenie svalu, šľachy a fascie: ostatné: noha  2)

5t81x.x Iné prerušenie svalu, šľachy a fascie: ostatné 5t81x.x Prerušenie svalu, šľachy a fascie: ostatné: ostatné  2)

5t820.0 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachy parciálna: hlava a krk 5t820.0 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachy parciálna: hlava a krk  

5t820.1 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachy parciálna: ramenný kĺb a axila 5t820.1 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachy parciálna: ramenný kĺb a axila  

5t820.2 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachy parciálna: rameno a lakeť 5t820.2 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachy parciálna: rameno a lakeť  

5t820.3 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachy parciálna: predlaktie 5t820.3 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachy parciálna: predlaktie  

5t820.4 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachy parciálna: hrudná stena a chrbát 5t820.4 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachy parciálna: hrudná stena a chrbát  

5t820.5 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachy parciálna: brušná stena 5t820.5 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachy parciálna: brušná stena  

5t820.6 Excízia svalu, šľachy, fascie: axcízia šľachy parciálna: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t820.6 Excízia svalu, šľachy, fascie: axcízia šľachy parciálna: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t820.7 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachy parciálna: stehno a koleno 5t820.7 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachy parciálna: stehno a koleno  

5t820.8 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachy parciálna: predkolenie 5t820.8 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachy parciálna: predkolenie  

5t820.9 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachy parciálna: noha 5t820.9 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachy parciálna: noha  

5t820.x Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachy parciálna: ostatné 5t820.x Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachy parciálna: ostatné  

5t821.0 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachy totálna: hlava a krk 5t821.0 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachy totálna: hlava a krk  

5t821.1 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachy totálna: ramenný kĺb a axila 5t821.1 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachy totálna: ramenný kĺb a axila  

5t821.2 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachy totálna: rameno a lakeť 5t821.2 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachy totálna: rameno a lakeť  

5t821.3 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachy totálna: predlaktie 5t821.3 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachy totálna: predlaktie  

5t821.4 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachy totálna: hrudná stena a chrbát 5t821.4 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachy totálna: hrudná stena a chrbát  

5t821.5 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachy totálna: brušná stena 5t821.5 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachy totálna: brušná stena  

5t821.6 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachy totálna: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t821.6 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachy totálna: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t821.7 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachy totálna: stehno a koleno 5t821.7 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachy totálna: stehno a koleno  

5t821.8 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachy totálna: predkolenie 5t821.8 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachy totálna: predkolenie  

5t821.9 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachy totálna: noha 5t821.9 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachy totálna: noha  

5t821.x Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachy totálna: ostatné 5t821.x Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachy totálna: ostatné  

5t822.0 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachovej pošvy parciálna: hlava a krk 5t822.0 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachovej pošvy parciálna: hlava a krk  

5t822.1 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachovej pošvy parciálna: ramenný kĺb a axila 5t822.1 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachovej pošvy parciálna: ramenný kĺb a axila  

5t822.2 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachovej pošvy parciálna: rameno a lakeť 5t822.2 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachovej pošvy parciálna: rameno a lakeť  

5t822.3 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachovej pošvy parciálna: predlaktie 5t822.3 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachovej pošvy parciálna: predlaktie  

5t822.4 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachovej pošvy parciálna: hrudná stena a chrbát 5t822.4 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachovej pošvy parciálna: hrudná stena a chrbát  

5t822.6 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachovej pošvy parciálna: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t822.6 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachovej pošvy parciálna: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t822.7 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachovej pošvy parciálna: stehno a koleno 5t822.7 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachovej pošvy parciálna: stehno a koleno  

5t822.8 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachovej pošvy parciálna: predkolenie 5t822.8 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachovej pošvy parciálna: predkolenie  

5t822.9 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachovej pošvy parciálna: noha 5t822.9 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachovej pošvy parciálna: noha  

5t822.x Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachovej pošvy parciálna: ostatné 5t822.x Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachovej pošvy parciálna: ostatné  

5t823.0 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachovej pošvy totálna: hlava a krk 5t823.0 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachovej pošvy totálna: hlava a krk  

5t823.1 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachovej pošvy totálna: ramenný kĺb a axila 5t823.1 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachovej pošvy totálna: ramenný kĺb a axila  

5t823.2 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachovej pošvy totálna: rameno a lakeť 5t823.2 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachovej pošvy totálna: rameno a lakeť  

5t823.3 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachovej pošvy totálna: predlaktie 5t823.3 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachovej pošvy totálna: predlaktie  

5t823.4 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachovej pošvy totálna: hrudná stena a chrbát 5t823.4 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachovej pošvy totálna: hrudná stena a chrbát  

5t823.6 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachovej pošvy totálna: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t823.6 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachovej pošvy totálna: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t823.7 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachovej pošvy totálna: stehno a koleno 5t823.7 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachovej pošvy totálna: stehno a koleno  

5t823.8 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachovej pošvy totálna: predkolenie 5t823.8 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachovej pošvy totálna: predkolenie  

5t823.9 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachovej pošvy totálna: noha 5t823.9 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachovej pošvy totálna: noha  

5t823.x Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachovej pošvy totálna: ostatné 5t823.x Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia šľachovej pošvy totálna: ostatné  



5t824.0 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, parciálna: hlava a krk 5t824.0 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, parciálna: hlava a krk  

5t824.1 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, parciálna: ramenný kĺb a axila 5t824.1 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, parciálna: ramenný kĺb a axila  

5t824.2 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, parciálna: rameno a lakeť 5t824.2 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, parciálna: rameno a lakeť  

5t824.3 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, parciálna: predlaktie 5t824.3 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, parciálna: predlaktie  

5t824.4 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, parciálna: hrudná stena a chrbát 5t824.4 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, parciálna: hrudná stena a chrbát  

5t824.5 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, parciálna: brušná stena 5t824.5 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, parciálna: brušná stena  

5t824.6
Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, parciálna: ingvinálna, genitálna a gluteálna 

oblasť
5t824.6

Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, parciálna: ingvinálna, genitálna a gluteálna 

oblasť
 

5t824.7 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, parciálna: stehno a koleno 5t824.7 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, parciálna: stehno a koleno  

5t824.8 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, parciálna: predkolenie 5t824.8 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, parciálna: predkolenie  

5t824.9 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, parciálna: noha 5t824.9 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, parciálna: noha  

5t824.x Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, parciálna: ostatné 5t824.x Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, parciálna: ostatné  

5t825.0 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, totálna: hlava a krk 5t825.0 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, totálna: hlava a krk  

5t825.1 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, totálna: ramenný kĺb a axila 5t825.1 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, totálna: ramenný kĺb a axila  

5t825.2 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, totálna: rameno a lakeť 5t825.2 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, totálna: rameno a lakeť  

5t825.3 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, totálna: predlaktie 5t825.3 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, totálna: predlaktie  

5t825.4 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, totálna: hrudná stena a chrbát 5t825.4 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, totálna: hrudná stena a chrbát  

5t825.5 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, totálna: brušná stena 5t825.5 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, totálna: brušná stena  

5t825.6 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, totálna: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t825.6 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, totálna: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t825.7 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, totálna: stehno a koleno 5t825.7 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, totálna: stehno a koleno  

5t825.8 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, totálna: predkolenie 5t825.8 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, totálna: predkolenie  

5t825.9 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, totálna: noha 5t825.9 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, totálna: noha  

5t825.x Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, totálna: ostatné 5t825.x Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, epifasciálne, totálna: ostatné  

5t826.0 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, parciálna: hlava a krk 5t826.0 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, parciálna: hlava a krk  

5t826.1 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, parciálna: ramenný kĺb a axila 5t826.1 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, parciálna: ramenný kĺb a axila  

5t826.2 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, parciálna: rameno a lakeť 5t826.2 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, parciálna: rameno a lakeť  

5t826.3 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, parciálna: predlaktie 5t826.3 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, parciálna: predlaktie  

5t826.4 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, parciálna: hrudná stena a chrbát 5t826.4 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, parciálna: hrudná stena a chrbát  

5t826.5 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, parciálna: brušná stena 5t826.5 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, parciálna: brušná stena  

5t826.6
Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, parciálna: ingvinálna, genitálna a gluteálna 

oblasť
5t826.6

Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, parciálna: ingvinálna, genitálna a gluteálna 

oblasť
 

5t826.7 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, parciálna: stehno a koleno 5t826.7 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, parciálna: stehno a koleno  

5t826.8 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, parciálna: predkolenie 5t826.8 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, parciálna: predkolenie  

5t826.9 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, parciálna: noha 5t826.9 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, parciálna: noha  

5t826.x Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, parciálna: ostatné 5t826.x Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, parciálna: ostatné  

5t827.0 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, totálna: hlava a krk 5t827.0 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, totálna: hlava a krk  

5t827.1 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, totálna: ramenný kĺb a axila 5t827.1 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, totálna: ramenný kĺb a axila  

5t827.2 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, totálna: rameno a lakeť 5t827.2 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, totálna: rameno a lakeť  

5t827.3 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, totálna: predlaktie 5t827.3 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, totálna: predlaktie  

5t827.4 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, totálna: hrudná stena a chrbát 5t827.4 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, totálna: hrudná stena a chrbát  

5t827.5 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, totálna: brušná stena 5t827.5 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, totálna: brušná stena  

5t827.6 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, totálna: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t827.6 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, totálna: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t827.7 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, totálna: stehno a koleno 5t827.7 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, totálna: stehno a koleno  

5t827.8 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, totálna: predkolenie 5t827.8 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, totálna: predkolenie  

5t827.9 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, totálna: noha 5t827.9 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, totálna: noha  

5t827.x Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, totálna: ostatné 5t827.x Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia svalu, subfasciálne, totálna: ostatné  

5t828.0 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, epifasciálne: hlava a krk 5t828.0 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, epifasciálne: hlava a krk  

5t828.1 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, epifasciálne: ramenný kĺb a axila 5t828.1 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, epifasciálne: ramenný kĺb a axila  

5t828.2 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, epifasciálne: rameno a lakeť 5t828.2 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, epifasciálne: rameno a lakeť  



5t828.3 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, epifasciálne: predlaktie 5t828.3 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, epifasciálne: predlaktie  

5t828.4 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, epifasciálne: hrudná stena a chrbát 5t828.4 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, epifasciálne: hrudná stena a chrbát  

5t828.5 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, epifasciálne: brušná stena 5t828.5 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, epifasciálne: brušná stena  

5t828.6
Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, epifasciálne: ingvinálna, genitálna a gluteálna 

oblasť
5t828.6

Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, epifasciálne: ingvinálna, genitálna a gluteálna 

oblasť
 

5t828.7 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, epifasciálne: stehno a koleno 5t828.7 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, epifasciálne: stehno a koleno  

5t828.8 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, epifasciálne: predkolenie 5t828.8 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, epifasciálne: predkolenie  

5t828.9 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, epifasciálne: noha 5t828.9 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, epifasciálne: noha  

5t828.x Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, epifasciálne: ostatné 5t828.x Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, epifasciálne: ostatné  

5t829.0 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, subfasciálne: hlava a krk 5t829.0 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, subfasciálne: hlava a krk  

5t829.1 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, subfasciálne: ramenný kĺb a axila 5t829.1 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, subfasciálne: ramenný kĺb a axila  

5t829.2 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, subfasciálne: rameno a lakeť 5t829.2 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, subfasciálne: rameno a lakeť  

5t829.3 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, subfasciálne: predlaktie 5t829.3 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, subfasciálne: predlaktie  

5t829.4 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, subfasciálne: hrudná stena a chrbát 5t829.4 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, subfasciálne: hrudná stena a chrbát  

5t829.5 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, subfasciálne: brušná stena 5t829.5 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, subfasciálne: brušná stena  

5t829.6
Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, subfasciálne: ingvinálna, genitálna a 

gluteálna oblasť
5t829.6

Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, subfasciálne: ingvinálna, genitálna a 

gluteálna oblasť
 

5t829.7 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, subfasciálne: stehno a koleno 5t829.7 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, subfasciálne: stehno a koleno  

5t829.8 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, subfasciálne: predkolenie 5t829.8 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, subfasciálne: predkolenie  

5t829.9 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, subfasciálne: noha 5t829.9 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, subfasciálne: noha  

5t829.x Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, subfasciálne: ostatné 5t829.x Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia na šľachách a svaloch, subfasciálne: ostatné  

5t82a.0 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia fascie: hlava a krk 5t82a.0 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia fascie: hlava a krk  

5t82a.1 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia fascie: ramenný kĺb a axila 5t82a.1 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia fascie: ramenný kĺb a axila  

5t82a.2 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia fascie: rameno a lakeť 5t82a.2 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia fascie: rameno a lakeť  

5t82a.3 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia fascie: predlaktie 5t82a.3 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia fascie: predlaktie  

5t82a.4 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia fascie: hrudná stena a chrbát 5t82a.4 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia fascie: hrudná stena a chrbát  

5t82a.5 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia fascie: brušná stena 5t82a.5 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia fascie: brušná stena  

5t82a.6 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia fascie: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t82a.6 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia fascie: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t82a.7 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia fascie: stehno a koleno 5t82a.7 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia fascie: stehno a koleno  

5t82a.8 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia fascie: predkolenie 5t82a.8 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia fascie: predkolenie  

5t82a.9 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia fascie: noha 5t82a.9 Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia fascie: noha  

5t82a.x Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia fascie: ostatné 5t82a.x Excízia svalu, šľachy, fascie: excízia fascie: ostatné  

5t82b.0
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu bez špeciálnej cievnej a nervovej preparácie: hlava 

a krk
5t82b.0

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu bez špeciálnej cievnej a nervovej preparácie: hlava 

a krk
 

5t82b.1
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu bez špeciálnej cievnej a nervovej preparácie: 

ramenný kĺb a axila
5t82b.1

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu bez špeciálnej cievnej a nervovej preparácie: 

ramenný kĺb a axila
 

5t82b.2
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu bez špeciálnej cievnej a nervovej preparácie: 

rameno a lakeť
5t82b.2

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu bez špeciálnej cievnej a nervovej preparácie: 

rameno a lakeť
 

5t82b.3
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu bez špeciálnej cievnej a nervovej preparácie: 

predlaktie
5t82b.3

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu bez špeciálnej cievnej a nervovej preparácie: 

predlaktie
 

5t82b.4
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu bez špeciálnej cievnej a nervovej preparácie: 

hrudná stena a chrbát
5t82b.4

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu bez špeciálnej cievnej a nervovej preparácie: 

hrudná stena a chrbát
 

5t82b.5
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu bez špeciálnej cievnej a nervovej preparácie: 

brušná stena
5t82b.5

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu bez špeciálnej cievnej a nervovej preparácie: 

brušná stena
 

5t82b.6
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu bez špeciálnej cievnej a nervovej preparácie: 

inguinálna, genitálna a gluteálna oblasť
5t82b.6

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu bez špeciálnej cievnej a nervovej preparácie: 

inguinálna, genitálna a gluteálna oblasť
 

5t82b.7
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu bez špeciálnej cievnej a nervovej preparácie: 

stehno a koleno
5t82b.7

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu bez špeciálnej cievnej a nervovej preparácie: 

stehno a koleno
 

5t82b.8
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu bez špeciálnej cievnej a nervovej preparácie: 

predkolenie
5t82b.8

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu bez špeciálnej cievnej a nervovej preparácie: 

predkolenie
 

5t82b.9 Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu bez špeciálnej cievnej a nervovej preparácie: noha 5t82b.9 Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu bez špeciálnej cievnej a nervovej preparácie: noha  



5t82b.x
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu bez špeciálnej cievnej a nervovej preparácie: 

ostatné
5t82b.x

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu bez špeciálnej cievnej a nervovej preparácie: 

ostatné
 

5t82c.0
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu so špeciálnou cievnou a nervovou preparáciou: 

hlava a krk
5t82c.0

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu so špeciálnou cievnou a nervovou preparáciou: 

hlava a krk
 

5t82c.1
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu so špeciálnou cievnou a nervovou preparáciou: 

ramenný kĺb a axila
5t82c.1

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu so špeciálnou cievnou a nervovou preparáciou: 

ramenný kĺb a axila
 

5t82c.2
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu so špeciálnou cievnou a nervovou preparáciou: 

rameno a lakeť
5t82c.2

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu so špeciálnou cievnou a nervovou preparáciou: 

rameno a lakeť
 

5t82c.3
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu so špeciálnou cievnou a nervovou preparáciou: 

predlaktie
5t82c.3

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu so špeciálnou cievnou a nervovou preparáciou: 

predlaktie
 

5t82c.4
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu so špeciálnou cievnou a nervovou preparáciou: 

hrudná stena a chrbát
5t82c.4

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu so špeciálnou cievnou a nervovou preparáciou: 

hrudná stena a chrbát
 

5t82c.5
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu so špeciálnou cievnou a nervovou preparáciou: 

brušná stena
5t82c.5

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu so špeciálnou cievnou a nervovou preparáciou: 

brušná stena
 

5t82c.6
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu so špeciálnou cievnou a nervovou preparáciou: 

inguinálna, genitálna a gluteálna oblasť
5t82c.6

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu so špeciálnou cievnou a nervovou preparáciou: 

inguinálna, genitálna a gluteálna oblasť
 

5t82c.7
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu so špeciálnou cievnou a nervovou preparáciou: 

stehno a koleno
5t82c.7

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu so špeciálnou cievnou a nervovou preparáciou: 

stehno a koleno
 

5t82c.8
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu so špeciálnou cievnou a nervovou preparáciou: 

predkolenie
5t82c.8

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu so špeciálnou cievnou a nervovou preparáciou: 

predkolenie
 

5t82c.9
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu so špeciálnou cievnou a nervovou preparáciou: 

noha
5t82c.9

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu so špeciálnou cievnou a nervovou preparáciou: 

noha
 

5t82c.x
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu so špeciálnou cievnou a nervovou preparáciou: 

ostatné
5t82c.x

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu so špeciálnou cievnou a nervovou preparáciou: 

ostatné
 

5t82d.0 Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu s rozšírenou preparáciou: hlava a krk 5t82d.0 Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu s rozšírenou preparáciou: hlava a krk  

5t82d.1 Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu s rozšírenou preparáciou: ramenný kĺb a axila 5t82d.1 Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu s rozšírenou preparáciou: ramenný kĺb a axila  

5t82d.2 Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu s rozšírenou preparáciou: rameno a lakeť 5t82d.2 Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu s rozšírenou preparáciou: rameno a lakeť  

5t82d.3 Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu s rozšírenou preparáciou: predlaktie 5t82d.3 Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu s rozšírenou preparáciou: predlaktie  

5t82d.4 Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu s rozšírenou preparáciou: hrudná stena a chrbát 5t82d.4 Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu s rozšírenou preparáciou: hrudná stena a chrbát  

5t82d.5 Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu s rozšírenou preparáciou: brušná stena 5t82d.5 Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu s rozšírenou preparáciou: brušná stena  

5t82d.6
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu s rozšírenou preparáciou: inguinálna, genitálna a 

gluteálna oblasť
5t82d.6

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu s rozšírenou preparáciou: inguinálna, genitálna a 

gluteálna oblasť
 

5t82d.7 Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu s rozšírenou preparáciou: stehno a koleno 5t82d.7 Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu s rozšírenou preparáciou: stehno a koleno  

5t82d.8 Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu s rozšírenou preparáciou: predkolenie 5t82d.8 Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu s rozšírenou preparáciou: predkolenie  

5t82d.9 Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu s rozšírenou preparáciou: noha 5t82d.9 Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu s rozšírenou preparáciou: noha  

5t82d.x Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu s rozšírenou preparáciou: ostatné 5t82d.x Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia kompartmentu s rozšírenou preparáciou: ostatné  

5t82e.0 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie svalového tkaniva na transplantáciu: hlava a krk 5t82e.0 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie svalového tkaniva na transplantáciu: hlava a krk  

5t82e.1 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie svalového tkaniva na transplantáciu: ramenný kĺb a axila 5t82e.1 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie svalového tkaniva na transplantáciu: ramenný kĺb a axila  

5t82e.2 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie svalového tkaniva na transplantáciu: rameno a lakeť 5t82e.2 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie svalového tkaniva na transplantáciu: rameno a lakeť  

5t82e.3 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie svalového tkaniva na transplantáciu: predlaktie 5t82e.3 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie svalového tkaniva na transplantáciu: predlaktie  

5t82e.4 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie svalového tkaniva na transplantáciu: hrudná stena a chrbát 5t82e.4 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie svalového tkaniva na transplantáciu: hrudná stena a chrbát  

5t82e.5 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie svalového tkaniva na transplantáciu: brušná stena 5t82e.5 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie svalového tkaniva na transplantáciu: brušná stena  

5t82e.6
Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie svalového tkaniva na transplantáciu: inguinálna, genitálna a 

gluteálna oblasť
5t82e.6

Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie svalového tkaniva na transplantáciu: inguinálna, genitálna a 

gluteálna oblasť
 

5t82e.7 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie svalového tkaniva na transplantáciu: stehno a koleno 5t82e.7 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie svalového tkaniva na transplantáciu: stehno a koleno  

5t82e.8 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie svalového tkaniva na transplantáciu: predkolenie 5t82e.8 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie svalového tkaniva na transplantáciu: predkolenie  

5t82e.9 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie svalového tkaniva na transplantáciu: noha 5t82e.9 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie svalového tkaniva na transplantáciu: noha  

5t82e.x Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie svalového tkaniva na transplantáciu: ostatné 5t82e.x Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie svalového tkaniva na transplantáciu: ostatné  



5t82f.0 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie šľachy na transplantáciu: hlava a krk 5t82f.0 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie šľachy na transplantáciu: hlava a krk  

5t82f.1 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie šľachy na transplantáciu: ramenný kĺb a axila 5t82f.1 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie šľachy na transplantáciu: ramenný kĺb a axila  

5t82f.2 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie šľachy na transplantáciu: rameno a lakeť 5t82f.2 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie šľachy na transplantáciu: rameno a lakeť  

5t82f.3 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie šľachy na transplantáciu: predlaktie 5t82f.3 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie šľachy na transplantáciu: predlaktie  

5t82f.4 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie šľachy na transplantáciu: hrudná stena a chrbát 5t82f.4 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie šľachy na transplantáciu: hrudná stena a chrbát  

5t82f.5 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie šľachy na transplantáciu: brušná stena 5t82f.5 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie šľachy na transplantáciu: brušná stena  

5t82f.6 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie šľachy na transplantáciu: inguinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t82f.6 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie šľachy na transplantáciu: inguinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t82f.7 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie šľachy na transplantáciu: stehno a koleno 5t82f.7 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie šľachy na transplantáciu: stehno a koleno  

5t82f.8 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie šľachy na transplantáciu: predkolenie 5t82f.8 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie šľachy na transplantáciu: predkolenie  

5t82f.9 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie šľachy na transplantáciu: noha 5t82f.9 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie šľachy na transplantáciu: noha  

5t82f.x Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie šľachy na transplantáciu: ostatné 5t82f.x Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie šľachy na transplantáciu: ostatné  

5t82g.0 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie fascie na transplantáciu: hlava a krk 5t82g.0 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie fascie na transplantáciu: hlava a krk  

5t82g.1 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie fascie na transplantáciu: ramenný kĺb a axila 5t82g.1 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie fascie na transplantáciu: ramenný kĺb a axila  

5t82g.2 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie fascie na transplantáciu: rameno a lakeť 5t82g.2 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie fascie na transplantáciu: rameno a lakeť  

5t82g.3 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie fascie na transplantáciu: predlaktie 5t82g.3 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie fascie na transplantáciu: predlaktie  

5t82g.4 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie fascie na transplantáciu: hrudná stena a chrbát 5t82g.4 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie fascie na transplantáciu: hrudná stena a chrbát  

5t82g.5 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie fascie na transplantáciu: brušná stena 5t82g.5 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie fascie na transplantáciu: brušná stena  

5t82g.6 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie fascie na transplantáciu: inguinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t82g.6 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie fascie na transplantáciu: inguinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t82g.7 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie fascie na transplantáciu: stehno a koleno 5t82g.7 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie fascie na transplantáciu: stehno a koleno  

5t82g.8 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie fascie na transplantáciu: predkolenie 5t82g.8 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie fascie na transplantáciu: predkolenie  

5t82g.9 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie fascie na transplantáciu: noha 5t82g.9 Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie fascie na transplantáciu: noha  

5t82g.x Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie fascie na transplantáciu: ostatné 5t82g.x Excízia svalu, šľachy, fascie: odobratie fascie na transplantáciu: ostatné  

5t82h.0
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu bez špecifickej cievnej a nervovej 

preparácie: hlava a krk
5t82h.0

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu bez špecifickej cievnej a nervovej 

preparácie: hlava a krk
 

5t82h.1
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu bez špecifickej cievnej a nervovej 

preparácie: ramenný kĺb a axila
5t82h.1

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu bez špecifickej cievnej a nervovej 

preparácie: ramenný kĺb a axila
 

5t82h.2
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu bez špecifickej cievnej a nervovej 

preparácie: rameno a lakeť
5t82h.2

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu bez špecifickej cievnej a nervovej 

preparácie: rameno a lakeť
 

5t82h.3
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu bez špecifickej cievnej a nervovej 

preparácie: predlaktie
5t82h.3

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu bez špecifickej cievnej a nervovej 

preparácie: predlaktie
 

5t82h.4
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu bez špecifickej cievnej a nervovej 

preparácie: hrudná stena a chrbát
5t82h.4

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu bez špecifickej cievnej a nervovej 

preparácie: hrudná stena a chrbát
 

5t82h.5
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu bez špecifickej cievnej a nervovej 

preparácie: brušná stena
5t82h.5

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu bez špecifickej cievnej a nervovej 

preparácie: brušná stena
 

5t82h.6
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu bez špecifickej cievnej a nervovej 

preparácie: inguinálna, genitálna a gluteálna oblasť
5t82h.6

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu bez špecifickej cievnej a nervovej 

preparácie: inguinálna, genitálna a gluteálna oblasť
 

5t82h.7
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu bez špecifickej cievnej a nervovej 

preparácie: stehno a koleno
5t82h.7

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu bez špecifickej cievnej a nervovej 

preparácie: stehno a koleno
 

5t82h.8
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu bez špecifickej cievnej a nervovej 

preparácie: predkolenie
5t82h.8

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu bez špecifickej cievnej a nervovej 

preparácie: predkolenie
 

5t82h.9
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu bez špecifickej cievnej a nervovej 

preparácie: noha
5t82h.9

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu bez špecifickej cievnej a nervovej 

preparácie: noha
 

5t82h.x
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu bez špecifickej cievnej a nervovej 

preparácie: ostatné
5t82h.x

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu bez špecifickej cievnej a nervovej 

preparácie: ostatné
 

5t82j.0
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu s špecifickou cievnou a nervovou 

preparáciou: hlava a krk
5t82j.0

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu s špecifickou cievnou a nervovou 

preparáciou: hlava a krk
 

5t82j.1
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu s špecifickou cievnou a nervovou 

preparáciou: ramenný kĺb a axila
5t82j.1

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu s špecifickou cievnou a nervovou 

preparáciou: ramenný kĺb a axila
 

5t82j.2
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu s špecifickou cievnou a nervovou 

preparáciou: rameno a lakeť
5t82j.2

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu s špecifickou cievnou a nervovou 

preparáciou: rameno a lakeť
 

5t82j.3
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu s špecifickou cievnou a nervovou 

preparáciou: predlaktie
5t82j.3

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu s špecifickou cievnou a nervovou 

preparáciou: predlaktie
 



5t82j.4
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu s špecifickou cievnou a nervovou 

preparáciou: hrudná stena a chrbát
5t82j.4

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu s špecifickou cievnou a nervovou 

preparáciou: hrudná stena a chrbát
 

5t82j.5
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu s špecifickou cievnou a nervovou 

preparáciou: brušná stena
5t82j.5

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu s špecifickou cievnou a nervovou 

preparáciou: brušná stena
 

5t82j.6
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu s špecifickou cievnou a nervovou 

preparáciou: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť
5t82j.6

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu s špecifickou cievnou a nervovou 

preparáciou: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť
 

5t82j.7
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu s špecifickou cievnou a nervovou 

preparáciou: stehno a koleno
5t82j.7

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu s špecifickou cievnou a nervovou 

preparáciou: stehno a koleno
 

5t82j.8
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu s špecifickou cievnou a nervovou 

preparáciou: predkolenie
5t82j.8

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu s špecifickou cievnou a nervovou 

preparáciou: predkolenie
 

5t82j.9
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu s špecifickou cievnou a nervovou 

preparáciou: noha
5t82j.9

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu s špecifickou cievnou a nervovou 

preparáciou: noha
 

5t82j.x
Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu s špecifickou cievnou a nervovou 

preparáciou: ostatné
5t82j.x

Excízia svalu, šľachy, fascie: resekcia prevažnej časti kompartmentu s špecifickou cievnou a nervovou 

preparáciou: ostatné
 

5t82x.0 Iná excízia svalu, šľachy, fascie: hlava a krk 5t82x.0 Excízia svalu, šľachy, fascie: ostatné: hlava a krk  2)

5t82x.1 Iná excízia svalu, šľachy, fascie: ramenný kĺb a axila 5t82x.1 Excízia svalu, šľachy, fascie: ostatné: ramenný kĺb a axila  2)

5t82x.2 Iná excízia svalu, šľachy, fascie: rameno a lakeť 5t82x.2 Excízia svalu, šľachy, fascie: ostatné: rameno a lakeť  2)

5t82x.3 Iná excízia svalu, šľachy, fascie: predlaktie 5t82x.3 Excízia svalu, šľachy, fascie: ostatné: predlaktie  2)

5t82x.4 Iná excízia svalu, šľachy, fascie: hrudná stena a chrbát 5t82x.4 Excízia svalu, šľachy, fascie: ostatné: hrudná stena a chrbát  2)

5t82x.5 Iná excízia svalu, šľachy, fascie: brušná stena 5t82x.5 Excízia svalu, šľachy, fascie: ostatné: brušná stena  2)

5t82x.6 Iná excízia svalu, šľachy, fascie: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t82x.6 Excízia svalu, šľachy, fascie: ostatné: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  2)

5t82x.7 Iná excízia svalu, šľachy, fascie: stehno a koleno 5t82x.7 Excízia svalu, šľachy, fascie: ostatné: stehno a koleno  2)

5t82x.8 Iná excízia svalu, šľachy, fascie: predkolenie 5t82x.8 Excízia svalu, šľachy, fascie: ostatné: predkolenie  2)

5t82x.9 Iná excízia svalu, šľachy, fascie: noha 5t82x.9 Excízia svalu, šľachy, fascie: ostatné: noha  2)

5t82x.x Iná excízia svalu, šľachy, fascie: ostatné 5t82x.x Excízia svalu, šľachy, fascie: ostatné: ostatné  2)

5t830.0 Rekonštrukcia svalov: refixácia: hlava a krk 5t830.0 Rekonštrukcia svalov: refixácia: hlava a krk  

5t830.1 Rekonštrukcia svalov: refixácia: ramenný kĺb a axila 5t830.1 Rekonštrukcia svalov: refixácia: ramenný kĺb a axila  

5t830.2 Rekonštrukcia svalov: refixácia: rameno a lakeť 5t830.2 Rekonštrukcia svalov: refixácia: rameno a lakeť  

5t830.3 Rekonštrukcia svalov: refixácia: predlaktie 5t830.3 Rekonštrukcia svalov: refixácia: predlaktie  

5t830.4 Rekonštrukcia svalov: refixácia: hrudná stena a chrbát 5t830.4 Rekonštrukcia svalov: refixácia: hrudná stena a chrbát  

5t830.5 Rekonštrukcia svalov: refixácia: brušná stena 5t830.5 Rekonštrukcia svalov: refixácia: brušná stena  

5t830.6 Rekonštrukcia svalov: refixácia: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t830.6 Rekonštrukcia svalov: refixácia: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t830.7 Rekonštrukcia svalov: refixácia: stehno a koleno 5t830.7 Rekonštrukcia svalov: refixácia: stehno a koleno  

5t830.8 Rekonštrukcia svalov: refixácia: predkolenie 5t830.8 Rekonštrukcia svalov: refixácia: predkolenie  

5t830.9 Rekonštrukcia svalov: refixácia: noha 5t830.9 Rekonštrukcia svalov: refixácia: noha  

5t830.x Rekonštrukcia svalov: refixácia: ostatné 5t830.x Rekonštrukcia svalov: refixácia: ostatné  

5t831.0 Rekonštrukcia svalov: sutúra: hlava a krk 5t831.0 Rekonštrukcia svalov: sutúra: hlava a krk  

5t831.1 Rekonštrukcia svalov: sutúra: ramenný kĺb a axila 5t831.1 Rekonštrukcia svalov: sutúra: ramenný kĺb a axila  

5t831.2 Rekonštrukcia svalov: sutúra: rameno a lakeť 5t831.2 Rekonštrukcia svalov: sutúra: rameno a lakeť  

5t831.3 Rekonštrukcia svalov: sutúra: predlaktie 5t831.3 Rekonštrukcia svalov: sutúra: predlaktie  

5t831.4 Rekonštrukcia svalov: sutúra: hrudná stena a chrbát 5t831.4 Rekonštrukcia svalov: sutúra: hrudná stena a chrbát  

5t831.5 Rekonštrukcia svalov: sutúra: brušná stena 5t831.5 Rekonštrukcia svalov: sutúra: brušná stena  

5t831.6 Rekonštrukcia svalov: sutúra: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t831.6 Rekonštrukcia svalov: sutúra: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t831.7 Rekonštrukcia svalov: sutúra: stehno a koleno 5t831.7 Rekonštrukcia svalov: sutúra: stehno a koleno  

5t831.8 Rekonštrukcia svalov: sutúra: predkolenie 5t831.8 Rekonštrukcia svalov: sutúra: predkolenie  

5t831.9 Rekonštrukcia svalov: sutúra: noha 5t831.9 Rekonštrukcia svalov: sutúra: noha  

5t831.x Rekonštrukcia svalov: sutúra: ostatné 5t831.x Rekonštrukcia svalov: sutúra: ostatné  

5t832.0 Rekonštrukcia svalov: predĺženie a sutúra: hlava a krk 5t832.0 Rekonštrukcia svalov: predĺženie a sutúra: hlava a krk  

5t832.1 Rekonštrukcia svalov: predĺženie a sutúra: ramenný kĺb a axila 5t832.1 Rekonštrukcia svalov: predĺženie a sutúra: ramenný kĺb a axila  

5t832.2 Rekonštrukcia svalov: predĺženie a sutúra: rameno a lakeť 5t832.2 Rekonštrukcia svalov: predĺženie a sutúra: rameno a lakeť  

5t832.3 Rekonštrukcia svalov: predĺženie a sutúra: predlaktie 5t832.3 Rekonštrukcia svalov: predĺženie a sutúra: predlaktie  

5t832.4 Rekonštrukcia svalov: predĺženie a sutúra: hrudná stena a chrbát 5t832.4 Rekonštrukcia svalov: predĺženie a sutúra: hrudná stena a chrbát  



5t832.5 Rekonštrukcia svalov: predĺženie a sutúra: brušná stena 5t832.5 Rekonštrukcia svalov: predĺženie a sutúra: brušná stena  

5t832.6 Rekonštrukcia svalov: predĺženie a sutúra: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t832.6 Rekonštrukcia svalov: predĺženie a sutúra: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t832.7 Rekonštrukcia svalov: predĺženie a sutúra: stehno a koleno 5t832.7 Rekonštrukcia svalov: predĺženie a sutúra: stehno a koleno  

5t832.8 Rekonštrukcia svalov: predĺženie a sutúra: predkolenie 5t832.8 Rekonštrukcia svalov: predĺženie a sutúra: predkolenie  

5t832.9 Rekonštrukcia svalov: predĺženie a sutúra: noha 5t832.9 Rekonštrukcia svalov: predĺženie a sutúra: noha  

5t832.x Rekonštrukcia svalov: predĺženie a sutúra: ostatné 5t832.x Rekonštrukcia svalov: predĺženie a sutúra: ostatné  

5t833.0 Rekonštrukcia svalov: skrátenie a sutúra: hlava a krk 5t833.0 Rekonštrukcia svalov: skrátenie a sutúra: hlava a krk  

5t833.1 Rekonštrukcia svalov: skrátenie a sutúra: ramenný kĺb a axila 5t833.1 Rekonštrukcia svalov: skrátenie a sutúra: ramenný kĺb a axila  

5t833.2 Rekonštrukcia svalov: skrátenie a sutúra: rameno a lakeť 5t833.2 Rekonštrukcia svalov: skrátenie a sutúra: rameno a lakeť  

5t833.3 Rekonštrukcia svalov: skrátenie a sutúra: predlaktie 5t833.3 Rekonštrukcia svalov: skrátenie a sutúra: predlaktie  

5t833.4 Rekonštrukcia svalov: skrátenie a sutúra: hrudná stena a chrbát 5t833.4 Rekonštrukcia svalov: skrátenie a sutúra: hrudná stena a chrbát  

5t833.5 Rekonštrukcia svalov: skrátenie a sutúra: brušná stena 5t833.5 Rekonštrukcia svalov: skrátenie a sutúra: brušná stena  

5t833.6 Rekonštrukcia svalov: skrátenie a sutúra: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t833.6 Rekonštrukcia svalov: skrátenie a sutúra: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t833.7 Rekonštrukcia svalov: skrátenie a sutúra: stehno a koleno 5t833.7 Rekonštrukcia svalov: skrátenie a sutúra: stehno a koleno  

5t833.8 Rekonštrukcia svalov: skrátenie a sutúra: predkolenie 5t833.8 Rekonštrukcia svalov: skrátenie a sutúra: predkolenie  

5t833.9 Rekonštrukcia svalov: skrátenie a sutúra: noha 5t833.9 Rekonštrukcia svalov: skrátenie a sutúra: noha  

5t833.x Rekonštrukcia svalov: skrátenie a sutúra: ostatné 5t833.x Rekonštrukcia svalov: skrátenie a sutúra: ostatné  

5t834.0 Rekonštrukcia svalov: plastika svalov: hlava a krk 5t834.0 Rekonštrukcia svalov: plastika svalov: hlava a krk  

5t834.1 Rekonštrukcia svalov: plastika svalov: ramenný kĺb a axila 5t834.1 Rekonštrukcia svalov: plastika svalov: ramenný kĺb a axila  

5t834.2 Rekonštrukcia svalov: plastika svalov: rameno a lakeť 5t834.2 Rekonštrukcia svalov: plastika svalov: rameno a lakeť  

5t834.3 Rekonštrukcia svalov: plastika svalov: predlaktie 5t834.3 Rekonštrukcia svalov: plastika svalov: predlaktie  

5t834.4 Rekonštrukcia svalov: plastika svalov: hrudná stena a chrbát 5t834.4 Rekonštrukcia svalov: plastika svalov: hrudná stena a chrbát  

5t834.5 Rekonštrukcia svalov: plastika svalov: brušná stena 5t834.5 Rekonštrukcia svalov: plastika svalov: brušná stena  

5t834.6 Rekonštrukcia svalov: plastika svalov: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t834.6 Rekonštrukcia svalov: plastika svalov: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t834.7 Rekonštrukcia svalov: plastika svalov: stehno a koleno 5t834.7 Rekonštrukcia svalov: plastika svalov: stehno a koleno  

5t834.8 Rekonštrukcia svalov: plastika svalov: predkolenie 5t834.8 Rekonštrukcia svalov: plastika svalov: predkolenie  

5t834.9 Rekonštrukcia svalov: plastika svalov: noha 5t834.9 Rekonštrukcia svalov: plastika svalov: noha  

5t834.x Rekonštrukcia svalov: plastika svalov: ostatné 5t834.x Rekonštrukcia svalov: plastika svalov: ostatné  

5t835.0 Rekonštrukcia svalov: transpozícia: hlava a krk 5t835.0 Rekonštrukcia svalov: transpozícia: hlava a krk  

5t835.1 Rekonštrukcia svalov: transpozícia: ramenný kĺb a axila 5t835.1 Rekonštrukcia svalov: transpozícia: ramenný kĺb a axila  

5t835.2 Rekonštrukcia svalov: transpozícia: rameno a lakeť 5t835.2 Rekonštrukcia svalov: transpozícia: rameno a lakeť  

5t835.3 Rekonštrukcia svalov: transpozícia: predlaktie 5t835.3 Rekonštrukcia svalov: transpozícia: predlaktie  

5t835.4 Rekonštrukcia svalov: transpozícia: hrudná stena a chrbát 5t835.4 Rekonštrukcia svalov: transpozícia: hrudná stena a chrbát  

5t835.5 Rekonštrukcia svalov: transpozícia: brušná stena 5t835.5 Rekonštrukcia svalov: transpozícia: brušná stena  

5t835.6 Rekonštrukcia svalov: transpozícia: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t835.6 Rekonštrukcia svalov: transpozícia: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t835.7 Rekonštrukcia svalov: transpozícia: stehno a koleno 5t835.7 Rekonštrukcia svalov: transpozícia: stehno a koleno  

5t835.8 Rekonštrukcia svalov: transpozícia: predkolenie 5t835.8 Rekonštrukcia svalov: transpozícia: predkolenie  

5t835.9 Rekonštrukcia svalov: transpozícia: noha 5t835.9 Rekonštrukcia svalov: transpozícia: noha  

5t835.x Rekonštrukcia svalov: transpozícia: ostatné 5t835.x Rekonštrukcia svalov: transpozícia: ostatné  

5t836.0 Rekonštrukcia svalov: transplantácia: hlava a krk 5t836.0 Rekonštrukcia svalov: transplantácia: hlava a krk  

5t836.1 Rekonštrukcia svalov: transplantácia: ramenný kĺb a axila 5t836.1 Rekonštrukcia svalov: transplantácia: ramenný kĺb a axila  

5t836.2 Rekonštrukcia svalov: transplantácia: rameno a lakeť 5t836.2 Rekonštrukcia svalov: transplantácia: rameno a lakeť  

5t836.3 Rekonštrukcia svalov: transplantácia: predlaktie 5t836.3 Rekonštrukcia svalov: transplantácia: predlaktie  

5t836.4 Rekonštrukcia svalov: transplantácia: hrudná stena a chrbát 5t836.4 Rekonštrukcia svalov: transplantácia: hrudná stena a chrbát  

5t836.5 Rekonštrukcia svalov: transplantácia: brušná stena 5t836.5 Rekonštrukcia svalov: transplantácia: brušná stena  

5t836.6 Rekonštrukcia svalov: transplatnácia: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t836.6 Rekonštrukcia svalov: transplatnácia: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t836.7 Rekonštrukcia svalov: transplantácia: stehno a koleno 5t836.7 Rekonštrukcia svalov: transplantácia: stehno a koleno  

5t836.8 Rekonštrukcia svalov: transplantácia: predkolenie 5t836.8 Rekonštrukcia svalov: transplantácia: predkolenie  

5t836.9 Rekonštrukcia svalov: transplantácia: noha 5t836.9 Rekonštrukcia svalov: transplantácia: noha  

5t836.x Rekonštrukcia svalov: transplantácia: ostatné 5t836.x Rekonštrukcia svalov: transplantácia: ostatné  



5t837.0 Rekonštrukcia svalov: revízia transplantátu: hlava a krk 5t837.0 Rekonštrukcia svalov: revízia transplantátu: hlava a krk  

5t837.1 Rekonštrukcia svalov: revízia transplantátu: ramenný kĺb a axila 5t837.1 Rekonštrukcia svalov: revízia transplantátu: ramenný kĺb a axila  

5t837.2 Rekonštrukcia svalov: revízia transplantátu: rameno a lakeť 5t837.2 Rekonštrukcia svalov: revízia transplantátu: rameno a lakeť  

5t837.3 Rekonštrukcia svalov: revízia transplantátu: predlaktie 5t837.3 Rekonštrukcia svalov: revízia transplantátu: predlaktie  

5t837.4 Rekonštrukcia svalov: revízia transplantátu: hrudná stena a chrbát 5t837.4 Rekonštrukcia svalov: revízia transplantátu: hrudná stena a chrbát  

5t837.5 Rekonštrukcia svalov: revízia transplantátu: brušná stena 5t837.5 Rekonštrukcia svalov: revízia transplantátu: brušná stena  

5t837.6 Rekonštrukcia svalov: revízia transplantátu: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t837.6 Rekonštrukcia svalov: revízia transplantátu: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t837.7 Rekonštrukcia svalov: revízia transplantátu: stehno a koleno 5t837.7 Rekonštrukcia svalov: revízia transplantátu: stehno a koleno  

5t837.8 Rekonštrukcia svalov: revízia transplantátu: predkolenie 5t837.8 Rekonštrukcia svalov: revízia transplantátu: predkolenie  

5t837.9 Rekonštrukcia svalov: revízia transplantátu: noha 5t837.9 Rekonštrukcia svalov: revízia transplantátu: noha  

5t837.x Rekonštrukcia svalov: revízia transplantátu: ostatné 5t837.x Rekonštrukcia svalov: revízia transplantátu: ostatné  

5t838.0 Rekonštrukcia svalov: výmena transplantátu: hlava a krk 5t838.0 Rekonštrukcia svalov: výmena transplantátu: hlava a krk  

5t838.1 Rekonštrukcia svalov: výmena transplantátu: ramenný kĺb a axila 5t838.1 Rekonštrukcia svalov: výmena transplantátu: ramenný kĺb a axila  

5t838.2 Rekonštrukcia svalov: výmena transplantátu: rameno a lakeť 5t838.2 Rekonštrukcia svalov: výmena transplantátu: rameno a lakeť  

5t838.3 Rekonštrukcia svalov: výmena transplantátu: predlaktie 5t838.3 Rekonštrukcia svalov: výmena transplantátu: predlaktie  

5t838.4 Rekonštrukcia svalov: výmena transplantátu: hrudná stena a chrbát 5t838.4 Rekonštrukcia svalov: výmena transplantátu: hrudná stena a chrbát  

5t838.5 Rekonštrukcia svalov: výmena transplantátu: brušná stena 5t838.5 Rekonštrukcia svalov: výmena transplantátu: brušná stena  

5t838.6 Rekonštrukcia svalov: výmena transplantátu: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t838.6 Rekonštrukcia svalov: výmena transplantátu: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t838.7 Rekonštrukcia svalov: výmena transplantátu: stehno a koleno 5t838.7 Rekonštrukcia svalov: výmena transplantátu: stehno a koleno  

5t838.8 Rekonštrukcia svalov: výmena transplantátu: predkolenie 5t838.8 Rekonštrukcia svalov: výmena transplantátu: predkolenie  

5t838.9 Rekonštrukcia svalov: výmena transplantátu: noha 5t838.9 Rekonštrukcia svalov: výmena transplantátu: noha  

5t838.x Rekonštrukcia svalov: výmena transplantátu: ostatné 5t838.x Rekonštrukcia svalov: výmena transplantátu: ostatné  

5t839.0 Rekonštrukcia svalov: odstránenie transplantátu: hlava a krk 5t839.0 Rekonštrukcia svalov: odstránenie transplantátu: hlava a krk  

5t839.1 Rekonštrukcia svalov: odstránenie transplantátu: ramenný kĺb a axila 5t839.1 Rekonštrukcia svalov: odstránenie transplantátu: ramenný kĺb a axila  

5t839.2 Rekonštrukcia svalov: odstránenie transplantátu: rameno a lakeť 5t839.2 Rekonštrukcia svalov: odstránenie transplantátu: rameno a lakeť  

5t839.3 Rekonštrukcia svalov: odstránenie transplantátu: predlaktie 5t839.3 Rekonštrukcia svalov: odstránenie transplantátu: predlaktie  

5t839.4 Rekonštrukcia svalov: odstránenie transplantátu: hrudná stena a chrbát 5t839.4 Rekonštrukcia svalov: odstránenie transplantátu: hrudná stena a chrbát  

5t839.5 Rekonštrukcia svalov: odstránenie transplantátu: brušná stena 5t839.5 Rekonštrukcia svalov: odstránenie transplantátu: brušná stena  

5t839.6 Rekonštrukcia svalov: odstránenie transplantátu: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t839.6 Rekonštrukcia svalov: odstránenie transplantátu: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t839.7 Rekonštrukcia svalov: odstránenie transplantátu: stehno a koleno 5t839.7 Rekonštrukcia svalov: odstránenie transplantátu: stehno a koleno  

5t839.8 Rekonštrukcia svalov: odstránenie transplantátu: predkolenie 5t839.8 Rekonštrukcia svalov: odstránenie transplantátu: predkolenie  

5t839.9 Rekonštrukcia svalov: odstránenie transplantátu: noha 5t839.9 Rekonštrukcia svalov: odstránenie transplantátu: noha  

5t839.x Rekonštrukcia svalov: odstránenie transplantátu: ostatné 5t839.x Rekonštrukcia svalov: odstránenie transplantátu: ostatné  

5t83x.0 Iná rekonštrukcia svalov: hlava a krk 5t83x.0 Rekonštrukcia svalov: ostatné: hlava a krk  2)

5t83x.1 Iná rekonštrukcia svalov: ramenný kĺb a axila 5t83x.1 Rekonštrukcia svalov: ostatné: ramenný kĺb a axila  2)

5t83x.2 Iná rekonštrukcia svalov: rameno a lakeť 5t83x.2 Rekonštrukcia svalov: ostatné: rameno a lakeť  2)

5t83x.3 Iná rekonštrukcia svalov: predlaktie 5t83x.3 Rekonštrukcia svalov: ostatné: predlaktie  2)

5t83x.4 Iná rekonštrukcia svalov: hrudná stena a chrbát 5t83x.4 Rekonštrukcia svalov: ostatné: hrudná stena a chrbát  2)

5t83x.5 Iná rekonštrukcia svalov: brušná stena 5t83x.5 Rekonštrukcia svalov: ostatné: brušná stena  2)

5t83x.6 Iná rekonštrukcia svalov: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t83x.6 Rekonštrukcia svalov: ostatné: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  2)

5t83x.7 Iná rekonštrukcia svalov: stehno a koleno 5t83x.7 Rekonštrukcia svalov: ostatné: stehno a koleno  2)

5t83x.8 Iná rekonštrukcia svalov: predkolenie 5t83x.8 Rekonštrukcia svalov: ostatné: predkolenie  2)

5t83x.9 Iná rekonštrukcia svalov: noha 5t83x.9 Rekonštrukcia svalov: ostatné: noha  2)

5t83x.x Iná rekonštrukcia svalov: ostatné 5t83x.x Rekonštrukcia svalov: ostatné: ostatné  2)

5t840.0 Rekonštrukcia šliach: predĺženie šliach: hlava a krk 5t840.0 Rekonštrukcia šliach: predĺženie šliach: hlava a krk  

5t840.1 Rekonštrukcia šliach: predĺženie šliach: ramenný kĺb a axila 5t840.1 Rekonštrukcia šliach: predĺženie šliach: ramenný kĺb a axila  

5t840.2 Rekonštrukcia šliach: predĺženie šliach: rameno a lakeť 5t840.2 Rekonštrukcia šliach: predĺženie šliach: rameno a lakeť  

5t840.3 Rekonštrukcia šliach: predĺženie šliach: predlaktie 5t840.3 Rekonštrukcia šliach: predĺženie šliach: predlaktie  

5t840.4 Rekonštrukcia šliach: predĺženie šliach: hrudná stena a chrbát 5t840.4 Rekonštrukcia šliach: predĺženie šliach: hrudná stena a chrbát  

5t840.5 Rekonštrukcia šliach: predĺženie šliach: brušná stena 5t840.5 Rekonštrukcia šliach: predĺženie šliach: brušná stena  



5t840.6 Rekonštrukcia šliach: predĺženie šliach: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t840.6 Rekonštrukcia šliach: predĺženie šliach: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t840.7 Rekonštrukcia šliach: predĺženie šliach: stehno a koleno 5t840.7 Rekonštrukcia šliach: predĺženie šliach: stehno a koleno  

5t840.8 Rekonštrukcia šliach: predĺženie šliach: predkolenie 5t840.8 Rekonštrukcia šliach: predĺženie šliach: predkolenie  

5t840.a Rekonštrukcia šliach: predĺženie šliach: zadonožie a priehlavok 5t840.a Rekonštrukcia šliach: predĺženie šliach: zadonožie a priehlavok  

5t840.b Rekonštrukcia šliach: predĺženie šliach: stredonožie a prednožie 5t840.b Rekonštrukcia šliach: predĺženie šliach: stredonožie a prednožie  

5t840.x Rekonštrukcia šliach: predĺženie šliach: ostatné 5t840.x Rekonštrukcia šliach: predĺženie šliach: ostatné  

5t841.0 Rekonštrukcia šliach: skrátenie šliach: hlava a krk 5t841.0 Rekonštrukcia šliach: skrátenie šliach: hlava a krk  

5t841.1 Rekonštrukcia šliach: skrátenie šliach: ramenný kĺb a axila 5t841.1 Rekonštrukcia šliach: skrátenie šliach: ramenný kĺb a axila  

5t841.2 Rekonštrukcia šliach: skrátenie šliach: rameno a lakeť 5t841.2 Rekonštrukcia šliach: skrátenie šliach: rameno a lakeť  

5t841.3 Rekonštrukcia šliach: skrátenie šliach: predlaktie 5t841.3 Rekonštrukcia šliach: skrátenie šliach: predlaktie  

5t841.4 Rekonštrukcia šliach: skrátenie šliach: hrudná stena a chrbát 5t841.4 Rekonštrukcia šliach: skrátenie šliach: hrudná stena a chrbát  

5t841.5 Rekonštrukcia šliach: skrátenie šliach: brušná stena 5t841.5 Rekonštrukcia šliach: skrátenie šliach: brušná stena  

5t841.6 Rekonštrukcia šliach: skrátenie šliach: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t841.6 Rekonštrukcia šliach: skrátenie šliach: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t841.7 Rekonštrukcia šliach: skrátenie šliach: stehno a koleno 5t841.7 Rekonštrukcia šliach: skrátenie šliach: stehno a koleno  

5t841.8 Rekonštrukcia šliach: skrátenie šliach: predkolenie 5t841.8 Rekonštrukcia šliach: skrátenie šliach: predkolenie  

5t841.a Rekonštrukcia šliach: skrátenie šliach: zadonožie a priehlavok 5t841.a Rekonštrukcia šliach: skrátenie šliach: zadonožie a priehlavok  

5t841.b Rekonštrukcia šliach: skrátenie šliach: stredonožie a prednožie 5t841.b Rekonštrukcia šliach: skrátenie šliach: stredonožie a prednožie  

5t841.x Rekonštrukcia šliach: skrátenie šliach: ostatné 5t841.x Rekonštrukcia šliach: skrátenie šliach: ostatné  

5t842.0 Rekonštrukcia šliach: transpozícia šliach: hlava a krk 5t842.0 Rekonštrukcia šliach: transpozícia šliach: hlava a krk  

5t842.1 Rekonštrukcia šliach: transpozícia šliach: ramenný kĺb a axila 5t842.1 Rekonštrukcia šliach: transpozícia šliach: ramenný kĺb a axila  

5t842.2 Rekonštrukcia šliach: transpozícia šliach: rameno a lakeť 5t842.2 Rekonštrukcia šliach: transpozícia šliach: rameno a lakeť  

5t842.3 Rekonštrukcia šliach: transpozícia šliach: predlaktie 5t842.3 Rekonštrukcia šliach: transpozícia šliach: predlaktie  

5t842.4 Rekonštrukcia šliach: transpozícia šliach: hrudná stena a chrbát 5t842.4 Rekonštrukcia šliach: transpozícia šliach: hrudná stena a chrbát  

5t842.6 Rekonštrukcia šliach: transpozícia šliach: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t842.6 Rekonštrukcia šliach: transpozícia šliach: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t842.7 Rekonštrukcia šliach: transpozícia šliach: stehno a koleno 5t842.7 Rekonštrukcia šliach: transpozícia šliach: stehno a koleno  

5t842.8 Rekonštrukcia šliach: transpozícia šliach: predkolenie 5t842.8 Rekonštrukcia šliach: transpozícia šliach: predkolenie  

5t842.a Rekonštrukcia šliach: transpozícia šliach: zadonožie a priehlavok 5t842.a Rekonštrukcia šliach: transpozícia šliach: zadonožie a priehlavok  

5t842.b Rekonštrukcia šliach: transpozícia šliach: stredonožie a prednožie 5t842.b Rekonštrukcia šliach: transpozícia šliach: stredonožie a prednožie  

5t842.x Rekonštrukcia šliach: transpozícia šliach: ostatné 5t842.x Rekonštrukcia šliach: transpozícia šliach: ostatné  

5t843.0 Rekonštrukcia šliach: augmentácia: hlava a krk 5t843.0 Rekonštrukcia šliach: augmentácia: hlava a krk  

5t843.1 Rekonštrukcia šliach: augmentácia: ramenný kĺb a axila 5t843.1 Rekonštrukcia šliach: augmentácia: ramenný kĺb a axila  

5t843.2 Rekonštrukcia šliach: augmentácia: rameno a lakeť 5t843.2 Rekonštrukcia šliach: augmentácia: rameno a lakeť  

5t843.3 Rekonštrukcia šliach: augmentácia: predlaktie 5t843.3 Rekonštrukcia šliach: augmentácia: predlaktie  

5t843.4 Rekonštrukcia šliach: augmentácia: hrudná stena a chrbát 5t843.4 Rekonštrukcia šliach: augmentácia: hrudná stena a chrbát  

5t843.5 Rekonštrukcia šliach: augmentácia: brušná stena 5t843.5 Rekonštrukcia šliach: augmentácia: brušná stena  

5t843.6 Rekonštrukcia šliach: augmentácia: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t843.6 Rekonštrukcia šliach: augmentácia: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t843.7 Rekonštrukcia šliach: augmentácia: stehno a koleno 5t843.7 Rekonštrukcia šliach: augmentácia: stehno a koleno  

5t843.8 Rekonštrukcia šliach: augmentácia: predkolenie 5t843.8 Rekonštrukcia šliach: augmentácia: predkolenie  

5t843.a Rekonštrukcia šliach: augmentácia: zadonožie a priehlavok 5t843.a Rekonštrukcia šliach: augmentácia: zadonožie a priehlavok  

5t843.b Rekonštrukcia šliach: augmentácia: stredonožie a prednožie 5t843.b Rekonštrukcia šliach: augmentácia: stredonožie a prednožie  

5t843.x Rekonštrukcia šliach: augmentácia: ostatné 5t843.x Rekonštrukcia šliach: augmentácia: ostatné  

5t844.0 Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou: hlava a krk 5t844.0 Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou: hlava a krk  

5t844.1 Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou: ramenný kĺb a axila 5t844.1 Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou: ramenný kĺb a axila  

5t844.2 Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou: rameno a lakeť 5t844.2 Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou: rameno a lakeť  

5t844.3 Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou: predlaktie 5t844.3 Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou: predlaktie  

5t844.4 Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou: hrudná stena a chrbát 5t844.4 Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou: hrudná stena a chrbát  

5t844.5 Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou: brušná stena 5t844.5 Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou: brušná stena  

5t844.6 Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t844.6 Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t844.7 Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou: stehno a koleno 5t844.7 Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou: stehno a koleno  

5t844.8 Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou: predkolenie 5t844.8 Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou: predkolenie  



5t844.a Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou: zadonožie a priehlavok 5t844.a Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou: zadonožie a priehlavok  

5t844.b Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou: stredonožie a prednožie 5t844.b Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou: stredonožie a prednožie  

5t844.x Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou: ostatné 5t844.x Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou: ostatné  

5t845.0 Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou s interponátom: hlava a krk 5t845.0 Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou s interponátom: hlava a krk  

5t845.1 Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou s interponátom: ramenný kĺb a axila 5t845.1 Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou s interponátom: ramenný kĺb a axila  

5t845.2 Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou s interponátom: rameno a lakeť 5t845.2 Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou s interponátom: rameno a lakeť  

5t845.3 Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou s interponátom: predlaktie 5t845.3 Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou s interponátom: predlaktie  

5t845.4 Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou s interponátom: hrudná stena a chrbát 5t845.4 Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou s interponátom: hrudná stena a chrbát  

5t845.5 Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou s interponátom: brušná stena 5t845.5 Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou s interponátom: brušná stena  

5t845.6 Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou s interponátom: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t845.6 Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou s interponátom: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t845.7 Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou s interponátom: stehno a koleno 5t845.7 Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou s interponátom: stehno a koleno  

5t845.8 Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou s interponátom: predkolenie 5t845.8 Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou s interponátom: predkolenie  

5t845.a Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou s interponátom: zadonožie a priehlavok 5t845.a Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou s interponátom: zadonožie a priehlavok  

5t845.b Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou s interponátom: stredonožie a prednožie 5t845.b Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou s interponátom: stredonožie a prednožie  

5t845.x Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou s interponátom: ostatné 5t845.x Rekonštrukcia šliach: plastika šliach náhradou s interponátom: ostatné  

5t846.0 Rekonštrukcia šliach: tvorba transplantátu šliach: hlava a krk 5t846.0 Rekonštrukcia šliach: tvorba transplantátu šliach: hlava a krk  

5t846.1 Rekonštrukcia šliach: tvorba transplantátu šliach: ramenný kĺb a axila 5t846.1 Rekonštrukcia šliach: tvorba transplantátu šliach: ramenný kĺb a axila  

5t846.2 Rekonštrukcia šliach: tvorba transplantátu šliach: rameno a lakeť 5t846.2 Rekonštrukcia šliach: tvorba transplantátu šliach: rameno a lakeť  

5t846.3 Rekonštrukcia šliach: tvorba transplantátu šliach: predlaktie 5t846.3 Rekonštrukcia šliach: tvorba transplantátu šliach: predlaktie  

5t846.4 Rekonštrukcia šliach: tvorba transplantátu šliach: hrudná stena a chrbát 5t846.4 Rekonštrukcia šliach: tvorba transplantátu šliach: hrudná stena a chrbát  

5t846.5 Rekonštrukcia šliach: tvorba transplantátu šliach: brušná stena 5t846.5 Rekonštrukcia šliach: tvorba transplantátu šliach: brušná stena  

5t846.6 Rekonštrukcia šliach: tvorba transplantátu šliach: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t846.6 Rekonštrukcia šliach: tvorba transplantátu šliach: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t846.7 Rekonštrukcia šliach: tvorba transplantátu šliach: stehno a koleno 5t846.7 Rekonštrukcia šliach: tvorba transplantátu šliach: stehno a koleno  

5t846.8 Rekonštrukcia šliach: tvorba transplantátu šliach: predkolenie 5t846.8 Rekonštrukcia šliach: tvorba transplantátu šliach: predkolenie  

5t846.a Rekonštrukcia šliach: tvorba transplantátu šliach: zadonožie a priehlavok 5t846.a Rekonštrukcia šliach: tvorba transplantátu šliach: zadonožie a priehlavok  

5t846.b Rekonštrukcia šliach: tvorba transplantátu šliach: stredonožie a prednožie 5t846.b Rekonštrukcia šliach: tvorba transplantátu šliach: stredonožie a prednožie  

5t846.x Rekonštrukcia šliach: tvorba transplantátu šliach: ostatné 5t846.x Rekonštrukcia šliach: tvorba transplantátu šliach: ostatné  

5t847.0 Rekonštrukcia šliach: transplantácia šliach: hlava a krk 5t847.0 Rekonštrukcia šliach: transplantácia šliach: hlava a krk  

5t847.1 Rekonštrukcia šliach: transplantácia šliach: ramenný kĺb a axila 5t847.1 Rekonštrukcia šliach: transplantácia šliach: ramenný kĺb a axila  

5t847.2 Rekonštrukcia šliach: transplantácia šliach: rameno a lakeť 5t847.2 Rekonštrukcia šliach: transplantácia šliach: rameno a lakeť  

5t847.3 Rekonštrukcia šliach: transplantácia šliach: predlaktie 5t847.3 Rekonštrukcia šliach: transplantácia šliach: predlaktie  

5t847.4 Rekonštrukcia šliach: transplantácia šliach: hrudná stena a chrbát 5t847.4 Rekonštrukcia šliach: transplantácia šliach: hrudná stena a chrbát  

5t847.5 Rekonštrukcia šliach: transplantácia šliach: brušná stena 5t847.5 Rekonštrukcia šliach: transplantácia šliach: brušná stena  

5t847.6 Rekonštrukcia šliach: transplantácia šliach: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t847.6 Rekonštrukcia šliach: transplantácia šliach: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t847.7 Rekonštrukcia šliach: transplantácia šliach: stehno a koleno 5t847.7 Rekonštrukcia šliach: transplantácia šliach: stehno a koleno  

5t847.8 Rekonštrukcia šliach: transplantácia šliach: predkolenie 5t847.8 Rekonštrukcia šliach: transplantácia šliach: predkolenie  

5t847.a Rekonštrukcia šliach: transplantácia šliach: zadonožie a priehlavok 5t847.a Rekonštrukcia šliach: transplantácia šliach: zadonožie a priehlavok  

5t847.b Rekonštrukcia šliach: transplantácia šliach: stredonožie a prednožie 5t847.b Rekonštrukcia šliach: transplantácia šliach: stredonožie a prednožie  

5t847.x Rekonštrukcia šliach: transplantácia šliach: ostatné 5t847.x Rekonštrukcia šliach: transplantácia šliach: ostatné  

5t848.0 Rekonštrukcia šliach: výmena transplantátu šliach: hlava a krk 5t848.0 Rekonštrukcia šliach: výmena transplantátu šliach: hlava a krk  

5t848.1 Rekonštrukcia šliach: výmena transplantátu šliach: ramenný kĺb a axila 5t848.1 Rekonštrukcia šliach: výmena transplantátu šliach: ramenný kĺb a axila  

5t848.2 Rekonštrukcia šliach: výmena transplantátu šliach: rameno a lakeť 5t848.2 Rekonštrukcia šliach: výmena transplantátu šliach: rameno a lakeť  

5t848.3 Rekonštrukcia šliach: výmena transplantátu šliach: predlaktie 5t848.3 Rekonštrukcia šliach: výmena transplantátu šliach: predlaktie  

5t848.4 Rekonštrukcia šliach: výmena transplantátu šliach: hrudná stena a chrbát 5t848.4 Rekonštrukcia šliach: výmena transplantátu šliach: hrudná stena a chrbát  

5t848.5 Rekonštrukcia šliach: výmena transplantátu šliach: brušná stena 5t848.5 Rekonštrukcia šliach: výmena transplantátu šliach: brušná stena  

5t848.6 Rekonštrukcia šliach: výmena transplantátu šliach: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t848.6 Rekonštrukcia šliach: výmena transplantátu šliach: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t848.7 Rekonštrukcia šliach: výmena transplantátu šliach: stehno a koleno 5t848.7 Rekonštrukcia šliach: výmena transplantátu šliach: stehno a koleno  

5t848.8 Rekonštrukcia šliach: výmena transplantátu šliach: predkolenie 5t848.8 Rekonštrukcia šliach: výmena transplantátu šliach: predkolenie  

5t848.a Rekonštrukcia šliach: výmena transplantátu šliach: zadonožie a priehlavok 5t848.a Rekonštrukcia šliach: výmena transplantátu šliach: zadonožie a priehlavok  



5t848.b Rekonštrukcia šliach: výmena transplantátu šliach: stredonožie a prednožie 5t848.b Rekonštrukcia šliach: výmena transplantátu šliach: stredonožie a prednožie  

5t848.x Rekonštrukcia šliach: výmena transplantátu šliach: ostatné 5t848.x Rekonštrukcia šliach: výmena transplantátu šliach: ostatné  

5t849.0 Rekonštrukcia šliach: odstránenie transplantátu šliach: hlava a krk 5t849.0 Rekonštrukcia šliach: odstránenie transplantátu šliach: hlava a krk  

5t849.1 Rekonštrukcia šliach: odstránenie transplantátu šliach: ramenný kĺb a axila 5t849.1 Rekonštrukcia šliach: odstránenie transplantátu šliach: ramenný kĺb a axila  

5t849.2 Rekonštrukcia šliach: odstránenie transplantátu šliach: rameno a lakeť 5t849.2 Rekonštrukcia šliach: odstránenie transplantátu šliach: rameno a lakeť  

5t849.3 Rekonštrukcia šliach: odstránenie transplantátu šliach: predlaktie 5t849.3 Rekonštrukcia šliach: odstránenie transplantátu šliach: predlaktie  

5t849.4 Rekonštrukcia šliach: odstránenie transplantátu šliach: hrudná stena a chrbát 5t849.4 Rekonštrukcia šliach: odstránenie transplantátu šliach: hrudná stena a chrbát  

5t849.5 Rekonštrukcia šliach: odstránenie transplantátu šliach: brušná stena 5t849.5 Rekonštrukcia šliach: odstránenie transplantátu šliach: brušná stena  

5t849.6 Rekonštrukcia šliach: odstránenie transplantátu šliach: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t849.6 Rekonštrukcia šliach: odstránenie transplantátu šliach: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t849.7 Rekonštrukcia šliach: odstránenie transplantátu šliach: stehno a koleno 5t849.7 Rekonštrukcia šliach: odstránenie transplantátu šliach: stehno a koleno  

5t849.8 Rekonštrukcia šliach: odstránenie transplantátu šliach: predkolenie 5t849.8 Rekonštrukcia šliach: odstránenie transplantátu šliach: predkolenie  

5t849.a Rekonštrukcia šliach: odstránenie transplantátu šliach: zadonožie a priehlavok 5t849.a Rekonštrukcia šliach: odstránenie transplantátu šliach: zadonožie a priehlavok  

5t849.b Rekonštrukcia šliach: odstránenie transplantátu šliach: stredonožie a prednožie 5t849.b Rekonštrukcia šliach: odstránenie transplantátu šliach: stredonožie a prednožie  

5t849.x Rekonštrukcia šliach: odstránenie transplantátu šliach: ostatné 5t849.x Rekonštrukcia šliach: odstránenie transplantátu šliach: ostatné  

5t84x.0 Rekonštrukcia šliach: iné rekonštrukcie šliach: hlava a krk 5t84x.0 Rekonštrukcia šliach: iné rekonštrukcie šliach: hlava a krk  

5t84x.1 Rekonštrukcia šliach: iné rekonštrukcie šliach: ramenný kĺb a axila 5t84x.1 Rekonštrukcia šliach: iné rekonštrukcie šliach: ramenný kĺb a axila  

5t84x.2 Rekonštrukcia šliach: iné rekonštrukcie šliach: rameno a lakeť 5t84x.2 Rekonštrukcia šliach: iné rekonštrukcie šliach: rameno a lakeť  

5t84x.3 Rekonštrukcia šliach: iné rekonštrukcie šliach: predlaktie 5t84x.3 Rekonštrukcia šliach: iné rekonštrukcie šliach: predlaktie  

5t84x.4 Rekonštrukcia šliach: iné rekonštrukcie šliach: hrudná stena a chrbát 5t84x.4 Rekonštrukcia šliach: iné rekonštrukcie šliach: hrudná stena a chrbát  

5t84x.5 Rekonštrukcia šliach: iné rekonštrukcie šliach: brušná stena 5t84x.5 Rekonštrukcia šliach: iné rekonštrukcie šliach: brušná stena  

5t84x.6 Rekonštrukcia šliach: iné rekonštrukcie šliach: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t84x.6 Rekonštrukcia šliach: iné rekonštrukcie šliach: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t84x.7 Rekonštrukcia šliach: iné rekonštrukcie šliach: stehno a koleno 5t84x.7 Rekonštrukcia šliach: iné rekonštrukcie šliach: stehno a koleno  

5t84x.8 Rekonštrukcia šliach: iné rekonštrukcie šliach: predkolenie 5t84x.8 Rekonštrukcia šliach: iné rekonštrukcie šliach: predkolenie  

5t84x.a Rekonštrukcia šliach: iné rekonštrukcie šliach: zadonožie a priehlavok 5t84x.a Rekonštrukcia šliach: iné rekonštrukcie šliach: zadonožie a priehlavok  

5t84x.b Rekonštrukcia šliach: iné rekonštrukcie šliach: stredonožie a prednožie 5t84x.b Rekonštrukcia šliach: iné rekonštrukcie šliach: stredonožie a prednožie  

5t84x.x Rekonštrukcia šliach: iné rekonštrukcie šliach: ostatné 5t84x.x Rekonštrukcia šliach: iné rekonštrukcie šliach: ostatné  

5t850.0 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: reinzercia šľachy: hlava a krk 5t850.0 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: reinzercia šľachy: hlava a krk  

5t850.1 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: reinzercia šľachy: ramenný kĺb a axila 5t850.1 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: reinzercia šľachy: ramenný kĺb a axila  

5t850.2 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: reinzercia šľachy: rameno a lakeť 5t850.2 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: reinzercia šľachy: rameno a lakeť  

5t850.3 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: reinzercia šľachy: predlaktie 5t850.3 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: reinzercia šľachy: predlaktie  

5t850.4 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: reinzercia šľachy: hrudná stena a chrbát 5t850.4 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: reinzercia šľachy: hrudná stena a chrbát  

5t850.5 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: reinzercia šľachy: brušná stena 5t850.5 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: reinzercia šľachy: brušná stena  

5t850.6
Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: reinzercia šľachy: ingvinálna, genitálna a gluteálna 

oblasť
5t850.6

Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: reinzercia šľachy: ingvinálna, genitálna a gluteálna 

oblasť
 

5t850.7 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: reinzercia šľachy: stehno a koleno 5t850.7 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: reinzercia šľachy: stehno a koleno  

5t850.8 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: reinzercia šľachy: predkolenie 5t850.8 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: reinzercia šľachy: predkolenie  

5t850.9 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: reinzercia šľachy: noha 5t850.9 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: reinzercia šľachy: noha  

5t850.x Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: reinzercia šľachy: ostatné 5t850.x Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: reinzercia šľachy: ostatné  

5t851.0 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachy: hlava a krk 5t851.0 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachy: hlava a krk  

5t851.1 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachy: ramenný kĺb a axila 5t851.1 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachy: ramenný kĺb a axila  

5t851.2 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachy: rameno a lakeť 5t851.2 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachy: rameno a lakeť  

5t851.3 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachy: predlaktie 5t851.3 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachy: predlaktie  

5t851.4 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachy: hrudná stena a chrbát 5t851.4 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachy: hrudná stena a chrbát  

5t851.5 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachy: brušná stena 5t851.5 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachy: brušná stena  

5t851.6
Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachy: ingvinálna, genitálna a 

gluteálna oblasť
5t851.6

Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachy: ingvinálna, genitálna a 

gluteálna oblasť
 

5t851.7 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachy: stehno a koleno 5t851.7 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachy: stehno a koleno  

5t851.8 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachy: predkolenie 5t851.8 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachy: predkolenie  

5t851.9 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachy: noha 5t851.9 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachy: noha  



5t851.x Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachy: ostatné 5t851.x Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachy: ostatné  

5t852.0 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachy: hlava a krk 5t852.0 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachy: hlava a krk  

5t852.1 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachy: ramenný kĺb a axila 5t852.1 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachy: ramenný kĺb a axila  

5t852.2 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachy: rameno a lakeť 5t852.2 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachy: rameno a lakeť  

5t852.3 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachy: predlaktie 5t852.3 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachy: predlaktie  

5t852.4 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachy: hrudná stena a chrbát 5t852.4 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachy: hrudná stena a chrbát  

5t852.5 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachy: brušná stena 5t852.5 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachy: brušná stena  

5t852.6
Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachy: ingvinálna, genitálna a 

gluteálna oblasť
5t852.6

Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachy: ingvinálna, genitálna a 

gluteálna oblasť
 

5t852.7 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachy: stehno a koleno 5t852.7 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachy: stehno a koleno  

5t852.8 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachy: predkolenie 5t852.8 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachy: predkolenie  

5t852.9 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachy: noha 5t852.9 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachy: noha  

5t852.x Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachy: ostatné 5t852.x Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachy: ostatné  

5t853.0 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachovej pošvy: hlava a krk 5t853.0 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachovej pošvy: hlava a krk  

5t853.1 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachovej pošvy: ramenný kĺb a axila 5t853.1 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachovej pošvy: ramenný kĺb a axila  

5t853.2 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachovej pošvy: rameno a lakeť 5t853.2 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachovej pošvy: rameno a lakeť  

5t853.3 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachovej pošvy: predlaktie 5t853.3 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachovej pošvy: predlaktie  

5t853.4
Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachovej pošvy: hrudná stena a 

chrbát
5t853.4

Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachovej pošvy: hrudná stena a 

chrbát
 

5t853.5 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachovej pošvy: brušná stena 5t853.5 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachovej pošvy: brušná stena  

5t853.6
Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachovej pošvy: ingvinálna, 

genitálna a gluteálna oblasť
5t853.6

Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachovej pošvy: ingvinálna, 

genitálna a gluteálna oblasť
 

5t853.7 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachovej pošvy: stehno a koleno 5t853.7 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachovej pošvy: stehno a koleno  

5t853.8 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachovej pošvy: predkolenie 5t853.8 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachovej pošvy: predkolenie  

5t853.9 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachovej pošvy: noha 5t853.9 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachovej pošvy: noha  

5t853.x Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachovej pošvy: ostatné 5t853.x Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: primárna sutúra šľachovej pošvy: ostatné  

5t854.0 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachovej pošvy: hlava a krk 5t854.0 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachovej pošvy: hlava a krk  

5t854.1
Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachovej pošvy: ramenný kĺb a 

axila
5t854.1

Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachovej pošvy: ramenný kĺb a 

axila
 

5t854.2 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachovej pošvy: rameno a lakeť 5t854.2 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachovej pošvy: rameno a lakeť  

5t854.3 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachovej pošvy: predlaktie 5t854.3 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachovej pošvy: predlaktie  

5t854.4
Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachovej pošvy: hrudná stena a 

chrbát
5t854.4

Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachovej pošvy: hrudná stena a 

chrbát
 

5t854.5 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachovej pošvy: brušná stena 5t854.5 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachovej pošvy: brušná stena  

5t854.6
Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachovej pošvy: ingvinálna, 

genitálna a gluteálna oblasť
5t854.6

Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachovej pošvy: ingvinálna, 

genitálna a gluteálna oblasť
 

5t854.7 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachovej pošvy: stehno a koleno 5t854.7 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachovej pošvy: stehno a koleno  

5t854.8 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachovej pošvy: predkolenie 5t854.8 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachovej pošvy: predkolenie  

5t854.9 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachovej pošvy: noha 5t854.9 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachovej pošvy: noha  



5t854.x Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachovej pošvy: ostatné 5t854.x Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: sekundárna sutúra šľachovej pošvy: ostatné  

5t855.0 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza jednej šľachy: hlava a krk 5t855.0 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza jednej šľachy: hlava a krk  

5t855.1 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza jednej šľachy: ramenný kĺb a axila 5t855.1 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza jednej šľachy: ramenný kĺb a axila  

5t855.2 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza jednej šľachy: rameno a lakeť 5t855.2 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza jednej šľachy: rameno a lakeť  

5t855.3 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza jednej šľachy: predlaktie 5t855.3 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza jednej šľachy: predlaktie  

5t855.4 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza jednej šľachy: hrudná stena a chrbát 5t855.4 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza jednej šľachy: hrudná stena a chrbát  

5t855.5 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza jednej šľachy: brušná stena 5t855.5 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza jednej šľachy: brušná stena  

5t855.6
Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza jednej šľachy: ingvinálna, genitálna a 

gluteálna oblasť
5t855.6

Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza jednej šľachy: ingvinálna, genitálna a 

gluteálna oblasť
 

5t855.7 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza jednej šľachy: stehno a koleno 5t855.7 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza jednej šľachy: stehno a koleno  

5t855.8 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza jednej šľachy: predkolenie 5t855.8 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza jednej šľachy: predkolenie  

5t855.9 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza jednej šľachy: noha 5t855.9 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza jednej šľachy: noha  

5t855.x Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza jednej šľachy: ostatné 5t855.x Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza jednej šľachy: ostatné  

5t856.0 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza viacerých šliach: hlava a krk 5t856.0 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza viacerých šliach: hlava a krk  

5t856.1 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza viacerých šliach: ramenný kĺb a axila 5t856.1 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza viacerých šliach: ramenný kĺb a axila  

5t856.2 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza viacerých šliach: rameno a lakeť 5t856.2 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza viacerých šliach: rameno a lakeť  

5t856.3 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza viacerých šliach: predlaktie 5t856.3 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza viacerých šliach: predlaktie  

5t856.4 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza viacerých šliach: hrudná stena a chrbát 5t856.4 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza viacerých šliach: hrudná stena a chrbát  

5t856.5 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza viacerých šliach: brušná stena 5t856.5 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza viacerých šliach: brušná stena  

5t856.6
Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza viacerých šliach: ingvinálna, genitálna a 

gluteálna oblasť
5t856.6

Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza viacerých šliach: ingvinálna, genitálna a 

gluteálna oblasť
 

5t856.7 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza viacerých šliach: stehno a koleno 5t856.7 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza viacerých šliach: stehno a koleno  

5t856.8 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza viacerých šliach: predkolenie 5t856.8 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza viacerých šliach: predkolenie  

5t856.9 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza viacerých šliach: noha 5t856.9 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza viacerých šliach: noha  

5t856.x Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza viacerých šliach: ostatné 5t856.x Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenolýza viacerých šliach: ostatné  

5t857.0 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy primárna: hlava a krk 5t857.0 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy primárna: hlava a krk  

5t857.1 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy primárna: ramenný kĺb a axila 5t857.1 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy primárna: ramenný kĺb a axila  

5t857.2 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy primárna: rameno a lakeť 5t857.2 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy primárna: rameno a lakeť  

5t857.3 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy primárna: predlaktie 5t857.3 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy primárna: predlaktie  

5t857.4
Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy primárna: hrudná stena a 

chrbát
5t857.4

Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy primárna: hrudná stena a 

chrbát
 

5t857.5 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy primárna: brušná stena 5t857.5 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy primárna: brušná stena  

5t857.6
Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy primárna: ingvinálna, 

genitálna a gluteálna oblasť
5t857.6

Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy primárna: ingvinálna, 

genitálna a gluteálna oblasť
 

5t857.7 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy primárna: stehno a koleno 5t857.7 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy primárna: stehno a koleno  

5t857.8 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy primárna: predkolenie 5t857.8 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy primárna: predkolenie  

5t857.9 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy primárna: noha 5t857.9 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy primárna: noha  

5t857.x Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy primárna: ostatné 5t857.x Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy primárna: ostatné  

5t858.0 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy, sekundárna: hlava a krk 5t858.0 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy, sekundárna: hlava a krk  

5t858.1
Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy, sekundárna: ramenný kĺb a 

axila
5t858.1

Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy, sekundárna: ramenný kĺb a 

axila
 



5t858.2 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy, sekundárna: rameno a lakeť 5t858.2 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy, sekundárna: rameno a lakeť  

5t858.3 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy, sekundárna: predlaktie 5t858.3 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy, sekundárna: predlaktie  

5t858.4
Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy, sekundárna: hrudná stena a 

chrbát
5t858.4

Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy, sekundárna: hrudná stena a 

chrbát
 

5t858.5 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy, sekundárna: brušná stena 5t858.5 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy, sekundárna: brušná stena  

5t858.6
Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy, sekundárna: ingvinálna, 

genitálna a gluteálna oblasť
5t858.6

Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy, sekundárna: ingvinálna, 

genitálna a gluteálna oblasť
 

5t858.7 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy, sekundárna: stehno a koleno 5t858.7 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy, sekundárna: stehno a koleno  

5t858.8 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy, sekundárna: predkolenie 5t858.8 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy, sekundárna: predkolenie  

5t858.9 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy, sekundárna: noha 5t858.9 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy, sekundárna: noha  

5t858.x Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy, sekundárna: ostatné 5t858.x Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza jednej šľachy, sekundárna: ostatné  

5t859.0 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza viacerých šliach, primárna: hlava a krk 5t859.0 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza viacerých šliach, primárna: hlava a krk  

5t859.1
Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza viacerých šliach, primárna: ramenný kĺb a 

axila
5t859.1

Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza viacerých šliach, primárna: ramenný kĺb a 

axila
 

5t859.2 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza viacerých šliach, primárna: rameno a lakeť 5t859.2 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza viacerých šliach, primárna: rameno a lakeť  

5t859.3 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza viacerých šliach, primárna: predlaktie 5t859.3 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza viacerých šliach, primárna: predlaktie  

5t859.4
Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza viacerých šliach, primárna: hrudná stena a 

chrbát
5t859.4

Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza viacerých šliach, primárna: hrudná stena a 

chrbát
 

5t859.5 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza viacerých šliach, primárna: brušná stena 5t859.5 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza viacerých šliach, primárna: brušná stena  

5t859.6
Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza viacerých šliach, primárna: ingvinálna, 

genitálna a gluteálna oblasť
5t859.6

Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza viacerých šliach, primárna: ingvinálna, 

genitálna a gluteálna oblasť
 

5t859.7 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza viacerých šliach, primárna: stehno a koleno 5t859.7 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza viacerých šliach, primárna: stehno a koleno  

5t859.8 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza viacerých šliach, primárna: predkolenie 5t859.8 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza viacerých šliach, primárna: predkolenie  

5t859.9 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza viacerých šliach, primárna: noha 5t859.9 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza viacerých šliach, primárna: noha  

5t859.x Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza viacerých šliach, primárna: ostatné 5t859.x Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza viacerých šliach, primárna: ostatné  

5t85a.0 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza viacerých šliach, sekundárna: hlava a krk 5t85a.0 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza viacerých šliach, sekundárna: hlava a krk  

5t85a.1
Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza viacerých šliach, sekundárna: ramenný kĺb a 

axila
5t85a.1

Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza viacerých šliach, sekundárna: ramenný kĺb a 

axila
 

5t85a.2
Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza viacerých šliach, sekundárna: rameno a 

lakeť
5t85a.2

Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza viacerých šliach, sekundárna: rameno a 

lakeť
 

5t85a.3 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza viacerých šliach, sekundárna: predlaktie 5t85a.3 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza viacerých šliach, sekundárna: predlaktie  

5t85a.4
Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza viacerých šliach, sekundárna: hrudná stena 

a chrbát
5t85a.4

Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza viacerých šliach, sekundárna: hrudná stena 

a chrbát
 

5t85a.6
Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza viacerých šliach, sekundárna: ingvinálna, 

genitálna a gluteálna oblasť
5t85a.6

Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza viacerých šliach, sekundárna: ingvinálna, 

genitálna a gluteálna oblasť
 

5t85a.7
Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza viacerých šliach, sekundárna: stehno a 

koleno
5t85a.7

Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza viacerých šliach, sekundárna: stehno a 

koleno
 

5t85a.8 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza viacerých šliach, sekundárna: predkolenie 5t85a.8 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza viacerých šliach, sekundárna: predkolenie  

5t85a.9 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza viacerých šliach, sekundárna: noha 5t85a.9 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza viacerých šliach, sekundárna: noha  



5t85a.x Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza viacerých šliach, sekundárna: ostatné 5t85a.x Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: tenodéza viacerých šliach, sekundárna: ostatné  

5t85b.0 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: výplach šľachvej pošvy: hlava a krk 5t85b.0 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: výplach šľachvej pošvy: hlava a krk  

5t85b.1 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: výplach šľachvej pošvy: ramenný kĺb a axila 5t85b.1 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: výplach šľachvej pošvy: ramenný kĺb a axila  

5t85b.2 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: výplach šľachvej pošvy: rameno a lakeť 5t85b.2 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: výplach šľachvej pošvy: rameno a lakeť  

5t85b.3 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: výplach šľachvej pošvy: predlaktie 5t85b.3 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: výplach šľachvej pošvy: predlaktie  

5t85b.4 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: výplach šľachvej pošvy: hrudná stena a chrbát 5t85b.4 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: výplach šľachvej pošvy: hrudná stena a chrbát  

5t85b.5 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: výplach šľachvej pošvy: brušná stena 5t85b.5 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: výplach šľachvej pošvy: brušná stena  

5t85b.6
Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: výplach šľachvej pošvy: ingvinálna, genitálna a 

gluteálna oblasť
5t85b.6

Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: výplach šľachvej pošvy: ingvinálna, genitálna a 

gluteálna oblasť
 

5t85b.7 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: výplach šľachvej pošvy: stehno a koleno 5t85b.7 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: výplach šľachvej pošvy: stehno a koleno  

5t85b.8 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: výplach šľachvej pošvy: predkolenie 5t85b.8 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: výplach šľachvej pošvy: predkolenie  

5t85b.9 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: výplach šľachvej pošvy: noha 5t85b.9 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: výplach šľachvej pošvy: noha  

5t85b.x Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: výplach šľachvej pošvy: ostatné 5t85b.x Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: výplach šľachvej pošvy: ostatné  

5t85x.0 Iná sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: hlava a krk 5t85x.0 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: ostatné: hlava a krk  2)

5t85x.1 Iná sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: ramenný kĺb a axila 5t85x.1 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: ostatné: ramenný kĺb a axila  2)

5t85x.2 Iná sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: rameno a lakeť 5t85x.2 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: ostatné: rameno a lakeť  2)

5t85x.3 Iná sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: predlaktie 5t85x.3 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: ostatné: predlaktie  2)

5t85x.4 Iná sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: hrudná stena a chrbát 5t85x.4 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: ostatné: hrudná stena a chrbát  2)

5t85x.5 Iná sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: brušná stena 5t85x.5 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: ostatné: brušná stena  2)

5t85x.6 Iná sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t85x.6 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: ostatné: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  2)

5t85x.7 Iná sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: stehno a koleno 5t85x.7 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: ostatné: stehno a koleno  2)

5t85x.8 Iná sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: predkolenie 5t85x.8 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: ostatné: predkolenie  2)

5t85x.9 Iná sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: noha 5t85x.9 Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: ostatné: noha  2)

5t85x.x Iná sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev 5t85x.x Sutúra a iné operácie šliach a šľachových pošiev: ostatné  2)

5t860.0 Rekonštrukcia fascií: sutúra: hlava a krk 5t860.0 Rekonštrukcia fascií: sutúra: hlava a krk  

5t860.1 Rekonštrukcia fascií: sutúra: ramenný kĺb a axila 5t860.1 Rekonštrukcia fascií: sutúra: ramenný kĺb a axila  

5t860.2 Rekonštrukcia fascií: sutúra: rameno a lakeť 5t860.2 Rekonštrukcia fascií: sutúra: rameno a lakeť  

5t860.3 Rekonštrukcia fascií: sutúra: predlaktie 5t860.3 Rekonštrukcia fascií: sutúra: predlaktie  

5t860.4 Rekonštrukcia fascií: sutúra: hrudná stena a chrbát 5t860.4 Rekonštrukcia fascií: sutúra: hrudná stena a chrbát  

5t860.5 Rekonštrukcia fascií: sutúra: brušná stena 5t860.5 Rekonštrukcia fascií: sutúra: brušná stena  

5t860.6 Rekonštrukcia fascií: sutúra: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t860.6 Rekonštrukcia fascií: sutúra: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t860.7 Rekonštrukcia fascií: sutúra: stehno a koleno 5t860.7 Rekonštrukcia fascií: sutúra: stehno a koleno  

5t860.8 Rekonštrukcia fascií: sutúra: predkolenie 5t860.8 Rekonštrukcia fascií: sutúra: predkolenie  

5t860.9 Rekonštrukcia fascií: sutúra: noha 5t860.9 Rekonštrukcia fascií: sutúra: noha  

5t860.x Rekonštrukcia fascií: sutúra: ostatné 5t860.x Rekonštrukcia fascií: sutúra: ostatné  

5t861.0 Rekonštrukcia fascií: predĺženie: hlava a krk 5t861.0 Rekonštrukcia fascií: predĺženie: hlava a krk  

5t861.1 Rekonštrukcia fascií: predĺženie: ramenný kĺb a axila 5t861.1 Rekonštrukcia fascií: predĺženie: ramenný kĺb a axila  

5t861.2 Rekonštrukcia fascií: predĺženie: rameno a lakeť 5t861.2 Rekonštrukcia fascií: predĺženie: rameno a lakeť  

5t861.3 Rekonštrukcia fascií: predĺženie: predlaktie 5t861.3 Rekonštrukcia fascií: predĺženie: predlaktie  

5t861.4 Rekonštrukcia fascií: predĺženie: hrudná stena a chrbát 5t861.4 Rekonštrukcia fascií: predĺženie: hrudná stena a chrbát  

5t861.5 Rekonštrukcia fascií: predĺženie: brušná stena 5t861.5 Rekonštrukcia fascií: predĺženie: brušná stena  

5t861.6 Rekonštrukcia fascií: predĺženie: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t861.6 Rekonštrukcia fascií: predĺženie: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t861.7 Rekonštrukcia fascií: predĺženie: stehno a koleno 5t861.7 Rekonštrukcia fascií: predĺženie: stehno a koleno  

5t861.8 Rekonštrukcia fascií: predĺženie: predkolenie 5t861.8 Rekonštrukcia fascií: predĺženie: predkolenie  

5t861.9 Rekonštrukcia fascií: predĺženie: noha 5t861.9 Rekonštrukcia fascií: predĺženie: noha  

5t861.x Rekonštrukcia fascií: predĺženie: ostatné 5t861.x Rekonštrukcia fascií: predĺženie: ostatné  

5t862.0 Rekonštrukcia fascií: skrátenie (raphage): hlava a krk 5t862.0 Rekonštrukcia fascií: skrátenie (raphage): hlava a krk  

5t862.1 Rekonštrukcia fascií: skrátenie (raphage): ramenný kĺb a axila 5t862.1 Rekonštrukcia fascií: skrátenie (raphage): ramenný kĺb a axila  



5t862.2 Rekonštrukcia fascií: skrátenie (raphage): rameno a lakeť 5t862.2 Rekonštrukcia fascií: skrátenie (raphage): rameno a lakeť  

5t862.3 Rekonštrukcia fascií: skrátenie (raphage): predlaktie 5t862.3 Rekonštrukcia fascií: skrátenie (raphage): predlaktie  

5t862.4 Rekonštrukcia fascií: skrátenie (raphage): hrudná stena a chrbát 5t862.4 Rekonštrukcia fascií: skrátenie (raphage): hrudná stena a chrbát  

5t862.5 Rekonštrukcia fascií: skrátenie (raphage): brušná stena 5t862.5 Rekonštrukcia fascií: skrátenie (raphage): brušná stena  

5t862.6 Rekonštrukcia fascií: skrátenie (raphage): ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t862.6 Rekonštrukcia fascií: skrátenie: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  2)

5t862.7 Rekonštrukcia fascií: skrátenie (raphage): stehno a koleno 5t862.7 Rekonštrukcia fascií: skrátenie (raphage): stehno a koleno  

5t862.8 Rekonštrukcia fascií: skrátenie (raphage): predkolenie 5t862.8 Rekonštrukcia fascií: skrátenie (raphage): predkolenie  

5t862.9 Rekonštrukcia fascií: skrátenie (raphage): noha 5t862.9 Rekonštrukcia fascií: skrátenie (raphage): noha  

5t862.x Rekonštrukcia fascií: skrátenie (raphage): ostatné 5t862.x Rekonštrukcia fascií: skrátenie (raphage): ostatné  

5t863.0 Rekonštrukcia fascií: zdvojenie jednej fascie: hlava a krk 5t863.0 Rekonštrukcia fascií: zdvojenie jednej fascie: hlava a krk  

5t863.1 Rekonštrukcia fascií: zdvojenie jednej fascie: ramenný kĺb a axila 5t863.1 Rekonštrukcia fascií: zdvojenie jednej fascie: ramenný kĺb a axila  

5t863.2 Rekonštrukcia fascií: zdvojenie jednej fascie: rameno a lakeť 5t863.2 Rekonštrukcia fascií: zdvojenie jednej fascie: rameno a lakeť  

5t863.3 Rekonštrukcia fascií: zdvojenie jednej fascie: predlaktie 5t863.3 Rekonštrukcia fascií: zdvojenie jednej fascie: predlaktie  

5t863.4 Rekonštrukcia fascií: zdvojenie jednej fascie: hrudná stena a chrbát 5t863.4 Rekonštrukcia fascií: zdvojenie jednej fascie: hrudná stena a chrbát  

5t863.5 Rekonštrukcia fascií: zdvojenie jednej fascie: brušná stena 5t863.5 Rekonštrukcia fascií: zdvojenie jednej fascie: brušná stena  

5t863.6 Rekonštrukcia fascií: zdvojenie jednej fascie: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t863.6 Rekonštrukcia fascií: zdvojenie jednej fascie: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t863.7 Rekonštrukcia fascií: zdvojenie jednej fascie: stehno a koleno 5t863.7 Rekonštrukcia fascií: zdvojenie jednej fascie: stehno a koleno  

5t863.8 Rekonštrukcia fascií: zdvojenie jednej fascie: predkolenie 5t863.8 Rekonštrukcia fascií: zdvojenie jednej fascie: predkolenie  

5t863.9 Rekonštrukcia fascií: zdvojenie jednej fascie: noha 5t863.9 Rekonštrukcia fascií: zdvojenie jednej fascie: noha  

5t863.x Rekonštrukcia fascií: zdvojenie jednej fascie: ostatné 5t863.x Rekonštrukcia fascií: zdvojenie jednej fascie: ostatné  

5t864.0 Rekonštrukcia fascií: transplantácia, autológna: hlava a krk 5t864.0 Rekonštrukcia fascií: transplantácia, autológna: hlava a krk  

5t864.1 Rekonštrukcia fascií: transplantácia, autológna: ramenný kĺb a axila 5t864.1 Rekonštrukcia fascií: transplantácia, autológna: ramenný kĺb a axila  

5t864.2 Rekonštrukcia fascií: transplantácia, autológna: rameno a lakeť 5t864.2 Rekonštrukcia fascií: transplantácia, autológna: rameno a lakeť  

5t864.3 Rekonštrukcia fascií: transplantácia, autológna: predlaktie 5t864.3 Rekonštrukcia fascií: transplantácia, autológna: predlaktie  

5t864.4 Rekonštrukcia fascií: transplantácia, autológna: hrudná stena a chrbát 5t864.4 Rekonštrukcia fascií: transplantácia, autológna: hrudná stena a chrbát  

5t864.5 Rekonštrukcia fascií: transplantácia, autológna: brušná stena 5t864.5 Rekonštrukcia fascií: transplantácia, autológna: brušná stena  

5t864.6 Rekonštrukcia fascií: transplantácia, autogénna: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t864.6 Rekonštrukcia fascií: transplantácia, autogénna: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t864.7 Rekonštrukcia fascií: transplantácia, autológna: stehno a koleno 5t864.7 Rekonštrukcia fascií: transplantácia, autológna: stehno a koleno  

5t864.8 Rekonštrukcia fascií: transplantácia, autológna: predkolenie 5t864.8 Rekonštrukcia fascií: transplantácia, autológna: predkolenie  

5t864.9 Rekonštrukcia fascií: transplantácia, autológna: noha 5t864.9 Rekonštrukcia fascií: transplantácia, autológna: noha  

5t864.x Rekonštrukcia fascií: transplantácia, autológna: ostatné 5t864.x Rekonštrukcia fascií: transplantácia, autológna: ostatné  

5t865.0 Rekonštrukcia fascií: transplantácia, alogénna: hlava a krk 5t865.0 Rekonštrukcia fascií: transplantácia, alogénna: hlava a krk  

5t865.1 Rekonštrukcia fascií: transplantácia, alogénna: ramenný kĺb a axila 5t865.1 Rekonštrukcia fascií: transplantácia, alogénna: ramenný kĺb a axila  

5t865.2 Rekonštrukcia fascií: transplantácia, alogénna: rameno a lakeť 5t865.2 Rekonštrukcia fascií: transplantácia, alogénna: rameno a lakeť  

5t865.3 Rekonštrukcia fascií: transplantácia, alogénna: predlaktie 5t865.3 Rekonštrukcia fascií: transplantácia, alogénna: predlaktie  

5t865.4 Rekonštrukcia fascií: transplantácia, alogénna: hrudná stena a chrbát 5t865.4 Rekonštrukcia fascií: transplantácia, alogénna: hrudná stena a chrbát  

5t865.5 Rekonštrukcia fascií: transplantácia, alogénna: brušná stena 5t865.5 Rekonštrukcia fascií: transplantácia, alogénna: brušná stena  

5t865.6 Rekonštrukcia fascií: transplantácia, alogénna: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t865.6 Rekonštrukcia fascií: transplantácia, alogénna: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t865.7 Rekonštrukcia fascií: transplantácia, alogénna: stehno a koleno 5t865.7 Rekonštrukcia fascií: transplantácia, alogénna: stehno a koleno  

5t865.8 Rekonštrukcia fascií: transplantácia, alogénna: predkolenie 5t865.8 Rekonštrukcia fascií: transplantácia, alogénna: predkolenie  

5t865.9 Rekonštrukcia fascií: transplantácia, alogénna: noha 5t865.9 Rekonštrukcia fascií: transplantácia, alogénna: noha  

5t865.x Rekonštrukcia fascií: transplantácia, alogénna: ostatné 5t865.x Rekonštrukcia fascií: transplantácia, alogénna: ostatné  

5t866.0 Rekonštrukcia fascií: revízia transplantátu: hlava a krk 5t866.0 Rekonštrukcia fascií: revízia transplantátu: hlava a krk  

5t866.1 Rekonštrukcia fascií: revízia transplantátu: ramenný kĺb a axila 5t866.1 Rekonštrukcia fascií: revízia transplantátu: ramenný kĺb a axila  

5t866.2 Rekonštrukcia fascií: revízia transplantátu: rameno a lakeť 5t866.2 Rekonštrukcia fascií: revízia transplantátu: rameno a lakeť  

5t866.3 Rekonštrukcia fascií: revízia transplantátu: predlaktie 5t866.3 Rekonštrukcia fascií: revízia transplantátu: predlaktie  

5t866.4 Rekonštrukcia fascií: revízia transplantátu: hrudná stena a chrbát 5t866.4 Rekonštrukcia fascií: revízia transplantátu: hrudná stena a chrbát  

5t866.5 Rekonštrukcia fascií: revízia transplantátu: brušná stena 5t866.5 Rekonštrukcia fascií: revízia transplantátu: brušná stena  

5t866.6 Rekonštrukcia fascií: revízia transplantátu: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t866.6 Rekonštrukcia fascií: revízia transplantátu: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t866.7 Rekonštrukcia fascií: revízia transplantátu: stehno a koleno 5t866.7 Rekonštrukcia fascií: revízia transplantátu: stehno a koleno  



5t866.8 Rekonštrukcia fascií: revízia transplantátu: predkolenie 5t866.8 Rekonštrukcia fascií: revízia transplantátu: predkolenie  

5t866.9 Rekonštrukcia fascií: revízia transplantátu: noha 5t866.9 Rekonštrukcia fascií: revízia transplantátu: noha  

5t866.x Rekonštrukcia fascií: revízia transplantátu: ostatné 5t866.x Rekonštrukcia fascií: revízia transplantátu: ostatné  

5t867.0 Rekonštrukcia fascií: výmena transplantátu: hlava a krk 5t867.0 Rekonštrukcia fascií: výmena transplantátu: hlava a krk  

5t867.1 Rekonštrukcia fascií: výmena transplantátu: ramenný kĺb a axila 5t867.1 Rekonštrukcia fascií: výmena transplantátu: ramenný kĺb a axila  

5t867.2 Rekonštrukcia fascií: výmena transplantátu: rameno a lakeť 5t867.2 Rekonštrukcia fascií: výmena transplantátu: rameno a lakeť  

5t867.3 Rekonštrukcia fascií: výmena transplantátu: predlaktie 5t867.3 Rekonštrukcia fascií: výmena transplantátu: predlaktie  

5t867.4 Rekonštrukcia fascií: výmena transplantátu: hrudná stena a chrbát 5t867.4 Rekonštrukcia fascií: výmena transplantátu: hrudná stena a chrbát  

5t867.5 Rekonštrukcia fascií: výmena transplantátu: brušná stena 5t867.5 Rekonštrukcia fascií: výmena transplantátu: brušná stena  

5t867.6 Rekonštrukcia fascií: výmena transplantátu: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t867.6 Rekonštrukcia fascií: výmena transplantátu: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t867.7 Rekonštrukcia fascií: výmena transplantátu: stehno a koleno 5t867.7 Rekonštrukcia fascií: výmena transplantátu: stehno a koleno  

5t867.8 Rekonštrukcia fascií: výmena transplantátu: predkolenie 5t867.8 Rekonštrukcia fascií: výmena transplantátu: predkolenie  

5t867.9 Rekonštrukcia fascií: výmena transplantátu: noha 5t867.9 Rekonštrukcia fascií: výmena transplantátu: noha  

5t867.x Rekonštrukcia fascií: výmena transplantátu: ostatné 5t867.x Rekonštrukcia fascií: výmena transplantátu: ostatné  

5t868.0 Rekonštrukcia fascií: odstránenie transplantátu: hlava a krk 5t868.0 Rekonštrukcia fascií: odstránenie transplantátu: hlava a krk  

5t868.1 Rekonštrukcia fascií: odstránenie. transplantátu: ramenný kĺb a axila 5t868.1 Rekonštrukcia fascií: odstránenie. transplantátu: ramenný kĺb a axila  

5t868.2 Rekonštrukcia fascií: odstránenie transplantátu: rameno a lakeť 5t868.2 Rekonštrukcia fascií: odstránenie transplantátu: rameno a lakeť  

5t868.3 Rekonštrukcia fascií: odstránenie transplantátu: predlaktie 5t868.3 Rekonštrukcia fascií: odstránenie transplantátu: predlaktie  

5t868.4 Rekonštrukcia fascií: odstránenie transplantátu: hrudná stena a chrbát 5t868.4 Rekonštrukcia fascií: odstránenie transplantátu: hrudná stena a chrbát  

5t868.5 Rekonštrukcia fascií: odstránenie transplantátu: brušná stena 5t868.5 Rekonštrukcia fascií: odstránenie transplantátu: brušná stena  

5t868.6 Rekonštrukcia fascií: odstránenie transplantátu: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t868.6 Rekonštrukcia fascií: odstránenie transplantátu: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t868.7 Rekonštrukcia fascií: odstránenie transplantátu: stehno a koleno 5t868.7 Rekonštrukcia fascií: odstránenie transplantátu: stehno a koleno  

5t868.8 Rekonštrukcia fascií: odstránenie transplantátu: predkolenie 5t868.8 Rekonštrukcia fascií: odstránenie transplantátu: predkolenie  

5t868.9 Rekonštrukcia fascií: odstránenie transplantátu: noha 5t868.9 Rekonštrukcia fascií: odstránenie transplantátu: noha  

5t868.x Rekonštrukcia fascií: odstránenie transplantátu: ostatné 5t868.x Rekonštrukcia fascií: odstránenie transplantátu: ostatné  

5t869.0 Rekonštrukcia fascií: krytie defektu autogennym materiálom: hlava a krk 5t869.0 Rekonštrukcia fascií: krytie defektu autogennym materiálom: hlava a krk  

5t869.1 Rekonštrukcia fascií: krytie defektu autogennym materiálom: ramenný kĺb a axila 5t869.1 Rekonštrukcia fascií: krytie defektu autogennym materiálom: ramenný kĺb a axila  

5t869.2 Rekonštrukcia fascií: krytie defektu autogennym materiálom: rameno a lakeť 5t869.2 Rekonštrukcia fascií: krytie defektu autogennym materiálom: rameno a lakeť  

5t869.3 Rekonštrukcia fascií: krytie defektu autogennym materiálom: predlaktie 5t869.3 Rekonštrukcia fascií: krytie defektu autogennym materiálom: predlaktie  

5t869.4 Rekonštrukcia fascií: krytie defektu autogennym materiálom: hrudná stena a chrbát 5t869.4 Rekonštrukcia fascií: krytie defektu autogennym materiálom: hrudná stena a chrbát  

5t869.5 Rekonštrukcia fascií: krytie defektu autogennym materiálom: brušná stena 5t869.5 Rekonštrukcia fascií: krytie defektu autogennym materiálom: brušná stena  

5t869.6 Rekonštrukcia fascií: krytie defektu autogennym materiálom: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t869.6 Rekonštrukcia fascií: krytie defektu autogennym materiálom: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t869.7 Rekonštrukcia fascií: krytie defektu autogennym materiálom: stehno a koleno 5t869.7 Rekonštrukcia fascií: krytie defektu autogennym materiálom: stehno a koleno  

5t869.8 Rekonštrukcia fascií: krytie defektu autogennym materiálom: predkolenie 5t869.8 Rekonštrukcia fascií: krytie defektu autogennym materiálom: predkolenie  

5t869.9 Rekonštrukcia fascií: krytie defektu autogennym materiálom: noha 5t869.9 Rekonštrukcia fascií: krytie defektu autogennym materiálom: noha  

5t869.x Rekonštrukcia fascií: krytie defektu autogennym materiálom: ostatné 5t869.x Rekonštrukcia fascií: krytie defektu autogennym materiálom: ostatné  

5t86a.0 Rekonštrukcia fascií: krytie defektu alogénnym materiálom: hlava a krk 5t86a.0 Rekonštrukcia fascií: krytie defektu alogénnym materiálom: hlava a krk  

5t86a.1 Rekonštrukcia fascií: krytie defektu alogénnym materiálom: ramenný kĺb a axila 5t86a.1 Rekonštrukcia fascií: krytie defektu alogénnym materiálom: ramenný kĺb a axila  

5t86a.2 Rekonštrukcia fascií: krytie defektu alogénnym materiálom: rameno a lakeť 5t86a.2 Rekonštrukcia fascií: krytie defektu alogénnym materiálom: rameno a lakeť  

5t86a.3 Rekonštrukcia fascií: krytie defektu alogénnym materiálom: predlaktie 5t86a.3 Rekonštrukcia fascií: krytie defektu alogénnym materiálom: predlaktie  

5t86a.4 Rekonštrukcia fascií: krytie defektu alogénnym materiálom: hrudná stena a chrbát 5t86a.4 Rekonštrukcia fascií: krytie defektu alogénnym materiálom: hrudná stena a chrbát  

5t86a.5 Rekonštrukcia fascií: krytie defektu alogénnym materiálom: brušná stena 5t86a.5 Rekonštrukcia fascií: krytie defektu alogénnym materiálom: brušná stena  

5t86a.6 Rekonštrukcia fascií: krytie defektu alogénnym materiálom: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t86a.6 Rekonštrukcia fascií: krytie defektu alogénnym materiálom: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  

5t86a.7 Rekonštrukcia fascií: krytie defektu alogénnym materiálom: stehno a koleno 5t86a.7 Rekonštrukcia fascií: krytie defektu alogénnym materiálom: stehno a koleno  

5t86a.8 Rekonštrukcia fascií: krytie defektu alogénnym materiálom: predkolenie 5t86a.8 Rekonštrukcia fascií: krytie defektu alogénnym materiálom: predkolenie  

5t86a.9 Rekonštrukcia fascií: krytie defektu alogénnym materiálom: noha 5t86a.9 Rekonštrukcia fascií: krytie defektu alogénnym materiálom: noha  

5t86a.x Rekonštrukcia fascií: krytie defektu alogénnym materiálom: ostatné 5t86a.x Rekonštrukcia fascií: krytie defektu alogénnym materiálom: ostatné  

5t86x.0 Iná rekonštrukcia fascií: hlava a krk 5t86x.0 Rekonštrukcia fascií: ostatné: hlava a krk  2)

5t86x.1 Iná rekonštrukcia fascií: ramenný kĺb a axila 5t86x.1 Rekonštrukcia fascií: ostatné: ramenný kĺb a axila  2)



5t86x.2 Iná rekonštrukcia fascií: rameno a lakeť 5t86x.2 Rekonštrukcia fascií: ostatné: rameno a lakeť  2)

5t86x.3 Iná rekonštrukcia fascií: predlaktie 5t86x.3 Rekonštrukcia fascií: ostatné: predlaktie  2)

5t86x.4 Iná rekonštrukcia fascií: hrudná stena a chrbát 5t86x.4 Rekonštrukcia fascií: ostatné: hrudná stena a chrbát  2)

5t86x.5 Iná rekonštrukcia fascií: brušná stena 5t86x.5 Rekonštrukcia fascií: ostatné: brušná stena  2)

5t86x.6 Iná rekonštrukcia fascií: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t86x.6 Rekonštrukcia fascií: ostatné: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť  2)

5t86x.7 Iná rekonštrukcia fascií: stehno a koleno 5t86x.7 Rekonštrukcia fascií: ostatné: stehno a koleno  2)

5t86x.8 Iná rekonštrukcia fascií: predkolenie 5t86x.8 Rekonštrukcia fascií: ostatné: predkolenie  2)

5t86x.9 Iná rekonštrukcia fascií: noha 5t86x.9 Rekonštrukcia fascií: ostatné: noha  2)

5t86x.x Iná rekonštrukcia fascií: ostatné 5t86x.x Rekonštrukcia fascií: ostatné: ostatné  2)

5t870.0 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok: hlava a krk 5t870.0 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok: hlava a krk  

5t870.1
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok: ramenný kĺb a 

axila
5t870.1

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok: ramenný kĺb a 

axila
 

5t870.2 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok: rameno a lakeť 5t870.2 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok: rameno a lakeť  

5t870.3 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok: predlaktie 5t870.3 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok: predlaktie  

5t870.4
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok: hrudná stena a 

chrbát
5t870.4

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok: hrudná stena a 

chrbát
 

5t870.5 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok: brušná stena 5t870.5 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok: brušná stena  

5t870.6
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok: ingvinálna, 

genitálna a gluteálna oblasť
5t870.6

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok: ingvinálna, 

genitálna a gluteálna oblasť
 

5t870.7 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok: stehno a koleno 5t870.7 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok: stehno a koleno  

5t870.8 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok: predkolenie 5t870.8 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok: predkolenie  

5t870.9 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok: noha 5t870.9 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok: noha  

5t870.x Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok: ostatné 5t870.x Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok: ostatné  

5t871.0
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok na cievnej stopke: 

hlava a krk
5t871.0

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok na cievnej stopke: 

hlava a krk
 

5t871.1
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok na cievnej stopke: 

ramenný kĺb a axila
5t871.1

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok na cievnej stopke: 

ramenný kĺb a axila
 

5t871.2
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok na cievnej stopke: 

rameno a lakeť
5t871.2

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok na cievnej stopke: 

rameno a lakeť
 

5t871.3
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok na cievnej stopke: 

predlaktie
5t871.3

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok na cievnej stopke: 

predlaktie
 

5t871.4
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok na cievnej stopke: 

hrudná stena a chrbát
5t871.4

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok na cievnej stopke: 

hrudná stena a chrbát
 

5t871.5
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok na cievnej stopke: 

brušná stena
5t871.5

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok na cievnej stopke: 

brušná stena
 

5t871.6
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok na cievnej stopke: 

ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť
5t871.6

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok na cievnej stopke: 

ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť
 

5t871.7
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok na cievnej stopke: 

stehno a koleno
5t871.7

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok na cievnej stopke: 

stehno a koleno
 

5t871.8
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok na cievnej stopke: 

predkolenie
5t871.8

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok na cievnej stopke: 

predkolenie
 

5t871.9
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok na cievnej stopke: 

noha
5t871.9

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok na cievnej stopke: 

noha
 

5t871.x
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok na cievnej stopke: 

ostatné
5t871.x

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciokutánny lalok na cievnej stopke: 

ostatné
 

5t872.0 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok: hlava a krk 5t872.0 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok: hlava a krk  

5t872.1
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok: ramenný kĺb a 

axila
5t872.1

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok: ramenný kĺb a 

axila
 



5t872.2 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok: rameno a lakeť 5t872.2 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok: rameno a lakeť  

5t872.3 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok: predlaktie 5t872.3 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok: predlaktie  

5t872.4
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok: hrudná stena a 

chrbát
5t872.4

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok: hrudná stena a 

chrbát
 

5t872.5 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok: brušná stena 5t872.5 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok: brušná stena  

5t872.6
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok: ingvinálna, 

genitálna a gluteálna oblasť
5t872.6

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok: ingvinálna, 

genitálna a gluteálna oblasť
 

5t872.7 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok: stehno a koleno 5t872.7 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok: stehno a koleno  

5t872.8 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok: predkolenie 5t872.8 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok: predkolenie  

5t872.9 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok: noha 5t872.9 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok: noha  

5t872.x Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok: ostatné 5t872.x Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok: ostatné  

5t873.0
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok na cievnej 

stopke: hlava a krk
5t873.0

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok na cievnej 

stopke: hlava a krk
 

5t873.1
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok na cievnej 

stopke: ramenný kĺb a axila
5t873.1

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok na cievnej 

stopke: ramenný kĺb a axila
 

5t873.2
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok na cievnej 

stopke: rameno a lakeť
5t873.2

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok na cievnej 

stopke: rameno a lakeť
 

5t873.3
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok na cievnej 

stopke: predlaktie
5t873.3

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok na cievnej 

stopke: predlaktie
 

5t873.4
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok na cievnej 

stopke: hrudná stena a chrbát
5t873.4

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok na cievnej 

stopke: hrudná stena a chrbát
 

5t873.5
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok na cievnej 

stopke: brušná stena
5t873.5

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok na cievnej 

stopke: brušná stena
 

5t873.6
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok na cievnej 

stopke: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť
5t873.6

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok na cievnej 

stopke: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť
 

5t873.7
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok na cievnej 

stopke: stehno a koleno
5t873.7

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok na cievnej 

stopke: stehno a koleno
 

5t873.8
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok na cievnej 

stopke: predkolenie
5t873.8

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok na cievnej 

stopke: predkolenie
 

5t873.9
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok na cievnej 

stopke: noha
5t873.9

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok na cievnej 

stopke: noha
 

5t873.x
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok na cievnej 

stopke: ostatné
5t873.x

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: adipofasciálny lalok na cievnej 

stopke: ostatné
 

5t874.0 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok: hlava a krk 5t874.0 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok: hlava a krk  

5t874.1 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok: ramenný kĺb a axila 5t874.1 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok: ramenný kĺb a axila  

5t874.2 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok: rameno a lakeť 5t874.2 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok: rameno a lakeť  

5t874.3 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok: predlaktie 5t874.3 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok: predlaktie  

5t874.4 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok: hrudná stena a chrbát 5t874.4 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok: hrudná stena a chrbát  

5t874.5 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok: brušná stena 5t874.5 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok: brušná stena  

5t874.6
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok: ingvinálna, genitálna a 

gluteálna oblasť
5t874.6

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok: ingvinálna, genitálna a 

gluteálna oblasť
 

5t874.7 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok: stehno a koleno 5t874.7 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok: stehno a koleno  

5t874.8 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok: predkolenie 5t874.8 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok: predkolenie  

5t874.9 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok: noha 5t874.9 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok: noha  



5t874.x Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok: ostatné 5t874.x Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok: ostatné  

5t875.0
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok na cievnej stopke: 

hlava a krk
5t875.0

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok na cievnej stopke: 

hlava a krk
 

5t875.1
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok na cievnej stopke: 

ramenný kĺb a axila
5t875.1

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok na cievnej stopke: 

ramenný kĺb a axila
 

5t875.2
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok na cievnej stopke: 

rameno a lakeť
5t875.2

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok na cievnej stopke: 

rameno a lakeť
 

5t875.3
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok na cievnej stopke: 

predlaktie
5t875.3

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok na cievnej stopke: 

predlaktie
 

5t875.4
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok na cievnej stopke: 

hrudná stena a chrbát
5t875.4

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok na cievnej stopke: 

hrudná stena a chrbát
 

5t875.5
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok na cievnej stopke: 

brušná stena
5t875.5

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok na cievnej stopke: 

brušná stena
 

5t875.6
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok na cievnej stopke: 

ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť
5t875.6

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok na cievnej stopke: 

ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť
 

5t875.7
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok na cievnej stopke: 

stehno a koleno
5t875.7

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok na cievnej stopke: 

stehno a koleno
 

5t875.8
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok na cievnej stopke: 

predkolenie
5t875.8

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok na cievnej stopke: 

predkolenie
 

5t875.9
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok na cievnej stopke: 

noha
5t875.9

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok na cievnej stopke: 

noha
 

5t875.x
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok na cievnej stopke: 

ostatné
5t875.x

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: fasciálny lalok na cievnej stopke: 

ostatné
 

5t876.0 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok: hlava a krk 5t876.0 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok: hlava a krk  

5t876.1
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok: ramenný kĺb a 

axila
5t876.1

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok: ramenný kĺb a 

axila
 

5t876.2 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok: rameno a lakeť 5t876.2 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok: rameno a lakeť  

5t876.3 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok: predlaktie 5t876.3 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok: predlaktie  

5t876.4
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok: hrudná stena a 

chrbát
5t876.4

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok: hrudná stena a 

chrbát
 

5t876.5 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok: brušná stena 5t876.5 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok: brušná stena  

5t876.6
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok: ingvinálna, 

genitálna a gluteálna oblasť
5t876.6

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok: ingvinálna, 

genitálna a gluteálna oblasť
 

5t876.7 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok: stehno a koleno 5t876.7 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok: stehno a koleno  

5t876.8 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok: predkolenie 5t876.8 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok: predkolenie  

5t876.9 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok: noha 5t876.9 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok: noha  

5t876.x Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok: ostatné 5t876.x Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok: ostatné  

5t877.0
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok na cievnej stopke: 

hlava a krk
5t877.0

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok na cievnej stopke: 

hlava a krk
 

5t877.1
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok na cievnej stopke: 

ramenný kĺb a axila
5t877.1

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok na cievnej stopke: 

ramenný kĺb a axila
 

5t877.2
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok na cievnej stopke: 

rameno a lakeť
5t877.2

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok na cievnej stopke: 

rameno a lakeť
 

5t877.3
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok na cievnej stopke: 

predlaktie
5t877.3

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok na cievnej stopke: 

predlaktie
 

5t877.4
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok na cievnej stopke: 

hrudná stena a chrbát
5t877.4

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok na cievnej stopke: 

hrudná stena a chrbát
 

5t877.5
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok na cievnej stopke: 

brušná stena
5t877.5

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok na cievnej stopke: 

brušná stena
 

5t877.6
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok na cievnej stopke: 

ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť
5t877.6

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok na cievnej stopke: 

ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť
 



5t877.7
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok na cievnej stopke: 

stehno a koleno
5t877.7

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok na cievnej stopke: 

stehno a koleno
 

5t877.8
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok na cievnej stopke: 

predkolenie
5t877.8

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok na cievnej stopke: 

predkolenie
 

5t877.9
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok na cievnej stopke: 

noha
5t877.9

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok na cievnej stopke: 

noha
 

5t877.x
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok na cievnej stopke: 

ostatné
5t877.x

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: myokutánny lalok na cievnej stopke: 

ostatné
 

5t878.0 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok: hlava a krk 5t878.0 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok: hlava a krk  

5t878.1 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok: ramenný kĺb a axila 5t878.1 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok: ramenný kĺb a axila  

5t878.2 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok: rameno a lakeť 5t878.2 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok: rameno a lakeť  

5t878.3 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok: predlaktie 5t878.3 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok: predlaktie  

5t878.4 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok: hrudná stena a chrbát 5t878.4 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok: hrudná stena a chrbát  

5t878.5 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok: brušná stena 5t878.5 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok: brušná stena  

5t878.6
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok: ingvinálna, genitálna a 

gluteálna oblasť
5t878.6

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok: ingvinálna, genitálna a 

gluteálna oblasť
 

5t878.7 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok: stehno a koleno 5t878.7 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok: stehno a koleno  

5t878.8 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok: predkolenie 5t878.8 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok: predkolenie  

5t878.9 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok: noha 5t878.9 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok: noha  

5t878.x Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok: ostatné 5t878.x Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok: ostatné  

5t879.0
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok na cievnej stopke: hlava 

a krk
5t879.0

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok na cievnej stopke: hlava 

a krk
 

5t879.1
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok na cievnej stopke: 

ramenný kĺb a axila
5t879.1

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok na cievnej stopke: 

ramenný kĺb a axila
 

5t879.2
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok na cievnej stopke: 

rameno a lakeť
5t879.2

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok na cievnej stopke: 

rameno a lakeť
 

5t879.3
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok na cievnej stopke: 

predlaktie
5t879.3

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok na cievnej stopke: 

predlaktie
 

5t879.4
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok na cievnej stopke: 

hrudná stena a chrbát
5t879.4

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok na cievnej stopke: 

hrudná stena a chrbát
 

5t879.5
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok na cievnej stopke: 

brušná stena
5t879.5

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok na cievnej stopke: 

brušná stena
 

5t879.6
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok na cievnej stopke: 

ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť
5t879.6

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok na cievnej stopke: 

ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť
 

5t879.7
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok na cievnej stopke: 

stehno a koleno
5t879.7

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok na cievnej stopke: 

stehno a koleno
 

5t879.8
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok na cievnej stopke: 

predkolenie
5t879.8

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok na cievnej stopke: 

predkolenie
 

5t879.9 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok na cievnej stopke: noha 5t879.9 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok na cievnej stopke: noha  

5t879.x
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok na cievnej stopke: 

ostatné
5t879.x

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: svalový lalok na cievnej stopke: 

ostatné
 

5t87a.0 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: oddelenie stopky laloka: hlava a krk 5t87a.0 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: oddelenie stopky laloka: hlava a krk  

5t87a.1
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: oddelenie stopky laloka: ramenný kĺb 

a axila
5t87a.1

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: oddelenie stopky laloka: ramenný kĺb 

a axila
 

5t87a.2
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: oddelenie stopky laloka: rameno a 

lakeť
5t87a.2

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: oddelenie stopky laloka: rameno a 

lakeť
 

5t87a.3 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: oddelenie stopky laloka: predlaktie 5t87a.3 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: oddelenie stopky laloka: predlaktie  



5t87a.4
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: oddelenie stopky laloka: hrudná 

stena a chrbát
5t87a.4

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: oddelenie stopky laloka: hrudná 

stena a chrbát
 

5t87a.5 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: oddelenie stopky laloka: brušná stena 5t87a.5 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: oddelenie stopky laloka: brušná stena  

5t87a.6
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: oddelenie stopky laloka: ingvinálna, 

genitálna a gluteálna oblasť
5t87a.6

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: oddelenie stopky laloka: ingvinálna, 

genitálna a gluteálna oblasť
 

5t87a.7
Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: oddelenie stopky laloka: stehno a 

koleno
5t87a.7

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: oddelenie stopky laloka: stehno a 

koleno
 

5t87a.8 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: oddelenie stopky laloka: predkolenie 5t87a.8 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: oddelenie stopky laloka: predkolenie  

5t87a.9 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: oddelenie stopky laloka: noha 5t87a.9 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: oddelenie stopky laloka: noha  

5t87a.x Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: oddelenie stopky laloka: ostatné 5t87a.x Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: oddelenie stopky laloka: ostatné  

5t87x.0 Iné plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: hlava a krk 5t87x.0 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: ostatné: hlava a krk  2)

5t87x.1 Iné plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: ramenný kĺb a axila 5t87x.1 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: ostatné: ramenný kĺb a axila  2)

5t87x.2 Iné plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: rameno a lakeť 5t87x.2 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: ostatné: rameno a lakeť  2)

5t87x.3 Iné plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: predlaktie 5t87x.3 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: ostatné: predlaktie  2)

5t87x.4 Iné plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: hrudná stena a chrbát 5t87x.4 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: ostatné: hrudná stena a chrbát  2)

5t87x.5 Iné plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: brušná stena 5t87x.5 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: ostatné: brušná stena  2)

5t87x.6
Iné plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: ingvinálna, genitálna a gluteálna 

oblasť
5t87x.6

Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: ostatné: ingvinálna, genitálna a 

gluteálna oblasť
 2)

5t87x.7 Iné plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: stehno a koleno 5t87x.7 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: ostatné: stehno a koleno  2)

5t87x.8 Iné plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: predkolenie 5t87x.8 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: ostatné: predkolenie  2)

5t87x.9 Iné plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: noha 5t87x.9 Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: ostatné: noha  2)

5t87x.x Iné plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: ostatné 5t87x.x Plastické rekonštrukcie s lokálnym lalokom na svaloch a fasciách: ostatné: ostatné  2)

5t880.0
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

fasciokutánneho laloka: hlava a krk
5t880.0

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

fasciokutánneho laloka: hlava a krk
 

5t880.1
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

fasciokutánneho laloka: ramenný kĺb a axila
5t880.1

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

fasciokutánneho laloka: ramenný kĺb a axila
 

5t880.2
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

fasciokutánneho laloka: rameno a lakeť
5t880.2

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

fasciokutánneho laloka: rameno a lakeť
 

5t880.3
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

fasciokutánneho laloka: predlaktie
5t880.3

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

fasciokutánneho laloka: predlaktie
 

5t880.4
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

fasciokutánneho laloka: hrudná stena a chrbát
5t880.4

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

fasciokutánneho laloka: hrudná stena a chrbát
 

5t880.5
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

fasciokutánneho laloka: brušná stena
5t880.5

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

fasciokutánneho laloka: brušná stena
 

5t880.6
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

fasciokutánneho laloka: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť
5t880.6

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

fasciokutánneho laloka: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť
 

5t880.7
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

fasciokutánneho laloka: stehno a koleno
5t880.7

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

fasciokutánneho laloka: stehno a koleno
 

5t880.8
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

fasciokutánneho laloka: predkolenie
5t880.8

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

fasciokutánneho laloka: predkolenie
 

5t880.9
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

fasciokutánneho laloka: noha
5t880.9

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

fasciokutánneho laloka: noha
 

5t880.x
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

fasciokutánneho laloka: ostatné
5t880.x

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

fasciokutánneho laloka: ostatné
 

5t881.0
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

septokutánneho laloka: hlava a krk
5t881.0

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

septokutánneho laloka: hlava a krk
 

5t881.1
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

septokutánneho laloka: ramenný kĺb a axila
5t881.1

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

septokutánneho laloka: ramenný kĺb a axila
 

5t881.2
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

septokutánneho laloka: rameno a lakeť
5t881.2

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

septokutánneho laloka: rameno a lakeť
 



5t881.3
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

septokutánneho laloka: predlaktie
5t881.3

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

septokutánneho laloka: predlaktie
 

5t881.4
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

septokutánneho laloka: hrudná stena a chrbát
5t881.4

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

septokutánneho laloka: hrudná stena a chrbát
 

5t881.5
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

septokutánneho laloka: brušná stena
5t881.5

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

septokutánneho laloka: brušná stena
 

5t881.6
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

septokutánneho laloka: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť
5t881.6

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

septokutánneho laloka: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť
 

5t881.7
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

septokutánneho laloka: stehno a koleno
5t881.7

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

septokutánneho laloka: stehno a koleno
 

5t881.8
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

septokutánneho laloka: predkolenie
5t881.8

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

septokutánneho laloka: predkolenie
 

5t881.9
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

septokutánneho laloka: noha
5t881.9

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

septokutánneho laloka: noha
 

5t881.x
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

septokutánneho laloka: ostatné
5t881.x

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

septokutánneho laloka: ostatné
 

5t882.0
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

myokutánneho laloka: hlava a krk
5t882.0

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

myokutánneho laloka: hlava a krk
 

5t882.1
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

myokutánneho laloka: ramenný kĺb a axila
5t882.1

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

myokutánneho laloka: ramenný kĺb a axila
 

5t882.2
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

myokutánneho laloka: rameno a lakeť
5t882.2

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

myokutánneho laloka: rameno a lakeť
 

5t882.3
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

myokutánneho laloka: predlaktie
5t882.3

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

myokutánneho laloka: predlaktie
 

5t882.4
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

myokutánneho laloka: hrudná stena a chrbát
5t882.4

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

myokutánneho laloka: hrudná stena a chrbát
 

5t882.5
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

myokutánneho laloka: brušná stena
5t882.5

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

myokutánneho laloka: brušná stena
 

5t882.6
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

myokutánneho laloka: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť
5t882.6

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

myokutánneho laloka: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť
 

5t882.7
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

myokutánneho laloka: stehno a koleno
5t882.7

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

myokutánneho laloka: stehno a koleno
 

5t882.8
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

myokutánneho laloka: predkolenie
5t882.8

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

myokutánneho laloka: predkolenie
 

5t882.9
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

myokutánneho laloka: noha
5t882.9

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

myokutánneho laloka: noha
 

5t882.x
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

myokutánneho laloka: ostatné
5t882.x

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

myokutánneho laloka: ostatné
 

5t883.0
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: hlava a krk
5t883.0

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: hlava a krk
 

5t883.1
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: ramenný kĺb a axila
5t883.1

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: ramenný kĺb a axila
 

5t883.2
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: rameno a lakeť
5t883.2

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: rameno a lakeť
 

5t883.3
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: predlaktie
5t883.3

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: predlaktie
 

5t883.4
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: hrudná stena a chrbát
5t883.4

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: hrudná stena a chrbát
 

5t883.5
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: brušná stena
5t883.5

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: brušná stena
 

5t883.6
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť
5t883.6

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť
 

5t883.7
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: stehno a koleno
5t883.7

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: stehno a koleno
 

5t883.8
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: predkolenie
5t883.8

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: predkolenie
 

5t883.9
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: noha
5t883.9

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: noha
 



5t883.x
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: ostatné
5t883.x

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: ostatné
 

5t884.0
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie iného 

transplantátu: hlava a krk
5t884.0

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie iného 

transplantátu: hlava a krk
 

5t884.1
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie iného 

transplantátu: ramenný kĺb a axila
5t884.1

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie iného 

transplantátu: ramenný kĺb a axila
 

5t884.2
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie iného 

transplantátu: rameno a lakeť
5t884.2

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie iného 

transplantátu: rameno a lakeť
 

5t884.3
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie iného 

transplantátu: predlaktie
5t884.3

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie iného 

transplantátu: predlaktie
 

5t884.4
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie iného 

transplantátu: hrudná stena a chrbát
5t884.4

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie iného 

transplantátu: hrudná stena a chrbát
 

5t884.5
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie iného 

transplantátu: brušná stena
5t884.5

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie iného 

transplantátu: brušná stena
 

5t884.6
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie iného 

transplantátu: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť
5t884.6

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie iného 

transplantátu: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť
 

5t884.7
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie iného 

transplantátu: stehno a koleno
5t884.7

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie iného 

transplantátu: stehno a koleno
 

5t884.8
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie iného 

transplantátu: predkolenie
5t884.8

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie iného 

transplantátu: predkolenie
 

5t884.9
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie iného 

transplantátu: noha
5t884.9

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie iného 

transplantátu: noha
 

5t884.x
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie iného 

transplantátu: ostatné
5t884.x

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: odobratie iného 

transplantátu: ostatné
 

5t885.0
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

fasciokutánneho laloka: hlava a krk
5t885.0

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

fasciokutánneho laloka: hlava a krk
 

5t885.1
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

fasciokutánneho laloka: ramenný kĺb a axila
5t885.1

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

fasciokutánneho laloka: ramenný kĺb a axila
 

5t885.2
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

fasciokutánneho laloka: rameno a lakeť
5t885.2

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

fasciokutánneho laloka: rameno a lakeť
 

5t885.3
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

fasciokutánneho laloka: predlaktie
5t885.3

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

fasciokutánneho laloka: predlaktie
 

5t885.4
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

fasciokutánneho laloka: hrudná stena a chrbát
5t885.4

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

fasciokutánneho laloka: hrudná stena a chrbát
 

5t885.5
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

fasciokutánneho laloka: brušná stena
5t885.5

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

fasciokutánneho laloka: brušná stena
 

5t885.6
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

fasciokutánneho laloka: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť
5t885.6

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

fasciokutánneho laloka: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť
 

5t885.7
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

fasciokutánneho laloka: stehno a koleno
5t885.7

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

fasciokutánneho laloka: stehno a koleno
 

5t885.8
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

fasciokutánneho laloka: predkolenie
5t885.8

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

fasciokutánneho laloka: predkolenie
 

5t885.9
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

fasciokutánneho laloka: noha
5t885.9

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

fasciokutánneho laloka: noha
 

5t885.x
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

fasciokutánneho laloka: ostatné
5t885.x

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

fasciokutánneho laloka: ostatné
 

5t886.0
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

septokutánneho laloka: hlava a krk
5t886.0

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

septokutánneho laloka: hlava a krk
 

5t886.1
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

septokutánneho laloka: ramenný kĺb a axila
5t886.1

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

septokutánneho laloka: ramenný kĺb a axila
 

5t886.2
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

septokutánneho laloka: rameno a lakeť
5t886.2

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

septokutánneho laloka: rameno a lakeť
 

5t886.3
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

septokutánneho laloka: predlaktie
5t886.3

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

septokutánneho laloka: predlaktie
 

5t886.4
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

septokutánneho laloka: hrudná stena a chrbát
5t886.4

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

septokutánneho laloka: hrudná stena a chrbát
 

5t886.5
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

septokutánneho laloka: brušná stena
5t886.5

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

septokutánneho laloka: brušná stena
 



5t886.6
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

septokutánneho laloka: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť
5t886.6

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

septokutánneho laloka: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť
 

5t886.7
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

septokutánneho laloka: stehno a koleno
5t886.7

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

septokutánneho laloka: stehno a koleno
 

5t886.8
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

septokutánneho laloka: predkolenie
5t886.8

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

septokutánneho laloka: predkolenie
 

5t886.9
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

septokutánneho laloka: noha
5t886.9

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

septokutánneho laloka: noha
 

5t886.x
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

septokutánneho laloka: ostatné
5t886.x

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

septokutánneho laloka: ostatné
 

5t887.0
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

myokutánneho laloka: hlava a krk
5t887.0

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

myokutánneho laloka: hlava a krk
 

5t887.1
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

myokutánneho laloka: ramenný kĺb a axila
5t887.1

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

myokutánneho laloka: ramenný kĺb a axila
 

5t887.2
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

myokutánneho laloka: rameno a lakeť
5t887.2

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

myokutánneho laloka: rameno a lakeť
 

5t887.3
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

myokutánneho laloka: predlaktie
5t887.3

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

myokutánneho laloka: predlaktie
 

5t887.4
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

myokutánneho laloka: hrudná stena a chrbát
5t887.4

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

myokutánneho laloka: hrudná stena a chrbát
 

5t887.5
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

myokutánneho laloka: brušná stena
5t887.5

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

myokutánneho laloka: brušná stena
 

5t887.6
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

myokutánneho laloka: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť
5t887.6

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

myokutánneho laloka: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť
 

5t887.7
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

myokutánneho laloka: stehno a koleno
5t887.7

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

myokutánneho laloka: stehno a koleno
 

5t887.8
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

myokutánneho laloka: predkolenie
5t887.8

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

myokutánneho laloka: predkolenie
 

5t887.9
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

myokutánneho laloka: noha
5t887.9

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

myokutánneho laloka: noha
 

5t887.x
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

myokutánneho laloka: ostatné
5t887.x

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

myokutánneho laloka: ostatné
 

5t888.0
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: hlava a krk
5t888.0

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: hlava a krk
 

5t888.1
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: ramenný kĺb a axila
5t888.1

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: ramenný kĺb a axila
 

5t888.2
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: rameno a lakeť
5t888.2

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: rameno a lakeť
 

5t888.3
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: predlaktie
5t888.3

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: predlaktie
 

5t888.4
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: hrudná stena a chrbát
5t888.4

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: hrudná stena a chrbát
 

5t888.5
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: brušná stena
5t888.5

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: brušná stena
 

5t888.6
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť
5t888.6

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť
 

5t888.7
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: stehno a koleno
5t888.7

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: stehno a koleno
 

5t888.8
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: predkolenie
5t888.8

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: predkolenie
 

5t888.9
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: noha
5t888.9

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: noha
 

5t888.x
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: ostatné
5t888.x

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia 

osteomyokutánneho alebo osteofasciokutánneho laloka: ostatné
 

5t889.0
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia iného 

transplantátu: hlava a krk
5t889.0

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia iného 

transplantátu: hlava a krk
 



5t889.1
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia iného 

transplantátu: ramenný kĺb a axila
5t889.1

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia iného 

transplantátu: ramenný kĺb a axila
 

5t889.2
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia iného 

transplantátu: rameno a lakeť
5t889.2

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia iného 

transplantátu: rameno a lakeť
 

5t889.3
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia iného 

transplantátu: predlaktie
5t889.3

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia iného 

transplantátu: predlaktie
 

5t889.4
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia iného 

transplantátu: hrudná stena a chrbát
5t889.4

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia iného 

transplantátu: hrudná stena a chrbát
 

5t889.5
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia iného 

transplantátu: brušná stena
5t889.5

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia iného 

transplantátu: brušná stena
 

5t889.6
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia iného 

transplantátu: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť
5t889.6

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia iného 

transplantátu: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť
 

5t889.7
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia iného 

transplantátu: stehno a koleno
5t889.7

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia iného 

transplantátu: stehno a koleno
 

5t889.8
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia iného 

transplantátu: predkolenie
5t889.8

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia iného 

transplantátu: predkolenie
 

5t889.9
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia iného 

transplantátu: noha
5t889.9

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia iného 

transplantátu: noha
 

5t889.x
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia iného 

transplantátu: ostatné
5t889.x

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: transplantácia iného 

transplantátu: ostatné
 

5t88x.0 Iné odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: hlava a krk 5t88x.0 Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: ostatné: hlava a krk  2)

5t88x.1
Iné odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: ramenný kĺb a 

axila
5t88x.1

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: ostatné: ramenný kĺb 

a axila
 2)

5t88x.2 Iné odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: rameno a lakeť 5t88x.2
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: ostatné: rameno a 

lakeť
 2)

5t88x.3 Iné odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: predlaktie 5t88x.3 Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: ostatné: predlaktie  2)

5t88x.4
Iné odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: hrudná stena a 

chrbát
5t88x.4

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: ostatné: hrudná 

stena a chrbát
 2)

5t88x.5 Iné odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: brušná stena 5t88x.5 Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: ostatné: brušná stena  2)

5t88x.6
Iné odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: ingvinálna, 

genitálna a gluteálna oblasť
5t88x.6

Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: ostatné: ingvinálna, 

genitálna a gluteálna oblasť
 2)

5t88x.7 Iné odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: stehno a koleno 5t88x.7
Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: ostatné: stehno a 

koleno
 2)

5t88x.8 Iné odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: predkolenie 5t88x.8 Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: ostatné: predkolenie  2)

5t88x.9 Iné odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: noha 5t88x.9 Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: ostatné: noha  2)

5t88x.x Iné odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: ostatné 5t88x.x Odobratie a transplantácia svalu šľachy a fascie s mikrovaskulárnou anastmózou: ostatné: ostatné  2)

5t891.0 Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: totálna resekcia burzy: hlava a krk 5t891.0 Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: totálna resekcia burzy: hlava a krk  

5t891.1 Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: totálna resekcia burzy: ramenný kĺb a axila 5t891.1 Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: totálna resekcia burzy: ramenný kĺb a axila  

5t891.2 Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: totálna resekcia burzy: rameno a lakeť 5t891.2 Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: totálna resekcia burzy: rameno a lakeť  

5t891.3 Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: totálna resekcia burzy: predlaktie 5t891.3 Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: totálna resekcia burzy: predlaktie  

5t891.4 Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: totálna resekcia burzy: hrudná stena a chrbát 5t891.4 Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: totálna resekcia burzy: hrudná stena a chrbát  

5t891.5 Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: totálna resekcia burzy: brušná stena 5t891.5 Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: totálna resekcia burzy: brušná stena  

5t891.6
Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: totálna resekcia burzy: ingvinálna, genitálna a 

gluteálna oblasť
5t891.6

Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: totálna resekcia burzy: ingvinálna, genitálna a 

gluteálna oblasť
 

5t891.7 Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: totálna resekcia burzy: stehno a koleno 5t891.7 Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: totálna resekcia burzy: stehno a koleno  

5t891.8 Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: totálna resekcia burzy: predkolenie 5t891.8 Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: totálna resekcia burzy: predkolenie  

5t891.9 Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: totálna resekcia burzy: noha 5t891.9 Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: totálna resekcia burzy: noha  



5t891.x Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: totálna resekcia burzy: ostatné 5t891.x Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: totálna resekcia burzy: ostatné  

5t892.0 Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: resekcia gangliónu: hlava a krk 5t892.0 Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: resekcia gangliónu: hlava a krk  

5t892.1 Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: resekcia gangliónu: ramenný kĺb a axila 5t892.1 Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: resekcia gangliónu: ramenný kĺb a axila  

5t892.2 Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: resekcia gangliónu: rameno a lakeť 5t892.2 Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: resekcia gangliónu: rameno a lakeť  

5t892.3 Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: resekcia gangliónu: predlaktie 5t892.3 Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: resekcia gangliónu: predlaktie  

5t892.4 Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: resekcia gangliónu: hrudná stena a chrbát 5t892.4 Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: resekcia gangliónu: hrudná stena a chrbát  

5t892.5 Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: resekcia gangliónu: brušná stena 5t892.5 Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: resekcia gangliónu: brušná stena  

5t892.6
Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: resekcia gangliónu: ingvinálna, genitálna a 

gluteálna oblasť
5t892.6

Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: resekcia gangliónu: ingvinálna, genitálna a 

gluteálna oblasť
 

5t892.7 Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: resekcia gangliónu: stehno a koleno 5t892.7 Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: resekcia gangliónu: stehno a koleno  

5t892.8 Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: resekcia gangliónu: predkolenie 5t892.8 Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: resekcia gangliónu: predkolenie  

5t892.9 Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: resekcia gangliónu: noha 5t892.9 Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: resekcia gangliónu: noha  

5t892.x Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: resekcia gangliónu: ostatné 5t892.x Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: resekcia gangliónu: ostatné  

5t893.0
Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: perkutánna deštrukcia mäkkých častí pomocou 

termoablácie: hlava a krk
5t893.0

Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: perkutánna deštrukcia mäkkých častí pomocou 

termoablácie: hlava a krk
 

5t893.1
Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: perkutánna deštrukcia mäkkých častí pomocou 

termoablácie: ramenný kĺb a axila
5t893.1

Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: perkutánna deštrukcia mäkkých častí pomocou 

termoablácie: ramenný kĺb a axila
 

5t893.2
Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: perkutánna deštrukcia mäkkých častí pomocou 

termoablácie: rameno a lakeť
5t893.2

Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: perkutánna deštrukcia mäkkých častí pomocou 

termoablácie: rameno a lakeť
 

5t893.3
Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: perkutánna deštrukcia mäkkých častí pomocou 

termoablácie: predlaktie
5t893.3

Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: perkutánna deštrukcia mäkkých častí pomocou 

termoablácie: predlaktie
 

5t893.4
Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: perkutánna deštrukcia mäkkých častí pomocou 

termoablácie: hrudná stena a chrbát
5t893.4

Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: perkutánna deštrukcia mäkkých častí pomocou 

termoablácie: hrudná stena a chrbát
 

5t893.5
Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: perkutánna deštrukcia mäkkých častí pomocou 

termoablácie: brušná stena
5t893.5

Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: perkutánna deštrukcia mäkkých častí pomocou 

termoablácie: brušná stena
 

5t893.6
Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: perkutánna deštrukcia mäkkých častí pomocou 

termoablácie: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť
5t893.6

Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: perkutánna deštrukcia mäkkých častí pomocou 

termoablácie: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť
 

5t893.7
Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: perkutánna deštrukcia mäkkých častí pomocou 

termoablácie: stehno a koleno
5t893.7

Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: perkutánna deštrukcia mäkkých častí pomocou 

termoablácie: stehno a koleno
 

5t893.8
Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: perkutánna deštrukcia mäkkých častí pomocou 

termoablácie: predkolenie
5t893.8

Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: perkutánna deštrukcia mäkkých častí pomocou 

termoablácie: predkolenie
 

5t893.9
Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: perkutánna deštrukcia mäkkých častí pomocou 

termoablácie: noha
5t893.9

Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: perkutánna deštrukcia mäkkých častí pomocou 

termoablácie: noha
 

5t893.x
Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: perkutánna deštrukcia mäkkých častí pomocou 

termoablácie: ostatné
5t893.x

Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: perkutánna deštrukcia mäkkých častí pomocou 

termoablácie: ostatné
 

5t89x.0 Ostatné iné operácie na svaloch, šľachách, fasciach a burzách: hlava a krk 5t89x.0
Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: ostatné iné operácie na svaloch, šľachách, 

fasciach a burzách: hlava a krk
 2)

5t89x.1 Ostatné iné operácie na svaloch, šľachách, fasciach a burzách: ramenný kĺb a axila 5t89x.1
Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: ostatné iné operácie na svaloch, šľachách, 

fasciach a burzách: ramenný kĺb a axila
 2)

5t89x.2 Ostatné iné operácie na svaloch, šľachách, fasciach a burzách: rameno a lakeť 5t89x.2
Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: ostatné iné operácie na svaloch, šľachách, 

fasciach a burzách: rameno a lakeť
 2)

5t89x.3 Ostatné iné operácie na svaloch, šľachách, fasciach a burzách: predlaktie 5t89x.3
Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: ostatné iné operácie na svaloch, šľachách, 

fasciach a burzách: predlaktie
 2)

5t89x.4 Ostatné iné operácie na svaloch, šľachách, fasciach a burzách: hrudná stena a chrbát 5t89x.4
Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: ostatné iné operácie na svaloch, šľachách, 

fasciach a burzách: hrudná stena a chrbát
 2)

5t89x.5 Ostatné iné operácie na svaloch, šľachách, fasciach a burzách: brušná stena 5t89x.5
Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: ostatné iné operácie na svaloch, šľachách, 

fasciach a burzách: brušná stena
 2)

5t89x.6 Ostatné iné operácie na svaloch, šľachách, fasciach a burzách: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť 5t89x.6
Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: ostatné iné operácie na svaloch, šľachách, 

fasciach a burzách: ingvinálna, genitálna a gluteálna oblasť
 2)

5t89x.7 Ostatné iné operácie na svaloch, šľachách, fasciach a burzách: stehno a koleno 5t89x.7
Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: ostatné iné operácie na svaloch, šľachách, 

fasciach a burzách: stehno a koleno
 2)

5t89x.8 Ostatné iné operácie na svaloch, šľachách, fasciach a burzách: predkolenie 5t89x.8
Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: ostatné iné operácie na svaloch, šľachách, 

fasciach a burzách: predkolenie
 2)

5t89x.9 Ostatné iné operácie na svaloch, šľachách, fasciach a burzách: noha 5t89x.9
Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: ostatné iné operácie na svaloch, šľachách, 

fasciach a burzách: noha
 2)



5t89x.x Ostatné iné operácie na svaloch, šľachách, fasciach a burzách: ostatné 5t89x.x
Iné operácie na svaloch, šľachách, fasciách a burzách: ostatné iné operácie na svaloch, šľachách, 

fasciach a burzách: ostatné
 2)

5t900 Replantácia v oblasti hornej končatiny: replantácia v oblasti nad lakťom 5t900 Replantácia v oblasti hornej končatiny: replantácia v oblasti nad lakťom  

5t901 Replantácia v oblasti hornej končatiny: replantácia v oblasti lakťa 5t901 Replantácia v oblasti hornej končatiny: replantácia v oblasti lakťa  

5t902 Replantácia v oblasti hornej končatiny: replantácia v oblasti predlaktia 5t902 Replantácia v oblasti hornej končatiny: replantácia v obladti predlaktia  2)

5t903 Replantácia v oblasti hornej končatiny: replantácia v oblasti zápästia 5t903 Replantácia v oblasti hornej končatiny: replantácia v oblasti zápästia  

5t904 Replantácia v oblasti hornej končatiny: replantáci v oblasti strednej časti ruky 5t904 Replantácia v oblasti hornej končatiny: replantáci v oblasti strednej časti ruky  

5t905 Replantácia v oblasti hornej končatiny: replantácia palca 5t905 Replantácia v oblasti hornej končatiny: replantácia palca  

5t906 Replantácia v oblasti hornej končatiny: replantácia v oblasti prstov 5t906 Replantácia v oblasti hornej končatiny: replantácia v oblasti prstov  

5t90x Replantácia v oblasti hornej končatiny: ostatné 5t90x Replantácia v oblasti hornej končatiny: ostatné  

5t910 Replantácia v oblasti dolnej končatiny: replantácia v oblasti stehna 5t910 Replantácia v oblasti dolnej končatiny: replantácia voblasti stehna  2)

5t911 Replantácia v oblasti dolnej končatiny: replantácia v oblasti kolena 5t911 Replantácia v oblasti dolnej končatiny: replantácia v oblasti kolena  

5t912 Replantácia v oblasti dolnej končatiny: replantácia v oblasti predkolenia 5t912 Replantácia v oblasti dolnej končatiny: replantácia v oblasti predkolenia  

5t913 Replantácia v oblasti dolnej končatiny: replantácia v oblasti členka 5t913 Replantácia v oblasti dolnej končatiny: replantácia v oblasti členka  

5t914 Replantácia v oblasti dolnej končatiny: replantácia v oblasti stredu šlapy 5t914 Replantácia v oblasti dolnej končatiny: replantácia v oblasti stredu šlapy  

5t915 Replantácia v oblasti dolnej končatiny: replantácia prstu nohy 5t915 Replantácia v oblasti dolnej končatiny: replantácia prstu nohy  

5t91x Replantácia v oblasti dolnej končatiny: ostatné 5t91x Replantácia v oblasti dolnej končatiny: ostatné  

5t920 Amputácia a exartikulácia hornej končatiny: amputácia intertorakoskapulárna 5t920 Amputácia a exartikulácia hornej končatiny: amputácia intertorakoskapulárna  

5t921 Amputácia a exartikulácia hornej končatiny: exartikulácia v ramennom kĺbe 5t921 Amputácia a exartikulácia hornej končatiny: exartikulácia v ramennom kĺbe  

5t922 Amputácia a exartikulácia hornej končatiny: amputácia v oblasti ramena 5t922 Amputácia a exartikulácia hornej končatiny: amputácia v oblasti ramena  

5t923 Amputácia a exartikulácia hornej končatiny: exartikulácia lakťa 5t923 Amputácia a exartikulácia hornej končatiny: exartikulácia lakťa  

5t924 Amputácia a exartikulácia hornej končatiny: amputácia v oblasti predlaktia 5t924 Amputácia a exartikulácia hornej končatiny: amputácia v oblasti predlaktia  

5t92x Amputácia a exartikulácia hornej končatiny: ostatné 5t92x Amputácia a exartikulácia hornej končatiny: ostatné  

5t930 Amputácia a exartikulácia ruky: exartikulácia v oblasti zápästia 5t930 Amputácia a exartikulácia ruky: exartikulácia v oblasti zápästia  

5t931 Amputácia a exartikulácia ruky: amputácia v oblasti zápästia 5t931 Amputácia a exartikulácia ruky: amputácia v oblasti zápästia  

5t932 Amputácia a exartikulácia ruky: amputácia v oblasti stredu ruky 5t932 Amputácia a exartikulácia ruky: amputácia v oblasti stredu ruky  

5t933 Amputácia a exartikulácia ruky: amputácia prsta ruky 5t933 Amputácia a exartikulácia ruky: amputácia prsta ruky  

5t934 Amputácia a exartikulácia ruky: amputácia prsta s kožnou alebo svalovou plastikou 5t934 Amputácia a exartikulácia ruky: amputácia prsta s kožnou alebo svalovou plastikou  

5t935 Amputácia a exartikulácia ruky: exartikulácia prsta 5t935 Amputácia a exartikulácia ruky: exartikulácia prsta  

5t936 Amputácia a exartikulácia ruky: exartikulácia prsta s kožnou alebo svalovou plastikou 5t936 Amputácia a exartikulácia ruky: exartikulácia prsta s kožnou alebo svalovou plastikou  

5t937 Amputácia a exartikulácia ruky: egalizácia resekciou 5. lúča 5t937 Amputácia a exartikulácia ruky: egalizácia resekciou 5. lúča  

5t938 Amputácia a exartikulácia ruky: egalizácia resekciou 2. lúča 5t938 Amputácia a exartikulácia ruky: egalizácia resekciou 2. lúča  

5t939 Amputácia a exartikulácia ruky: egalizácia resekciou 3 a 4. lúča 5t939 Amputácia a exartikulácia ruky: egalizácia resekciou 3 a 4. lúča  

5t93a Amputácia a exartikulácia ruky: amputácia transmetakarpálne 5t93a Amputácia a exartikulácia ruky: amputácia transmetakarpálne  

5t93x Amputácia a exartikulácia ruky: ostatné 5t93x Amputácia a exartikulácia ruky: ostatné  

5t940 Amputácia a exartikulácia v oblasti dolnej končatiny: hemipelvektómia 5t940 Amputácia a exartikulácia v oblasti dolnej končatiny: hemipelvektómia  

5t941 Amputácia a exartikulácia v oblasti dolnej končatiny: nekompletná hemipelvektómia 5t941 Amputácia a exartikulácia v oblasti dolnej končatiny: nekompletná hemipelvektómia  

5t942 Amputácia a exartikulácia v oblasti dolnej končatiny: exartikulácia v bedrovom kĺbe 5t942 Amputácia a exartikulácia v oblasti dolnej končatiny: exartikulácia v bedrovom kĺbe  

5t943 Amputácia a exartikulácia v oblasti dolnej končatiny: amputácia v oblasti stehna 5t943 Amputácia a exartikulácia v oblasti dolnej končatiny: amputácia v oblasti stehna  

5t944 Amputácia a exartikulácia v oblasti dolnej končatiny: amputácia v oblasti proximálneho stehna 5t944 Amputácia a exartikulácia v oblasti dolnej končatiny: amputácia v oblasti proximálneho stehna  

5t945
Amputácia a exartikulácia v oblasti dolnej končatiny: amputácia v oblasti stredného a distálneho 

stehna
5t945

Amputácia a exartikulácia v oblasti dolnej končatiny: amputácia v oblasti stredného a distálneho 

stehna
 

5t946 Amputácia a exartikulácia v oblasti dolnej končatiny: amputácia v oblasti kolena 5t946 Amputácia a exartikulácia v oblasti dolnej končatiny: amputácia v oblasti kolena  

5t947 Amputácia a exartikulácia v oblasti dolnej končatiny: exartikulácia kolena 5t947 Amputácia a exartikulácia v oblasti dolnej končatiny: exartikulácia kolena  

5t948 Amputácia a exartikulácia v oblasti dolnej končatiny: amputácia v oblasti predkolenia 5t948 Amputácia a exartikulácia v oblasti dolnej končatiny: amputácia v oblasti predkolenia  

5t949 Amputácia a exartikulácia v oblasti dolnej končatiny: amputácia v oblasti proximálneho predkolenia 5t949 Amputácia a exartikulácia v oblasti dolnej končatiny: amputácia v oblasti proximálneho predkolenia  

5t94a Amputácia a exartikulácia v oblasti dolnej končatiny: amputácia v oblasti stredného predkolenia 5t94a Amputácia a exartikulácia v oblasti dolnej končatiny: amputácia v oblasti stredného predkolenia  

5t94x Amputácia a exartikulácia v oblasti dolnej končatiny: ostatné 5t94x Amputácia a exartikulácia v oblasti dolnej končatiny: ostatné  

5t950 Amputácia a exartikulácia šlapy: amputácia dist. predkolenia podľa Syme 5t950 Amputácia a exartikulácia šlapy: amputácia dist. predkolenia podľa Syme  



5t951 Amputácia a exartikulácia šlapy: amputácia v oblasti šlapy 5t951 Amputácia a exartikulácia šlapy: amputácia v oblasti šlapy  

5t952 Amputácia a exartikulácia šlapy: amputácia v oblati šlapy podľa Spitzy 5t952 Amputácia a exartikulácia šlapy: amputácia v oblati šlapy podľa Spitzy  

5t953 Amputácia a exartikulácia šlapy: amputácia v oblasti šlapy podľa Pirogoff 5t953 Amputácia a exartikulácia šlapy: amputácia v oblasti šlapy podľa Pirogoff  

5t954 Amputácia a exartikulácia šlapy: amputácia v oblasti šlapy podľa Chopart 5t954 Amputácia a exartikulácia šlapy: amputácia v oblasti šlapy podľa Chopart  

5t955 Amputácia a exartikulácia šlapy: amputácia v oblasti stredu šlapy podľa Lisfranc 5t955 Amputácia a exartikulácia šlapy: amputácia v oblasti stredu šlapy podľa Lisfranc  

5t956 Amputácia a exartikulácia šlapy: amputácia transmetatarsálne 5t956 Amputácia a exartikulácia šlapy: amputácia transmetatarsálne  

5t957 Amputácia a exartikulácia šlapy: amputácia prstov nohy 5t957 Amputácia a exartikulácia šlapy: amputácia prstov nohy  

5t958 Amputácia a exartikulácia šlapy: amputácia lúčov 5t958 Amputácia a exartikulácia šlapy: amputácia lúčov  

5t95x Amputácia a exartikulácia šlapy: ostatné 5t95x Amputácia a exartikulácia šlapy: ostatné  

5t960 Revízia amputačnej oblasti: oblasť ramenného kĺbu a ramena 5t960 Revízia amputačnej oblasti: oblasť ramenného kĺbu a ramena  

5t961 Revízia amputačnej oblasti: oblasť predlaktia 5t961 Revízia amputačnej oblasti: oblasť predlaktia  

5t962 Revízia amputačnej oblasti: oblasť ruky 5t962 Revízia amputačnej oblasti: oblasť ruky  

5t963 Revízia amputačnej oblasti: oblasť stehna 5t963 Revízia amputačnej oblasti: oblasť stehna  

5t964 Revízia amputačnej oblasti: oblasť predkolenia 5t964 Revízia amputačnej oblasti: oblasť predkolenia  

5t965 Revízia amputačnej oblasti: oblasť šlapy 5t965 Revízia amputačnej oblasti: oblasť šlapy  

5t96x Revízia amputačnej oblasti: ostatné 5t96x Revízia amputačnej oblasti: ostatné  

5t970
Operácie pri iných vrodených anomáliách pohybového aparátu: operácie pri vrodených anomáliách 

šlapy
5t970

Operácie pri iných vrodených anomáliách pohybového aparátu: operácie pri vrodených anomáliách 

šlapy
 

5t971 Operácie pri iných vrodených anomáliách pohybového aparátu: oddelenie Siamských dvojčiat 5t971 Operácie pri iných vrodených anomáliách pohybového aparátu: oddelenie Siamských dvojčiat  

5t97x Operácie pri iných vrodených anomáliách pohybového aparátu: ostatné 5t97x Operácie pri iných vrodených anomáliách pohybového aparátu: ostatné  

5t990 Iné operácie na pohybovom aparáte: Borggreveplastika 5t990 Iné operácie na pohybovom aparáte: Borggreveplastika  

5t991 Iné operácie na pohybovom aparáte: debridement mäkkých častí, viacvrstvový 5t991 Iné operácie na pohybovom aparáte: debridement mäkkých častí, viacvrstvový  

5t992
Iné operácie na pohybovom aparáte: implantácia osteosyntetického materiálu pri operáciách na 

mäkkých tkanivách
5t992

Iné operácie na pohybovom aparáte: implantácia osteosyntetického materiálu pri operáciách na 

mäkkých tkanivách
 

5t993 Iné operácie na pohybovom aparáte: implantácia konektora na endo-exo-protézu 5t993 Iné operácie na pohybovom aparáte: implantácia konektora na endo-exo-protézu  

5t994.2
Iné operácie na pohybovom aparáte: viaczákroková operácia v oblasti stredu ruky a prstov v jednom 

sedení: 2 lúče stredu ruky a/alebo 2 lúče prstov ruky
5t994.2

Iné operácie na pohybovom aparáte: viaczákroková operácia v oblasti stredu ruky a prstov v jednom 

sedení: 2 lúče stredonožia a/alebo 2 lúče prstov nohy
 2)

5t994.3
Iné operácie na pohybovom aparáte: viaczákroková operácia v oblasti stredu ruky a prstov v jednom 

sedení: 3 lúče stredu ruky a/alebo 3 lúče prstov ruky
5t994.3

Iné operácie na pohybovom aparáte: viaczákroková operácia v oblasti stredu ruky a prstov v jednom 

sedení: 3 lúče stredonožia a/alebo 3 lúče prstov nohy
 2)

5t994.4
Iné operácie na pohybovom aparáte: viaczákroková operácia v oblasti stredu ruky a prstov v jednom 

sedení: 4 lúče stredu ruky a/alebo 4 lúče prstov ruky
5t994.4

Iné operácie na pohybovom aparáte: viaczákroková operácia v oblasti stredu ruky a prstov v jednom 

sedení: 4 lúče stredonožia a/alebo 4 lúče prstov nohy
 2)

5t994.5
Iné operácie na pohybovom aparáte: viaczákroková operácia v oblasti stredu ruky a prstov v jednom 

sedení: 5 lúčov stredu ruky a/alebo 5 lúčov prstov ruky
5t994.5

Iné operácie na pohybovom aparáte: viaczákroková operácia v oblasti stredu ruky a prstov v jednom 

sedení: 5 lúčov stredonožia a/alebo 5 lúčov prstov nohy
 2)

5t994.6
Iné operácie na pohybovom aparáte: viaczákroková operácia v oblasti stredu ruky a prstov v jednom 

sedení: 6 a viac lúčov stredu ruky a/alebo lúčov prstov ruky
5t994.6

Iné operácie na pohybovom aparáte: viaczákroková operácia v oblasti stredu ruky a prstov v jednom 

sedení: 6 a viac lúčov stredonožia a/alebo lúčov prstov nohy
 2)

5t995.2
Iné operácie na pohybovom aparáte: viaczákroková operácia v oblasti stredu šlapy a prstov nohy v 

jednom sedení: 2 lúče stredonožia a/alebo 2 lúče prstov nohy
5t995.2

Iné operácie na pohybovom aparáte: viaczákroková operácia v oblasti stredu šlapy a prstov nohy v 

jednom sedení: 2 lúče stredonožia a/alebo 2 lúče prstov nohy
 

5t995.3
Iné operácie na pohybovom aparáte: viaczákroková operácia v oblasti stredu šlapy a prstov nohy v 

jednom sedení: 3 lúče stredonožia a/alebo 3 lúče prstov nohy
5t995.3

Iné operácie na pohybovom aparáte: viaczákroková operácia v oblasti stredu šlapy a prstov nohy v 

jednom sedení: 3 lúče stredonožia a/alebo 3 lúče prstov nohy
 

5t995.4
Iné operácie na pohybovom aparáte: viaczákroková operácia v oblasti stredu šlapy a prstov nohy v 

jednom sedení: 4 lúče stredonožia a/alebo 4 lúče prstov nohy
5t995.4

Iné operácie na pohybovom aparáte: viaczákroková operácia v oblasti stredu šlapy a prstov nohy v 

jednom sedení: 4 lúče stredonožia a/alebo 4 lúče prstov nohy
 

5t995.5
Iné operácie na pohybovom aparáte: viaczákroková operácia v oblasti stredu šlapy a prstov nohy v 

jednom sedení: 5 lúčov stredonožia a/alebo 5 lúčov prstov nohy
5t995.5

Iné operácie na pohybovom aparáte: viaczákroková operácia v oblasti stredu šlapy a prstov nohy v 

jednom sedení: 5 lúčov stredonožia a/alebo 5 lúčov prstov nohy
 

5t995.6
Iné operácie na pohybovom aparáte: viaczákroková operácia v oblasti stredu šlapy a prstov nohy v 

jednom sedení: 6 a viac lúčov stredonožia a/alebo lúčov prstov nohy
5t995.6

Iné operácie na pohybovom aparáte: viaczákroková operácia v oblasti stredu šlapy a prstov nohy v 

jednom sedení: 6 a viac lúčov stredonožia a/alebo lúčov prstov nohy
 

5u110.0 Excízia ihlou označenej lézie prsníka: jedna lézia 5u110 Excízia ihlou označenej lézie prsníka 1) 2)

5u110.1 Excízia ihlou označenej lézie prsníka: viacpočetná lézia (počas jednej operácie 2 až 4 nehmatné lézie)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5u111 Excízia tumoru prsníka 5u111 Excízia tumoru prsníka  

5u112 Lumpektómia 5u112 Lumpektómia  

5u113 Kvadrantektómia 5u113 Kvadrantektómia  

5u114 Mikroduktektómia prsníka 5u114 Mikroduktektómia prsníka  

5u115.0 Operácia gynekomastie bez liposukcie 5u115.0 Operácia gynekomastie bez liposukcie  



5u115.1 Operácia gynekomastie s liposukciou 5u115.1 Operácia gynekomastie s liposukciou  

5u121 Simplexná mastektómia 5u121 Simplexná mastektómia  

5u131 Subkutánna mastektómia 5u131 Subkutánna mastektómia  

5u132 Subkutánna mastektómia s excíziou mamily 5u132 Subkutánna mastektómia s excíziou mamily  

5u141.0 Radikálna mastektómia: bez resekcie mm. pectorales 5u141.0 Radikálna mastektómia: bez resekcie mm. pectorales  

5u141.1 Radikálna mastektómia: s resekciou mm. pectorales 5u141.1 Radikálna mastektómia: s resekciou mm. pectorales  

5u141.x Radikálna mastektómia: ostatné 5u141.x Radikálna mastektómia: iná  2)

5u142 Resekcia lokálnej recidívy karcinómu prsníka 5u142 Resekcia lokálnej recidívy karcinómu prsníka  

5u191 Radikálna extirpácia hemangiómu prsníka 5u191 Radikálna extirpácia hemangiómu prsníka  

5u210.1 Korekcia asymetrie prsníka: vložením implantátu 5u210.1 Korekcia asymetrie prsníka: vložením implantátu  

5u210.2 Korekcia asymetrie prsníka: vložením implantát-expandéru 5u210.2 Korekcia asymetrie prsníka: vložením implantát-expandéru  

5u210.3 Korekcia asymetrie prsníka: redukčnou mamoplastikou 5u210.3 Korekcia asymetrie prsníka: redukčnou mamoplastikou  

5u210.4 Korekcia asymetrie prsníka: redukčnou mamoplastikou a implantátom 5u210.4 Korekcia asymetrie prsníka: redukčnou mamoplastikou a implantátom  

5u210.7 Korekcia asymetrie prsníka: aplikáciou autológneho tuku 5u210.7 Korekcia asymetrie prsníka: aplikáciou autológneho tuku  

5u211.1 Rekonštrukcia prsníka s použitím protetického materiálu 5u211.1 Rekonštrukcia prsníka s použitím protetického materiálu  

5u211.2 Rekonštrukcia prsníka s použitím protetického materiálu: implantát-expandér 5u211.2 Rekonštrukcia prsníka s použitím protetického materiálu: implantát-expandér  

5u211.3 Rekonštrukcia prsníka muskulokutánnym lalokom 5u211.3 Rekonštrukcia prsníka muskulokutánnym lalokom  

5u211.4 Rekonštrukcia prsníka muskulokutánnym lalokom m. latissimus dorsi a protetickým materiálom 5u211.4 Rekonštrukcia prsníka muskulokutánnym lalokom m. latissimus dorsi a protetickým materiálom  

5u211.5 Rekonštrukcia prsníka muskulokutánnym lalokom m. rectus abdominis a protetickým materiálom 5u211.5 Rekonštrukcia prsníka muskulokutánnym lalokom m. rectus abdominis a protetickým materiálom  

5u211.7 Rekonštrukcia prsníka aplikáciou autológneho tuku a externého expanzného systému 5u211.7 Rekonštrukcia prsníka aplikáciou autológneho tuku a externého expanzného systému  

5u211.x Rekonštrukcia prsníka iným muskulokutánnym lalokom a protetickým materiálom 5u211.x Rekonštrukcia prsníka iným muskulokutánnym lalokom a protetickým materiálom  

5u212.1 Rekonštrukcia prsníka aplikáciou autológneho tuku alebo kmeňových buniek 5u212.1 Rekonštrukcia prsníka aplikáciou autológneho tuku alebo kmeňových buniek  

5u212.2 Rekonštrukcia prsníka aplikáciou kyseliny hyalurónovej (macrolane) 5u212.2 Rekonštrukcia prsníka aplikáciou kyseliny hyalurónovej (macrolane)  

5u213.1 Rekonštrukcia prsníka s použitím kožného transplantátu 5u213.1 Rekonštrukcia prsníka s použitím kožného transplantátu  

5u213.2 Rekonštrukcia prsníka miestnymi lalokmi 5u213.2 Rekonštrukcia prsníka miestnymi lalokmi  

5u213.3 Rekonštrukcia prsníka s použitím miestnej lalokovej plastiky a kožného transplantátu 5u213.3 Rekonštrukcia prsníka s použitím miestnej lalokovej plastiky a kožného transplantátu  

5u213.4 Rekonštrukcia prsníka s použitím štepu alebo lalokovej plastiky 5u213.4 Rekonštrukcia prsníka s použitím štepu alebo lalokovej plastiky  

5u213.5 Rekonštrukcia prsníka mikrochirurgickým prenosom z iných lokalít tela 5u213.5 Rekonštrukcia prsníka mikrochirurgickým prenosom z iných lokalít tela  

5u214.1 Redukčná mamoplastika pre hypertrofiu ľahkého a stredne závažného stupňa 5u214.1 Redukčná mamoplastika pre hypertrofiu ľahkého a stredne závažného stupňa  

5u214.2 Redukčná mamoplastika s transplantáciou areoly 5u214.2 Redukčná mamoplastika s transplantáciou areoly  

5u215 Vloženie implantát-expanderu po ablácii prsníka pre karcinóm 5u215 Vloženie implantát-expanderu po ablácii prsníka pre karcinóm  

5u216.1 Zväčšenie prsníka vložením implantátu 5u216.1 Zväčšenie prsníka vložením implantátu  

5u216.7 Zväčšenie prsníka aplikáciou autológneho tuku 5u216.7 Zväčšenie prsníka aplikáciou autológneho tuku  

5u217.0 Mastopexia 5u217.0 Mastopexia  

5u217.1 Mastopexia s vložením prsníkových implantátov 5u217.1 Mastopexia s vložením prsníkových implantátov  

5u220.1 Výmena protetického implantátu prsníka 5u220.1 Výmena protetického implantátu prsníka  

5u220.2 Výmena expandér-implantátu prsníka 5u220.2 Výmena expandér-implantátu prsníka  

5u220.3 Výmena expandér-implantátu za implantát prsníka 5u220.3 Výmena expandér-implantátu za implantát prsníka  

5u221.0 Odstránenie protetického materiálu z prsníka s parciálnou kapsulektómiou 5u221.0 Odstránenie protetického materiálu z prsníka s parciálnou kapsulektómiou  

5u221.1 Odstránenie protetického materiálu z prsníka s totálnou kapsulektómiou 5u221.1 Odstránenie protetického materiálu z prsníka s totálnou kapsulektómiou  

5u221.x Odstránenie protetického materiálu z prsníka, ostatné 5u221.x Odstránenie protetického materiálu z prsníka  2)

5u222.0 Revízia periprotetickej kapsuly prsníka pre kontraktúru s kapsulotómiou 5u222.0 Revízia periprotetickej kapsuly prsníka pre kontraktúru s kapsulotómiou  

5u222.1 Revízia periprotetickej kapsuly prsníka pre kontraktúru s parciálnou kapsulektómiou 5u222.1 Revízia periprotetickej kapsuly prsníka pre kontraktúru s parciálnou kapsulektómiou  

5u222.2
Revízia periprotetickej kapsuly prsníka pre kontraktúru s parciálnou kapsulektómiou a neolokalizáciou 

implantátu
5u222.2

Revízia periprotetickej kapsuly prsníka pre kontraktúru s parciálnou kapsulektómiou a neolokalizáciou 

implantátu
 

5u222.3
Revízia periprotetickej kapsuly prsníka pre kontraktúru s parciálnou kapsulektómiou, výmenou a 

neolokalizáciou implantátu
5u222.3

Revízia periprotetickej kapsuly prsníka pre kontraktúru s parciálnou kapsulektómiou, výmenou a 

neolokalizáciou implantátu
 

5u222.4 Revízia periprotetickej kapsuly prsníka pre kontraktúru s totálnou kapsulektómiou 5u222.4 Revízia periprotetickej kapsuly prsníka pre kontraktúru s totálnou kapsulektómiou  

5u222.5
Revízia periprotetickej kapsuly prsníka pre kontraktúru s totálnou kapsulektomiou a neolokalizáciou 

implantátu
5u222.5

Revízia periprotetickej kapsuly prsníka pre kontraktúru s totálnou kapsulektomiou a neolokalizáciou 

implantátu
 



5u222.6
Revízia periprotetickej kapsuly prsníka pre kontraktúru s totálnou kapsulektomiou, výmenou a 

neolokalizáciou implantátu
5u222.6

Revízia periprotetickej kapsuly prsníka pre kontraktúru s totálnou kapsulektomiou, výmenou a 

neolokalizáciou implantátu
 

5u222.7 Revízia periprotetickej kapsuly prsníka pre kontraktúru s apilkáciou autológneho tuku 5u222.7 Revízia periprotetickej kapsuly prsníka pre kontraktúru s apilkáciou autológneho tuku  

5u223.0 Revízia implantátu prsníka bez výmeny 5u223.0 Revízia implantátu prsníka bez výmeny  

5u223.1 Revízia implantátu prsníka s výmenou 5u223.1 Revízia implantátu prsníka s výmenou  

5u223.2 Revízia implantátu prsníka s odstránením 5u223.2 Revízia implantátu prsníka s odstránením  

5u224 Operačná revízia periprotetickej kapsuly prsníka 5u224 Operačná revízia periprotetickej kapsuly prsníka  

5u230.1 Rekonštrukcia mamily a/alebo areoly: s použitím kožného transplantátu 5u230.1 Rekonštrukcia mamily a/alebo areoly: s použitím kožného transplantátu  

5u230.2 Rekonštrukcia mamily a/alebo areoly: s použitím miestnej lalokovej plastiky 5u230.2 Rekonštrukcia mamily a/alebo areoly: s použitím miestnej lalokovej plastiky  

5u230.x Rekonštrukcia mamily a/alebo areoly: ostatné 5u230.x Rekonštrukcia mamily a/alebo areoly: iná  2)

5u910 Incízia prsníka 5u910 Incízia prsníka  

5u911.1 Drenáž a evakuácia tekutinových kolekcií prsníka pod USG kontrolou 5u911.1 Drenáž a evakuácia tekutinových kolekcií prsníka pod USG kontrolou  

5u921 Excízia mamily alebo areoly 5u921 Excízia mamily alebo areoly  

5u922 Excízia nadpočetného prsníka alebo mamily 5u922 Excízia nadpočetného prsníka alebo mamily  

5u923 Everzia mamily 5u923 Everzia mamily  

5u991 Sutúra prsníka 5u991 Sutúra prsníka  

5v101.0 Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: tetováž: pery 5v101.0 Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: tetováž: pery  

5v101.4 Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: tetováž: ostatné časti hlavy 5v101.4 Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: tetováž: ostatné časti hlavy  

5v101.5 Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: tetováž: krk 5v101.5 Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: tetováž: krk  

5v101.6 Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: tetováž: plece a axila 5v101.6 Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: tetováž: plece a axila  

5v101.7 Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: tetováž: rameno a lakeť 5v101.7 Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: tetováž: rameno a lakeť  

5v101.8 Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: tetováž: predlaktie 5v101.8 Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: tetováž: predlaktie  

5v101.9 Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: tetováž: ruka 5v101.9 Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: tetováž: ruka  

5v101.a Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: tetováž: hrudná stena a chrbát 5v101.a Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: tetováž: hrudná stena a chrbát  

5v101.b Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: tetováž: brušná oblasť 5v101.b Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: tetováž: brušná oblasť  

5v101.c Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: tetováž: inguina a oblasť genitálií 5v101.c Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: tetováž: inguina a oblasť genitálií  

5v101.d Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: tetováž: gluteálna oblasť 5v101.d Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: tetováž: gluteálna oblasť  

5v101.e Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: tetováž: stehno a koleno 5v101.e Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: tetováž: stehno a koleno  

5v101.f Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: tetováž: predkolenie 5v101.f Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: tetováž: predkolenie  

5v101.g Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: tetováž: noha (chodidlo) 5v101.g Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: tetováž: noha (chodidlo)  

5v101.x Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: tetováž: ostatné 5v101.x Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: tetováž: ostatné  

5v102.0 Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie autológneho materiálu: pery 5v102.0 Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie autológneho materiálu: pery  

5v102.4
Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie autológneho materiálu: ostatné časti 

hlavy
5v102.4

Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie autológneho materiálu: ostatné časti 

hlavy
 

5v102.5 Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie autológneho materiálu: krk 5v102.5 Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie autológneho materiálu: krk  

5v102.6 Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie autológneho materiálu: plece a axila 5v102.6 Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie autológneho materiálu: plece a axila  

5v102.7
Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie autológneho materiálu: rameno a 

lakeť
5v102.7

Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie autológneho materiálu: rameno a 

lakeť
 

5v102.8 Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie autológneho materiálu: predlaktie 5v102.8 Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie autológneho materiálu: predlaktie  

5v102.9 Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie autológneho materiálu: ruka 5v102.9 Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie autológneho materiálu: ruka  

5v102.a
Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie autológneho materiálu: hrudná 

stena a chrbát
5v102.a

Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie autológneho materiálu: hrudná 

stena a chrbát
 

5v102.b
Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie autológneho materiálu: brušná 

oblasť
5v102.b

Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie autológneho materiálu: brušná 

oblasť
 

5v102.c
Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie autológneho materiálu: inguina a 

oblasť genitálií
5v102.c

Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie autológneho materiálu: inguina a 

oblasť genitálií
 

5v102.d
Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie autológneho materiálu: gluteálna 

oblasť
5v102.d

Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie autológneho materiálu: gluteálna 

oblasť
 



5v102.e
Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie autológneho materiálu: stehno a 

koleno
5v102.e

Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie autológneho materiálu: stehno a 

koleno
 

5v102.f Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie autológneho materiálu: predkolenie 5v102.f Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie autológneho materiálu: predkolenie  

5v102.g
Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie autológneho materiálu: 

noha/chodidlo/
5v102.g

Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie autológneho materiálu: noha / 

chodidlo/
 2)

5v102.x Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie autológneho materiálu: ostatné 5v102.x Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie autológneho materiálu: ostatné  

5v103.0 Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie xenogénneho materiálu: pery 5v103.0 Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie xenogénneho materiálu: pery  

5v103.4
Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie xenogénneho materiálu: ostatné 

časti hlavy
5v103.4

Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie xenogénneho materiálu: ostatné 

časti hlavy
 

5v103.5 Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie xenogénneho materiálu: krk 5v103.5 Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie xenogénneho materiálu: krk  

5v103.6
Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie xenogénneho materiálu: plece a 

axila
5v103.6

Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie xenogénneho materiálu: plece a 

axila
 

5v103.7
Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie xenogénneho materiálu: rameno a 

lakeť
5v103.7

Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie xenogénneho materiálu: rameno a 

lakeť
 

5v103.8 Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie xenogénneho materiálu: predlaktie 5v103.8 Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie xenogénneho materiálu: predlaktie  

5v103.9 Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie xenogénneho materiálu: ruka 5v103.9 Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie xenogénneho materiálu: ruka  

5v103.a
Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie xenogénneho materiálu: hrudná 

stena a chrbát
5v103.a

Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie xenogénneho materiálu: hrudná 

stena a chrbát
 

5v103.b
Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie xenogénneho materiálu: brušná 

oblasť
5v103.b

Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie xenogénneho materiálu: brušná 

oblasť
 

5v103.c
Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie xenogénneho materiálu: inguina a 

oblasť genitálií
5v103.c

Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie xenogénneho materiálu: inguina a 

oblasť genitálií
 

5v103.d
Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie xenogénneho materiálu: gluteálna 

oblasť
5v103.d

Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie xenogénneho materiálu: gluteálna 

oblasť
 

5v103.e
Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie xenogénneho materiálu: stehno a 

koleno
5v103.e

Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie xenogénneho materiálu: stehno a 

koleno
 

5v103.f
Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie xenogénneho materiálu: 

predkolenie
5v103.f

Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie xenogénneho materiálu: 

predkolenie
 

5v103.g
Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie xenogénneho materiálu: noha 

(chodidlo)
5v103.g

Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie xenogénneho materiálu: noha 

(chodidlo)
 

5v103.x Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie xenogénneho materiálu: ostatné 5v103.x Tetovanie a vloženie cudzieho telesa do kože a podkožia: vloženie xenogénneho materiálu: ostatné  

5v110 Otvorenie flegmóny 5v110 Otvorenie flegmóny  

5v111.0 Incízia kože a podkožia: drenáž: pery 5v111.0 Incízia kože a podkožia: drenáž: pery  

5v111.4 Incízia kože a podkožia: drenáž: ostatné časti hlavy 5v111.4 Incízia kože a podkožia: drenáž: ostatné časti hlavy  

5v111.5 Incízia kože a podkožia: drenáž: krk 5v111.5 Incízia kože a podkožia: drenáž: krk  

5v111.6 Incízia kože a podkožia: drenáž: plece a axila 5v111.6 Incízia kože a podkožia: drenáž: plece a axila  

5v111.7 Incízia kože a podkožia: drenáž: rameno a lakeť 5v111.7 Incízia kože a podkožia: drenáž: rameno a lakeť  

5v111.8 Incízia kože a podkožia: drenáž: predlaktie 5v111.8 Incízia kože a podkožia: drenáž: predlaktie  

5v111.9 Incízia kože a podkožia: drenáž: ruka 5v111.9 Incízia kože a podkožia: drenáž: ruka  

5v111.a Incízia kože a podkožia: drenáž: hrudná stena a chrbát 5v111.a Incízia kože a podkožia: drenáž: hrudná stena a chrbát  

5v111.b Incízia kože a podkožia: drenáž: brušná oblasť 5v111.b Incízia kože a podkožia: drenáž: brušná oblasť  

5v111.c Incízia kože a podkožia: drenáž: inguina a oblasť genitálií 5v111.c Incízia kože a podkožia: drenáž: inguina a oblasť genitálií  

5v111.d Incízia kože a podkožia: drenáž: gluteálna oblasť 5v111.d Incízia kože a podkožia: drenáž: gluteálna oblasť  

5v111.e Incízia kože a podkožia: drenáž: stehno a koleno 5v111.e Incízia kože a podkožia: drenáž: stehno a koleno  

5v111.f Incízia kože a podkožia: drenáž: predkolenie 5v111.f Incízia kože a podkožia: drenáž: predkolenie  

5v111.g Incízia kože a podkožia: drenáž: noha (chodidlo) 5v111.g Incízia kože a podkožia: drenáž: noha (chodidlo)  

5v111.x Incízia kože a podkožia: drenáž: ostatné 5v111.x Incízia kože a podkožia: drenáž: ostatné  

5v112.0 Incízia kože a podkožia: odstránenie cudzieho telesa: pery 5v112.0 Incízia kože a podkožia: odstránenie cudzieho telesa: pery  

5v112.4 Incízia kože a podkožia: odstránenie cudzieho telesa: ostatné časti hlavy 5v112.4 Incízia kože a podkožia: odstránenie cudzieho telesa: ostatné časti hlavy  



5v112.5 Incízia kože a podkožia: odstránenie cudzieho telesa: krk 5v112.5 Incízia kože a podkožia: odstránenie cudzieho telesa: krk  

5v112.6 Incízia kože a podkožia: odstránenie cudzieho telesa: plece a axila 5v112.6 Incízia kože a podkožia: odstránenie cudzieho telesa: plece a axila  

5v112.7 Incízia kože a podkožia: odstránenie cudzieho telesa: rameno a lakeť 5v112.7 Incízia kože a podkožia: odstránenie cudzieho telesa: rameno a lakeť  

5v112.8 Incízia kože a podkožia: odstránenie cudzieho telesa: predlaktie 5v112.8 Incízia kože a podkožia: odstránenie cudzieho telesa: predlaktie  

5v112.9 Incízia kože a podkožia: odstránenie cudzieho telesa: ruka 5v112.9 Incízia kože a podkožia: odstránenie cudzieho telesa: ruka  

5v112.a Incízia kože a podkožia: odstránenie cudzieho telesa: hrudná stena a chrbát 5v112.a Incízia kože a podkožia: odstránenie cudzieho telesa: hrudná stena a chrbát  

5v112.b Incízia kože a podkožia: odstránenie cudzieho telesa: brušná oblasť 5v112.b Incízia kože a podkožia: odstránenie cudzieho telesa: brušná oblasť  

5v112.c Incízia kože a podkožia: odstránenie cudzieho telesa: inguina a oblasť genitálií 5v112.c Incízia kože a podkožia: odstránenie cudzieho telesa: inguina a oblasť genitálií  

5v112.d Incízia kože a podkožia: odstránenie cudzieho telesa: gluteálna oblasť 5v112.d Incízia kože a podkožia: odstránenie cudzieho telesa: gluteálna oblasť  

5v112.e Incízia kože a podkožia: odstránenie cudzieho telesa: stehno a koleno 5v112.e Incízia kože a podkožia: odstránenie cudzieho telesa: stehno a koleno  

5v112.f Incízia kože a podkožia: odstránenie cudzieho telesa: predkolenie 5v112.f Incízia kože a podkožia: odstránenie cudzieho telesa: predkolenie  

5v112.g Incízia kože a podkožia: odstránenie cudzieho telesa: noha (chodidlo) 5v112.g Incízia kože a podkožia: odstránenie cudzieho telesa: noha (chodidlo)  

5v112.x Incízia kože a podkožia: odstránenie cudzieho telesa: ostatné 5v112.x Incízia kože a podkožia: odstránenie cudzieho telesa: ostatné  

5v113.0 Incízia kože a podkožia: implantácia liekového nosiča: pery 5v113.0 Incízia kože a podkožia: implantácia liekového nosiča: pery  

5v113.4 Incízia kože a podkožia: implantácia liekového nosiča: ostatné časti hlavy 5v113.4 Incízia kože a podkožia: implantácia liekového nosiča: ostatné časti hlavy  

5v113.5 Incízia kože a podkožia: implantácia liekového nosiča: krk 5v113.5 Incízia kože a podkožia: implantácia liekového nosiča: krk  

5v113.6 Incízia kože a podkožia: implantácia liekového nosiča: plece a axila 5v113.6 Incízia kože a podkožia: implantácia liekového nosiča: plece a axila  

5v113.7 Incízia kože a podkožia: implantácia liekového nosiča: rameno a lakeť 5v113.7 Incízia kože a podkožia: implantácia liekového nosiča: rameno a lakeť  

5v113.8 Incízia kože a podkožia: implantácia liekového nosiča: predlaktie 5v113.8 Incízia kože a podkožia: implantácia liekového nosiča: predlaktie  

5v113.9 Incízia kože a podkožia: implantácia liekového nosiča: ruka 5v113.9 Incízia kože a podkožia: implantácia liekového nosiča: ruka  

5v113.a Incízia kože a podkožia: implantácia liekového nosiča: hrudná stena a chrbát 5v113.a Incízia kože a podkožia: implantácia liekového nosiča: hrudná stena a chrbát  

5v113.b Incízia kože a podkožia: implantácia liekového nosiča: brušná oblasť 5v113.b Incízia kože a podkožia: implantácia liekového nosiča: brušná oblasť  

5v113.c Incízia kože a podkožia: implantácia liekového nosiča: inguina a oblasť genitálií 5v113.c Incízia kože a podkožia: implantácia liekového nosiča: inguina a oblasť genitálií  

5v113.d Incízia kože a podkožia: implantácia liekového nosiča: gluteálna oblasť 5v113.d Incízia kože a podkožia: implantácia liekového nosiča: gluteálna oblasť  

5v113.e Incízia kože a podkožia: implantácia liekového nosiča: stehno a koleno 5v113.e Incízia kože a podkožia: implantácia liekového nosiča: stehno a koleno  

5v113.f Incízia kože a podkožia: implantácia liekového nosiča: predkolenie 5v113.f Incízia kože a podkožia: implantácia liekového nosiča: predkolenie  

5v113.g Incízia kože a podkožia: implantácia liekového nosiča: noha (chodidlo) 5v113.g Incízia kože a podkožia: implantácia liekového nosiča: noha (chodidlo)  

5v113.x Incízia kože a podkožia: implantácia liekového nosiča: ostatné 5v113.x Incízia kože a podkožia: implantácia liekového nosiča: ostatné  

5v114.0 Incízia kože a podkožia: odstránenie liekového nosiča: pery 5v114.0 Incízia kože a podkožia: odstránenie liekového nosiča: pery  

5v114.4 Incízia kože a podkožia: odstránenie liekového nosiča: ostatné časti hlavy 5v114.4 Incízia kože a podkožia: odstránenie liekového nosiča: ostatné časti hlavy  

5v114.5 Incízia kože a podkožia: odstránenie liekového nosiča: krk 5v114.5 Incízia kože a podkožia: odstránenie liekového nosiča: krk  

5v114.6 Incízia kože a podkožia: odstránenie liekového nosiča: plece a axila 5v114.6 Incízia kože a podkožia: odstránenie liekového nosiča: plece a axila  

5v114.7 Incízia kože a podkožia: odstránenie liekového nosiča: rameno a lakeť 5v114.7 Incízia kože a podkožia: odstránenie liekového nosiča: rameno a lakeť  

5v114.8 Incízia kože a podkožia: odstránenie liekového nosiča: predlaktie 5v114.8 Incízia kože a podkožia: odstránenie liekového nosiča: predlaktie  

5v114.9 Incízia kože a podkožia: odstránenie liekového nosiča: ruka 5v114.9 Incízia kože a podkožia: odstránenie liekového nosiča: ruka  

5v114.a Incízia kože a podkožia: odstránenie liekového nosiča: hrudná stena a chrbát 5v114.a Incízia kože a podkožia: odstránenie liekového nosiča: hrudná stena a chrbát  

5v114.b Incízia kože a podkožia: odstránenie liekového nosiča: brušná oblasť 5v114.b Incízia kože a podkožia: odstránenie liekového nosiča: brušná oblasť  

5v114.c Incízia kože a podkožia: odstránenie liekového nosiča: inguina a oblasť genitálií 5v114.c Incízia kože a podkožia: odstránenie liekového nosiča: inguina a oblasť genitálií  

5v114.d Incízia kože a podkožia: odstránenie liekového nosiča: gluteálna oblasť 5v114.d Incízia kože a podkožia: odstránenie liekového nosiča: gluteálna oblasť  

5v114.e Incízia kože a podkožia: odstránenie liekového nosiča: stehno a koleno 5v114.e Incízia kože a podkožia: odstránenie liekového nosiča: stehno a koleno  

5v114.f Incízia kože a podkožia: odstránenie liekového nosiča: predkolenie 5v114.f Incízia kože a podkožia: odstránenie liekového nosiča: predkolenie  

5v114.g Incízia kože a podkožia: odstránenie liekového nosiča: noha (chodidlo) 5v114.g Incízia kože a podkožia: odstránenie liekového nosiča: noha (chodidlo)  

5v114.x Incízia kože a podkožia: odstránenie liekového nosiča: ostatné 5v114.x Incízia kože a podkožia: odstránenie liekového nosiča: ostatné  

5v11x.x Incízia kože a podkožia: ostatné 5v11x.x Incízia kože a podkožia: ostatné  

5v130.0
Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží bez primárneho uzavretia rany: 

pery
5v130.0

Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží bez primárneho uzavretia rany: 

pery
 

5v130.4
Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží bez primárneho uzavretia rany: 

ostatné časti hlavy
5v130.4

Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží bez primárneho uzavretia rany: 

ostatné časti hlavy
 

5v130.5
Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží bez primárneho uzavretia rany: 

krk
5v130.5

Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží bez primárneho uzavretia rany: 

krk
 



5v130.6
Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží bez primárneho uzavretia rany: 

plece a axila
5v130.6

Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží bez primárneho uzavretia rany: 

plece a axila
 

5v130.7
Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží bez primárneho uzavretia rany: 

rameno a lakeť
5v130.7

Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží bez primárneho uzavretia rany: 

rameno a lakeť
 

5v130.8
Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží bez primárneho uzavretia rany: 

predlaktie
5v130.8

Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží bez primárneho uzavretia rany: 

predlaktie
 

5v130.9
Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží bez primárneho uzavretia rany: 

ruka
5v130.9

Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží bez primárneho uzavretia rany: 

ruka
 

5v130.a
Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží bez primárneho uzavretia rany: 

hrudná stena a chrbát
5v130.a

Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží bez primárneho uzavretia rany: 

hrudná stena a chrbát
 

5v130.b
Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží bez primárneho uzavretia rany: 

brušná oblasť
5v130.b

Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží bez primárneho uzavretia rany: 

brušná oblasť
 

5v130.c
Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží bez primárneho uzavretia rany: 

inguina a oblasť genitálií
5v130.c

Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží bez primárneho uzavretia rany: 

inguina a oblasť genitálií
 

5v130.d
Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží bez primárneho uzavretia rany: 

gluteálna oblasť
5v130.d

Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží bez primárneho uzavretia rany: 

gluteálna oblasť
 

5v130.e
Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží bez primárneho uzavretia rany: 

stehno a koleno
5v130.e

Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží bez primárneho uzavretia rany: 

stehno a koleno
 

5v130.f
Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží bez primárneho uzavretia rany: 

predkolenie
5v130.f

Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží bez primárneho uzavretia rany: 

predkolenie
 

5v130.g
Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží bez primárneho uzavretia rany: 

noha (chodidlo)
5v130.g

Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží bez primárneho uzavretia rany: 

noha (chodidlo)
 

5v130.x
Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží bez primárneho uzavretia rany: 

ostatné
5v130.x

Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží bez primárneho uzavretia rany: 

ostatné
 

5v131.0
Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží s primárnym uzavretím rany: 

pery
5v131.0

Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží s primárnym uzavretím rany: 

pery
 

5v131.4
Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží s primárnym uzavretím rany: 

ostatné časti hlavy
5v131.4

Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží s primárnym uzavretím rany: 

ostatné časti hlavy
 

5v131.5 Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží s primárnym uzavretím rany: krk 5v131.5 Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží s primárnym uzavretím rany: krk  

5v131.6
Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží s primárnym uzavretím rany: 

plece a axila
5v131.6

Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží s primárnym uzavretím rany: 

plece a axila
 

5v131.7
Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží s primárnym uzavretím rany: 

rameno a lakeť
5v131.7

Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží s primárnym uzavretím rany: 

rameno a lakeť
 

5v131.8
Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží s primárnym uzavretím rany: 

predlaktie
5v131.8

Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží s primárnym uzavretím rany: 

predlaktie
 

5v131.9
Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží s primárnym uzavretím rany: 

ruka
5v131.9

Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží s primárnym uzavretím rany: 

ruka
 

5v131.a
Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží s primárnym uzavretím rany: 

hrudná stena a chrbát
5v131.a

Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží s primárnym uzavretím rany: 

hrudná stena a chrbát
 

5v131.b
Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží s primárnym uzavretím rany: 

brušná oblasť
5v131.b

Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží s primárnym uzavretím rany: 

brušná oblasť
 

5v131.c
Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží s primárnym uzavretím rany: 

inguina a oblasť genitálií
5v131.c

Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží s primárnym uzavretím rany: 

inguina a oblasť genitálií
 

5v131.d
Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží s primárnym uzavretím rany: 

gluteálna oblasť
5v131.d

Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží s primárnym uzavretím rany: 

gluteálna oblasť
 

5v131.e
Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží s primárnym uzavretím rany: 

stehno a koleno
5v131.e

Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží s primárnym uzavretím rany: 

stehno a koleno
 

5v131.f
Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží s primárnym uzavretím rany: 

predkolenie
5v131.f

Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží s primárnym uzavretím rany: 

predkolenie
 

5v131.g
Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží s primárnym uzavretím rany: 

noha (chodidlo)
5v131.g

Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží s primárnym uzavretím rany: 

noha (chodidlo)
 

5v131.x
Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží s primárnym uzavretím rany: 

ostatné
5v131.x

Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží s primárnym uzavretím rany: 

ostatné
 

5v132.0 Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: pery 5v132.0 Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: pery  

5v132.4 Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: ostatné časti hlavy 5v132.4 Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: ostatné časti hlavy  

5v132.5 Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: krk 5v132.5 Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: krk  



5v132.6 Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: plece a axila 5v132.6 Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: plece a axila  

5v132.7 Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: rameno a lakeť 5v132.7 Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: rameno a lakeť  

5v132.8 Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: predlaktie 5v132.8 Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: predlaktie  

5v132.9 Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: ruka 5v132.9 Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: ruka  

5v132.a
Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: hrudná stena a 

chrbát
5v132.a

Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: hrudná stena a 

chrbát
 

5v132.b Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: brušná stena 5v132.b Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: brušná stena  

5v132.c
Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: inguina a oblasť 

genitálií
5v132.c

Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: inguina a oblasť 

genitálií
 

5v132.d Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: gluteálna oblasť 5v132.d Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: gluteálna oblasť  

5v132.e Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: stehno a koleno 5v132.e Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: stehno a koleno  

5v132.f Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: predkolenie 5v132.f Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: predkolenie  

5v132.g Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: noha (chodidlo) 5v132.g Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: noha (chodidlo)  

5v132.x Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: ostatné 5v132.x Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: ostatné  

5v13x.x Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: ostatné 5v13x.x Lokálne operačné odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: ostatné  

5v140.0
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: pery
5v140.0

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: pery
 

5v140.4
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: ostatné časti hlavy
5v140.4

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: ostatné časti hlavy
 

5v140.5
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: krk
5v140.5

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: krk
 

5v140.6
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: plece a axila
5v140.6

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: plece a axila
 

5v140.7
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: rameno a lakeť
5v140.7

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: rameno a lakeť
 

5v140.8
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: predlaktie
5v140.8

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: predlaktie
 

5v140.9
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: ruka
5v140.9

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: ruka
 

5v140.a
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: hrudná stena a chrbát
5v140.a

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: hrudná stena a chrbát
 

5v140.b
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: brušná oblasť
5v140.b

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: brušná oblasť
 

5v140.c
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: inguina a oblasť genitálií
5v140.c

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: inguina a oblasť genitálií
 

5v140.d
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: gluteálna oblasť
5v140.d

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: gluteálna oblasť
 

5v140.e
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: stehno a koleno
5v140.e

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: stehno a koleno
 

5v140.f
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: predkolenie
5v140.f

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: predkolenie
 

5v140.g
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: noha (chodidlo)
5v140.g

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: noha (chodidlo)
 

5v140.x
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: ostatné
5v140.x

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: ostatné
 

5v141.0
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: histologicky kontrolované: pera
5v141.0

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: histologicky kontrolované: pera
 

5v141.4
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: histologicky kontrolované: iné časti hlavy
5v141.4

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: histologicky kontrolované: iné časti hlavy
 

5v141.5
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: histologicky kontrolované: krk
5v141.5

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: histologicky kontrolované: krk
 



5v141.6
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: histologicky kontrolované: plece a axila
5v141.6

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: histologicky kontrolované: plece a axila
 

5v141.7
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: histologicky kontrolované: rameno a lakeť
5v141.7

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: histologicky kontrolované: rameno a lakeť
 

5v141.8
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: histologicky kontrolované: predlaktie
5v141.8

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: histologicky kontrolované: predlaktie
 

5v141.9
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: histologicky kontrolované: ruka
5v141.9

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: histologicky kontrolované: ruka
 

5v141.a
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: histologicky kontrolované: hrudná stena a chrbát
5v141.a

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: histologicky kontrolované: hrudná stena a chrbát
 

5v141.b
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: histologicky kontrolované: oblasť brucha
5v141.b

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: histologicky kontrolované: oblasť brucha
 

5v141.c
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: histologicky kontrolované: oblasť slabín a genitálii
5v141.c

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: histologicky kontrolované: oblasť slabín a genitálii
 

5v141.d
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: histologicky kontrolované: glutea
5v141.d

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: histologicky kontrolované: glutea
 

5v141.e
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: histologicky kontrolované: stehno a koleno
5v141.e

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: histologicky kontrolované: stehno a koleno
 

5v141.f
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: histologicky kontrolované: predkolenie
5v141.f

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: histologicky kontrolované: predkolenie
 

5v141.g
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: histologicky kontrolované: chodidlo
5v141.g

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: histologicky kontrolované: chodidlo
 

5v141.x
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: histologicky kontrolované: ostatné
5v141.x

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: bez primárneho uzavretia 

rany: histologicky kontrolované: iné
 2)

5v142.0
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: pery
5v142.0

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: pery
 

5v142.4
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: ostatné časti hlavy
5v142.4

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: ostatné časti hlavy
 

5v142.5
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: krk
5v142.5

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: krk
 

5v142.6
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: plece a axila
5v142.6

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: plece a axila
 

5v142.7
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: rameno a lakeť
5v142.7

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: rameno a lakeť
 

5v142.8
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: predlaktie
5v142.8

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: predlaktie
 

5v142.9
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: ruka
5v142.9

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: ruka
 

5v142.a
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: hrudná stena a chrbát
5v142.a

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: hrudná stena a chrbát
 

5v142.b
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: brušná oblasť
5v142.b

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: brušná oblasť
 

5v142.c
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: inguina a oblasť genitálií
5v142.c

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: inguina a oblasť genitálií
 

5v142.d
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: gluteálna oblasť
5v142.d

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: gluteálna oblasť
 

5v142.e
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: stehno a koleno
5v142.e

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: stehno a koleno
 

5v142.f
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: predkolenie
5v142.f

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: predkolenie
 

5v142.g
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: noha (chodidlo)
5v142.g

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: noha (chodidlo)
 

5v142.x
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: ostatné
5v142.x

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: ostatné
 

5v143.0
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: histologicky kontrolované: pera
5v143.0

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: histologicky kontrolované: pera
 

5v143.4
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: histologicky kontrolované: iné časti hlavy
5v143.4

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: histologicky kontrolované: iné časti hlavy
 



5v143.5
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: histologicky kontrolované: krk
5v143.5

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: histologicky kontrolované: krk
 

5v143.6
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: histologicky kontrolované: plece a axila
5v143.6

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: histologicky kontrolované: plece a axila
 

5v143.7
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: histologicky kontrolované: rameno a lakeť
5v143.7

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: histologicky kontrolované: rameno a lakeť
 

5v143.8
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: histologicky kontrolované: predlaktie
5v143.8

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: histologicky kontrolované: predlaktie
 

5v143.9
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: histologicky kontrolované: ruka
5v143.9

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: histologicky kontrolované: ruka
 

5v143.a
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: histologicky kontrolované: hrudná stena a chrbát
5v143.a

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: histologicky kontrolované: hrudná stena a chrbát
 

5v143.b
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: histologicky kontrolované: oblasť brucha
5v143.b

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: histologicky kontrolované: oblasť brucha
 

5v143.c
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: histologicky kontrolované: oblasť slabín a genitálii
5v143.c

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: histologicky kontrolované: oblasť slabín a genitálii
 

5v143.d
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: histologicky kontrolované: glutea
5v143.d

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: histologicky kontrolované: glutea
 

5v143.e
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: histologicky kontrolované: stehno a koleno
5v143.e

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: histologicky kontrolované: stehno a koleno
 

5v143.f
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: histologicky kontrolované: predkolenie
5v143.f

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: histologicky kontrolované: predkolenie
 

5v143.g
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: histologicky kontrolované: chodidlo
5v143.g

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s primárnym uzavretím 

rany: histologicky kontrolované: chodidlo
 

5v144.0
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: pery
5v144.0

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: pery
 

5v144.4
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: ostatné časti hlavy
5v144.4

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: ostatné časti hlavy
 

5v144.5
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: krk
5v144.5

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: krk
 

5v144.6
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: plece a axila
5v144.6

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: plece a axila
 

5v144.7
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: rameno a lakeť
5v144.7

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: rameno a lakeť
 

5v144.8
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: predlaktie
5v144.8

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: predlaktie
 

5v144.9
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: ruka
5v144.9

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: ruka
 

5v144.a
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: hrudná stena a chrbát
5v144.a

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: hrudná stena a chrbát
 

5v144.b
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: brušná oblasť
5v144.b

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: brušná oblasť
 

5v144.c
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: inguina a oblasť genitálií
5v144.c

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: inguina a oblasť genitálií
 

5v144.d
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: gluteálna oblasť
5v144.d

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: gluteálna oblasť
 

5v144.e
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: stehno a koleno
5v144.e

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: stehno a koleno
 

5v144.f
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: predkolenie
5v144.f

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: predkolenie
 

5v144.g
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: noha (chodidlo)
5v144.g

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: noha (chodidlo)
 

5v144.x
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: ostatné
5v144.x

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: ostatné
 

5v145.0
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: mikrografická chirurgia: pera
5v145.0

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: mikrografická chirurgia: pera
 

5v145.4
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: mikrografická chirurgia: iné časti hlavy
5v145.4

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: mikrografická chirurgia: iné časti hlavy
 



5v145.5
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: mikrografická chirurgia: krk
5v145.5

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: mikrografická chirurgia: krk
 

5v145.6
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: mikrografická chirurgia: plece a axila
5v145.6

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: mikrografická chirurgia: plece a axila
 

5v145.7
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: mikrografická chirurgia: rameno a lakeť
5v145.7

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: mikrografická chirurgia: rameno a lakeť
 

5v145.8
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: mikrografická chirurgia: predlaktie
5v145.8

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: mikrografická chirurgia: predlaktie
 

5v145.9
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: mikrografická chirurgia: ruka
5v145.9

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: mikrografická chirurgia: ruka
 

5v145.a
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: mikrografická chirurgia: hrudná stena a chrbát
5v145.a

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: mikrografická chirurgia: hrudná stena a chrbát
 

5v145.b
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: mikrografická chirurgia: oblasť brucha
5v145.b

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: mikrografická chirurgia: oblasť brucha
 

5v145.c
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: mikrografická chirurgia: oblasť slabín a genitálii
5v145.c

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: mikrografická chirurgia: oblasť slabín a genitálii
 

5v145.d
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: mikrografická chirurgia: cieva
5v145.d

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: mikrografická chirurgia: cieva
 

5v145.e
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: mikrografická chirurgia: stehno a koleno
5v145.e

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: mikrografická chirurgia: stehno a koleno
 

5v145.f
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: mikrografická chirurgia: predkolenie
5v145.f

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: mikrografická chirurgia: predkolenie
 

5v145.g
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: mikrografická chirurgia: chodidlo
5v145.g

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: mikrografická chirurgia: chodidlo
 

5v145.x
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: mikrografická chirurgia: ostatné
5v145.x

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: s transplantáciou alebo 

transpozíciou: mikrografická chirurgia: iné
 2)

5v146.0 Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: pery 5v146.0 Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: pery  

5v146.4
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: ostatné časti 

hlavy
5v146.4

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: ostatné časti 

hlavy
 

5v146.5 Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: krk 5v146.5 Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: krk  

5v146.6 Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: plece a axila 5v146.6 Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: plece a axila  

5v146.7 Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: rameno a lakeť 5v146.7 Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: rameno a lakeť  

5v146.8 Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: predlaktie 5v146.8 Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: predlaktie  

5v146.9 Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: ruka 5v146.9 Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: ruka  

5v146.a
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: hrudná stena a 

chrbát
5v146.a

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: hrudná stena a 

chrbát
 

5v146.b Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: brušná oblasť 5v146.b Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: brušná oblasť  

5v146.c
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: inguina a oblasť 

genitálií
5v146.c

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: inguina a oblasť 

genitálií
 

5v146.d
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: gluteálna 

oblasť
5v146.d

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: gluteálna 

oblasť
 

5v146.e
Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: stehno a 

koleno
5v146.e

Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: stehno a 

koleno
 

5v146.f Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: predkolenie 5v146.f Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné ž+azy: predkolenie  2)

5v146.g Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: noha (chodidlo) 5v146.g Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: noha (chodidlo)  

5v146.x Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: ostatné 5v146.x Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: potné žľazy: ostatné  

5v14x.x Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: ostatné 5v14x.x Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží: ostatné  

5v150.0 Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: malá plocha: pery 5v150.0 Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: malá plocha: pery  

5v150.4
Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: malá plocha: 

ostatné časti hlavy
5v150.4

Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: malá plocha: 

ostatné časti hlavy
 



5v150.5 Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: malá plocha: krk 5v150.5 Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: malá plocha: krk  

5v150.6
Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: malá plocha: plece a 

axila
5v150.6

Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: malá plocha: plece a 

axila
 

5v150.7
Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: malá plocha: 

rameno a lakeť
5v150.7

Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: malá plocha: 

rameno a lakeť
 

5v150.8
Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: malá plocha: 

predlaktie
5v150.8

Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: malá plocha: 

predlaktie
 

5v150.9 Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: malá plocha: ruka 5v150.9 Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: malá plocha: ruka  

5v150.a
Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: malá plocha: 

hrudná stena a chrbát
5v150.a

Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: malá plocha: 

hrudná stena a chrbát
 

5v150.b
Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: malá plocha: brušná 

oblasť
5v150.b

Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: malá plocha: brušná 

oblasť
 

5v150.c
Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: malá plocha: 

inguina a oblasť genitálu
5v150.c

Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: malá plocha: 

inguina a oblasť genitálu
 

5v150.d
Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: malá plocha: 

gluteálna oblasť
5v150.d

Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: malá plocha: 

gluteálna oblasť
 

5v150.e
Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: malá plocha: stehno 

a koleno
5v150.e

Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: malá plocha: stehno 

a koleno
 

5v150.f
Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: malá plocha: 

predkolenie
5v150.f

Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: malá plocha: 

predkolenie
 

5v150.g
Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: malá plocha: noha 

(chodidlo)
5v150.g

Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: malá plocha: noha 

(chodidlo)
 

5v150.x
Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: malá plocha: 

ostatné
5v150.x

Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: malá plocha: 

ostatné
 

5v151.0 Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha: pery 5v151.0 Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha: pery  

5v151.4
Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha: 

ostatné časti hlavy
5v151.4

Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha: 

ostatné časti hlavy
 

5v151.5 Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha: krk 5v151.5 Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha: krk  

5v151.6
Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha: plece 

a axila
5v151.6

Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha: plece 

a axila
 

5v151.7
Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha: 

rameno a lakeť
5v151.7

Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha: 

rameno a lakeť
 

5v151.8
Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha: 

predlaktie
5v151.8

Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha: 

predlaktie
 

5v151.9 Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha: ruka 5v151.9 Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha: ruka  

5v151.a
Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha: 

hrudná stena a chrbát
5v151.a

Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha: 

hrudná stena a chrbát
 

5v151.b
Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha: 

brušná oblasť
5v151.b

Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha: 

brušná oblasť
 

5v151.c
Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha: 

inguina a oblasť genitálií
5v151.c

Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha: 

inguina a oblasť genitálií
 

5v151.d
Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha: 

gluteálna oblasť
5v151.d

Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha: 

gluteálna oblasť
 

5v151.e
Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha: 

stehno a koleno
5v151.e

Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha: 

stehno a koleno
 

5v151.f
Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha: 

predkolenie
5v151.f

Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha: 

predkolenie
 

5v151.g
Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha: noha 

(chodidlo)
5v151.g

Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha: noha 

(chodidlo)
 

5v151.x
Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha: 

ostatné
5v151.x

Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha: 

ostatné
 

5v152.0
Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha, s 

vložením liekového nosiča: pera
5v152.0

Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha, s 

vložením liekového nosiča: pera
 



5v152.4
Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha, s 

vložením liekového nosiča: iné časti hlavy
5v152.4

Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha, s 

vložením liekového nosiča: iné časti hlavy
 

5v152.5
Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha, s 

vložením liekového nosiča: krk
5v152.5

Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha, s 

vložením liekového nosiča: krk
 

5v152.6
Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha, s 

vložením liekového nosiča: plece a axila
5v152.6

Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha, s 

vložením liekového nosiča: plece a axila
 

5v152.7
Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha, s 

vložením liekového nosiča: rameno a lakeť
5v152.7

Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha, s 

vložením liekového nosiča: rameno a lakeť
 

5v152.8
Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha, s 

vložením liekového nosiča: predlaktie
5v152.8

Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha,s 

vložením liekového nosiča: predlaktie
 2)

5v152.9
Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha, s 

vložením liekového nosiča: ruka
5v152.9

Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha, s 

vložením liekového nosiča: ruka
 

5v152.a
Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha, s 

vložením liekového nosiča: hrudná stena a chrbát
5v152.a

Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha, s 

vložením liekového nosiča: hrudná stena a chrbát
 

5v152.b
Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha, s 

vložením liekového nosiča: brušná oblasť
5v152.b

Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha, s 

vložením liekového nosiča: brušná oblasť
 

5v152.c
Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha, s 

vložením liekového nosiča: oblasť slabín a genitálii
5v152.c

Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha, s 

vložením liekového nosiča: oblasť slabín a genitálii
 

5v152.d
Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha, s 

vložením liekového nosiča: glutea
5v152.d

Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha, s 

vložením liekového nosiča: glutea
 

5v152.e
Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha, s 

vložením liekového nosiča: stehno a koleno
5v152.e

Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha,s 

vložením liekového nosiča: stehno a koleno
 2)

5v152.f
Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha, s 

vložením liekového nosiča: predkolenie
5v152.f

Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha,s 

vložením liekového nosiča: predkolenie
 2)

5v152.g
Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha, s 

vložením liekového nosiča: chodidlo
5v152.g

Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha,s 

vložením liekového nosiča: chodidlo
 2)

5v152.x
Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha, s 

vložením liekového nosiča: ostatné
5v152.x

Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: veľká plocha, s 

vložením liekového nosiča: iné
 2)

5v153 Minitorakotómia a debridement pri empyéme 5v153 Minitorakotómia a debridement pri empyéme  

5v15x.x Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: ostatné 5v15x.x Chirurgické vyčistenie rany s odstránením poškodeného tkaniva na koži a podkoží: ostatné  

5v170 Operácie na nechtoch: incízia 5v170 Operácie na nechtoch: incízia  

5v171 Operácie na nechtoch: incízia a drenáž 5v171 Operácie na nechtoch: incízia a drenáž  

5v172 Operácie na nechtoch: trepanácia nechta 5v172 Operácie na nechtoch: trepanácia nechta  

5v173 Operácie na nechtoch: steh na nechtovom lôžku 5v173 Operácie na nechtoch: steh na nechtovom lôžku  

5v174 Operácie na nechtoch: parciálna excízia nechta 5v174 Operácie na nechtoch: parciálna excízia nechta  

5v175 Operácie na nechtoch: totálna excízia nechta 5v175 Operácie na nechtoch: totálna excízia nechta  

5v176 Operácie na nechtoch: excízia poškodeného tkaniva nechtového lôžka 5v176 Operácie na nechtoch: excízia poškodeného tkaniva nechtového lôžka  

5v177 Operácie na nechtoch: transplantácia nechtového lôžka 5v177 Operácie na nechtoch: transplantácia nechtového lôžka  

5v178 Operácie na nechtoch: implantácia umelého nechta 5v178 Operácie na nechtoch: implantácia umelého nechta  

5v179 Operácie na nechtoch: plastika nechta 5v179 Operácie na nechtoch: plastika nechta  

5v17a Operácie na nechtoch: odstránenie nechtovej matrix 5v17a Operácie na nechtoch: odstránenie nechtovej matrix  

5v17x Operácie na nechtoch: ostatné 5v17x Operácie na nechtoch: ostatné  

5v191 Excízia-operačné odstránenie sinus pilonidalis: excízia 5v191 Excízia-operačné odstránenie sinus pilonidalis: excízia  

5v192 Excízia-operačné odstránenie sinus pilonidalis: plastická rekonštrukcia 5v192 Excízia-operačné odstránenie sinus pilonidalis: plastická rekonštrukcia  

5v193 Excízia-operačné odstránenie sinus pilonidalis: ostatné 5v193 Excízia-operačné odstránenie sinus pilonidalis: ostatné  

5v194 Incízia sinus pilonidalis 5v194 Incízia sinus pilonidalis  

5v195 Odber kože od kadaverózneho darcu 5v195 Odber kože od kadaverózneho darcu  

5v19x Ostatné odstránenia poškodeného tkaniva na koži a podkoží 5v19x Ostatné odstránenia poškodeného tkaniva na koži a podkoží  

5v201.0 Jednoduchá regenerácia povrchovej kontinuity kože a podkožia: primárny steh 5v201.0 Jednoduchá regenerácia povrchovej kontinuity kože a podkožia: primárny steh  

5v201.1 Jednoduchá regenerácia povrchovej kontinuity kože a podkožia: sekundárny steh 5v201.1 Jednoduchá regenerácia povrchovej kontinuity kože a podkožia: sekundárny steh  

5v201.x Jednoduchá regenerácia povrchovej kontinuity kože a podkožia: ostatné 5v201.x Jednoduchá regenerácia povrchovej kontinuity kože a podkožia: ostatné  

5v210.0 Voľná transplantácia kože, darca (kože): čiastočný dermoepidermálny štep: pery 5v210.0 Voľná transplantácia kože, darca (kože): čiastočný dermoepidermálny štep: pery  

5v210.4 Voľná transplantácia kože, darca (kože): čiastočný dermoepidermálny štep: ostatné časti hlavy 5v210.4 Voľná transplantácia kože, darca (kože): čiastočný dermoepidermálny štep: ostatné časti hlavy  

5v210.5 Voľná transplantácia kože, darca (kože): čiastočný dermoepidermálny štep: krk 5v210.5 Voľná transplantácia kože, darca (kože): čiastočný dermoepidermálny štep: krk  



5v210.6 Voľná transplantácia kože, darca (kože): čiastočný dermoepidermálny štep: plece a axila 5v210.6 Voľná transplantácia kože, darca (kože): čiastočný dermoepidermálny štep: plece a axila  

5v210.7 Voľná transplantácia kože, darca (kože): čiastočný dermoepidermálny štep: rameno a lakeť 5v210.7 Voľná transplantácia kože, darca (kože): čiastočný dermoepidermálny štep: rameno a lakeť  

5v210.8 Voľná transplantácia kože, darca (kože): čiastočný dermoepidermálny štep: predlaktie 5v210.8 Voľná transplantácia kože, darca (kože): čiastočný dermoepidermálny štep: predlaktie  

5v210.9 Voľná transplantácia kože, darca (kože): čiastočný dermoepidermálny štep: ruka 5v210.9 Voľná transplantácia kože, darca (kože): čiastočný dermoepidermálny štep: ruka  

5v210.a Voľná transplantácia kože, darca (kože): čiastočný dermoepidermálny štep: hrudná stena a chrbát 5v210.a Voľná transplantácia kože, darca (kože): čiastočný dermoepidermálny štep: hrudná stena a chrbát  

5v210.b Voľná transplantácia kože, darca (kože): čiastočný dermoepidermálny štep: brušná oblasť 5v210.b Voľná transplantácia kože, darca (kože): čiastočný dermoepidermálny štep: brušná oblasť  

5v210.c Voľná transplantácia kože, darca (kože): čiastočný dermoepidermálny štep: inguina a oblasť genitálií 5v210.c Voľná transplantácia kože, darca (kože): čiastočný dermoepidermálny štep: inguina a oblasť genitálií  

5v210.d Voľná transplantácia kože, darca (kože): čiastočný dermoepidermálny štep: gluteálna oblasť 5v210.d Voľná transplantácia kože, darca (kože): čiastočný dermoepidermálny štep: gluteálna oblasť  

5v210.e Voľná transplantácia kože, darca (kože): čiastočný dermoepidermálny štep: stehno a koleno 5v210.e Voľná transplantácia kože, darca (kože): čiastočný dermoepidermálny štep: stehno a koleno  

5v210.f Voľná transplantácia kože, darca (kože): čiastočný dermoepidermálny štep: predkolenie 5v210.f Voľná transplantácia kože, darca (kože): čiastočný dermoepidermálny štep: predkolenie  

5v210.g Voľná transplantácia kože, darca (kože): čiastočný dermoepidermálny štep: noha (chodidlo) 5v210.g Voľná transplantácia kože, darca (kože): čiastočný dermoepidermálny štep: noha (chodidlo)  

5v210.x Voľná transplantácia kože, darca (kože): čiastočný dermoepidermálny štep: ostatné 5v210.x Voľná transplantácia kože, darca (kože): čiastočný dermoepidermálny štep: ostatné  

5v211.0 Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompletný dermoepidermálny štep: pery 5v211.0 Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompletný dermoepidermálny štep: pery  

5v211.4 Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompletný dermoepidermálny štep: ostatné časti hlavy 5v211.4 Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompletný dermoepidermálny štep: ostatné časti hlavy  

5v211.5 Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompletný dermoepidermálny štep: krk 5v211.5 Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompletný dermoepidermálny štep: krk  

5v211.6 Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompletný dermoepidermálny štep: plece a axila 5v211.6 Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompletný dermoepidermálny štep: plece a axila  

5v211.7 Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompletný dermoepidermálny štep: rameno a lakeť 5v211.7 Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompletný dermoepidermálny štep: rameno a lakeť  

5v211.8 Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompletný dermoepidermálny štep: predlaktie 5v211.8 Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompletný dermoepidermálny štep: predlaktie  

5v211.9 Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompletný dermoepidermálny štep: ruka 5v211.9 Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompletný dermoepidermálny štep: ruka  

5v211.a Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompletný dermoepidermálny štep: hrudná stena a chrbát 5v211.a Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompletný dermoepidermálny štep: hrudná stena a chrbát  

5v211.b Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompletný dermoepidermálny štep: brušná oblasť 5v211.b Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompletný dermoepidermálny štep: brušná oblasť  

5v211.c Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompletný dermoepidermálny štep: inguina a oblasť genitálií 5v211.c Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompletný dermoepidermálny štep: inguina a oblasť genitálií  

5v211.d Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompletný dermoepidermálny štep: gluteálna oblasť 5v211.d Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompletný dermoepidermálny štep: gluteálna oblasť  

5v211.e Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompletný dermoepidermálny štep: stehno a koleno 5v211.e Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompletný dermoepidermálny štep: stehno a koleno  

5v211.f Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompletný dermoepidermálny štep: predkolenie 5v211.f Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompletný dermoepidermálny štep: predkolenie  

5v211.g Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompletný dermoepidermálny štep: noha (chodidlo) 5v211.g Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompletný dermoepidermálny štep: noha (chodidlo)  

5v211.x Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompletný dermoepidermálny štep: ostatné 5v211.x Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompletný dermoepidermálny štep: ostatné  

5v212.0 Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompozitný (viactkanivový) štep: pery 5v212.0 Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompozitný /viactkanivový/ štep: pery  2)

5v212.4 Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompozitný (viactkanivový) štep: ostatné časti hlavy 5v212.4 Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompozitný /viactkanivový/ štep: ostatné časti hlavy  2)

5v212.5 Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompozitný (viactkanivový) štep: krk 5v212.5 Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompozitný /viactkanivový/ štep: krk  2)

5v212.6 Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompozitný (viactkanivový) štep: plece a axila 5v212.6 Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompozitný /viactkanivový/ štep: plece a axila  2)

5v212.7 Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompozitný (viactkanivový) štep: rameno a lakeť 5v212.7 Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompozitný /viactkanivový/ štep: rameno a lakeť  2)

5v212.8 Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompozitný (viactkanivový) štep: predlaktie 5v212.8 Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompozitný /viactkanivový/ štep: predlaktie  2)

5v212.9 Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompozitný (viactkanivový) štep: ruka 5v212.9 Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompozitný /viactkanivový/ štep: ruka  2)

5v212.a Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompozitný (viactkanivový) štep: hrudná stena a chrbát 5v212.a Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompozitný /viactkanivový/ štep: hrudná stena a chrbát  2)

5v212.b Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompozitný (viactkanivový) štep: brušná oblasť 5v212.b Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompozitný /viactkanivový/ štep: brušná oblasť  2)

5v212.c Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompozitný (viactkanivový) štep: inguina a oblasť genitálií 5v212.c Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompozitný /viactkanivový/ štep: inguina a oblasť genitálií  2)

5v212.d Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompozitný (viactkanivový) štep: gluteálna oblasť 5v212.d Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompozitný /viactkanivový/ štep: gluteálna oblasť  2)

5v212.e Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompozitný (viactkanivový) štep: stehno a koleno 5v212.e Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompozitný /viactkanivový/ štep: stehno a koleno  2)

5v212.f Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompozitný (viactkanivový) štep: predkolenie 5v212.f Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompozitný /viactkanivový/ štep: predkolenie  2)

5v212.g Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompozitný (viactkanivový) štep: noha (chodidlo) 5v212.g Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompozitný /viactkanivový/ štep: noha (chodidlo)  2)



5v212.x Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompozitný (viactkanivový) štep: ostatné 5v212.x Voľná transplantácia kože, darca (kože): kompozitný /viactkanivový/ štep: ostatné  2)

5v21x.x Voľná transplantácia kože, darca (kože): ostatné 5v21x.x Voľná transplantácia kože, darca (kože): ostatné  

5v220.0
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

pery
5v220.0

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

pery
 

5v220.4
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

ostatné časti hlavy
5v220.4

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

ostatné časti hlavy
 

5v220.5 Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, malá plocha: krk 5v220.5 Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, malá plocha: krk  

5v220.6
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

plece a axila
5v220.6

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

plece a axila
 

5v220.7
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

rameno a lakeť
5v220.7

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

rameno a lakeť
 

5v220.8
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

predlaktie
5v220.8

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

predlaktie
 

5v220.9
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

ruka
5v220.9

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

ruka
 

5v220.a
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

hrudná stena a chrbát
5v220.a

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

hrudná stena a chrbát
 

5v220.b
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

brušná oblasť
5v220.b

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

brušná oblasť
 

5v220.c
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

inguina a oblasť genitálií
5v220.c

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

inguina a oblasť genitálií
 

5v220.d
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

gluteálna oblasť
5v220.d

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

gluteálna oblasť
 

5v220.e
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

stehno a koleno
5v220.e

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

stehno a koleno
 

5v220.f
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

predkolenie
5v220.f

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

predkolenie
 

5v220.g
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

noha (chodidlo)
5v220.g

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

noha (chodidlo)
 

5v220.x
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

ostatné
5v220.x

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

ostatné
 

5v221.0
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, malá plocha: pery
5v221.0

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, malá plocha: pery
 

5v221.4
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, malá plocha: ostatné časti hlavy
5v221.4

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, malá plocha: ostatné časti hlavy
 

5v221.5
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, malá plocha: krk
5v221.5

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, malá plocha: krk
 

5v221.6
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, malá plocha: plece a axila
5v221.6

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, malá plocha: plece a axila
 

5v221.7
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, malá plocha: rameno a lakeť
5v221.7

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, malá plocha: rameno a lakeť
 

5v221.8
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, malá plocha: predlaktie
5v221.8

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, malá plocha: predlaktie
 

5v221.9
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, malá plocha: ruka
5v221.9

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, malá plocha: ruka
 

5v221.a
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, malá plocha: hrudná stena a chrbát
5v221.a

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, malá plocha: hrudná stena a chrbát
 

5v221.b
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, malá plocha: brušná oblasť
5v221.b

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, malá plocha: brušná oblasť
 

5v221.c
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, malá plocha: inguina a oblasť genitálií
5v221.c

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, malá plocha: inguina a oblasť genitálií
 

5v221.d
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, malá plocha: gluteálna oblasť
5v221.d

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, malá plocha: gluteálna oblasť
 

5v221.e
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, malá plocha: stehno a koleno
5v221.e

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, malá plocha: stehno a koleno
 

5v221.f
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, malá plocha: predkolenie
5v221.f

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, malá plocha: predkolenie
 



5v221.g
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, malá plocha: noha (chodidlo)
5v221.g

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, malá plocha: noha (chodidlo)
 

5v221.x
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, malá plocha: ostatné
5v221.x

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, malá plocha: ostatné
 

5v222.0
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

pery
5v222.0

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

pery
 

5v222.4
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

ostatné časti hlavy
5v222.4

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

ostatné časti hlavy
 

5v222.5
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

krk
5v222.5

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

krk
 

5v222.6
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

plece a axila
5v222.6

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

plece a axila
 

5v222.7
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

rameno a lakeť
5v222.7

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

rameno a lakeť
 

5v222.8
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

predlaktie
5v222.8

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

predlaktie
 

5v222.9
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

ruka
5v222.9

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

ruka
 

5v222.a
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

hrudná stena a chrbát
5v222.a

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

hrudná stena a chrbát
 

5v222.b
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

brušná oblasť
5v222.b

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

brušná oblasť
 

5v222.c
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

inguina a oblasť genitálií
5v222.c

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

inguina a oblasť genitálií
 

5v222.d
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

gluteálna oblasť
5v222.d

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

gluteálna oblasť
 

5v222.e
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

stehno a koleno
5v222.e

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

stehno a koleno
 

5v222.f
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

predkolenie
5v222.f

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

predkolenie
 

5v222.g
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

noha (chodidlo)
5v222.g

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

noha (chodidlo)
 

5v222.x
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

ostatné
5v222.x

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, malá plocha: 

ostatné
 

5v223.0 Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný (viactkanivový) štep, malá plocha: pery 5v223.0 Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný /viactkanivový/ štep, malá plocha: pery  2)

5v223.4
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný (viactkanivový) štep, malá plocha: 

ostatné časti hlavy
5v223.4

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný /viactkanivový/ štep, malá plocha: 

ostatné časti hlavy
 2)

5v223.5 Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný (viactkanivový) štep, malá plocha: krk 5v223.5 Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný /viactkanivový/ štep, malá plocha: krk  2)

5v223.6
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný (viactkanivový) štep, malá plocha: 

plece a axila
5v223.6

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný /viactkanivový/ štep, malá plocha: 

plece a axila
 2)

5v223.7
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný (viactkanivový) štep, malá plocha: 

rameno a lakeť
5v223.7

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný /viactkanivový/ štep, malá plocha: 

rameno a lakeť
 2)

5v223.8
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný (viactkanivový) štep, malá plocha: 

predlaktie
5v223.8

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný /viactkanivový/ štep, malá plocha: 

predlaktie
 2)

5v223.9 Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný (viactkanivový) štep, malá plocha: ruka 5v223.9 Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný /viactkanivový/ štep, malá plocha: ruka  2)

5v223.a
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný (viactkanivový) štep, malá plocha: 

hrudná stena a chrbát
5v223.a

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný /viactkanivový/ štep, malá plocha: 

hrudná stena a chrbát
 2)

5v223.b
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný (viactkanivový) štep, malá plocha: 

brušná oblasť
5v223.b

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný /viactkanivový/ štep, malá plocha: 

brušná oblasť
 2)

5v223.c
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný (viactkanivový) štep, malá plocha: 

inguina a oblasť genitálií
5v223.c

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný /viactkanivový/ štep, malá plocha: 

inguina a oblasť genitálií
 2)

5v223.d
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný (viactkanivový) štep, malá plocha: 

gluteálna oblasť
5v223.d

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný /viactkanivový/ štep, malá plocha: 

gluteálna oblasť
 2)

5v223.e
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný (viactkanivový) štep, malá plocha: 

stehno a koleno
5v223.e

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný /viactkanivový/ štep, malá plocha: 

stehno a koleno
 2)



5v223.f
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný (viactkanivový) štep, malá plocha: 

predkolenie
5v223.f

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný /viactkanivový/ štep, malá plocha: 

predkolenie
 2)

5v223.g
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný (viactkanivový) štep, malá plocha: noha 

(chodidlo)
5v223.g

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný /viactkanivový/ štep, malá plocha: 

noha (chodidlo)
 2)

5v223.x
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný (viactkanivový) štep, malá plocha: 

ostatné
5v223.x

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný /viactkanivový/ štep, malá plocha: 

ostatné
 2)

5v224.0
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

pery
5v224.0

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

pery
 

5v224.4
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

ostatné časti hlavy
5v224.4

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

ostatné časti hlavy
 

5v224.5 Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, veľká plocha: krk 5v224.5 Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, veľká plocha: krk  

5v224.6
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

plece a axila
5v224.6

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

plece a axila
 

5v224.7
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

rameno a lakeť
5v224.7

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

rameno a lakeť
 

5v224.8
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

predlaktie
5v224.8

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

predlaktie
 

5v224.9
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

ruka
5v224.9

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

ruka
 

5v224.a
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

hrudná stena a chrbát
5v224.a

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

hrudná stena a chrbát
 

5v224.b
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

brušná oblasť
5v224.b

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

brušná oblasť
 

5v224.c
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

inguina a oblasť genitálií
5v224.c

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

inguina a oblasť genitálií
 

5v224.d
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

gluteálna oblasť
5v224.d

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

gluteálna oblasť
 

5v224.e
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

stehno a koleno
5v224.e

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

stehno a koleno
 

5v224.f
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

predkolenie
5v224.f

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

predkolenie
 

5v224.g
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

noha (chodidlo)
5v224.g

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

noha (chodidlo)
 

5v224.x
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

ostatné
5v224.x

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

ostatné
 

5v225.0
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, veľká plocha: pery
5v225.0

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, veľká plocha: pery
 

5v225.4
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, veľká plocha: ostatné časti hlavy
5v225.4

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, veľká plocha: ostatné časti hlavy
 

5v225.5
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, veľká plocha: krk
5v225.5

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, veľká plocha: krk
 

5v225.6
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, veľká plocha: plece a axila
5v225.6

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, veľká plocha: plece a axila
 

5v225.7
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, veľká plocha: rameno a lakeť
5v225.7

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, veľká plocha: rameno a lakeť
 

5v225.8
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, veľká plocha: predlaktie
5v225.8

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, veľká plocha: predlaktie
 

5v225.9
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, veľká plocha: ruka
5v225.9

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, veľká plocha: ruka
 

5v225.a
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, veľká plocha: hrudná stena a chrbát
5v225.a

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, veľká plocha: hrudná stena a chrbát
 

5v225.b
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, veľká plocha: brušná oblasť
5v225.b

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, veľká plocha: brušná oblasť
 

5v225.c
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, veľká plocha: inguina a oblasť genitálií
5v225.c

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, veľká plocha: inguina a oblasť genitálií
 

5v225.d
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, veľká plocha: gluteálna oblasť
5v225.d

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, veľká plocha: gluteálna oblasť
 



5v225.e
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, veľká plocha: stehno a koleno
5v225.e

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, veľká plocha: stehno a koleno
 

5v225.f
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, veľká plocha: predkolenie
5v225.f

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, veľká plocha: predkolenie
 

5v225.g
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, veľká plocha: noha (chodidlo)
5v225.g

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, veľká plocha: noha (chodidlo)
 

5v225.x
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, veľká plocha: ostatné
5v225.x

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: čiastočný dermoepidermálny štep na granulujúcej 

koži, veľká plocha: ostatné
 

5v226.0
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

pery
5v226.0

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

pery
 

5v226.4
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

ostatné časti hlavy
5v226.4

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

ostatné časti hlavy
 

5v226.5
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

krk
5v226.5

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

krk
 

5v226.6
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

plece a axila
5v226.6

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

plece a axila
 

5v226.7
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

rameno a lakeť
5v226.7

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

rameno a lakeť
 

5v226.8
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

predlaktie
5v226.8

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

predlaktie
 

5v226.9
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

ruka
5v226.9

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

ruka
 

5v226.a
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

hrudná stena a chrbát
5v226.a

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

hrudná stena a chrbát
 

5v226.b
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

brušná oblasť
5v226.b

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

brušná oblasť
 

5v226.c
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

inguina a oblasť genitálií
5v226.c

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

inguina a oblasť genitálií
 

5v226.d
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

gluteálna oblasť
5v226.d

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

gluteálna oblasť
 

5v226.e
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

stehno a koleno
5v226.e

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

stehno a koleno
 

5v226.f
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

predkolenie
5v226.f

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

predkolenie
 

5v226.g
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

noha (chodidlo)
5v226.g

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

noha (chodidlo)
 

5v226.x
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

ostatné
5v226.x

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompletný dermoepidermálny štep, veľká plocha: 

ostatné
 

5v227.0 Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný (viactkanivový) štep, veľká plocha: pery 5v227.0 Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný /viactkanivový/ štep, veľká plocha: pery  2)

5v227.4
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný (viactkanivový) štep, veľká plocha: 

ostatné časti hlavy
5v227.4

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný /viactkanivový/ štep, veľká plocha: 

ostatné časti hlavy
 2)

5v227.5 Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný (viactkanivový) štep, veľká plocha: krk 5v227.5 Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný /viactkanivový/ štep, veľká plocha: krk  2)

5v227.6
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný (viactkanivový) štep, veľká plocha: 

plece a axila
5v227.6

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný /viactkanivový/ štep, veľká plocha: 

plece a axila
 2)

5v227.7
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný (viactkanivový) štep, veľká plocha: 

rameno a lakeť
5v227.7

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný /viactkanivový/ štep, veľká plocha: 

rameno a lakeť
 2)

5v227.8
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný (viactkanivový) štep, veľká plocha: 

predlaktie
5v227.8

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný /viactkanivový/ štep, veľká plocha: 

predlaktie
 2)

5v227.9 Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný (viactkanivový) štep, veľká plocha: ruka 5v227.9 Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný /viactkanivový/ štep, veľká plocha: ruka  2)

5v227.a
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný (viactkanivový) štep, veľká plocha: 

hrudná stena a chrbát
5v227.a

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný /viactkanivový/ štep, veľká plocha: 

hrudná stena a chrbát
 2)

5v227.b
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný (viactkanivový) štep, veľká plocha: 

brušná oblasť
5v227.b

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný /viactkanivový/ štep, veľká plocha: 

brušná oblasť
 2)

5v227.c
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný (viactkanivový) štep, veľká plocha: 

inguina a oblasť genitálií
5v227.c

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný /viactkanivový/ štep, veľká plocha: 

inguina a oblasť genitálií
 2)



5v227.d
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný (viactkanivový) štep, veľká plocha: 

gluteálna oblasť
5v227.d

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný /viactkanivový/ štep, veľká plocha: 

gluteálna oblasť
 2)

5v227.e
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný (viactkanivový) štep, veľká plocha: 

stehno a koleno
5v227.e

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný /viactkanivový/ štep, veľká plocha: 

stehno a koleno
 2)

5v227.f
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný (viactkanivový) štep, veľká plocha: 

predkolenie
5v227.f

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný /viactkanivový/ štep, veľká plocha: 

predkolenie
 2)

5v227.g
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný (viactkanivový) štep, veľká plocha: 

noha (chodidlo)
5v227.g

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný /viactkanivový/ štep, veľká plocha: 

noha (chodidlo)
 2)

5v227.x
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný (viactkanivový) štep, veľká plocha: 

ostatné
5v227.x

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: kompozitný /viactkanivový/ štep, veľká plocha: 

ostatné
 2)

5v228.0
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po spracovaní v 

Bedside-kite: pery
5v228.0

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po spracovaní v 

Bedside-kite: pery
 

5v228.4
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po spracovaní v 

Bedside-kite: ostatné časti hlavy
5v228.4

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po spracovaní v 

Bedside-kite: ostatné časti hlavy
 

5v228.5
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po spracovaní v 

Bedside-kite: krk
5v228.5

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po spracovaní v 

Bedside-kite: krk
 

5v228.6
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po spracovaní v 

Bedside-kite: plece a axila
5v228.6

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po spracovaní v 

Bedside-kite: plece a axila
 

5v228.7
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po spracovaní v 

Bedside-kite: rameno a lakeť
5v228.7

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po spracovaní v 

Bedside-kite: rameno a lakeť
 

5v228.8
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po spracovaní v 

Bedside-kite: predlaktie
5v228.8

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po spracovaní v 

Bedside-kite: predlaktie
 

5v228.9
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po spracovaní v 

Bedside-kite: ruka
5v228.9

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po spracovaní v 

Bedside-kite: ruka
 

5v228.a
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po spracovaní v 

Bedside-kite: hrudná stena a chrbát
5v228.a

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po spracovaní v 

Bedside-kite: hrudná stena a chrbát
 

5v228.b
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po spracovaní v 

Bedside-kite: brušná oblasť
5v228.b

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po spracovaní v 

Bedside-kite: brušná oblasť
 

5v228.c
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po spracovaní v 

Bedside-kite: inguina a oblasť genitálií
5v228.c

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po spracovaní v 

Bedside-kite: inguina a oblasť genitálií
 

5v228.d
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po spracovaní v 

Bedside-kite: gluteálna oblasť
5v228.d

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po spracovaní v 

Bedside-kite: gluteálna oblasť
 

5v228.e
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po spracovaní v 

Bedside-kite: stehno a koleno
5v228.e

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po spracovaní v 

Bedside-kite: stehno a koleno
 

5v228.f
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po spracovaní v 

Bedside-kite: predkolenie
5v228.f

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po spracovaní v 

Bedside-kite: predkolenie
 

5v228.g
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po spracovaní v 

Bedside-kite: noha (chodidlo)
5v228.g

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po spracovaní v 

Bedside-kite: noha (chodidlo)
 

5v228.x
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po spracovaní v 

Bedside-kite: ostatné
5v228.x

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po spracovaní v 

Bedside-kite: ostatné
 

5v229.0
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po laboratórnom 

spracovaní v krátkom procese: pery
5v229.0

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po laboratórnom 

spracovaní v krátkom procese: pery
 

5v229.4
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po laboratórnom 

spracovaní v krátkom procese: ostatné časti hlavy
5v229.4

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po laboratórnom 

spracovaní v krátkom procese: ostatné časti hlavy
 

5v229.5
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po laboratórnom 

spracovaní v krátkom procese: krk
5v229.5

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po laboratórnom 

spracovaní v krátkom procese: krk
 

5v229.6
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po laboratórnom 

spracovaní v krátkom procese: plece a axila
5v229.6

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po laboratórnom 

spracovaní v krátkom procese: plece a axila
 

5v229.7
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po laboratórnom 

spracovaní v krátkom procese: rameno a lakeť
5v229.7

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po laboratórnom 

spracovaní v krátkom procese: rameno a lakeť
 

5v229.8
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po laboratórnom 

spracovaní v krátkom procese: predlaktie
5v229.8

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po laboratórnom 

spracovaní v krátkom procese: predlaktie
 

5v229.9
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po laboratórnom 

spracovaní v krátkom procese: ruka
5v229.9

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po laboratórnom 

spracovaní v krátkom procese: ruka
 

5v229.a
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po laboratórnom 

spracovaní v krátkom procese: hrudná stena a chrbát
5v229.a

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po laboratórnom 

spracovaní v krátkom procese: hrudná stena a chrbát
 

5v229.b
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po laboratórnom 

spracovaní v krátkom procese: brušná oblasť
5v229.b

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po laboratórnom 

spracovaní v krátkom procese: brušná oblasť
 



5v229.c
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po laboratórnom 

spracovaní v krátkom procese: inguina a oblasť genitálií
5v229.c

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po laboratórnom 

spracovaní v krátkom procese: inguina a oblasť genitálií
 

5v229.d
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po laboratórnom 

spracovaní v krátkom procese: gluteálna oblasť
5v229.d

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po laboratórnom 

spracovaní v krátkom procese: gluteálna oblasť
 

5v229.e
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po laboratórnom 

spracovaní v krátkom procese: stehno a koleno
5v229.e

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po laboratórnom 

spracovaní v krátkom procese: stehno a koleno
 

5v229.f
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po laboratórnom 

spracovaní v krátkom procese: predkolenie
5v229.f

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po laboratórnom 

spracovaní v krátkom procese: predkolenie
 

5v229.g
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po laboratórnom 

spracovaní v krátkom procese: noha (chodidlo)
5v229.g

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po laboratórnom 

spracovaní v krátkom procese: noha (chodidlo)
 

5v229.x
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po laboratórnom 

spracovaní v krátkom procese: ostatné
5v229.x

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: suspenzia epitelových buniek po laboratórnom 

spracovaní v krátkom procese: ostatné
 

5v22a.0
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, malá 

plocha: pery
5v22a.0

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, malá 

plocha: pery
 

5v22a.4
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, malá 

plocha: ostatné časti hlavy
5v22a.4

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, malá 

plocha: ostatné časti hlavy
 

5v22a.5
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, malá 

plocha: krk
5v22a.5

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, malá 

plocha: krk
 

5v22a.6
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, malá 

plocha: plece a axila
5v22a.6

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, malá 

plocha: plece a axila
 

5v22a.7
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, malá 

plocha: rameno a lakeť
5v22a.7

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, malá 

plocha: rameno a lakeť
 

5v22a.8
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, malá 

plocha: predlaktie
5v22a.8

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, malá 

plocha: predlaktie
 

5v22a.9
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, malá 

plocha: ruka
5v22a.9

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, malá 

plocha: ruka
 

5v22a.a
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, malá 

plocha: hrudná stena a chrbát
5v22a.a

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, malá 

plocha: hrudná stena a chrbát
 

5v22a.b
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, malá 

plocha: brušná oblasť
5v22a.b

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, malá 

plocha: brušná oblasť
 

5v22a.c
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, malá 

plocha: inguina a oblasť genitálií
5v22a.c

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, malá 

plocha: inguina a oblasť genitálií
 

5v22a.d
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, malá 

plocha: gluteálna oblasť
5v22a.d

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, malá 

plocha: gluteálna oblasť
 

5v22a.e
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, malá 

plocha: stehno a koleno
5v22a.e

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, malá 

plocha: stehno a koleno
 

5v22a.f
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, malá 

plocha: predkolenie
5v22a.f

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, malá 

plocha: predkolenie
 

5v22a.g
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, malá 

plocha: noha (chodidlo)
5v22a.g

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, malá 

plocha: noha (chodidlo)
 

5v22a.x
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, malá 

plocha: ostatné
5v22a.x

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, malá 

plocha: ostatné
 

5v22b.0
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, veľká 

plocha: pery
5v22b.0

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, veľká 

plocha: pery
 

5v22b.4
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, veľká 

plocha: ostatné časti hlavy
5v22b.4

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, veľká 

plocha: ostatné časti hlavy
 

5v22b.5
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, veľká 

plocha: krk
5v22b.5

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, veľká 

plocha: krk
 

5v22b.6
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, veľká 

plocha: plece a axila
5v22b.6

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, veľká 

plocha: plece a axila
 

5v22b.7
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, veľká 

plocha: rameno a lakeť
5v22b.7

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, veľká 

plocha: rameno a lakeť
 

5v22b.8
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, veľká 

plocha: predlaktie
5v22b.8

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, veľká 

plocha: predlaktie
 

5v22b.9
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, veľká 

plocha: ruka
5v22b.9

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, veľká 

plocha: ruka
 

5v22b.a
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, veľká 

plocha: hrudná stena a chrbát
5v22b.a

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, veľká 

plocha: hrudná stena a chrbát
 



5v22b.b
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, veľká 

plocha: brušná oblasť
5v22b.b

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, veľká 

plocha: brušná oblasť
 

5v22b.c
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, veľká 

plocha: inguina a oblasť genitálií
5v22b.c

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, veľká 

plocha: inguina a oblasť genitálií
 

5v22b.d
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, veľká 

plocha: gluteálna oblasť
5v22b.d

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, veľká 

plocha: gluteálna oblasť
 

5v22b.e
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, veľká 

plocha: stehno a koleno
5v22b.e

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, veľká 

plocha: stehno a koleno
 

5v22b.f
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, veľká 

plocha: predkolenie
5v22b.f

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, veľká 

plocha: predkolenie
 

5v22b.g
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, veľká 

plocha: noha (chodidlo)
5v22b.g

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, veľká 

plocha: noha (chodidlo)
 

5v22b.x
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, veľká 

plocha: ostatné
5v22b.x

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: náhrada kože kultivovanými keratinocytmi, veľká 

plocha: ostatné
 

5v22c.0
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, malá plocha: pery
5v22c.0

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, malá plocha: pery
 

5v22c.4
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, malá plocha: ostatné časti hlavy
5v22c.4

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, malá plocha: ostatné časti hlavy
 

5v22c.5
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, malá plocha: krk
5v22c.5

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, malá plocha: krk
 

5v22c.6
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, malá plocha: plece a axila
5v22c.6

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, malá plocha: plece a axila
 

5v22c.7
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, malá plocha: rameno a lakeť
5v22c.7

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, malá plocha: rameno a lakeť
 

5v22c.8
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, malá plocha: predlaktie
5v22c.8

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, malá plocha: predlaktie
 

5v22c.9
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, malá plocha: ruka
5v22c.9

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, malá plocha: ruka
 

5v22c.a
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, malá plocha: hrudná stena a chrbát
5v22c.a

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, malá plocha: hrudná stena a chrbát
 

5v22c.b
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, malá plocha: brušná oblasť
5v22c.b

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, malá plocha: brušná oblasť
 

5v22c.c
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, malá plocha: inguina a oblasť genitálu
5v22c.c

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, malá plocha: inguina a oblasť genitálu
 

5v22c.d
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, malá plocha: gluteálna oblasť
5v22c.d

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, malá plocha: gluteálna oblasť
 

5v22c.e
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, malá plocha: stehno a koleno
5v22c.e

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, malá plocha: stehno a koleno
 

5v22c.f
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, malá plocha: predkolenie
5v22c.f

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, malá plocha: predkolenie
 

5v22c.g
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, malá plocha: noha (chodidlo)
5v22c.g

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, malá plocha: noha (chodidlo)
 

5v22c.x
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, malá plocha: ostatné
5v22c.x

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, malá plocha: ostatné
 

5v22d.0
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, veľká plocha: pery
5v22d.0

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, veľká plocha: pery
 

5v22d.4
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, veľká plocha: ostatné časti hlavy
5v22d.4

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, veľká plocha: ostatné časti hlavy
 

5v22d.5
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, veľká plocha: krk
5v22d.5

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, veľká plocha: krk
 

5v22d.6
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, veľká plocha: plece a axila
5v22d.6

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, veľká plocha: plece a axila
 

5v22d.7
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, veľká plocha: rameno a lakeť
5v22d.7

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, veľká plocha: rameno a lakeť
 

5v22d.8
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, veľká plocha: predlaktie
5v22d.8

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, veľká plocha: predlaktie
 

5v22d.9
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, veľká plocha: ruka
5v22d.9

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, veľká plocha: ruka
 



5v22d.a
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, veľká plocha: hrudná stena a chrbát
5v22d.a

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, veľká plocha: hrudná stena a chrbát
 

5v22d.b
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, veľká plocha: brušná oblasť
5v22d.b

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, veľká plocha: brušná oblasť
 

5v22d.c
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, veľká plocha: inguina a oblasť genitálií
5v22d.c

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, veľká plocha: inguina a oblasť genitálií
 

5v22d.d
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, veľká plocha: gluteálna oblasť
5v22d.d

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, veľká plocha: gluteálna oblasť
 

5v22d.e
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, veľká plocha: stehno a koleno
5v22d.e

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, veľká plocha: stehno a koleno
 

5v22d.f
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, veľká plocha: predkolenie
5v22d.f

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, veľká plocha: predkolenie
 

5v22d.g
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, veľká plocha: noha (chodidlo)
5v22d.g

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, veľká plocha: noha (chodidlo)
 

5v22d.x
Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, veľká plocha: ostatné
5v22d.x

Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: permanentná kožná plastika materiálom náhradnej 

kože, veľká plocha: ostatné
 

5v22e Voľná transplantácia kože fixovaná podtlakovým systémom hojenia rán (NPWT) 5v22e Voľná transplantácia kože fixovaná podtlakovým systémom hojenia rán (NPWT)  

5v22x.x Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: ostatné 5v22x.x Voľná transplantácia kože, príjemca transplantátu: ostatné  

5v230.0 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, malá plocha: pery 5v230.0 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, malá plocha: pery  

5v230.4 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, malá plocha: ostatné časti hlavy 5v230.4 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, malá plocha: ostatné časti hlavy  

5v230.5 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, malá plocha: krk 5v230.5 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, malá plocha: krk  

5v230.6 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, malá plocha: plece a axila 5v230.6 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, malá plocha: plece a axila  

5v230.7 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, malá plocha: rameno a lakeť 5v230.7 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, malá plocha: rameno a lakeť  

5v230.8 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, malá plocha: predlaktie 5v230.8 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, malá plocha: predlaktie  

5v230.9 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, malá plocha: ruka 5v230.9 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, malá plocha: ruka  

5v230.a Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, malá plocha: hrudná stena a chrbát 5v230.a Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, malá plocha: hrudná stena a chrbát  

5v230.b Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, malá plocha: brušná oblasť 5v230.b Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, malá plocha: brušná oblasť  

5v230.c Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, malá plocha: inguina a oblasť genitálií 5v230.c Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, malá plocha: inguina a oblasť genitálií  

5v230.d Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, malá plocha: gluteálna oblasť 5v230.d Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, malá plocha: gluteálna oblasť  

5v230.e Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, malá plocha: stehno a koleno 5v230.e Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, malá plocha: stehno a koleno  

5v230.f Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, malá plocha: predkolenie 5v230.f Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, malá plocha: predkolenie  

5v230.g Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, malá plocha: noha (chodidlo) 5v230.g Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, malá plocha: noha (chodidlo)  

5v230.x Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, malá plocha: ostatné 5v230.x Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, malá plocha: ostatné  

5v231.0 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, malá plocha: pery 5v231.0 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, malá plocha: pery  

5v231.4
Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, malá plocha: ostatné časti 

hlavy
5v231.4

Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, malá plocha: ostatné časti 

hlavy
 

5v231.5 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, malá plocha: krk 5v231.5 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, malá plocha: krk  

5v231.6 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, malá plocha: plece a axila 5v231.6 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, malá plocha: plece a axila  

5v231.7 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, malá plocha: rameno a lakeť 5v231.7 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, malá plocha: rameno a lakeť  

5v231.8 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, malá plocha: predlaktie 5v231.8 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, malá plocha: predlaktie  

5v231.9 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, malá plocha: ruka 5v231.9 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, malá plocha: ruka  

5v231.a
Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, malá plocha: hrudná stena a 

chrbát
5v231.a

Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, malá plocha: hrudná stena a 

chrbát
 

5v231.b Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, malá plocha: brušná oblasť 5v231.b Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, malá plocha: brušná oblasť  

5v231.c
Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, malá plocha: inguina a oblasť 

genitálií
5v231.c

Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, malá plocha: inguina a oblasť 

genitálií
 



5v231.d Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, malá plocha: gluteálna oblasť 5v231.d Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, malá plocha: gluteálna oblasť  

5v231.e Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, malá plocha: stehno a koleno 5v231.e Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, malá plocha: stehno a koleno  

5v231.f Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, malá plocha: predkolenie 5v231.f Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, malá plocha: predkolenie  

5v231.g Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, malá plocha: noha (chodidlo) 5v231.g Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, malá plocha: noha (chodidlo)  

5v231.x Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, malá plocha: ostatné 5v231.x Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, malá plocha: ostatné  

5v232.0 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, malá plocha: pery 5v232.0 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, malá plocha: pery  

5v232.4 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, malá plocha: ostatné časti hlavy 5v232.4 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, malá plocha: ostatné časti hlavy  

5v232.5 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, malá plocha: krk 5v232.5 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, malá plocha: krk  

5v232.6 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, malá plocha: plece a axila 5v232.6 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, malá plocha: plece a axila  

5v232.7 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, malá plocha: rameno a lakeť 5v232.7 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, malá plocha: rameno a lakeť  

5v232.8 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, malá plocha: predlaktie 5v232.8 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, malá plocha: predlaktie  

5v232.9 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, malá plocha: ruka 5v232.9 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, malá plocha: ruka  

5v232.a Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, malá plocha: hrudná stena a chrbát 5v232.a Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, malá plocha: hrudná stena a chrbát  

5v232.b Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, malá plocha: brušná oblasť 5v232.b Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, malá plocha: brušná oblasť  

5v232.c Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, malá plocha: inguina a oblasť genitálií 5v232.c Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, malá plocha: inguina a oblasť genitálií  

5v232.d Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, malá plocha: gluteálna oblasť 5v232.d Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, malá plocha: gluteálna oblasť  

5v232.e Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, malá plocha: stehno a koleno 5v232.e Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, malá plocha: stehno a koleno  

5v232.f Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, malá plocha: predkolenie 5v232.f Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, malá plocha: predkolenie  

5v232.g Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, malá plocha: noha (chodidlo) 5v232.g Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, malá plocha: noha (chodidlo)  

5v232.x Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, malá plocha: ostatné 5v232.x Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, malá plocha: ostatné  

5v233.0 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, malá plocha: pery 5v233.0 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, malá plocha: pery  

5v233.4
Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, malá plocha: ostatné časti 

hlavy
5v233.4

Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, malá plocha: ostatné časti 

hlavy
 

5v233.5 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, malá plocha: krk 5v233.5 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, malá plocha: krk  

5v233.6 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, malá plocha: plece a axila 5v233.6 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, malá plocha: plece a axila  

5v233.7
Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, malá plocha: rameno a 

lakeť
5v233.7

Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, malá plocha: rameno a 

lakeť
 

5v233.8 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, malá plocha: predlaktie 5v233.8 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, malá plocha: predlaktie  

5v233.9 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, malá plocha: ruka 5v233.9 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, malá plocha: ruka  

5v233.a
Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, malá plocha: hrudná stena 

a chrbát
5v233.a

Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, malá plocha: hrudná stena 

a chrbát
 

5v233.b Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, malá plocha: brušná oblasť 5v233.b Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, malá plocha: brušná oblasť  

5v233.c
Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, malá plocha: inguina a 

oblasť genitálií
5v233.c

Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, malá plocha: inguina a 

oblasť genitálií
 

5v233.d
Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, malá plocha: gluteálna 

oblasť
5v233.d

Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, malá plocha: gluteálna 

oblasť
 



5v233.e
Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, malá plocha: stehno a 

koleno
5v233.e

Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, malá plocha: stehno a 

koleno
 

5v233.f Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, malá plocha: predkolenie 5v233.f Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, malá plocha: predkolenie  

5v233.g
Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, malá plocha: noha 

(chodidlo)
5v233.g

Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, malá plocha: noha 

(chodidlo)
 

5v233.x Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, malá plocha: ostatné 5v233.x Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, malá plocha: ostatné  

5v234.0 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, malá plocha: pery 5v234.0 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, malá plocha: pery  

5v234.4 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, malá plocha: ostatné časti hlavy 5v234.4 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, malá plocha: ostatné časti hlavy  

5v234.5 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, malá plocha: krk 5v234.5 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, malá plocha: krk  

5v234.6 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, malá plocha: plece a axila 5v234.6 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, malá plocha: plece a axila  

5v234.7 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, malá plocha: rameno a lakeť 5v234.7 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, malá plocha: rameno a lakeť  

5v234.8 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, malá plocha: predlaktie 5v234.8 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, malá plocha: predlaktie  

5v234.9 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, malá plocha: ruka 5v234.9 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, malá plocha: ruka  

5v234.a Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, malá plocha: hrudná stena a chrbát 5v234.a Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, malá plocha: hrudná stena a chrbát  

5v234.b Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, malá plocha: brušná oblasť 5v234.b Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, malá plocha: brušná oblasť  

5v234.c Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, malá plocha: inguina a oblasť genitálií 5v234.c Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, malá plocha: inguina a oblasť genitálií  

5v234.d Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, malá plocha: gluteálna oblasť 5v234.d Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, malá plocha: gluteálna oblasť  

5v234.e Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, malá plocha: stehno a koleno 5v234.e Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, malá plocha: stehno a koleno  

5v234.f Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, malá plocha: predkolenie 5v234.f Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, malá plocha: predkolenie  

5v234.g Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, malá plocha: noha (chodidlo) 5v234.g Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, malá plocha: noha (chodidlo)  

5v234.x Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, malá plocha: ostatné 5v234.x Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, malá plocha: ostatné  

5v235.0 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, veľká plocha: pery 5v235.0 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, veľká plocha: pery  

5v235.4 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, veľká plocha: ostatné časti hlavy 5v235.4 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, veľká plocha: ostatné časti hlavy  

5v235.5 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, veľká plocha: krk 5v235.5 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, veľká plocha: krk  

5v235.6 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, veľká plocha: plece a axila 5v235.6 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, veľká plocha: plece a axila  

5v235.7 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, veľká plocha: rameno a lakeť 5v235.7 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, veľká plocha: rameno a lakeť  

5v235.8 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, veľká plocha: predlaktie 5v235.8 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, veľká plocha: predlaktie  

5v235.9 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, veľká plocha: ruka 5v235.9 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, veľká plocha: ruka  

5v235.a Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, veľká plocha: hrudná stena a chrbát 5v235.a Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, veľká plocha: hrudná stena a chrbát  

5v235.b Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, veľká plocha: brušná oblasť 5v235.b Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, veľká plocha: brušná oblasť  

5v235.c Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, veľká plocha: inguina a oblasť genitálií 5v235.c Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, veľká plocha: inguina a oblasť genitálií  

5v235.d Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, veľká plocha: gluteálna oblasť 5v235.d Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, veľká plocha: gluteálna oblasť  

5v235.e Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, veľká plocha: stehno a koleno 5v235.e Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, veľká plocha: stehno a koleno  

5v235.f Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, veľká plocha: predkolenie 5v235.f Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, veľká plocha: predkolenie  

5v235.g Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, veľká plocha: noha (chodidlo) 5v235.g Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, veľká plocha: noha (chodidlo)  

5v235.x Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, veľká plocha: ostatné 5v235.x Lokálna laloková plastika kože a podkožia: dilatačná plastika, veľká plocha: ostatné  

5v236.0 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, veľká plocha: pery 5v236.0 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, veľká plocha: pery  

5v236.4
Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, veľká plocha: ostatné časti 

hlavy
5v236.4

Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, veľká plocha: ostatné časti 

hlavy
 

5v236.5 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, veľká plocha: krk 5v236.5 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, veľká plocha: krk  

5v236.6 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, veľká plocha: plece a axila 5v236.6 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, veľká plocha: plece a axila  

5v236.7 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, veľká plocha: rameno a lakeť 5v236.7 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, veľká plocha: rameno a lakeť  



5v236.8 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, veľká plocha: predlaktie 5v236.8 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, veľká plocha: predlaktie  

5v236.9 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, veľká plocha: ruka 5v236.9 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, veľká plocha: ruka  

5v236.a
Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, veľká plocha: hrudná stena a 

chrbát
5v236.a

Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, veľká plocha: hrudná stena a 

chrbát
 

5v236.b Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, veľká plocha: brušná oblasť 5v236.b Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, veľká plocha: brušná oblasť  

5v236.c
Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, veľká plocha: inguina a oblasť 

genitálií
5v236.c

Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, veľká plocha: inguina a oblasť 

genitálií
 

5v236.d Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, veľká plocha: gluteálna oblasť 5v236.d Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, veľká plocha: gluteálna oblasť  

5v236.e Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, veľká plocha: stehno a koleno 5v236.e Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, veľká plocha: stehno a koleno  

5v236.f Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, veľká plocha: predkolenie 5v236.f Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, veľká plocha: predkolenie  

5v236.g Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, veľká plocha: noha (chodidlo) 5v236.g Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, veľká plocha: noha (chodidlo)  

5v236.x Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, veľká plocha: ostatné 5v236.x Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika rotovaným lalokom, veľká plocha: ostatné  

5v237.0 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, veľká plocha: pery 5v237.0 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, veľká plocha: pery  

5v237.4 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, veľká plocha: ostatné časti hlavy 5v237.4 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika,veľká plocha: ostatné časti hlavy  2)

5v237.5 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, veľká plocha: krk 5v237.5 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, veľká plocha: krk  

5v237.6 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, veľká plocha: plece a axila 5v237.6 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, veľká plocha: plece a axila  

5v237.7 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, veľká plocha: rameno a lakeť 5v237.7 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, veľká plocha: rameno a lakeť  

5v237.8 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, veľká plocha: predlaktie 5v237.8 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, veľká plocha: predlaktie  

5v237.9 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, veľká plocha: ruka 5v237.9 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, veľká plocha: ruka  

5v237.a Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, veľká plocha: hrudná stena a chrbát 5v237.a Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, veľká plocha: hrudná stena a chrbát  

5v237.b Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, veľká plocha: brušná oblasť 5v237.b Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, veľká plocha: brušná oblasť  

5v237.c Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, veľká plocha: inguina a oblasť genitálií 5v237.c Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, veľká plocha: inguina a oblasť genitálií  

5v237.d Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, veľká plocha: gluteálna oblasť 5v237.d Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, veľká plocha: gluteálna oblasť  

5v237.e Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, veľká plocha: stehno a koleno 5v237.e Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, veľká plocha: stehno a koleno  

5v237.f Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, veľká plocha: predkolenie 5v237.f Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, veľká plocha: predkolenie  

5v237.g Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, veľká plocha: noha (chodidlo) 5v237.g Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, veľká plocha: noha (chodidlo)  

5v237.x Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, veľká plocha: ostatné 5v237.x Lokálna laloková plastika kože a podkožia: transpozičná plastika, veľká plocha: ostatné  

5v238.0 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, veľká plocha: pery 5v238.0 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, veľká plocha: pery  

5v238.4
Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, veľká plocha: ostatné časti 

hlavy
5v238.4

Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, veľká plocha: ostatné časti 

hlavy
 

5v238.5 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, veľká plocha: krk 5v238.5 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, veľká plocha: krk  

5v238.6 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, veľká plocha: plece a axila 5v238.6 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, veľká plocha: plece a axila  

5v238.7
Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, veľká plocha: rameno a 

lakeť
5v238.7

Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, veľká plocha: rameno a 

lakeť
 

5v238.8 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, veľká plocha: predlaktie 5v238.8 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, veľká plocha: predlaktie  

5v238.9 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, veľká plocha: ruka 5v238.9 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, veľká plocha: ruka  



5v238.a
Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, veľká plocha: hrudná stena 

a chrbát
5v238.a

Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, veľká plocha: hrudná stena 

a chrbát
 

5v238.b
Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, veľká plocha: brušná 

oblasť
5v238.b

Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, veľká plocha: brušná 

oblasť
 

5v238.c
Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, veľká plocha: inguina a 

oblasť genitálií
5v238.c

Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, veľká plocha: inguina a 

oblasť genitálií
 

5v238.d
Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, veľká plocha: gluteálna 

oblasť
5v238.d

Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, veľká plocha: gluteálna 

oblasť
 

5v238.e
Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, veľká plocha: stehno a 

koleno
5v238.e

Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, veľká plocha: stehno a 

koleno
 

5v238.f Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, veľká plocha: predkolenie 5v238.f Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, veľká plocha: predkolenie  

5v238.g
Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, veľká plocha: noha 

(chodidlo)
5v238.g

Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, veľká plocha: noha 

(chodidlo)
 

5v238.x Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, veľká plocha: ostatné 5v238.x Lokálna laloková plastika kože a podkožia: plastika ostrovčekovitého laloka, veľká plocha: ostatné  

5v239.0 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, veľká plocha: pery 5v239.0 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, veľká plocha: pery  

5v239.4 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, veľká plocha: ostatné časti hlavy 5v239.4 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, veľká plocha: ostatné časti hlavy  

5v239.5 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, veľká plocha: krk 5v239.5 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, veľká plocha: krk  

5v239.6 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, veľká plocha: plece a axila 5v239.6 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, veľká plocha: plece a axila  

5v239.7 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, veľká plocha: rameno a lakeť 5v239.7 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, veľká plocha: rameno a lakeť  

5v239.8 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, veľká plocha: predlaktie 5v239.8 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, veľká plocha: predlaktie  

5v239.9 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, veľká plocha: ruka 5v239.9 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, veľká plocha: ruka  

5v239.a Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, veľká plocha: hrudná stena a chrbát 5v239.a Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, veľká plocha: hrudná stena a chrbát  

5v239.b Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, veľká plocha: brušná oblasť 5v239.b Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, veľká plocha: brušná oblasť  

5v239.c Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, veľká plocha: inguina a oblasť genitálií 5v239.c Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, veľká plocha: inguina a oblasť genitálií  

5v239.d Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, veľká plocha: gluteálna oblasť 5v239.d Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, veľká plocha: gluteálna oblasť  

5v239.e Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, veľká plocha: stehno a koleno 5v239.e Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, veľká plocha: stehno a koleno  

5v239.f Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, veľká plocha: predkolenie 5v239.f Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, veľká plocha: predkolenie  

5v239.g Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, veľká plocha: noha (chodidlo) 5v239.g Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, veľká plocha: noha (chodidlo)  

5v239.x Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, veľká plocha: ostatné 5v239.x Lokálna laloková plastika kože a podkožia: Z-plastika, veľká plocha: ostatné  

5v23a.0 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, malá plocha: pery 5v23a.0 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, malá plocha: pery  

5v23a.4 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, malá plocha: ostatné časti hlavy 5v23a.4 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, malá plocha: ostatné časti hlavy  

5v23a.5 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, malá plocha: krk 5v23a.5 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, malá plocha: krk  

5v23a.6 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, malá plocha: plece a axila 5v23a.6 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, malá plocha: plece a axila  

5v23a.7 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, malá plocha: rameno a lakeť 5v23a.7 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, malá plocha: rameno a lakeť  

5v23a.8 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, malá plocha: predlaktie 5v23a.8 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, malá plocha: predlaktie  

5v23a.9 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, malá plocha: ruka 5v23a.9 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, malá plocha: ruka  

5v23a.a Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, malá plocha: hrudná stena a chrbát 5v23a.a Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, malá plocha: hrudná stena a chrbát  

5v23a.b Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, malá plocha: brušná oblasť 5v23a.b Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, malá plocha: brušná oblasť  

5v23a.c Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, malá plocha: inguina a oblasť genitálií 5v23a.c Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, malá plocha: inguina a oblasť genitálií  

5v23a.d Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, malá plocha: gluteálna oblasť 5v23a.d Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, malá plocha: gluteálna oblasť  

5v23a.e Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, malá plocha: stehno a koleno 5v23a.e Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, malá plocha: stehno a koleno  

5v23a.f Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, malá plocha: predkolenie 5v23a.f Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, malá plocha: predkolenie  

5v23a.g Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, malá plocha: noha (chodidlo) 5v23a.g Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, malá plocha: noha (chodidlo)  

5v23a.x Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, malá plocha: ostatné 5v23a.x Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, malá plocha: ostatné  

5v23b.0 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, veľká plocha: pery 5v23b.0 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, veľká plocha: pery  

5v23b.4 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, veľká plocha: ostatné časti hlavy 5v23b.4 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, veľká plocha: ostatné časti hlavy  

5v23b.5 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, veľká plocha: krk 5v23b.5 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, veľká plocha: krk  

5v23b.6 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, veľká plocha: plece a axila 5v23b.6 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, veľká plocha: plece a axila  



5v23b.7 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, veľká plocha: rameno a lakeť 5v23b.7 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, veľká plocha: rameno a lakeť  

5v23b.8 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, veľká plocha: predlaktie 5v23b.8 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, veľká plocha: predlaktie  

5v23b.9 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, veľká plocha: ruka 5v23b.9 Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, veľká plocha: ruka  

5v23b.a Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, veľká plocha: hrudná stena a chrbát 5v23b.a Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, veľká plocha: hrudná stena a chrbát  

5v23b.b Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, veľká plocha: brušná oblasť 5v23b.b Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, veľká plocha: brušná oblasť  

5v23b.c Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, veľká plocha: inguina a oblasť genitálií 5v23b.c Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, veľká plocha: inguina a oblasť genitálií  

5v23b.d Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, veľká plocha: gluteálna oblasť 5v23b.d Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, veľká plocha: gluteálna oblasť  

5v23b.e Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, veľká plocha: stehno a koleno 5v23b.e Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, veľká plocha: stehno a koleno  

5v23b.f Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, veľká plocha: predkolenie 5v23b.f Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, veľká plocha: predkolenie  

5v23b.g Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, veľká plocha: noha (chodidlo) 5v23b.g Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, veľká plocha: noha (chodidlo)  

5v23b.x Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, veľká plocha: ostatné 5v23b.x Lokálna laloková plastika kože a podkožia: W-plastika, veľká plocha: ostatné  

5v23x.x Lokálna laloková plastika kože a podkožia: ostatné 5v23x.x Lokálna laloková plastika kože a podkožia: ostatné  

5v240.0 Laloková plastika kože a podkožia, darca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: pery 5v240.0 Laloková plastika kože a podkožia ,darca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: pery  2)

5v240.4
Laloková plastika kože a podkožia, darca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: ostatné časti 

hlavy
5v240.4

Laloková plastika kože a podkožia, darca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: ostatné časti 

hlavy
 

5v240.5 Laloková plastika kože a podkožia, darca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: krk 5v240.5 Laloková plastika kože a podkožia, darca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: krk  

5v240.6 Laloková plastika kože a podkožia, darca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: plece a axila 5v240.6 Laloková plastika kože a podkožia, darca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: plece a axila  

5v240.7
Laloková plastika kože a podkožia, darca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: rameno a 

lakeť
5v240.7

Laloková plastika kože a podkožia, darca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: rameno a 

lakeť
 

5v240.8 Laloková plastika kože a podkožia, darca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: predlaktie 5v240.8 Laloková plastika kože a podkožia, darca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: predlaktie  

5v240.9 Laloková plastika kože a podkožia, darca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: ruka 5v240.9 Laloková plastika kože a podkožia, darca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: ruka  

5v240.a
Laloková plastika kože a podkožia, darca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: hrudná 

stena a chrbát
5v240.a

Laloková plastika kože a podkožia, darca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: hrudná 

stena a chrbát
 

5v240.b
Laloková plastika kože a podkožia, darca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: brušná 

oblasť
5v240.b

Laloková plastika kože a podkožia, darca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: brušná 

oblasť
 

5v240.c
Laloková plastika kože a podkožia, darca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: inguina a 

oblasť genitálií
5v240.c

Laloková plastika kože a podkožia, darca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: inguina a 

oblasť genitálií
 

5v240.d
Laloková plastika kože a podkožia, darca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: gluteálna 

oblasť
5v240.d

Laloková plastika kože a podkožia, darca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: gluteálna 

oblasť
 

5v240.e
Laloková plastika kože a podkožia, darca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: stehno a 

koleno
5v240.e

Laloková plastika kože a podkožia, darca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: stehno a 

koleno
 

5v240.f Laloková plastika kože a podkožia, darca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: predkolenie 5v240.f Laloková plastika kože a podkožia, darca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: predkolenie  

5v240.g
Laloková plastika kože a podkožia, darca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: noha 

(chodidlo)
5v240.g

Laloková plastika kože a podkožia, darca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: noha 

(chodidlo)
 

5v240.x Laloková plastika kože a podkožia, darca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: ostatné 5v240.x Laloková plastika kože a podkožia, darca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: ostatné  

5v241.0 Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý miestny lalok: pery 5v241.0 Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý miestny lalok: pery  

5v241.4 Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý miestny lalok: ostatné časti hlavy 5v241.4 Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý miestny lalok: ostatné časti hlavy  

5v241.5 Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý miestny lalok: krk 5v241.5 Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý miestny lalok: krk  

5v241.6 Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý miestny lalok: plece a axila 5v241.6 Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý miestny lalok: plece a axila  

5v241.7 Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý miestny lalok: rameno a lakeť 5v241.7 Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý miestny lalok: rameno a lakeť  

5v241.8 Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý miestny lalok: predlaktie 5v241.8 Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý miestny lalok: predlaktie  

5v241.9 Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý miestny lalok: ruka 5v241.9 Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý miestny lalok: ruka  

5v241.a Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý miestny lalok: hrudná stena a chrbát 5v241.a Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý miestny lalok: hrudná stena a chrbát  

5v241.b Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý miestny lalok: brušná oblasť 5v241.b Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý miestny lalok: brušná oblasť  

5v241.c Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý miestny lalok: inguina a oblasť genitálií 5v241.c Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý miestny lalok: inguina a oblasť genitálií  

5v241.d Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý miestny lalok: gluteálna oblasť 5v241.d Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý miestny lalok: gluteálna oblasť  



5v241.e Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý miestny lalok: stehno a koleno 5v241.e Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý miestny lalok: stehno a koleno  

5v241.f Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý miestny lalok: predkolenie 5v241.f Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý miestny lalok: predkolenie  

5v241.g Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý miestny lalok: noha (chodidlo) 5v241.g Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý miestny lalok: noha (chodidlo)  

5v241.x Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý miestny lalok: ostatné 5v241.x Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý miestny lalok: ostatné  

5v242.0 Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý vzdialený lalok: pery 5v242.0 Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý vzdialený lalok: pery  

5v242.4 Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý vzdialený lalok: ostatné časti hlavy 5v242.4 Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý vzdialený lalok: ostatné časti hlavy  

5v242.5 Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý vzdialený lalok: krk 5v242.5 Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý vzdialený lalok: krk  

5v242.6 Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý vzdialený lalok: plece a axila 5v242.6 Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý vzdialený lalok: plece a axila  

5v242.7 Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý vzdialený lalok: rameno a lakeť 5v242.7 Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý vzdialený lalok: rameno a lakeť  

5v242.8 Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý vzdialený lalok: predlaktie 5v242.8 Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý vzdialený lalok: predlaktie  

5v242.9 Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý vzdialený lalok: ruka 5v242.9 Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý vzdialený lalok: ruka  

5v242.a Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý vzdialený lalok: hrudná stena a chrbát 5v242.a Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý vzdialený lalok: hrudná stena a chrbát  

5v242.b Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý vzdialený lalok: brušná oblasť 5v242.b Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý vzdialený lalok: brušná oblasť  

5v242.c Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý vzdialený lalok: inguina a oblasť genitálií 5v242.c Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý vzdialený lalok: inguina a oblasť genitálií  

5v242.d Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý vzdialený lalok: gluteálna oblasť 5v242.d Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý vzdialený lalok: gluteálna oblasť  

5v242.e Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý vzdialený lalok: stehno a koleno 5v242.e Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý vzdialený lalok: stehno a koleno  

5v242.f Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý vzdialený lalok: predkolenie 5v242.f Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý vzdialený lalok: predkolenie  

5v242.g Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý vzdialený lalok: noha (chodidlo) 5v242.g Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý vzdialený lalok: noha (chodidlo)  

5v242.x Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý vzdialený lalok: ostatné 5v242.x Laloková plastika kože a podkožia, darca: stopkatý vzdialený lalok: ostatné  

5v250.0 Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: pery 5v250.0 Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: pery  

5v250.4
Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: ostatné 

časti hlavy
5v250.4

Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: ostatné 

časti hlavy
 

5v250.5 Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: krk 5v250.5 Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: krk  

5v250.6
Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: plece a 

axila
5v250.6

Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: plece a 

axila
 

5v250.7
Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: rameno a 

lakeť
5v250.7

Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: rameno a 

lakeť
 

5v250.8
Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: 

predlaktie
5v250.8

Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: 

predlaktie
 

5v250.9 Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: ruka 5v250.9 Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: ruka  

5v250.a
Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: hrudná 

stena a chrbát
5v250.a

Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: hrudná 

stena a chrbát
 

5v250.b
Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: brušná 

oblasť
5v250.b

Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: brušná 

oblasť
 

5v250.c
Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: inguina a 

oblasť genitálií
5v250.c

Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: inguina a 

oblasť genitálií
 

5v250.d
Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: gluteálna 

oblasť
5v250.d

Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: gluteálna 

oblasť
 

5v250.e
Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: stehno a 

koleno
5v250.e

Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: stehno a 

koleno
 

5v250.f
Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: 

predkolenie
5v250.f

Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: 

predkolenie
 

5v250.g
Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: noha 

(chodidlo)
5v250.g

Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: noha 

(chodidlo)
 

5v250.x Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: ostatné 5v250.x Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnymi anastomózami: ostatné  

5v251.0 Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý miestny lalok: pery 5v251.0 Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý miestny lalok: pery  

5v251.4 Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý miestny lalok: ostatné časti hlavy 5v251.4 Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý miestny lalok: ostatné časti hlavy  

5v251.5 Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý miestny lalok: krk 5v251.5 Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý miestny lalok: krk  

5v251.6 Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý miestny lalok: plece a axila 5v251.6 Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý miestny lalok: plece a axila  

5v251.7 Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý miestny lalok: rameno a lakeť 5v251.7 Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý miestny lalok: rameno a lakeť  



5v251.8 Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý miestny lalok: predlaktie 5v251.8 Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý miestny lalok: predlaktie  

5v251.9 Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý miestny lalok: ruka 5v251.9 Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý miestny lalok: ruka  

5v251.a Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý miestny lalok: hrudná stena a chrbát 5v251.a Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý miestny lalok: hrudná stena a chrbát  

5v251.b Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý miestny lalok: brušná oblasť 5v251.b Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý miestny lalok: brušná oblasť  

5v251.c Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý miestny lalok: inguina a oblasť genitálií 5v251.c Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý miestny lalok: inguina a oblasť genitálií  

5v251.d Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý miestny lalok: gluteálna oblasť 5v251.d Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý miestny lalok: gluteálna oblasť  

5v251.e Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý miestny lalok: stehno a koleno 5v251.e Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý miestny lalok: stehno a koleno  

5v251.f Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý miestny lalok: predkolenie 5v251.f Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý miestny lalok: predkolenie  

5v251.g Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý miestny lalok: noha (chodidlo) 5v251.g Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý miestny lalok: noha (chodidlo)  

5v251.x Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý miestny lalok: ostatné 5v251.x Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý miestny lalok: ostatné  

5v252.0 Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý vzdialený lalok: pery 5v252.0 Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý vzdialený lalok: pery  

5v252.4 Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý vzdialený lalok: ostatné časti hlavy 5v252.4 Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý vzdialený lalok: ostatné časti hlavy  

5v252.5 Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý vzdialený lalok: krk 5v252.5 Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý vzdialený lalok: krk  

5v252.6 Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý vzdialený lalok: plece a axila 5v252.6 Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý vzdialený lalok: plece a axila  

5v252.7 Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý vzdialený lalok: rameno a lakeť 5v252.7 Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý vzdialený lalok: rameno a lakeť  

5v252.8 Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý vzdialený lalok: predlaktie 5v252.8 Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý vzdialený lalok: predlaktie  

5v252.9 Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý vzdialený lalok: ruka 5v252.9 Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý vzdialený lalok: ruka  

5v252.a Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý vzdialený lalok: hrudná stena a chrbát 5v252.a Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý vzdialený lalok: hrudná stena a chrbát  

5v252.b Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý vzdialený lalok: brušná oblasť 5v252.b Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý vzdialený lalok: brušná oblasť  

5v252.c Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý vzdialený lalok: inguina a oblasť genitálií 5v252.c Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý vzdialený lalok: inguina a oblasť genitálií  

5v252.d Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý vzdialený lalok: gluteálna oblasť 5v252.d Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý vzdialený lalok: gluteálna oblasť  

5v252.e Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý vzdialený lalok: stehno a koleno 5v252.e Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý vzdialený lalok: stehno a koleno  

5v252.f Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý vzdialený lalok: predkolenie 5v252.f Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý vzdialený lalok: predkolenie  

5v252.g Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý vzdialený lalok: noha (chodidlo) 5v252.g Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý vzdialený lalok: noha (chodidlo)  

5v252.x Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý vzdialený lalok: ostatné 5v252.x Laloková plastika kože a podkožia, príjemca: stopkatý vzdialený lalok: ostatné  

5v260.0 Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinované lalokové plastiky: pery 5v260.0 Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinované lalokové plastiky: pery  

5v260.4 Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinované lalokové plastiky: ostatné časti hlavy 5v260.4 Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinované lalokové plastiky: ostatné časti hlavy  

5v260.5 Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinované lalokové plastiky: krk 5v260.5 Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinované lalokové plastiky: krk  

5v260.6 Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinované lalokové plastiky: plece a axila 5v260.6 Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinované lalokové plastiky: plece a axila  

5v260.7 Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinované lalokové plastiky: rameno a lakeť 5v260.7 Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinované lalokové plastiky: rameno a lakeť  

5v260.8 Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinované lalokové plastiky: predlaktie 5v260.8 Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinované lalokové plastiky: predlaktie  

5v260.9 Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinované lalokové plastiky: ruka 5v260.9 Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinované lalokové plastiky: ruka  

5v260.a
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinované lalokové plastiky: hrudná stena a 

chrbát
5v260.a

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinované lalokové plastiky: hrudná stena a 

chrbát
 

5v260.b Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinované lalokové plastiky: brušná oblasť 5v260.b Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinované lalokové plastiky: brušná oblasť  

5v260.c
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinované lalokové plastiky: inguina a oblasť 

genitálií
5v260.c

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinované lalokové plastiky: inguina a oblasť 

genitálií
 

5v260.d Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinované lalokové plastiky: gluteálna oblasť 5v260.d Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinované lalokové plastiky: gluteálna oblasť  

5v260.e Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinované lalokové plastiky: stehno a koleno 5v260.e Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinované lalokové plastiky: stehno a koleno  

5v260.f Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinované lalokové plastiky: predkolenie 5v260.f Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinované lalokové plastiky: predkolenie  

5v260.g Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinované lalokové plastiky: noha (chodidlo) 5v260.g Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinované lalokové plastiky: noha (chodidlo)  

5v260.x Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinované lalokové plastiky: ostatné 5v260.x Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinované lalokové plastiky: ostatné  



5v261.0
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinácia lalokových plastík a voľného kožného 

transplantátu: pery
5v261.0

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinácia lalokových plastík a voľného kožného 

transplantátu: pery
 

5v261.4
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinácia lalokových plastík a voľného kožného 

transplantátu: ostatné časti hlavy
5v261.4

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinácia lalokových plastík a voľného kožného 

transplantátu: ostatné časti hlavy
 

5v261.5
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinácia lalokových plastík a voľného kožného 

transplantátu: krk
5v261.5

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinácia lalokových plastík a voľného kožného 

transplantátu: krk
 

5v261.6
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinácia lalokových plastík a voľného kožného 

transplantátu: plece a axila
5v261.6

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinácia lalokových plastík a voľného kožného 

transplantátu: plece a axila
 

5v261.7
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinácia lalokových plastík a voľného kožného 

transplantátu: rameno a lakeť
5v261.7

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinácia lalokových plastík a voľného kožného 

transplantátu: rameno a lakeť
 

5v261.8
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinácia lalokových plastík a voľného kožného 

transplantátu: predlaktie
5v261.8

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinácia lalokových plastík a voľného kožného 

transplantátu: predlaktie
 

5v261.9
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinácia lalokových plastík a voľného kožného 

transplantátu: ruka
5v261.9

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinácia lalokových plastík a voľného kožného 

transplantátu: ruka
 

5v261.a
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinácia lalokových plastík a voľného kožného 

transplantátu: hrudná stena a chrbát
5v261.a

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinácia lalokových plastík a voľného kožného 

transplantátu: hrudná stena a chrbát
 

5v261.b
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinácia lalokových plastík a voľného kožného 

transplantátu: brušná oblasť
5v261.b

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinácia lalokových plastík a voľného kožného 

transplantátu: brušná oblasť
 

5v261.c
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinácia lalokových plastík a voľného kožného 

transplantátu: inguina a oblasť genitálií
5v261.c

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinácia lalokových plastík a voľného kožného 

transplantátu: inguina a oblasť genitálií
 

5v261.d
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinácia lalokových plastík a voľného kožného 

transplantátu: gluteálna oblasť
5v261.d

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinácia lalokových plastík a voľného kožného 

transplantátu: gluteálna oblasť
 

5v261.e
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinácia lalokových plastík a voľného kožného 

transplantátu: stehno a koleno
5v261.e

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinácia lalokových plastík a voľného kožného 

transplantátu: stehno a koleno
 

5v261.f
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinácia lalokových plastík a voľného kožného 

transplantátu: predkolenie
5v261.f

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinácia lalokových plastík a voľného kožného 

transplantátu: predkolenie
 

5v261.g
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinácia lalokových plastík a voľného kožného 

transplantátu: noha (chodidlo)
5v261.g

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinácia lalokových plastík a voľného kožného 

transplantátu: noha (chodidlo)
 

5v261.x
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinácia lalokových plastík a voľného kožného 

transplantátu: ostatné
5v261.x

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: kombinácia lalokových plastík a voľného kožného 

transplantátu: ostatné
 

5v262.0 Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok so vzdialeným lalokom: pery 5v262.0 Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok so vzdialeným lalokom: pery  

5v262.4
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok so vzdialeným lalokom: 

ostatné časti hlavy
5v262.4

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok so vzdialeným lalokom: 

ostatné časti hlavy
 

5v262.5 Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok so vzdialeným lalokom: krk 5v262.5 Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok so vzdialeným lalokom: krk  

5v262.6
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok so vzdialeným lalokom: plece 

a axila
5v262.6

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok so vzdialeným lalokom: plece 

a axila
 

5v262.7
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok so vzdialeným lalokom: 

rameno a lakeť
5v262.7

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok so vzdialeným lalokom: 

rameno a lakeť
 

5v262.8
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok so vzdialeným lalokom: 

predlaktie
5v262.8

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok so vzdialeným lalokom: 

predlaktie
 

5v262.9 Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok so vzdialeným lalokom: ruka 5v262.9 Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok so vzdialeným lalokom: ruka  

5v262.a
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok so vzdialeným lalokom: 

hrudná stena a chrbát
5v262.a

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok so vzdialeným lalokom: 

hrudná stena a chrbát
 

5v262.b
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok so vzdialeným lalokom: 

brušná oblasť
5v262.b

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok so vzdialeným lalokom: 

brušná oblasť
 

5v262.c
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok so vzdialeným lalokom: 

inguina a oblasť genitálií
5v262.c

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok so vzdialeným lalokom: 

inguina a oblasť genitálií
 

5v262.d
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok so vzdialeným lalokom: 

gluteálna oblasť
5v262.d

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok so vzdialeným lalokom: 

gluteálna oblasť
 

5v262.e
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok so vzdialeným lalokom: 

stehno a koleno
5v262.e

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok so vzdialeným lalokom: 

stehno a koleno
 

5v262.f
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok so vzdialeným lalokom: 

predkolenie
5v262.f

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok so vzdialeným lalokom: 

predkolenie
 

5v262.g
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok so vzdialeným lalokom: noha 

(chodidlo)
5v262.g

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok so vzdialeným lalokom: noha 

(chodidlo)
 



5v262.x
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok so vzdialeným lalokom: 

ostatné
5v262.x

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok so vzdialeným lalokom: 

ostatné
 

5v263.0
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok, vzdialený lalok a voľný kožný 

transplantát: pery
5v263.0

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok, vzdialený lalok a voľný kožný 

transplantát: pery
 

5v263.4
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok, vzdialený lalok a voľný kožný 

transplantát: ostatné časti hlavy
5v263.4

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok, vzdialený lalok a voľný kožný 

transplantát: ostatné časti hlavy
 

5v263.5
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok, vzdialený lalok a voľný kožný 

transplantát: krk
5v263.5

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok, vzdialený lalok a voľný kožný 

transplantát: krk
 

5v263.6
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok, vzdialený lalok a voľný kožný 

transplantát: plece a axila
5v263.6

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok, vzdialený lalok a voľný kožný 

transplantát: plece a axila
 

5v263.7
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok, vzdialený lalok a voľný kožný 

transplantát: rameno a lakeť
5v263.7

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok, vzdialený lalok a voľný kožný 

transplantát: rameno a lakeť
 

5v263.8
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok, vzdialený lalok a voľný kožný 

transplantát: predlaktie
5v263.8

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok, vzdialený lalok a voľný kožný 

transplantát: predlaktie
 

5v263.9
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok, vzdialený lalok a voľný kožný 

transplantát: ruka
5v263.9

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok, vzdialený lalok a voľný kožný 

transplantát: ruka
 

5v263.a
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok, vzdialený lalok a voľný kožný 

transplantát: hrudná stena a chrbát
5v263.a

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok, vzdialený lalok a voľný kožný 

transplantát: hrudná stena a chrbát
 

5v263.b
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok, vzdialený lalok a voľný kožný 

transplantát: brušná oblasť
5v263.b

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok, vzdialený lalok a voľný kožný 

transplantát: brušná oblasť
 

5v263.c
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok, vzdialený lalok a voľný kožný 

transplantát: inguina a oblasť genitálií
5v263.c

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok, vzdialený lalok a voľný kožný 

transplantát: inguina a oblasť genitálií
 

5v263.d
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok, vzdialený lalok a voľný kožný 

transplantát: gluteálna oblasť
5v263.d

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok, vzdialený lalok a voľný kožný 

transplantát: gluteálna oblasť
 

5v263.e
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok, vzdialený lalok a voľný kožný 

transplantát: stehno a koleno
5v263.e

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok, vzdialený lalok a voľný kožný 

transplantát: stehno a koleno
 

5v263.f
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok, vzdialený lalok a voľný kožný 

transplantát: predkolenie
5v263.f

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok, vzdialený lalok a voľný kožný 

transplantát: predkolenie
 

5v263.g
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok, vzdialený lalok a voľný kožný 

transplantát: noha (chodidlo)
5v263.g

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok, vzdialený lalok a voľný kožný 

transplantát: noha (chodidlo)
 

5v263.x
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok, vzdialený lalok a voľný kožný 

transplantát: ostatné
5v263.x

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: stopkatý miestny lalok, vzdialený lalok a voľný kožný 

transplantát: ostatné
 

5v26x.x Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: ostatné 5v26x.x Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží: ostatné  

5v270.0 Revízia kožnej plastiky: korekcia jazvy: pery 5v270.0 Revízia kožnej plastiky: korekcia jazvy: pery  

5v270.4 Revízia kožnej plastiky: korekcia jazvy: ostatné časti hlavy 5v270.4 Revízia kožnej plastiky: korekcia jazvy: ostatné časti hlavy  

5v270.5 Revízia kožnej plastiky: korekcia jazvy: krk 5v270.5 Revízia kožnej plastiky: korekcia jazvy: krk  

5v270.6 Revízia kožnej plastiky: korekcia jazvy: plece a axila 5v270.6 Revízia kožnej plastiky: korekcia jazvy: plece a axila  

5v270.7 Revízia kožnej plastiky: korekcia jazvy: rameno a lakeť 5v270.7 Revízia kožnej plastiky: korekcia jazvy: rameno a lakeť  

5v270.8 Revízia kožnej plastiky: korekcia jazvy: predlaktie 5v270.8 Revízia kožnej plastiky: korekcia jazvy: predlaktie  

5v270.9 Revízia kožnej plastiky: korekcia jazvy: ruka 5v270.9 Revízia kožnej plastiky: korekcia jazvy: ruka  

5v270.a Revízia kožnej plastiky: korekcia jazvy: hrudná stena a chrbát 5v270.a Revízia kožnej plastiky: korekcia jazvy: hrudná stena a chrbát  

5v270.b Revízia kožnej plastiky: korekcia jazvy: brušná oblasť 5v270.b Revízia kožnej plastiky: korekcia jazvy: brušná oblasť  

5v270.c Revízia kožnej plastiky: korekcia jazvy: inguina a oblasť genitálií 5v270.c Revízia kožnej plastiky: korekcia jazvy: inguina a oblasť genitálií  

5v270.d Revízia kožnej plastiky: korekcia jazvy: gluteálna oblasť 5v270.d Revízia kožnej plastiky: korekcia jazvy: gluteálna oblasť  

5v270.e Revízia kožnej plastiky: korekcia jazvy: stehno a koleno 5v270.e Revízia kožnej plastiky: korekcia jazvy: stehno a koleno  

5v270.f Revízia kožnej plastiky: korekcia jazvy: predkolenie 5v270.f Revízia kožnej plastiky: korekcia jazvy: predkolenie  

5v270.g Revízia kožnej plastiky: korekcia jazvy: noha (chodidlo) 5v270.g Revízia kožnej plastiky: korekcia jazvy: noha (chodidlo)  

5v270.x Revízia kožnej plastiky: korekcia jazvy: ostatné 5v270.x Revízia kožnej plastiky: korekcia jazvy: ostatné  

5v271 Korekcia hypertrofickej jazvy dermabráziou 5v271 Korekcia hypertrofickej jazvy dermabráziou  

5v272.0 Revízia kožnej plastiky: revízia voľného kožného transplantátu: pery 5v272.0 Revízia kožnej plastiky: revízia voľného kožného transplantátu: pery  

5v272.4 Revízia kožnej plastiky: revízia voľného kožného transplantátu: ostatné časti hlavy 5v272.4 Revízia kožnej plastiky: revízia voľného kožného transplantátu: ostatné časti hlavy  

5v272.5 Revízia kožnej plastiky: revízia voľného kožného transplantátu: krk 5v272.5 Revízia kožnej plastiky: revízia voľného kožného transplantátu: krk  

5v272.6 Revízia kožnej plastiky: revízia voľného kožného transplantátu: plece a axila 5v272.6 Revízia kožnej plastiky: revízia voľného kožného transplantátu: plece a axila  

5v272.7 Revízia kožnej plastiky: revízia voľného kožného transplantátu: rameno a lakeť 5v272.7 Revízia kožnej plastiky: revízia voľného kožného transplantátu: rameno a lakeť  

5v272.8 Revízia kožnej plastiky: revízia voľného kožného transplantátu: predlaktie 5v272.8 Revízia kožnej plastiky: revízia voľného kožného transplantátu: predlaktie  



5v272.9 Revízia kožnej plastiky: revízia voľného kožného transplantátu: ruka 5v272.9 Revízia kožnej plastiky: revízia voľného kožného transplantátu: ruka  

5v272.a Revízia kožnej plastiky: revízia voľného kožného transplantátu: hrudná stena a chrbát 5v272.a Revízia kožnej plastiky: revízia voľného kožného transplantátu: hrudná stena a chrbát  

5v272.b Revízia kožnej plastiky: revízia voľného kožného transplantátu: brušná oblasť 5v272.b Revízia kožnej plastiky: revízia voľného kožného transplantátu: brušná oblasť  

5v272.c Revízia kožnej plastiky: revízia voľného kožného transplantátu: inguina a oblasť genitálií 5v272.c Revízia kožnej plastiky: revízia voľného kožného transplantátu: inguina a oblasť genitálií  

5v272.d Revízia kožnej plastiky: revízia voľného kožného transplantátu: gluteálna oblasť 5v272.d Revízia kožnej plastiky: revízia voľného kožného transplantátu: gluteálna oblasť  

5v272.e Revízia kožnej plastiky: revízia voľného kožného transplantátu: stehno a koleno 5v272.e Revízia kožnej plastiky: revízia voľného kožného transplantátu: stehno a koleno  

5v272.f Revízia kožnej plastiky: revízia voľného kožného transplantátu: predkolenie 5v272.f Revízia kožnej plastiky: revízia voľného kožného transplantátu: predkolenie  

5v272.g Revízia kožnej plastiky: revízia voľného kožného transplantátu: noha (chodidlo) 5v272.g Revízia kožnej plastiky: revízia voľného kožného transplantátu: noha (chodidlo)  

5v272.x Revízia kožnej plastiky: revízia voľného kožného transplantátu: ostatné 5v272.x Revízia kožnej plastiky: revízia voľného kožného transplantátu: ostatné  

5v273.0 Revízia kožnej plastiky: revízia lokálnej lalokovej plastiky: pery 5v273.0 Revízia kožnej plastiky: revízia lokálnej lalokovej plastiky: pery  

5v273.4 Revízia kožnej plastiky: revízia lokálnej lalokovej plastiky: ostatné časti hlavy 5v273.4 Revízia kožnej plastiky: revízia lokálnej lalokovej plastiky: ostatné časti hlavy  

5v273.5 Revízia kožnej plastiky: revízia lokálnej lalokovej plastiky: krk 5v273.5 Revízia kožnej plastiky: revízia lokálnej lalokovej plastiky: krk  

5v273.6 Revízia kožnej plastiky: revízia lokálnej lalokovej plastiky: plece a axila 5v273.6 Revízia kožnej plastiky: revízia lokálnej lalokovej plastiky: plece a axila  

5v273.7 Revízia kožnej plastiky: revízia lokálnej lalokovej plastiky: rameno a lakeť 5v273.7 Revízia kožnej plastiky: revízia lokálnej lalokovej plastiky: rameno a lakeť  

5v273.8 Revízia kožnej plastiky: revízia lokálnej lalokovej plastiky: predlaktie 5v273.8 Revízia kožnej plastiky: revízia lokálnej lalokovej plastiky: predlaktie  

5v273.9 Revízia kožnej plastiky: revízia lokálnej lalokovej plastiky: ruka 5v273.9 Revízia kožnej plastiky: revízia lokálnej lalokovej plastiky: ruka  

5v273.a Revízia kožnej plastiky: revízia lokálnej lalokovej plastiky: hrudná stena a chrbát 5v273.a Revízia kožnej plastiky: revízia lokálnej lalokovej plastiky: hrudná stena a chrbát  

5v273.b Revízia kožnej plastiky: revízia lokálnej lalokovej plastiky: brušná oblasť 5v273.b Revízia kožnej plastiky: revízia lokálnej lalokovej plastiky: brušná oblasť  

5v273.c Revízia kožnej plastiky: revízia lokálnej lalokovej plastiky: inguina a oblasť genitálií 5v273.c Revízia kožnej plastiky: revízia lokálnej lalokovej plastiky: inguina a oblasť genitálií  

5v273.d Revízia kožnej plastiky: revízia lokálnej lalokovej plastiky: gluteálna oblasť 5v273.d Revízia kožnej plastiky: revízia lokálnej lalokovej plastiky: gluteálna oblasť  

5v273.e Revízia kožnej plastiky: revízia lokálnej lalokovej plastiky: stehno a koleno 5v273.e Revízia kožnej plastiky: revízia lokálnej lalokovej plastiky: stehno a koleno  

5v273.f Revízia kožnej plastiky: revízia lokálnej lalokovej plastiky: predkolenie 5v273.f Revízia kožnej plastiky: revízia lokálnej lalokovej plastiky: predkolenie  

5v273.g Revízia kožnej plastiky: revízia lokálnej lalokovej plastiky: noha (chodidlo) 5v273.g Revízia kožnej plastiky: revízia lokálnej lalokovej plastiky: noha (chodidlo)  

5v273.x Revízia kožnej plastiky: revízia lokálnej lalokovej plastiky: ostatné 5v273.x Revízia kožnej plastiky: revízia lokálnej lalokovej plastiky: ostatné  

5v274.0 Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého miestneho laloka: pery 5v274.0 Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého miestneho laloka: pery  

5v274.4 Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého miestneho laloka: ostatné časti hlavy 5v274.4 Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého miestneho laloka: ostatné časti hlavy  

5v274.5 Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého miestneho laloka: krk 5v274.5 Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého miestneho laloka: krk  

5v274.6 Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého miestneho laloka: plece a axila 5v274.6 Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého miestneho laloka: plece a axila  

5v274.7 Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého miestneho laloka: rameno a lakeť 5v274.7 Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého miestneho laloka: rameno a lakeť  

5v274.8 Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého miestneho laloka: predlaktie 5v274.8 Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého miestneho laloka: predlaktie  

5v274.9 Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého miestneho laloka: ruka 5v274.9 Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého miestneho laloka: ruka  

5v274.a Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého miestneho laloka: hrudná stena a chrbát 5v274.a Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého miestneho laloka: hrudná stena a chrbát  

5v274.b Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého miestneho laloka: brušná oblasť 5v274.b Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého miestneho laloka: brušná oblasť  

5v274.c Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého miestneho laloka: inguina a oblasť genitálií 5v274.c Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého miestneho laloka: inguina a oblasť genitálií  

5v274.d Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého miestneho laloka: gluteálna oblasť 5v274.d Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého miestneho laloka: gluteálna oblasť  

5v274.e Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého miestneho laloka: stehno a koleno 5v274.e Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého miestneho laloka: stehno a koleno  

5v274.f Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého miestneho laloka: predkolenie 5v274.f Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého miestneho laloka: predkolenie  

5v274.g Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého miestneho laloka: noha (chodidlo) 5v274.g Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého miestneho laloka: noha (chodidlo)  

5v274.x Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého miestneho laloka: ostatné 5v274.x Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého miestneho laloka: ostatné  

5v275.0 Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého vzdialeného laloka: pery 5v275.0 Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého vzdialeného laloka: pery  

5v275.4 Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého vzdialeného laloka: ostatné časti hlavy 5v275.4 Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého vzdialeného laloka: ostatné časti hlavy  

5v275.5 Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého vzdialeného laloka: krk 5v275.5 Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého vzdialeného laloka: krk  

5v275.6 Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého vzdialeného laloka: plece a axila 5v275.6 Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého vzdialeného laloka: plece a axila  

5v275.7 Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého vzdialeného laloka: rameno a lakeť 5v275.7 Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého vzdialeného laloka: rameno a lakeť  

5v275.8 Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého vzdialeného laloka: predlaktie 5v275.8 Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého vzdialeného laloka: predlaktie  

5v275.9 Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého vzdialeného laloka: ruka 5v275.9 Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého vzdialeného laloka: ruka  

5v275.a Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého vzdialeného laloka: hrudná stena a chrbát 5v275.a Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého vzdialeného laloka: hrudná stena a chrbát  

5v275.b Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého vzdialeného laloka: brušná oblasť 5v275.b Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého vzdialeného laloka: brušná oblasť  

5v275.c Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého vzdialeného laloka: inguina a oblasť genitálií 5v275.c Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého vzdialeného laloka: inguina a oblasť genitálií  

5v275.d Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého vzdialeného laloka: gluteálna oblasť 5v275.d Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého vzdialeného laloka: gluteálna oblasť  



5v275.e Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého vzdialeného laloka: stehno a koleno 5v275.e Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého vzdialeného laloka: stehno a koleno  

5v275.f Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého vzdialeného laloka: predkolenie 5v275.f Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého vzdialeného laloka: predkolenie  

5v275.g Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého vzdialeného laloka: noha (chodidlo) 5v275.g Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého vzdialeného laloka: noha (chodidlo)  

5v275.x Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého vzdialeného laloka: ostatné 5v275.x Revízia kožnej plastiky: revízia stopkatého vzdialeného laloka: ostatné  

5v276.0 Revízia kožnej plastiky: revízia voľného laloka s mikrovaskulárnymi anastomózami: pery 5v276.0 Revízia kožnej plastiky: revízia voľného laloka s mikrovaskulárnymi anastomózami: pery  

5v276.4 Revízia kožnej plastiky: revízia voľného laloka s mikrovaskulárnymi anastomózami: ostatné časti hlavy 5v276.4 Revízia kožnej plastiky: revízia voľného laloka s mikrovaskulárnymi anastomózami: ostatné časti hlavy  

5v276.5 Revízia kožnej plastiky: revízia voľného laloka s mikrovaskulárnymi anastomózami: krk 5v276.5 Revízia kožnej plastiky: revízia voľného laloka s mikrovaskulárnymi anastomózami: krk  

5v276.6 Revízia kožnej plastiky: revízia voľného laloka s mikrovaskulárnymi anastomózami: plece a axila 5v276.6 Revízia kožnej plastiky: revízia voľného laloka s mikrovaskulárnymi anastomózami: plece a axila  

5v276.7 Revízia kožnej plastiky: revízia voľného laloka s mikrovaskulárnymi anastomózami: rameno a lakeť 5v276.7 Revízia kožnej plastiky: revízia voľného laloka s mikrovaskulárnymi anastomózami: rameno a lakeť  

5v276.8 Revízia kožnej plastiky: revízia voľného laloka s mikrovaskulárnymi anastomózami: predlaktie 5v276.8 Revízia kožnej plastiky: revízia voľného laloka s mikrovaskulárnymi anastomózami: predlaktie  

5v276.9 Revízia kožnej plastiky: revízia voľného laloka s mikrovaskulárnymi anastomózami: ruka 5v276.9 Revízia kožnej plastiky: revízia voľného laloka s mikrovaskulárnymi anastomózami: ruka  

5v276.a
Revízia kožnej plastiky: revízia voľného laloka s mikrovaskulárnymi anastomózami: hrudná stena a 

chrbát
5v276.a

Revízia kožnej plastiky: revízia voľného laloka s mikrovaskulárnymi anastomózami: hrudná stena a 

chrbát
 

5v276.b Revízia kožnej plastiky: revízia voľného laloka s mikrovaskulárnymi anastomózami: brušná oblasť 5v276.b Revízia kožnej plastiky: revízia voľného laloka s mikrovaskulárnymi anastomózami: brušná oblasť  

5v276.c
Revízia kožnej plastiky: revízia voľného laloka s mikrovaskulárnymi anastomózami: inguina a oblasť 

genitálií
5v276.c

Revízia kožnej plastiky: revízia voľného laloka s mikrovaskulárnymi anastomózami: inguina a oblasť 

genitálií
 

5v276.d Revízia kožnej plastiky: revízia voľného laloka s mikrovaskulárnymi anastomózami: gluteálna oblasť 5v276.d Revízia kožnej plastiky: revízia voľného laloka s mikrovaskulárnymi anastomózami: gluteálna oblasť  

5v276.e Revízia kožnej plastiky: revízia voľného laloka s mikrovaskulárnymi anastomózami: stehno a koleno 5v276.e Revízia kožnej plastiky: revízia voľného laloka s mikrovaskulárnymi anastomózami: stehno a koleno  

5v276.f Revízia kožnej plastiky: revízia voľného laloka s mikrovaskulárnymi anastomózami: predkolenie 5v276.f Revízia kožnej plastiky: revízia voľného laloka s mikrovaskulárnymi anastomózami: predkolenie  

5v276.g Revízia kožnej plastiky: revízia voľného laloka s mikrovaskulárnymi anastomózami: noha (chodidlo) 5v276.g Revízia kožnej plastiky: revízia voľného laloka s mikrovaskulárnymi anastomózami: noha (chodidlo)  

5v276.x Revízia kožnej plastiky: revízia voľného laloka s mikrovaskulárnymi anastomózami: ostatné 5v276.x Revízia kožnej plastiky: revízia voľného laloka s mikrovaskulárnymi anastomózami: ostatné  

5v27x.x Revízia kožnej plastiky: ostatné 5v27x.x Revízia kožnej plastiky: ostatné  

5v280 Plastická operácia na pere a ústnom kútiku: sutúra/po poranení/ 5v280 Plastická operácia na pere a ústnom kútiku: sutúra /po poranení/  2)

5v281 Plastická operácia na pere a ústnom kútiku: plastická rekonštrukcia hornej pery 5v281 Plastická operácia na pere a ústnom kútiku: plastická rekonštrukcia hornej pery  

5v282 Plastická operácia na pere a ústnom kútiku: plastická rekonštrukcia dolnej pery 5v282 Plastická operácia na pere a ústnom kútiku: plastická rekonštrukcia dolnej pery  

5v283 Plastická operácia na pere a ústnom kútiku: plastická rekonštrukcia ústneho kútika 5v283 Plastická operácia na pere a ústnom kútiku: plastická rekonštrukcia ústneho kútika  

5v28x Plastická operácia na pere a ústnom kútiku: ostatné 5v28x Plastická operácia na pere a ústnom kútiku: ostatné  

5v290.0 Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: implantácia kožného expandera: pery 5v290.0 Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: implantácia kožného expandera: pery  

5v290.4 Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: implantácia kožného expandera: ostatné časti hlavy 5v290.4 Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: implantácia kožného expandera: ostatné časti hlavy  

5v290.5 Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: implantácia kožného expandera: krk 5v290.5 Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: implantácia kožného expandera: krk  

5v290.6 Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: implantácia kožného expandera: plece a axila 5v290.6 Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: implantácia kožného expandera: plece a axila  

5v290.7 Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: implantácia kožného expandera: rameno a lakeť 5v290.7 Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: implantácia kožného expandera: rameno a lakeť  

5v290.8 Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: implantácia kožného expandera: predlaktie 5v290.8 Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: implantácia kožného expandera: predlaktie  

5v290.9 Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: implantácia kožného expandera: ruka 5v290.9 Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: implantácia kožného expandera: ruka  

5v290.a
Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: implantácia kožného expandera: hrudná stena a 

chrbát
5v290.a

Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: implantácia kožného expandera: hrudná stena a 

chrbát
 

5v290.b Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: implantácia kožného expandera: brušná oblasť 5v290.b Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: implantácia kožného expandera: brušná oblasť  

5v290.c
Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: implantácia kožného expandera: inguina a oblasť 

genitálií
5v290.c

Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: implantácia kožného expandera: inguina a oblasť 

genitálií
 

5v290.d Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: implantácia kožného expandera: gluteálna oblasť 5v290.d Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: implantácia kožného expandera: gluteálna oblasť  

5v290.e Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: implantácia kožného expandera: stehno a koleno 5v290.e Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: implantácia kožného expandera: stehno a koleno  



5v290.f Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: implantácia kožného expandera: predkolenie 5v290.f Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: implantácia kožného expandera: predkolenie  

5v290.g Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: implantácia kožného expandera: noha (chodidlo) 5v290.g Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: implantácia kožného expandera: noha (chodidlo)  

5v290.x Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: implantácia kožného expandera: ostatné 5v290.x Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: implantácia kožného expandera: ostatné  

5v291.0 Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: odstránenie kožného expandera: pery 5v291.0 Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: odstránenie kožného expandera: pery  

5v291.4 Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: odstránenie kožného expandera: ostatné časti hlavy 5v291.4 Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: odstránenie kožného expandera: ostatné časti hlavy  

5v291.5 Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: odstránenie kožného expandera: krk 5v291.5 Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: odstránenie kožného expandera: krk  

5v291.6 Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: odstránenie kožného expandera: plece a axila 5v291.6 Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: odstránenie kožného expandera: plece a axila  

5v291.7 Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: odstránenie kožného expandera: rameno a lakeť 5v291.7 Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: odstránenie kožného expandera: rameno a lakeť  

5v291.8 Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: odstránenie kožného expandera: predlaktie 5v291.8 Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: odstránenie kožného expandera: predlaktie  

5v291.9 Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: odstránenie kožného expandera: ruka 5v291.9 Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: odstránenie kožného expandera: ruka  

5v291.a
Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: odstránenie kožného expandera: hrudná stena a 

chrbát
5v291.a

Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: odstránenie kožného expandera: hrudná stena a 

chrbát
 

5v291.b Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: odstránenie kožného expandera: brušná oblasť 5v291.b Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: odstránenie kožného expandera: brušná oblasť  

5v291.c
Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: odstránenie kožného expandera: inguina a oblasť 

genitálií
5v291.c

Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: odstránenie kožného expandera: inguina a oblasť 

genitálií
 

5v291.d Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: odstránenie kožného expandera: gluteálna oblasť 5v291.d Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: odstránenie kožného expandera: gluteálna oblasť  

5v291.e Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: odstránenie kožného expandera: stehno a koleno 5v291.e Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: odstránenie kožného expandera: stehno a koleno  

5v291.f Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: odstránenie kožného expandera: predkolenie 5v291.f Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: odstránenie kožného expandera: predkolenie  

5v291.g Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: odstránenie kožného expandera: noha (chodidlo) 5v291.g Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: odstránenie kožného expandera: noha (chodidlo)  

5v291.x Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: odstránenie kožného expandera: ostatné 5v291.x Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: odstránenie kožného expandera: ostatné  

5v292.0 Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: prerušenie stopky laloka: pery 5v292.0 Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: prerušenie stopky laloka: pery  

5v292.4 Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: prerušenie stopky laloka: ostatné časti hlavy 5v292.4 Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: prerušenie stopky laloka: ostatné časti hlavy  

5v292.5 Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: prerušenie stopky laloka: krk 5v292.5 Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: prerušenie stopky laloka: krk  

5v292.6 Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: prerušenie stopky laloka: plece a axila 5v292.6 Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: prerušenie stopky laloka: plece a axila  

5v292.7 Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: prerušenie stopky laloka: rameno a lakeť 5v292.7 Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: prerušenie stopky laloka: rameno a lakeť  

5v292.8 Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: prerušenie stopky laloka: predlaktie 5v292.8 Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: prerušenie stopky laloka: predlaktie  

5v292.9 Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: prerušenie stopky laloka: ruka 5v292.9 Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: prerušenie stopky laloka: ruka  

5v292.a Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: prerušenie stopky laloka: hrudná stena a chrbát 5v292.a Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: prerušenie stopky laloka: hrudná stena a chrbát  

5v292.b Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: prerušenie stopky laloka: brušná oblasť 5v292.b Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: prerušenie stopky laloka: brušná oblasť  

5v292.c Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: prerušenie stopky laloka: inguina a oblasť genitálií 5v292.c Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: prerušenie stopky laloka: inguina a oblasť genitálií  

5v292.d Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: prerušenie stopky laloka: gluteálna oblasť 5v292.d Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: prerušenie stopky laloka: gluteálna oblasť  

5v292.e Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: prerušenie stopky laloka: stehno a koleno 5v292.e Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: prerušenie stopky laloka: stehno a koleno  

5v292.f Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: prerušenie stopky laloka: predkolenie 5v292.f Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: prerušenie stopky laloka: predkolenie  

5v292.g Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: prerušenie stopky laloka: noha (chodidlo) 5v292.g Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: prerušenie stopky laloka: noha (chodidlo)  

5v292.x Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: prerušenie stopky laloka: ostatné 5v292.x Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: prerušenie stopky laloka: ostatné  

5v293
Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: implantácia doplerovskej sondy na monitoring voľného 

prenosu tkanív
5v293

Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: implantácia doplerovskej sondy na monitoring voľného 

prenosu tkanív
 

5v294 Liečba chronických defektov aplikáciou biotechnologicky vyrobenej kože 5v294 Liečba chronických defektov aplikáciou biotechnologicky vyrobenej kože  

5v295 Chirurgická revízia rany 5v295 Chirurgická revízia rany  

5v296 Ošetrenie chirurgickej rany pre odloženú sutúru 5v296 Ošetrenie chirurgickej rany pre odloženú sutúru  

5v297.0 Implantácia alebo výmena podtlakového systému hojenia rán [NPWT]: dolné a horné končatiny 5v297.0 Implantácia alebo výmena podtlakového systému hojenia rán [NPWT]: dolné a horné končatiny  



5v297.1
Implantácia alebo výmena podtlakového systému hojenia rán [NPWT]: pohrudnicová dutina, 

mediastínum, sternum
5v297.1

Implantácia alebo výmena podtlakového systému hojenia rán [NPWT]: pohrudnicová dutina, 

mediastínum, sternum
 

5v297.2 Implantácia alebo výmena podtlakového systému hojenia rán [NPWT]: brušná dutina 5v297.2 Implantácia alebo výmena podtlakového systému hojenia rán [NPWT]: brušná dutina  

5v297.3 Implantácia alebo výmena podtlakového systému hojenia rán [NPWT]: konečník a perineum 5v297.3 Implantácia alebo výmena podtlakového systému hojenia rán [NPWT]: konečník a perineum  

5v297.x Implantácia alebo výmena podtlakového systému hojenia rán [NPWT]: ostatné 5v297.x Implantácia alebo výmena podtlakového systému hojenia rán [NPWT]: ostatné  

5v29x.x Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: ostatné 5v29x.x Iné obnovenie a rekonštrukcia kože a podkožia: ostatné  

5v400.0 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: redukčná tkanivová plastika: pery 5v400.0 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: redukčná tkanivová plastika: pery  

5v400.4 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: redukčná tkanivová plastika: ostatné časti hlavy 5v400.4 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: redukčná tkanivová plastika: ostatné časti hlavy  

5v400.5 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: redukčná tkanivová plastika: krk 5v400.5 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: redukčná tkanivová plastika: krk  

5v400.6 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: redukčná tkanivová plastika: plece a axila 5v400.6 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: redukčná tkanivová plastika: plece a axila  

5v400.7 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: redukčná tkanivová plastika: rameno a lakeť 5v400.7 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: redukčná tkanivová plastika: rameno a lakeť  

5v400.8 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: redukčná tkanivová plastika: predlaktie 5v400.8 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: redukčná tkanivová plastika: predlaktie  

5v400.9 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: redukčná tkanivová plastika: ruka 5v400.9 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: redukčná tkanivová plastika: ruka  

5v400.a Redukcia tkaniva na koži a podkoží: redukčná tkanivová plastika: hrudná stena a chrbát 5v400.a Redukcia tkaniva na koži a podkoží: redukčná tkanivová plastika: hrudná stena a chrbát  

5v400.b Redukcia tkaniva na koži a podkoží: redukčná tkanivová plastika: brušná oblasť 5v400.b Redukcia tkaniva na koži a podkoží: redukčná tkanivová plastika: brušná oblasť  

5v400.c Redukcia tkaniva na koži a podkoží: redukčná tkanivová plastika: inguina a oblasť genitálií 5v400.c Redukcia tkaniva na koži a podkoží: redukčná tkanivová plastika: inguina a oblasť genitálií  

5v400.d Redukcia tkaniva na koži a podkoží: redukčná tkanivová plastika: gluteálna oblasť 5v400.d Redukcia tkaniva na koži a podkoží: redukčná tkanivová plastika: gluteálna oblasť  

5v400.e Redukcia tkaniva na koži a podkoží: redukčná tkanivová plastika: stehno a koleno 5v400.e Redukcia tkaniva na koži a podkoží: redukčná tkanivová plastika: stehno a koleno  

5v400.f Redukcia tkaniva na koži a podkoží: redukčná tkanivová plastika: predkolenie 5v400.f Redukcia tkaniva na koži a podkoží: redukčná tkanivová plastika: predkolenie  

5v400.g Redukcia tkaniva na koži a podkoží: redukčná tkanivová plastika: noha (chodidlo) 5v400.g Redukcia tkaniva na koži a podkoží: redukčná tkanivová plastika: noha (chodidlo)  

5v400.x Redukcia tkaniva na koži a podkoží: redukčná tkanivová plastika: ostatné 5v400.x Redukcia tkaniva na koži a podkoží: redukčná tkanivová plastika: ostatné  

5v401.0 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: liposukcia: pery 5v401.0 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: liposukcia: pery  

5v401.4 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: liposukcia: ostatné časti hlavy 5v401.4 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: liposukcia: ostatné časti hlavy  

5v401.5 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: liposukcia: krk 5v401.5 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: liposukcia: krk  

5v401.6 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: liposukcia: plece a axila 5v401.6 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: liposukcia: plece a axila  

5v401.7 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: liposukcia: rameno a lakeť 5v401.7 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: liposukcia: rameno a lakeť  

5v401.8 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: liposukcia: predlaktie 5v401.8 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: liposukcia: predlaktie  

5v401.9 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: liposukcia: ruka 5v401.9 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: liposukcia: ruka  

5v401.a Redukcia tkaniva na koži a podkoží: liposukcia: hrudná stena a chrbát 5v401.a Redukcia tkaniva na koži a podkoží: liposukcia: hrudná stena a chrbát  

5v401.b Redukcia tkaniva na koži a podkoží: liposukcia: brušná oblasť 5v401.b Redukcia tkaniva na koži a podkoží: liposukcia: brušná oblasť  

5v401.c Redukcia tkaniva na koži a podkoží: liposukcia: inguina a oblasť genitálií 5v401.c Redukcia tkaniva na koži a podkoží: liposukcia: inguina a oblasť genitálií  

5v401.d Redukcia tkaniva na koži a podkoží: liposukcia: gluteálna oblasť 5v401.d Redukcia tkaniva na koži a podkoží: liposukcia: gluteálna oblasť  

5v401.e Redukcia tkaniva na koži a podkoží: liposukcia: stehno a koleno 5v401.e Redukcia tkaniva na koži a podkoží: liposukcia: stehno a koleno  

5v401.f Redukcia tkaniva na koži a podkoží: liposukcia: predkolenie 5v401.f Redukcia tkaniva na koži a podkoží: liposukcia: predkolenie  

5v401.g Redukcia tkaniva na koži a podkoží: liposukcia: noha 5v401.g Redukcia tkaniva na koži a podkoží: liposukcia: noha  

5v401.n Liposukcia prsníkov 5v401.n Liposukcia prsníkov  

5v401.x Redukcia tkaniva na koži a podkoží: liposukcia: ostatné 5v401.x Redukcia tkaniva na koži a podkoží: liposukcia: ostatné  

5v402.0 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: odstránenie tukového tkaniva: pery 5v402.0 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: odstránenie tukového tkaniva: pery  

5v402.4 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: odstránenie tukového tkaniva: ostatné časti hlavy 5v402.4 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: odstránenie tukového tkaniva: ostatné časti hlavy  

5v402.5 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: odstránenie tukového tkaniva: krk 5v402.5 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: odstránenie tukového tkaniva: krk  

5v402.6 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: odstránenie tukového tkaniva: plece a axila 5v402.6 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: odstránenie tukového tkaniva: plece a axila  

5v402.7 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: odstránenie tukového tkaniva: rameno a lakeť 5v402.7 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: odstránenie tukového tkaniva: rameno a lakeť  

5v402.8 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: odstránenie tukového tkaniva: predlaktie 5v402.8 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: odstránenie tukového tkaniva: predlaktie  

5v402.9 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: odstránenie tukového tkaniva: ruka 5v402.9 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: odstránenie tukového tkaniva: ruka  

5v402.a Redukcia tkaniva na koži a podkoží: odstránenie tukového tkaniva: hrudná stena a chrbát 5v402.a Redukcia tkaniva na koži a podkoží: odstránenie tukového tkaniva: hrudná stena a chrbát  

5v402.b Redukcia tkaniva na koži a podkoží: odstránenie tukového tkaniva: brušná oblasť 5v402.b Redukcia tkaniva na koži a podkoží: odstránenie tukového tkaniva: brušná oblasť  

5v402.c Redukcia tkaniva na koži a podkoží: odstránenie tukového tkaniva: inguina a oblasť genitálií 5v402.c Redukcia tkaniva na koži a podkoží: odstránenie tukového tkaniva: inguina a oblasť genitálií  

5v402.d Redukcia tkaniva na koži a podkoží: odstránenie tukového tkaniva: gluteálna oblasť 5v402.d Redukcia tkaniva na koži a podkoží: odstránenie tukového tkaniva: gluteálna oblasť  

5v402.e Redukcia tkaniva na koži a podkoží: odstránenie tukového tkaniva: stehno a koleno 5v402.e Redukcia tkaniva na koži a podkoží: odstránenie tukového tkaniva: stehno a koleno  



5v402.f Redukcia tkaniva na koži a podkoží: odstránenie tukového tkaniva: predkolenie 5v402.f Redukcia tkaniva na koži a podkoží: odstránenie tukového tkaniva: predkolenie  

5v402.g Redukcia tkaniva na koži a podkoží: odstránenie tukového tkaniva: noha (chodidlo) 5v402.g Redukcia tkaniva na koži a podkoží: odstránenie tukového tkaniva: noha (chodidlo)  

5v402.x Redukcia tkaniva na koži a podkoží: odstránenie tukového tkaniva: ostatné 5v402.x Redukcia tkaniva na koži a podkoží: odstránenie tukového tkaniva: ostatné  

5v403 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: axilárna odsávacia kyretáž potných žliaz 5v403 Redukcia tkaniva na koži a podkoží: axilárna odsávacia curretage potných žliaz  2)

5v40x.x Redukcia tkaniva na koži a podkoží: ostatné 5v40x.x Redukcia tkaniva na koži a podkoží: ostatné  

5v410.0 Transplantácia a transpozícia vlasov: voľná transplantácia extrakciou vlasových folikulov metódou FUE 5v410.0 Transplantácia a transpozícia vlasov: voľná transplantácia extrakciou vlasových folikulov metódou FUE  

5v410.1 Transplantácia a transpozícia vlasov: voľná transplantácia stripovou metódou FUT 5v410.1 Transplantácia a transpozícia vlasov: voľná transplantácia stripovou metódou FUT  

5v411 Transplantácia a transpozícia vlasov: plastika stopkatým lalokom 5v411 Transplantácia a transpozícia vlasov: plastika stopkatým lalokom  

5v41x Transplantácia a transpozícia vlasov: ostatné 5v41x Transplantácia a transpozícia vlasov: ostatné  

5v420.0 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, malá plocha: pery 5v420.0 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, malá plocha: pery  

5v420.4 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, malá plocha: ostatné časti hlavy 5v420.4 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, malá plocha: ostatné časti hlavy  

5v420.5 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, malá plocha: krk 5v420.5 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, malá plocha: krk  

5v420.6 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, malá plocha: plece a axila 5v420.6 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, malá plocha: plece a axila  

5v420.7 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, malá plocha: rameno a lakeť 5v420.7 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, malá plocha: rameno a lakeť  

5v420.8 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, malá plocha: predlaktie 5v420.8 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, malá plocha: predlaktie  

5v420.9 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, malá plocha: ruka 5v420.9 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, malá plocha: ruka  

5v420.a Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, malá plocha: hrudná stena a chrbát 5v420.a Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, malá plocha: hrudná stena a chrbát  

5v420.b Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, malá plocha: brušná oblasť 5v420.b Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, malá plocha: brušná oblasť  

5v420.c Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, malá plocha: inguina a oblasť genitálu 5v420.c Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, malá plocha: inguina a oblasť genitálu  

5v420.d Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, malá plocha: gluteálna oblasť 5v420.d Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, malá plocha: gluteálna oblasť  

5v420.e Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, malá plocha: stehno a koleno 5v420.e Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, malá plocha: stehno a koleno  

5v420.f Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, malá plocha: predkolenie 5v420.f Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, malá plocha: predkolenie  

5v420.g Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, malá plocha: noha (chodidlo) 5v420.g Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, malá plocha: noha (chodidlo)  

5v420.x Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, malá plocha: ostatné 5v420.x Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, malá plocha: ostatné  

5v421.0 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, malá plocha: pery 5v421.0 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, malá plocha: pery  

5v421.4 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, malá plocha: ostatné časti hlavy 5v421.4 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, malá plocha: ostatné časti hlavy  

5v421.5 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, malá plocha: krk 5v421.5 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, malá plocha: krk  

5v421.6 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, malá plocha: plece a axila 5v421.6 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, malá plocha: plece a axila  

5v421.7 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, malá plocha: rameno a lakeť 5v421.7 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, malá plocha: rameno a lakeť  

5v421.8 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, malá plocha: predlaktie 5v421.8 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, malá plocha: predlaktie  

5v421.9 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, malá plocha: ruka 5v421.9 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, malá plocha: ruka  

5v421.a Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, malá plocha: hrudná stena a chrbát 5v421.a Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, malá plocha: hrudná stena a chrbát  

5v421.b Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, malá plocha: brušná oblasť 5v421.b Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, malá plocha: brušná oblasť  

5v421.c Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, malá plocha: inguina a oblasť genitálií 5v421.c Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, malá plocha: inguina a oblasť genitálií  

5v421.d Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, malá plocha: gluteálna oblasť 5v421.d Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, malá plocha: gluteálna oblasť  

5v421.e Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, malá plocha: stehno a koleno 5v421.e Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, malá plocha: stehno a koleno  

5v421.f Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, malá plocha: predkolenie 5v421.f Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, malá plocha: predkolenie  

5v421.g Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, malá plocha: noha (chodidlo) 5v421.g Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, malá plocha: noha (chodidlo)  

5v421.x Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, malá plocha: ostatné 5v421.x Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, malá plocha: ostatné  

5v422.0 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, malá plocha: pery 5v422.0 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, malá plocha: pery  

5v422.4 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, malá plocha: ostatné časti hlavy 5v422.4 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, malá plocha: ostatné časti hlavy  

5v422.5 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, malá plocha: krk 5v422.5 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, malá plocha: krk  

5v422.6 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, malá plocha: plece a axila 5v422.6 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, malá plocha: plece a axila  

5v422.7 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, malá plocha: rameno a lakeť 5v422.7 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, malá plocha: rameno a lakeť  

5v422.8 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, malá plocha: predlaktie 5v422.8 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, malá plocha: predlaktie  

5v422.9 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, malá plocha: ruka 5v422.9 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, malá plocha: ruka  

5v422.a Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, malá plocha: hrudná stena a chrbát 5v422.a Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, malá plocha: hrudná stena a chrbát  

5v422.b Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, malá plocha: brušná oblasť 5v422.b Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, malá plocha: brušná oblasť  



5v422.c Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, malá plocha: inguina a oblasť genitálií 5v422.c Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, malá plocha: inguina a oblasť genitálií  

5v422.d Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, malá plocha: gluteálna oblasť 5v422.d Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, malá plocha: gluteálna oblasť  

5v422.e Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, malá plocha: stehno a koleno 5v422.e Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, malá plocha: stehno a koleno  

5v422.f Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, malá plocha: predkolenie 5v422.f Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, malá plocha: predkolenie  

5v422.g Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, malá plocha: noha (chodidlo) 5v422.g Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, malá plocha: noha (chodidlo)  

5v422.x Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, malá plocha: ostatné 5v422.x Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, malá plocha: ostatné  

5v423.0 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, malá plocha: pery 5v423.0 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, malá plocha: pery  

5v423.4 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, malá plocha: ostatné časti hlavy 5v423.4 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, malá plocha: ostatné časti hlavy  

5v423.5 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, malá plocha: krk 5v423.5 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, malá plocha: krk  

5v423.6 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, malá plocha: plece a axila 5v423.6 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, malá plocha: plece a axila  

5v423.7 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, malá plocha: rameno a lakeť 5v423.7 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, malá plocha: rameno a lakeť  

5v423.8 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, malá plocha: predlaktie 5v423.8 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, malá plocha: predlaktie  

5v423.9 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, malá plocha: ruka 5v423.9 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, malá plocha: ruka  

5v423.a Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, malá plocha: hrudná stena a chrbát 5v423.a Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia,malá plocha: hrudná stena a chrbát  2)

5v423.b Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, malá plocha: brušná oblasť 5v423.b Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, malá plocha: brušná oblasť  

5v423.c Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, malá plocha: inguina a oblasť genitálií 5v423.c Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia,malá plocha: inguina a oblasť genitálií  2)

5v423.d Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, malá plocha: gluteálna oblasť 5v423.d Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia,malá plocha: gluteálna oblasť  2)

5v423.e Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, malá plocha: stehno a koleno 5v423.e Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia,malá plocha: stehno a koleno  2)

5v423.f Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, malá plocha: predkolenie 5v423.f Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, malá plocha: predkolenie  

5v423.g Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, malá plocha: noha (chodidlo) 5v423.g Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, malá plocha: noha (chodidlo)  

5v423.x Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, malá plocha: ostatné 5v423.x Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, malá plocha: ostatné  

5v424.0 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, malá plocha: pery 5v424.0 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, malá plocha: pery  

5v424.4 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, malá plocha: ostatné časti hlavy 5v424.4 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, malá plocha: ostatné časti hlavy  

5v424.5 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, malá plocha: krk 5v424.5 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, malá plocha: krk  

5v424.6 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, malá plocha: plece a axila 5v424.6 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, malá plocha: plece a axila  

5v424.7 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, malá plocha: rameno a lakeť 5v424.7 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, malá plocha: rameno a lakeť  

5v424.8 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, malá plocha: predlaktie 5v424.8 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, malá plocha: predlaktie  

5v424.9 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, malá plocha: ruka 5v424.9 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, malá plocha: ruka  

5v424.a Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, malá plocha: hrudná stena a chrbát 5v424.a Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, malá plocha: hrudná stena a chrbát  

5v424.b Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, malá plocha: brušná oblasť 5v424.b Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, malá plocha: brušná oblasť  

5v424.c Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, malá plocha: inguina a oblasť genitálií 5v424.c Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, malá plocha: inguina a oblasť genitálií  

5v424.d Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, malá plocha: gluteálna oblasť 5v424.d Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, malá plocha: gluteálna oblasť  

5v424.e Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, malá plocha: stehno a koleno 5v424.e Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, malá plocha: stehno a koleno  

5v424.f Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, malá plocha: predkolenie 5v424.f Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, malá plocha: predkolenie  

5v424.g Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, malá plocha: noha (chodidlo) 5v424.g Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, malá plocha: noha (chodidlo)  

5v424.x Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, malá plocha: ostatné 5v424.x Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, malá plocha: ostatné  

5v425.0 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: holenie (shaving), malá plocha: pery 5v425.0 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: shaving, malá plocha: pery  2)

5v425.4 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: holenie (shaving), malá plocha: ostatné časti hlavy 5v425.4 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: shaving, malá plocha: ostatné časti hlavy  2)

5v425.5 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: holenie (shaving), malá plocha: krk 5v425.5 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: shaving, malá plocha: krk  2)

5v425.6 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: holenie (shaving), malá plocha: plece a axila 5v425.6 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: shaving, malá plocha: plece a axila  2)

5v425.7 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: holenie (shaving), malá plocha: rameno a lakeť 5v425.7 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: shaving, malá plocha: rameno a lakeť  2)

5v425.8 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: holenie (shaving), malá plocha: predlaktie 5v425.8 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: shaving, malá plocha: predlaktie  2)

5v425.9 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: holenie (shaving), malá plocha: ruka 5v425.9 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: shaving, malá plocha: ruka  2)

5v425.a Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: holenie (shaving), malá plocha: hrudná stena a chrbát 5v425.a Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: shaving, malá plocha: hrudná stena a chrbát  2)

5v425.b Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: holenie (shaving), malá plocha: brušná oblasť 5v425.b Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: shaving, malá plocha: brušná oblasť  2)

5v425.c Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: holenie (shaving), malá plocha: inguina a oblasť genitálií 5v425.c Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: shaving, malá plocha: inguina a oblasť genitálií  2)



5v425.d Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: holenie (shaving), malá plocha: gluteálna oblasť 5v425.d Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: shaving, malá plocha: gluteálna oblasť  2)

5v425.e Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: holenie (shaving), malá plocha: stehno a koleno 5v425.e Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: shaving, malá plocha: stehno a koleno  2)

5v425.f Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: holenie (shaving), malá plocha: predkolenie 5v425.f Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: shaving, malá plocha: predkolenie  2)

5v425.g Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: holenie (shaving), malá plocha: noha (chodidlo) 5v425.g Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: shaving, malá plocha: noha (chodidlo)  2)

5v425.x Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: holenie (shaving), malá plocha: ostatné 5v425.x Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: shaving, malá plocha: ostatné  2)

5v426.0 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, veľká plocha: pery 5v426.0 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, veľká plocha: pery  

5v426.4 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, veľká plocha: ostatné časti hlavy 5v426.4 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, veľká plocha: ostatné časti hlavy  

5v426.5 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, veľká plocha: krk 5v426.5 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, veľká plocha: krk  

5v426.6 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, veľká plocha: plece a axila 5v426.6 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, veľká plocha: plece a axila  

5v426.7 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, veľká plocha: rameno a lakeť 5v426.7 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, veľká plocha: rameno a lakeť  

5v426.8 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, veľká plocha: predlaktie 5v426.8 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, veľká plocha: predlaktie  

5v426.9 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, veľká plocha: ruka 5v426.9 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, veľká plocha: ruka  

5v426.a Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, veľká plocha: hrudná stena a chrbát 5v426.a Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, veľká plocha: hrudná stena a chrbát  

5v426.b Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, veľká plocha: brušná oblasť 5v426.b Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, veľká plocha: brušná oblasť  

5v426.c Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, veľká plocha: inguina a oblasť genitálií 5v426.c Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, veľká plocha: inguina a oblasť genitálií  

5v426.d Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, veľká plocha: gluteálna oblasť 5v426.d Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, veľká plocha: gluteálna oblasť  

5v426.e Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, veľká plocha: stehno a koleno 5v426.e Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, veľká plocha: stehno a koleno  

5v426.f Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, veľká plocha: predkolenie 5v426.f Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, veľká plocha: predkolenie  

5v426.g Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, veľká plocha: noha (chodidlo) 5v426.g Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, veľká plocha: noha (chodidlo)  

5v426.x Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, veľká plocha: ostatné 5v426.x Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: dermabrázia, veľká plocha: ostatné  

5v427.0 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, veľká plocha: pery 5v427.0 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, veľká plocha: pery  

5v427.4 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, veľká plocha: ostatné časti hlavy 5v427.4 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, veľká plocha: ostatné časti hlavy  

5v427.5 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, veľká plocha: krk 5v427.5 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, veľká plocha: krk  

5v427.6 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, veľká plocha: plece a axila 5v427.6 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, veľká plocha: plece a axila  

5v427.7 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, veľká plocha: rameno a lakeť 5v427.7 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: kefkovanie, veľká plocha: rameno a lakeť  2)

5v427.8 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, veľká plocha: predlaktie 5v427.8 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, veľká plocha: predlaktie  

5v427.9 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, veľká plocha: ruka 5v427.9 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, veľká plocha: ruka  

5v427.a Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, veľká plocha: hrudná stena a chrbát 5v427.a Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, veľká plocha: hrudná stena a chrbát  

5v427.b Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, veľká plocha: brušná oblasť 5v427.b Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, veľká plocha: brušná oblasť  

5v427.c Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, veľká plocha: inguina a oblasť genitálií 5v427.c Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, veľká plocha: inguina a oblasť genitálií  

5v427.d Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, veľká plocha: gluteálna oblasť 5v427.d Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, veľká plocha: gluteálna oblasť  

5v427.e Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, veľká plocha: stehno a koleno 5v427.e Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, veľká plocha: stehno a koleno  

5v427.f Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, veľká plocha: predkolenie 5v427.f Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, veľká plocha: predkolenie  

5v427.g Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, veľká plocha: noha (chodidlo) 5v427.g Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, veľká plocha: noha (chodidlo)  

5v427.x Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, veľká plocha: ostatné 5v427.x Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: zbrúsenie, veľká plocha: ostatné  

5v428.0 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, veľká plocha: pery 5v428.0 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, veľká plocha: pery  

5v428.4 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, veľká plocha: ostatné časti hlavy 5v428.4 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, veľká plocha: ostatné časti hlavy  

5v428.5 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, veľká plocha: krk 5v428.5 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, veľká plocha: krk  

5v428.6 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, veľká plocha: plece a axila 5v428.6 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, veľká plocha: plece a axila  

5v428.7 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, veľká plocha: rameno a lakeť 5v428.7 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, veľká plocha: rameno a lakeť  

5v428.8 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, veľká plocha: predlaktie 5v428.8 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, veľká plocha: predlaktie  

5v428.9 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, veľká plocha: ruka 5v428.9 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, veľká plocha: ruka  

5v428.a Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, veľká plocha: hrudná stena a chrbát 5v428.a Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, veľká plocha: hrudná stena a chrbát  

5v428.b Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, veľká plocha: brušná oblasť 5v428.b Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, veľká plocha: brušná oblasť  

5v428.c Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, veľká plocha: inguina a oblasť genitálií 5v428.c Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, veľká plocha: inguina a oblasť genitálií  

5v428.d Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, veľká plocha: gluteálna oblasť 5v428.d Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, veľká plocha: gluteálna oblasť  

5v428.e Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, veľká plocha: stehno a koleno 5v428.e Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, veľká plocha: stehno a koleno  

5v428.f Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, veľká plocha: predkolenie 5v428.f Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, veľká plocha: predkolenie  

5v428.g Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, veľká plocha: noha (chodidlo) 5v428.g Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, veľká plocha: noha (chodidlo)  



5v428.x Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, veľká plocha: ostatné 5v428.x Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: exkochleácia, veľká plocha: ostatné  

5v429.0 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, veľká plocha: pery 5v429.0 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, veľká plocha: pery  

5v429.4 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, veľká plocha: ostatné časti hlavy 5v429.4 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, veľká plocha: ostatné časti hlavy  

5v429.5 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, veľká plocha: krk 5v429.5 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, veľká plocha: krk  

5v429.6 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, veľká plocha: plece a axila 5v429.6 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, veľká plocha: plece a axila  

5v429.7 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, veľká plocha: rameno a lakeť 5v429.7 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, veľká plocha: rameno a lakeť  

5v429.8 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, veľká plocha: predlaktie 5v429.8 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, veľká plocha: predlaktie  

5v429.9 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, veľká plocha: ruka 5v429.9 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, veľká plocha: ruka  

5v429.a Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, veľká plocha: hrudná stena a chrbát 5v429.a Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, veľká plocha: hrudná stena a chrbát  

5v429.b Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, veľká plocha: brušná oblasť 5v429.b Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, veľká plocha: brušná oblasť  

5v429.c Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, veľká plocha: inguina a oblasť genitálií 5v429.c Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, veľká plocha: inguina a oblasť genitálií  

5v429.d Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, veľká plocha: gluteálna oblasť 5v429.d Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, veľká plocha: gluteálna oblasť  

5v429.e Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, veľká plocha: stehno a koleno 5v429.e Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, veľká plocha: stehno a koleno  

5v429.f Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, veľká plocha: predkolenie 5v429.f Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, veľká plocha: predkolenie  

5v429.g Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, veľká plocha: noha (chodidlo) 5v429.g Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, veľká plocha: noha (chodidlo)  

5v429.x Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, veľká plocha: ostatné 5v429.x Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: chemochirurgia, veľká plocha: ostatné  

5v42a.0 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, veľká plocha: pery 5v42a.0 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, veľká plocha: pery  

5v42a.4 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, veľká plocha: ostatné časti hlavy 5v42a.4 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, veľká plocha: ostatné časti hlavy  

5v42a.5 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, veľká plocha: krk 5v42a.5 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, veľká plocha: krk  

5v42a.6 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, veľká plocha: plece a axila 5v42a.6 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, veľká plocha: plece a axila  

5v42a.7 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, veľká plocha: rameno a lakeť 5v42a.7 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, veľká plocha: rameno a lakeť  

5v42a.8 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, veľká plocha: predlaktie 5v42a.8 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba plocha: predlaktie  2)

5v42a.9 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, veľká plocha: ruka 5v42a.9 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, veľká plocha: ruka  

5v42a.a Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, veľká plocha: hrudná stena chrbát 5v42a.a Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, veľká plocha: hrudná stena chrbát  

5v42a.b Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, veľká plocha: brušná oblasť 5v42a.b Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, veľká plocha: brušná oblasť  

5v42a.c Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, veľká plocha: inguina a oblasť genitálií 5v42a.c Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, veľká plocha: inguina a oblasť genitálií  

5v42a.d Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, veľká plocha: gluteálna oblasť 5v42a.d Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, veľká plocha: gluteálna oblasť  

5v42a.e Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, veľká plocha: stehno a koleno 5v42a.e Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, veľká plocha: stehno a koleno  

5v42a.f Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, veľká plocha: predkolenie 5v42a.f Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, veľká plocha: predkolenie  

5v42a.g Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, veľká plocha: noha (chodidlo) 5v42a.g Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, veľká plocha: noha (chodidlo)  

5v42a.x Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, veľká plocha: ostatné 5v42a.x Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: liečba laserom, veľká plocha: ostatné  

5v42b.0 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: holenie (shaving), veľká plocha: pery 5v42b.0 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: shaving, veľká plocha: pery  2)

5v42b.4 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: holenie (shaving), veľká plocha: ostatné časti hlavy 5v42b.4 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: shaving, veľká plocha: ostatné časti hlavy  2)

5v42b.5 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: holenie (shaving), veľká plocha: krk 5v42b.5 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: shaving, veľká plocha: krk  2)

5v42b.6 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: holenie (shaving), veľká plocha: plece a axila 5v42b.6 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: shaving, veľká plocha: plece a axila  2)

5v42b.7 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: holenie (shaving), veľká plocha: rameno a lakeť 5v42b.7 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: shaving, veľká plocha: rameno a lakeť  2)

5v42b.8 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: holenie (shaving), veľká plocha: predlaktie 5v42b.8 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: shaving, veľká plocha: predlaktie  2)

5v42b.9 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: holenie (shaving), veľká plocha: ruka 5v42b.9 Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: shaving, veľká plocha: ruka  2)

5v42b.a Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: holenie (shaving), veľká plocha: hrudná stena a chrbát 5v42b.a Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: shaving, veľká plocha: hrudná stena a chrbát  2)

5v42b.b Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: holenie (shaving), veľká plocha: brušná oblasť 5v42b.b Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: shaving, veľká plocha: brušná oblasť  2)

5v42b.c Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: holenie (shaving), veľká plocha: inguina a oblasť genitálií 5v42b.c Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: shaving, veľká plocha: inguina a oblasť genitálií  2)

5v42b.d Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: holenie (shaving), veľká plocha: gluteálna oblasť 5v42b.d Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: shaving, veľká plocha: gluteálna oblasť  2)

5v42b.e Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: holenie (shaving), veľká plocha: stehno a koleno 5v42b.e Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: shaving, veľká plocha: stehno a koleno  2)

5v42b.f Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: holenie (shaving), veľká plocha: predkolenie 5v42b.f Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: shaving, veľká plocha: predkolenie  2)

5v42b.x Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: holenie (shaving), veľká plocha: ostatné 5v42b.x Odstránenie povrchovej kožnej vrstvy: shaving, veľká plocha: ostatné  2)

5v430.0 Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia liekov: pery 5v430.0 Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia liekov: pery  

5v430.4 Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia liekov: ostatné časti hlavy 5v430.4 Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia liekov: ostatné časti hlavy  



5v430.5 Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia liekov: krk 5v430.5 Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia liekov: krk  

5v430.6 Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia liekov: plece a axila 5v430.6 Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia liekov: plece a axila  

5v430.7 Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia liekov: rameno a lakeť 5v430.7 Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia liekov: rameno a lakeť  

5v430.8 Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia liekov: predlaktie 5v430.8 Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia liekov: predlaktie  

5v430.9 Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia liekov: ruka 5v430.9 Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia liekov: ruka  

5v430.a Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia liekov: hrudná stena a chrbát 5v430.a Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia liekov: hrudná stena a chrbát  

5v430.b Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia liekov: brušná oblasť 5v430.b Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia liekov: brušná oblasť  

5v430.c Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia liekov: inguina a oblasť genitálií 5v430.c Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia liekov: inguina a oblasť genitálií  

5v430.d Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia liekov: sedacia oblasť 5v430.d Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia liekov: sedacia oblasť  

5v430.e Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia liekov: stehno a koleno 5v430.e Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia liekov: stehno a koleno  

5v430.f Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia liekov: predkolenie 5v430.f Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia liekov: predkolenie  

5v430.g Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia liekov: noha (chodidlo) 5v430.g Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia liekov: noha (chodidlo)  

5v430.x Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia liekov: ostatné 5v430.x Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia liekov: ostatné  

5v431.0 Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia cytostatík: pery 5v431.0 Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia cytostatík: pery  

5v431.4 Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia cytostatík: ostatné časti hlavy 5v431.4 Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia cytostatík: ostatné časti hlavy  

5v431.5 Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia cytostatík: krk 5v431.5 Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia cytostatík: krk  

5v431.6 Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia cytostatík: plece a axila 5v431.6 Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia cytostatík: plece a axila  

5v431.7 Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia cytostatík: rameno a lakeť 5v431.7 Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia cytostatík: rameno a lakeť  

5v431.8 Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia cytostatík: predlaktie 5v431.8 Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia cytostatík: predlaktie  

5v431.9 Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia cytostatík: ruka 5v431.9 Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia cytostatík: ruka  

5v431.a Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia cytostatík: hrudná stena a chrbát 5v431.a Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia cytostatík: hrudná stena a chrbát  

5v431.b Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia cytostatík: brušná oblasť 5v431.b Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia cytostatík: brušná oblasť  

5v431.c Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia cytostatík: inguina a oblasť genitálií 5v431.c Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia cytostatík: inguina a oblasť genitálií  

5v431.d Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia cytostatík: gluteálna oblasť 5v431.d Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia cytostatík: gluteálna oblasť  

5v431.e Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia cytostatík: stehno a koleno 5v431.e Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia cytostatík: stehno a koleno  

5v431.f Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia cytostatík: predkolenie 5v431.f Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia cytostatík: predkolenie  

5v431.g Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia cytostatík: noha (chodidlo) 5v431.g Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia cytostatík: noha (chodidlo)  

5v431.x Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia cytostatík: ostatné 5v431.x Chemochirurgia kože: lokálna aplikácia cytostatík: ostatné  

5v43x.x Chemochirurgia kože: ostatné 5v43x.x Chemochirurgia kože: ostatné  

5v440.0 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, maloplošne: pery 5v440.0 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, maloplošne: pery  

5v440.4 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, maloplošne: ostatné časti hlavy 5v440.4 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, maloplošne: ostatné časti hlavy  

5v440.5 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, maloplošne: krk 5v440.5 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, maloplošne: krk  

5v440.6 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, maloplošne: plece a axilla 5v440.6 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, maloplošne: plece a axilla  

5v440.7 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, maloplošne: rameno a lakeť 5v440.7 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, maloplošne: rameno a lakeť  

5v440.8 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, maloplošne: predlaktie 5v440.8 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, maloplošne: predlaktie  

5v440.9 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, maloplošne: ruka 5v440.9 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, maloplošne: ruka  

5v440.a Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, maloplošne: hrudná stena a chrbát 5v440.a Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, maloplošne: hrudná stena a chrbát  

5v440.b Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, maloplošne: brušná oblasť 5v440.b Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, maloplošne: brušná oblasť  

5v440.c
Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, maloplošne: inguinálna a genitálna 

oblasť
5v440.c

Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, maloplošne: inguinálna a genitálna 

oblasť
 

5v440.d Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, maloplošne: gluteálna oblasť 5v440.d Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, maloplošne: gluteálna oblasť  

5v440.e Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, maloplošne: stehno a koleno 5v440.e Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, maloplošne: stehno a koleno  

5v440.f Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, maloplošne: predkolenie 5v440.f Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, maloplošne: predkolenie  

5v440.g Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, maloplošne: noha 5v440.g Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, maloplošne: noha  

5v440.x Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, maloplošne: ostatné 5v440.x Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, maloplošne: ostatné  

5v441.0 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, maloplošne: pery 5v441.0 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, maloplošne: pery  

5v441.4 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, maloplošne: ostatné časti hlavy 5v441.4 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, maloplošne: ostatné časti hlavy  

5v441.5 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, maloplošne: krk 5v441.5 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, maloplošne: krk  



5v441.6 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, maloplošne: plece a axila 5v441.6 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, maloplošne: plece a axila  

5v441.7 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, maloplošne: rameno a lakeť 5v441.7 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, maloplošne: rameno a lakeť  

5v441.8 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, maloplošne: predlaktie 5v441.8 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, maloplošne: predlaktie  

5v441.9 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, maloplošne: ruka 5v441.9 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, maloplošne: ruka  

5v441.a Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, maloplošne: hrudná stena a chrbát 5v441.a Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, maloplošne: hrudná stena a chrbát  

5v441.b Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, maloplošne: brušná oblasť 5v441.b Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, maloplošne: brušná oblasť  

5v441.c Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, maloplošne: inguinálna a genitálna oblasť 5v441.c Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, maloplošne: inguinálna a genitálna oblasť  

5v441.d Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, maloplošne: gluteálna oblasť 5v441.d Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, maloplošne: gluteálna oblasť  

5v441.e Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, maloplošne: stehno a koleno 5v441.e Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, maloplošne: stehno a koleno  

5v441.f Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, maloplošne: predkolenie 5v441.f Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, maloplošne: predkolenie  

5v441.g Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, maloplošne: noha 5v441.g Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, maloplošne: noha  

5v441.x Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, maloplošne: ostatné 5v441.x Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, maloplošne: ostatné  

5v442.0 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, maloplošne: pery 5v442.0 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, maloplošne: pery  

5v442.4 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, maloplošne: ostatné časti hlavy 5v442.4 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, maloplošne: ostatné časti hlavy  

5v442.5 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, maloplošne: krk 5v442.5 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, maloplošne: krk  

5v442.6 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, maloplošne: plece a axila 5v442.6 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, maloplošne: plece a axila  

5v442.7 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, maloplošne: rameno a lakeť 5v442.7 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, maloplošne: rameno a lakeť  

5v442.8 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, maloplošne: predlaktie 5v442.8 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, maloplošne: predlaktie  

5v442.9 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, maloplošne: ruka 5v442.9 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, maloplošne: ruka  

5v442.a Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, maloplošne: hrudná stena a chrbát 5v442.a Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, maloplošne: hrudná stena a chrbát  

5v442.b Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, maloplošne: brušná oblasť 5v442.b Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, maloplošne: brušná oblasť  

5v442.c Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, maloplošne: inguinálna a genitálna oblasť 5v442.c Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, maloplošne: inguinálna a genitálna oblasť  

5v442.d Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, maloplošne: gluteálna oblasť 5v442.d Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, maloplošne: gluteálna oblasť  

5v442.e Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, maloplošne: stehno a koleno 5v442.e Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, maloplošne: stehno a koleno  

5v442.f Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, maloplošne: predkolenie 5v442.f Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, maloplošne: predkolenie  

5v442.g Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, maloplošne: noha 5v442.g Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, maloplošne: noha  

5v442.x Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, maloplošne: ostatné 5v442.x Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, maloplošne: ostatné  

5v443.0 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, maloplošne: pery 5v443.0 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, maloplošne: pery  

5v443.4 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, maloplošne: ostatné časti hlavy 5v443.4 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, maloplošne: ostatné časti hlavy  

5v443.5 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, maloplošne: krk 5v443.5 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, maloplošne: krk  

5v443.6 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, maloplošne: plece a axila 5v443.6 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, maloplošne: plece a axila  

5v443.7 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, maloplošne: rameno a lakeť 5v443.7 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, maloplošne: rameno a lakeť  

5v443.8 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, maloplošne: predlaktie 5v443.8 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, maloplošne: predlaktie  

5v443.9 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, maloplošne: ruka 5v443.9 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, maloplošne: ruka  

5v443.a
Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, maloplošne: hrudná stena a 

chrbát
5v443.a

Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, maloplošne: hrudná stena a 

chrbát
 

5v443.b Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, maloplošne: brušná oblasť 5v443.b Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, maloplošne: brušná oblasť  

5v443.c
Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, maloplošne: inguinálna 

(trieslová) a genitálna oblasť
5v443.c

Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, maloplošne: inguinálna 

(trieslová) a genitálna oblasť
 

5v443.d Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, maloplošne: gluteálna oblasť 5v443.d Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, maloplošne: gluteálna oblasť  

5v443.e Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, maloplošne: stehno a koleno 5v443.e Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, maloplošne: stehno a koleno  

5v443.f Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, maloplošne: predkolenie 5v443.f Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, maloplošne: predkolenie  



5v443.g Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, maloplošne: noha 5v443.g Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, maloplošne: noha  

5v443.x Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, maloplošne: ostatné 5v443.x Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, maloplošne: ostatné  

5v444.0 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, veľkoplošná: pery 5v444.0 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, veľkoplošná: pery  

5v444.4 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, veľkoplošná: ostatné časti hlavy 5v444.4 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, veľkoplošná: ostatné časti hlavy  

5v444.5 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, veľkoplošná: krk 5v444.5 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, veľkoplošná: krk  

5v444.6 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, veľkoplošná: plece a axila 5v444.6 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, veľkoplošná: plece a axila  

5v444.7 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, veľkoplošná: rameno a lakeť 5v444.7 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, veľkoplošná: rameno a lakeť  

5v444.8 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, veľkoplošná: predlaktie 5v444.8 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, veľkoplošná: predlaktie  

5v444.9 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, veľkoplošná: ruka 5v444.9 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika,veľkoplošná: ruka  2)

5v444.a Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, veľkoplošná: hrudná stena a chrbát 5v444.a Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, veľkoplošná: hrudná stena a chrbát  

5v444.b Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, veľkoplošná: brušná oblasť 5v444.b Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, veľkoplošná: brušná oblasť  

5v444.c
Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, veľkoplošná: inguinálna a genitálna 

oblasť
5v444.c

Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, veľkoplošná: inguinálna a genitálna 

oblasť
 

5v444.d Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, veľkoplošná: gluteálna oblasť 5v444.d Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, veľkoplošná: gluteálna oblasť  

5v444.e Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, veľkoplošná: stehno a koleno 5v444.e Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, veľkoplošná: stehno a koleno  

5v444.f Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, veľkoplošná: predkolenie 5v444.f Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, veľkoplošná: predkolenie  

5v444.g Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, veľkoplošná: noha 5v444.g Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, veľkoplošná: noha  

5v444.x Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, veľkoplošná: ostatné 5v444.x Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrokaustika, veľkoplošná: ostatné  

5v445.0 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, veľkoplošná: pery 5v445.0 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, veľkoplošná: pery  

5v445.4 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, veľkoplošná: ostatné časti hlavy 5v445.4 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, veľkoplošná: ostatné časti hlavy  

5v445.5 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, veľkoplošná: krk 5v445.5 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, veľkoplošná: krk  

5v445.6 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, veľkoplošná: plece a axila 5v445.6 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, veľkoplošná: plece a axila  

5v445.7 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, veľkoplošná: rameno a lakeť 5v445.7 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, veľkoplošná: rameno a lakeť  

5v445.8 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, veľkoplošná: predlaktie 5v445.8 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, veľkoplošná: predlaktie  

5v445.9 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, veľkoplošná: ruka 5v445.9 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, veľkoplošná: ruka  

5v445.a Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, veľkoplošná: hrudná stena a chrbát 5v445.a Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, veľkoplošná: hrudná stena a chrbát  

5v445.b Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, veľkoplošná: brušná oblasť 5v445.b Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, veľkoplošná: brušná oblasť  

5v445.c Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, veľkoplošná: inguinálna a genitálna oblasť 5v445.c Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, veľkoplošná: inguinálna a genitálna oblasť  

5v445.d Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, veľkoplošná: gluteálna oblasť 5v445.d Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, veľkoplošná: gluteálna oblasť  

5v445.e Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, veľkoplošná: stehno a koleno 5v445.e Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, veľkoplošná: stehno a koleno  

5v445.f Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, veľkoplošná: predkolenie 5v445.f Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, veľkoplošná: predkolenie  

5v445.g Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, veľkoplošná: noha 5v445.g Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, veľkoplošná: noha  

5v445.x Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, veľkoplošná: ostatné 5v445.x Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: laserová liečba, veľkoplošná: ostatné  

5v446.0 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, veľkoplošná: pery 5v446.0 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, veľkoplošná: pery  

5v446.4 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, veľkoplošná: ostatné časti hlavy 5v446.4 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, veľkoplošná: ostatné časti hlavy  

5v446.5 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, veľkoplošná: krk 5v446.5 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, veľkoplošná: krk  

5v446.6 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, veľkoplošná: plece a axila 5v446.6 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, veľkoplošná: plece a axila  

5v446.7 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, veľkoplošná: rameno a lakeť 5v446.7 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, veľkoplošná: rameno a lakeť  

5v446.8 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, veľkoplošná: predlaktie 5v446.8 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, veľkoplošná: predlaktie  

5v446.9 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, veľkoplošná: ruka 5v446.9 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, veľkoplošná: ruka  

5v446.a Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, veľkoplošná: hrudná stena a chrbát 5v446.a Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, veľkoplošná: hrudná stena a chrbát  

5v446.b Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, veľkoplošná: brušná oblasť 5v446.b Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, veľkoplošná: brušná oblasť  

5v446.c Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, veľkoplošná: inguinálna a genitálna oblasť 5v446.c Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, veľkoplošná: inguinálna a genitálna oblasť  

5v446.d Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, veľkoplošná: gluteálna oblasť 5v446.d Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, veľkoplošná: gluteálna oblasť  

5v446.e Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, veľkoplošná: stehno a koleno 5v446.e Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, veľkoplošná: stehno a koleno  



5v446.f Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, veľkoplošná: predkolenie 5v446.f Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, veľkoplošná: predkolenie  

5v446.g Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, veľkoplošná: noha 5v446.g Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, veľkoplošná: noha  

5v446.x Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, veľkoplošná: ostatné 5v446.x Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: kryochirurgia, veľkoplošná: ostatné  

5v447.0 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, veľkoplošná: pery 5v447.0 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, veľkoplošná: pery  

5v447.4 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, veľkoplošná: ostatné časti hlavy 5v447.4 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, veľkoplošná: ostatné časti hlavy  

5v447.5 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, veľkoplošná: krk 5v447.5 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, veľkoplošná: krk  

5v447.6 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, veľkoplošná: plece a axila 5v447.6 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, veľkoplošná: plece a axila  

5v447.7 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, veľkoplošná: rameno a lakeť 5v447.7 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, veľkoplošná: rameno a lakeť  

5v447.8 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, veľkoplošná: predlaktie 5v447.8 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, veľkoplošná: predlaktie  

5v447.9 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, veľkoplošná: ruka 5v447.9 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, veľkoplošná: ruka  

5v447.a
Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, veľkoplošná: hrudná stena a 

chrbát
5v447.a

Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, veľkoplošná: hrudná stena a 

chrbát
 

5v447.b Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, veľkoplošná: brušná oblasť 5v447.b Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, veľkoplošná: brušná oblasť  

5v447.c
Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, veľkoplošná: inguinálna 

(trieslová) a genitálna oblasť
5v447.c

Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, veľkoplošná: inguinálna 

(trieslová) a genitálna oblasť
 

5v447.d Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, veľkoplošná: gluteálna 5v447.d Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, veľkoplošná: gluteálna  

5v447.e Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, veľkoplošná: stehno a koleno 5v447.e Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, veľkoplošná: stehno a koleno  

5v447.f Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, veľkoplošná: predkolenie 5v447.f Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, veľkoplošná: predkolenie  

5v447.g Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, veľkoplošná: noha 5v447.g Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, veľkoplošná: noha  

5v447.x Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, veľkoplošná: ostatné 5v447.x Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: infračervená koagulácia, veľkoplošná: ostatné  

5v448.0 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, maloplošne: pery 5v448.0 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, maloplošne: pery  

5v448.4 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, maloplošne: ostatné časti hlavy 5v448.4 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, maloplošne: ostatné časti hlavy  

5v448.5 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, maloplošne: krk 5v448.5 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, maloplošne: krk  

5v448.6 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, maloplošne: plece a axila 5v448.6 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, maloplošne: plece a axila  

5v448.7 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, maloplošne: rameno a lakeť 5v448.7 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, maloplošne: rameno a lakeť  

5v448.8 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, maloplošne: predlaktie 5v448.8 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, maloplošne: predlaktie  

5v448.9 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, maloplošne: ruka 5v448.9 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, maloplošne: ruka  

5v448.a Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, maloplošne: hrudná stena a chrbát 5v448.a Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, maloplošne: hrudná stena a chrbát  

5v448.b Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, maloplošne: brušná oblasť 5v448.b Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, maloplošne: brušná oblasť  

5v448.c
Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, maloplošne: inguinálna a genitálna 

oblasť
5v448.c

Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, maloplošne: inguinálna a genitálna 

oblasť
 

5v448.d Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, maloplošne: gluteálna oblasť 5v448.d Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, maloplošne: gluteálna oblasť  

5v448.e Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, maloplošne: stehno a koleno 5v448.e Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, maloplošne: stehno a koleno  

5v448.f Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, maloplošne: predkolenie 5v448.f Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, maloplošne: predkolenie  

5v448.g Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, maloplošne: noha 5v448.g Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, maloplošne: noha  

5v448.x Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, maloplošne: ostatné 5v448.x Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, maloplošne: ostatné  

5v449.0 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, veľkoplošná: pery 5v449.0 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, veľkoplošná: pery  

5v449.4 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, veľkoplošná: ostatné časti hlavy 5v449.4 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, veľkoplošná: ostatné časti hlavy  

5v449.5 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, veľkoplošná: krk 5v449.5 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, veľkoplošná: krk  



5v449.6 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, veľkoplošná: plece a axila 5v449.6 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, veľkoplošná: plece a axila  

5v449.7 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, veľkoplošná: rameno a lakeť 5v449.7 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, veľkoplošná: rameno a lakeť  

5v449.8 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, veľkoplošná: predlaktie 5v449.8 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, veľkoplošná: predlaktie  

5v449.9 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, veľkoplošná: ruka 5v449.9 Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, veľkoplošná: ruka  

5v449.a Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, veľkoplošná: hrudná stena a chrbát 5v449.a Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, veľkoplošná: hrudná stena a chrbát  

5v449.b Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, veľkoplošná: brušná oblasť 5v449.b Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, veľkoplošná: brušná oblasť  

5v449.c
Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, veľkoplošná: inguinálna a genitálna 

oblasť
5v449.c

Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, veľkoplošná: inguinálna a genitálna 

oblasť
 

5v449.d Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, veľkoplošná: gluteálna oblasť 5v449.d Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, veľkoplošná: gluteálna oblasť  

5v449.e Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, veľkoplošná: stehno a koleno 5v449.e Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, veľkoplošná: stehno a koleno  

5v449.f Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, veľkoplošná: predkolenie 5v449.f Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, veľkoplošná: predkolenie  

5v449.g Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, veľkoplošná: noha 5v449.g Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, veľkoplošná: noha  

5v449.x Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, veľkoplošná: ostatné 5v449.x Deštrukcia chorého tkaniva kože a podkožia: elektrochemoterapia, veľkoplošná: ostatné  

5v450.0 Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, maloplošne: pery 5v450.0 Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, maloplošne: pery  

5v450.4 Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, maloplošne: ostatné časti hlavy 5v450.4 Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, maloplošne: ostatné časti hlavy  

5v450.5 Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, maloplošne: krk 5v450.5 Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, maloplošne: krk  

5v450.6 Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, maloplošne: plece a axila 5v450.6 Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, maloplošne: plece a axila  

5v450.7 Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, maloplošne: rameno a lakeť 5v450.7 Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, maloplošne: rameno a lakeť  

5v450.8 Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, maloplošne: predlaktie 5v450.8 Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, maloplošne: predlaktie  

5v450.9 Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, maloplošne: ruka 5v450.9 Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, maloplošne: ruka  

5v450.a Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, maloplošne: hrudná stena a chrbát 5v450.a Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, maloplošne: hrudná stena a chrbát  

5v450.b Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, maloplošne: brušná oblasť 5v450.b Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, maloplošne: brušná oblasť  

5v450.c Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, maloplošne: inguinálna a genitálna oblasť 5v450.c Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, maloplošne: inguinálna a genitálna oblasť  

5v450.d Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, maloplošne: gluteálna oblasť 5v450.d Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, maloplošne: gluteálna oblasť  

5v450.e Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, maloplošne: stehno a koleno 5v450.e Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, maloplošne: stehno a koleno  

5v450.f Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, maloplošne: predkolenie 5v450.f Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, maloplošne: predkolenie  

5v450.g Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, maloplošne: noha 5v450.g Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, maloplošne: noha  

5v450.x Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, maloplošne: ostatné 5v450.x Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, maloplošne: ostatné  

5v451.0 Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, maloplošne: pery 5v451.0 Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, maloplošne: pery  

5v451.5 Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, maloplošne: krk 5v451.5 Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, maloplošne: krk  

5v451.6 Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, maloplošne: plece a axila 5v451.6 Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, maloplošne: plece a axila  

5v451.7 Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, maloplošne: rameno a ľakeť 5v451.7 Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, maloplošne: rameno a ľakeť  

5v451.8 Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, maloplošne: predlaktie 5v451.8 Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, maloplošne: predlaktie  

5v451.9 Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, maloplošne: ruka 5v451.9 Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, maloplošne: ruka  

5v451.a Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, maloplošne: hrudná stena a chrbát 5v451.a Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, maloplošne: hrudná stena a chrbát  

5v451.b Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, maloplošne: brušná oblasť 5v451.b Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, maloplošne: brušná oblasť  

5v451.c Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, maloplošne: inguinálna a genitálna oblasť 5v451.c Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, maloplošne: inguinálna a genitálna oblasť  

5v451.d Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, maloplošne: gluteálna oblasť 5v451.d Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, maloplošne: gluteálna oblasť  

5v451.e Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, maloplošne: stehno a koleno 5v451.e Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, maloplošne: stehno a koleno  

5v451.f Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, maloplošne: predkolenie 5v451.f Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, maloplošne: predkolenie  

5v451.g Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, maloplošne: noha 5v451.g Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, maloplošne: noha  

5v451.x Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, maloplošne: ostatné 5v451.x Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, maloplošne: ostatné  

5v452.0 Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, maloplošne: pery 5v452.0 Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, maloplošne: pery  



5v452.4 Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, maloplošne: ostatné časti hlavy 5v452.4 Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, maloplošne: ostatné časti hlavy  

5v452.5 Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, maloplošne: krk 5v452.5 Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, maloplošne: krk  

5v452.6 Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, maloplošne: plece a axila 5v452.6 Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, maloplošne: plece a axila  

5v452.7 Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, maloplošne: rameno a lakeť 5v452.7 Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, maloplošne: rameno a lakeť  

5v452.8 Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, maloplošne: predlaktie 5v452.8 Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, maloplošne: predlaktie  

5v452.9 Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, maloplošne: ruka 5v452.9 Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, maloplošne: ruka  

5v452.a Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, maloplošne: hrudná stena a chrbát 5v452.a Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, maloplošne: hrudná stena a chrbát  

5v452.b Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, maloplošne: brušná oblasť 5v452.b Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, maloplošne: brušná oblasť  

5v452.c Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, maloplošne: inguinálna a genitálna oblasť 5v452.c Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, maloplošne: inguinálna a genitálna oblasť  

5v452.d Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, maloplošne: gluteálna oblasť 5v452.d Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, maloplošne: gluteálna oblasť  

5v452.e Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, maloplošne: stehno a koleno 5v452.e Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, maloplošne: stehno a koleno  

5v452.f Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, maloplošne: predkolenie 5v452.f Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, maloplošne: predkolenie  

5v452.g Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, maloplošne: noha 5v452.g Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, maloplošne: noha  

5v452.x Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, maloplošne: ostatné 5v452.x Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, maloplošne: ostatné  

5v453.0 Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, maloplošne: pery 5v453.0 Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, maloplošne: pery  

5v453.4 Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, maloplošne: ostatné časti hlavy 5v453.4 Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, maloplošne: ostatné časti hlavy  

5v453.5 Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, maloplošne: krk 5v453.5 Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, maloplošne: krk  

5v453.6 Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, maloplošne: plece a axila 5v453.6 Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, maloplošne: plece a axila  

5v453.7 Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, maloplošne: rameno a ľakeť 5v453.7 Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, maloplošne: rameno a ľakeť  

5v453.8 Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, maloplošne: predlaktie 5v453.8 Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, maloplošne: predlaktie  

5v453.9 Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, maloplošne: ruka 5v453.9 Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, maloplošne: ruka  

5v453.a Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, maloplošne: hrudná stena a chrbát 5v453.a Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, maloplošne: hrudná stena a chrbát  

5v453.b Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, maloplošne: brušná oblasť 5v453.b Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, maloplošne: brušná oblasť  

5v453.c Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, maloplošne: inguinálna a genitálna oblasť 5v453.c Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, maloplošne: inguinálna a genitálna oblasť  

5v453.d Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, maloplošne: gluteálna oblasť 5v453.d Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, maloplošne: gluteálna oblasť  

5v453.e Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, maloplošne: stehno a koleno 5v453.e Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, maloplošne: stehno a koleno  

5v453.f Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, maloplošne: predkolenie 5v453.f Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, maloplošne: predkolenie  

5v453.g Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, maloplošne: noha 5v453.g Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, maloplošne: noha  

5v453.x Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, maloplošne: ostatné 5v453.x Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, maloplošne: ostatné  

5v454.0 Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, maloplošne: pery 5v454.0 Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, maloplošne: pery  

5v454.4 Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, maloplošne: ostatné časti hlavy 5v454.4 Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, maloplošne: ostatné časti hlavy  

5v454.5 Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, maloplošne: krk 5v454.5 Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, maloplošne: krk  

5v454.6 Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, maloplošne: plece a axila 5v454.6 Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, maloplošne: plece a axila  

5v454.7 Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, maloplošne: rameno a ľakeť 5v454.7 Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, maloplošne: rameno a ľakeť  

5v454.8 Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, maloplošne: predlaktie 5v454.8 Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, maloplošne: predlaktie  

5v454.9 Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, maloplošne: ruka 5v454.9 Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, maloplošne: ruka  

5v454.a Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, maloplošne: hrudná stena a chrbát 5v454.a Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, maloplošne: hrudná stena a chrbát  

5v454.b Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, maloplošne: brušná oblasť 5v454.b Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, maloplošne: brušná oblasť  

5v454.c Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, maloplošne: inguinálna a genitálna oblasť 5v454.c Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, maloplošne: inguinálna a genitálna oblasť  

5v454.d Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, maloplošne: gluteálna oblasť 5v454.d Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, maloplošne: gluteálna oblasť  

5v454.e Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, maloplošne: stehno a koleno 5v454.e Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, maloplošne: stehno a koleno  

5v454.f Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, maloplošne: predkolenie 5v454.f Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, maloplošne: predkolenie  

5v454.g Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, maloplošne: noha 5v454.g Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, maloplošne: noha  

5v454.x Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, maloplošne: ostatné 5v454.x Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, maloplošne: ostatné  

5v455.0 Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, veľkoplošne: pery 5v455.0 Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, veľkoplošne: pery  

5v455.4 Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, veľkoplošne: ostatné časti hlavy 5v455.4 Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, veľkoplošne: ostatné časti hlavy  

5v455.5 Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, veľkoplošne: krk 5v455.5 Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, veľkoplošne: krk  

5v455.6 Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, veľkoplošne: plece a axilla 5v455.6 Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, veľkoplošne: plece a axilla  



5v455.7 Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, veľkoplošne: rameno, (nadlaktie) a lakeť 5v455.7 Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, veľkoplošne: rameno, (nadlaktie) a lakeť  

5v455.8 Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, veľkoplošne: predlaktie 5v455.8 Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, veľkoplošne: predlaktie  

5v455.9 Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, veľkoplošne: ruka 5v455.9 Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, veľkoplošne: ruka  

5v455.a Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, veľkoplošne: hrudná stena a chrbát 5v455.a Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, veľkoplošne: hrudná stena a chrbát  

5v455.b Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, veľkoplošne: brušná oblasť 5v455.b Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, veľkoplošne: brušná oblasť  

5v455.c Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, veľkoplošne: inguinálna a genitálna oblasť 5v455.c Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, veľkoplošne: inguinálna a genitálna oblasť  

5v455.d Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, veľkoplošne: gluteálna oblasť 5v455.d Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, veľkoplošne: gluteálna oblasť  

5v455.e Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, veľkoplošne: stehno a koleno 5v455.e Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, veľkoplošne: stehno a koleno  

5v455.f Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, veľkoplošne: predkolenie 5v455.f Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, veľkoplošne: predkolenie  

5v455.g Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, veľkoplošne: noha 5v455.g Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, veľkoplošne: noha  

5v455.x Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, veľkoplošne: ostatné 5v455.x Dočasné mäkké pokrytie: alogénnou transplantáciou kože, veľkoplošne: ostatné  

5v456.0 Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, veľkoplošne: pery 5v456.0 Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, veľkoplošne: pery  

5v456.4 Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, veľkoplošne: ostatné časti hlavy 5v456.4 Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, veľkoplošne: ostatné časti hlavy  

5v456.5 Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, veľkoplošne: krk 5v456.5 Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, veľkoplošne: krk  

5v456.6 Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, veľkoplošne: plece a axila 5v456.6 Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, veľkoplošne: plece a axila  

5v456.7 Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, veľkoplošne: rameno a ľakeť 5v456.7 Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, veľkoplošne: rameno a ľakeť  

5v456.8 Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, veľkoplošne: predlaktie 5v456.8 Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, veľkoplošne: predlaktie  

5v456.9 Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, veľkoplošne: ruka 5v456.9 Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, veľkoplošne: ruka  

5v456.a Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, veľkoplošne: hrudná stena a chrbát 5v456.a Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, veľkoplošne: hrudná stena a chrbát  

5v456.b Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, veľkoplošne: brušná oblasť 5v456.b Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, veľkoplošne: brušná oblasť  

5v456.c Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, veľkoplošne: inguinálna a genitálna oblasť 5v456.c Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, veľkoplošne: inguinálna a genitálna oblasť  

5v456.d Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, veľkoplošne: gluteálna oblasť 5v456.d Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, veľkoplošne: gluteálna oblasť  

5v456.e Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, veľkoplošne: stehno a koleno 5v456.e Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, veľkoplošne: stehno a koleno  

5v456.f Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, veľkoplošne: predkolenie 5v456.f Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, veľkoplošne: predkolenie  

5v456.g Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, veľkoplošne: noha 5v456.g Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, veľkoplošne: noha  

5v456.x Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, veľkoplošne: ostatné 5v456.x Dočasné mäkké pokrytie: xenogénnou kožnou náhradou, veľkoplošne: ostatné  

5v457.0 Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, veľkoplošne: pery 5v457.0 Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, veľkoplošne: pery  

5v457.4 Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, veľkoplošne: ostatné časti hlavy 5v457.4 Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, veľkoplošne: ostatné časti hlavy  

5v457.5 Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, veľkoplošne: krk 5v457.5 Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, veľkoplošne: krk  

5v457.6 Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, veľkoplošne: plece a axila 5v457.6 Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, veľkoplošne: plece a axila  

5v457.7 Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, veľkoplošne: rameno a ľakeť 5v457.7 Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, veľkoplošne: rameno a ľakeť  

5v457.8 Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, veľkoplošne: predlaktie 5v457.8 Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, veľkoplošne: predlaktie  

5v457.9 Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, veľkoplošne: ruka 5v457.9 Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, veľkoplošne: ruka  

5v457.a Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, veľkoplošne: hrudná stena a chrbát 5v457.a Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, veľkoplošne: hrudná stena a chrbát  

5v457.b Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, veľkoplošne: brušná oblasť 5v457.b Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, veľkoplošne: brušná oblasť  

5v457.c Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, veľkoplošne: inguinálna a genitálna oblasť 5v457.c Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, veľkoplošne: inguinálna a genitálna oblasť  

5v457.d Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, veľkoplošne: gluteálna oblasť 5v457.d Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, veľkoplošne: gluteálna oblasť  

5v457.e Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, veľkoplošne: stehno a koleno 5v457.e Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, veľkoplošne: stehno a koleno  

5v457.f Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, veľkoplošne: predkolenie 5v457.f Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, veľkoplošne: predkolenie  

5v457.g Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, veľkoplošne: noha 5v457.g Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, veľkoplošne: noha  

5v457.x Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, veľkoplošne: ostatné 5v457.x Dočasné mäkké pokrytie: aloplastickým materiálom, veľkoplošne: ostatné  

5v458.0 Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: pery 5v458.0 Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: pery  

5v458.4 Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: ostatné časti hlavy 5v458.4 Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: ostatné časti hlavy  

5v458.5 Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: krk 5v458.5 Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: krk  

5v458.6 Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: plece a axila 5v458.6 Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: plece a axila  

5v458.7 Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: rameno a ľakeť 5v458.7 Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: rameno a ľakeť  



5v458.8 Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: predlaktie 5v458.8 Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: predlaktie  

5v458.9 Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: ruka 5v458.9 Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: ruka  

5v458.a Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: hrudná stena a chrbát 5v458.a Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: hrudná stena a chrbát  

5v458.b Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: brušná oblasť 5v458.b Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: brušná oblasť  

5v458.c Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: inguinálna a genitálna oblasť 5v458.c Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: inguinálna a genitálna oblasť  

5v458.d Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: gluteálna oblasť 5v458.d Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: gluteálna oblasť  

5v458.e Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: stehno a koleno 5v458.e Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: stehno a koleno  

5v458.f Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: predkolenie 5v458.f Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: predkolenie  

5v458.g Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: noha 5v458.g Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: noha  

5v458.x Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: ostatné 5v458.x Dočasné mäkké pokrytie: kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: ostatné  

5v459.0 Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, veľkoplošne: pery 5v459.0 Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, veľkoplošne: pery  

5v459.4 Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, veľkoplošne: ostatné časti hlavy 5v459.4 Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, veľkoplošne: ostatné časti hlavy  

5v459.5 Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, veľkoplošne: krk 5v459.5 Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, veľkoplošne: krk  

5v459.6 Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, veľkoplošne: plece a axila 5v459.6 Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, veľkoplošne: plece a axila  

5v459.7 Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, veľkoplošne: rameno a ľakeť 5v459.7 Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, veľkoplošne: rameno a ľakeť  

5v459.8 Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, veľkoplošne: predlaktie 5v459.8 Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, veľkoplošne: predlaktie  

5v459.9 Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, veľkoplošne: ruka 5v459.9 Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, veľkoplošne: ruka  

5v459.a Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, veľkoplošne: hrudná stena a chrbát 5v459.a Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, veľkoplošne: hrudná stena a chrbát  

5v459.b Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, veľkoplošne: brušná oblasť 5v459.b Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, veľkoplošne: brušná oblasť  

5v459.c Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, veľkoplošne: inguinálna a genitálna oblasť 5v459.c Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, veľkoplošne: inguinálna a genitálna oblasť  

5v459.d Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, veľkoplošne: gluteálna oblasť 5v459.d Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, veľkoplošne: gluteálna oblasť  

5v459.e Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, veľkoplošne: stehno a koleno 5v459.e Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, veľkoplošne: stehno a koleno  

5v459.f Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, veľkoplošne: predkolenie 5v459.f Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, veľkoplošne: predkolenie  

5v459.g Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, veľkoplošne: noha 5v459.g Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, veľkoplošne: noha  

5v459.x Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, veľkoplošne: ostatné 5v459.x Dočasné mäkké pokrytie: viacerými postupmi, veľkoplošne: ostatné  

5v45a.1
Dočasné mäkké pokrytie: zavedenie alebo zmena jedného systému pre vákuové tesnenie: hlboko 

siahajúce, subfasciálne ku kostiam a kĺbom končatín
5v45a.1

Dočasné mäkké pokrytie: zavedenie alebo zmena jedného systému pre vákuové tesnenie: hlboko 

siahajúce, subfasciálne ku kostiam a kĺbom končatín
 

5v45a.2
Dočasné mäkké pokrytie: zavedenie alebo zmena jedného systému pre vákuové tesnenie: hlboko 

siahajúce, k hrudníku, mediastínu a sternu
5v45a.2

Dočasné mäkké pokrytie: zavedenie alebo zmena jedného systému pre vákuové tesnenie: hlboko 

siahajúce, k hrudníku, mediastínu a sternu
 

5v45a.3
Dočasné mäkké pokrytie: zavedenie alebo zmena jedného systému pre vákuové tesnenie: na otvorenú 

brušná oblasť
5v45a.3

Dočasné mäkké pokrytie: zavedenie alebo zmena jedného systému pre vákuové tesnenie: na otvorenú 

brušná oblasť
 

5v45a.4
Dočasné mäkké pokrytie: zavedenie alebo zmena jedného systému pre vákuové tesnenie: 

endorektálne
5v45a.4

Dočasné mäkké pokrytie: zavedenie alebo zmena jedného systému pre vákuové tesnenie: 

endorektálne
 

5v45a.x Dočasné mäkké pokrytie: zavedenie alebo zmena jedného systému pre vákuové tesnenie: ostatné 5v45a.x Dočasné mäkké pokrytie: zavedenie alebo zmena jedného systému pre vákuové tesnenie: ostatné  

5v45x.x Dočasné mäkké pokrytie: ostatné 5v45x.x Dočasné mäkké pokrytie: ostatné  

5v460.0
Korektúra syndaktýlie alebo polydaktýlie prstu ruky: prehĺbenie interdigitálnej štrbiny: s posuvateľnou 

plastikou
5v460.0 Korektúra syndaktýlie a polydaktýlie prstu: prehĺbenie interdigitálnej štrbiny: s posuvateľnou plastikou  2)

5v460.x Korektúra syndaktýlie alebo polydaktýlie prstu ruky: prehĺbenie interdigitálnej štrbiny: ostatné 5v460.x Korektúra syndaktýlie a polydaktýlie prstu: prehĺbenie interdigitálnej štrbiny: ostatné  2)

5v461.0 Korektúra syndaktýlie alebo polydaktýlie prstu ruky: separácia parciálnej syndaktýlie plastikou 5v461.0 Korektúra syndaktýlie a polydaktýlie prstu: separácia parciálnej syndaktylie  2)

5v461.x Korektúra syndaktýlie alebo polydaktýlie prstu ruky: iná separácia parciálnej syndaktýlie 5v461.x Korektúra syndaktýlie a polydaktýlie prstu: ostatné  2)

5v462.0 Korektúra syndaktýlie alebo polydaktýlie prstu ruky: separácia kompletnej syndaktýlie: s plastikou 5v462.0 Korektúra syndaktýlie a polydaktýlie prstu: separácia kompletnej syndaktylie: s plastikou  2)

5v462.1
Korektúra syndaktýlie alebo polydaktýlie prstu ruky: separácia kompletnej syndaktýlie: s 

rekonštrukciou kolaterálnych väzov
5v462.1

Korektúra syndaktýlie alebo polydaktýlie prstu: separácia kompletnej syndaktylie: s rekonštrukciou 

kolaterálnych väzov
 2)

5v462.x Korektúra syndaktýlie alebo polydaktýlie prstu ruky: separácia kompletnej syndaktýlie: ostatné 5v462.x Korektúra syndaktýlie alebo polydaktýlie prstu: separácia kompletnej syndaktylie: ostatné  2)

5v463 Korektúra syndaktýlie alebo polydaktýlie prstu ruky: čiastočná resekecia zdvojenej časti 5v463 Korektúra syndaktýlie alebo polydaktýlie prstu: čiastočná resekecia zdvojenej časti  2)

5v464.0 Korektúra syndaktýlie alebo polydaktýlie prstu ruky: resekcia zdvojenej časti: bez rekonštrukcie kĺbu 5v464.0 Korektúra syndaktýlie alebo polydaktýlie prstu: resekcia zdvojenej časti: bez rekonštrukcie kĺbu  2)



5v464.1 Korektúra syndaktýlie alebo polydaktýlie prstu ruky: resekcia zdvojenej časti: s rekonštrukciou kĺbu 5v464.1 Korektúra syndaktýlie alebo polydaktýlie prstu: resekcia zdvojenej časti: s rekonštrukciou kĺbu  2)

5v465
Korektúra syndaktýlie alebo polydaktýlie prstu ruky: korektúra polysyndaktýlie podľa Bilhauta a 

Cloqueta
5v465 Korektúra syndaktýlie alebo polydaktýlie prstu: korektúra polysyndaktýlie podľa Bilhauta a Cloqueta  2)

5v46x Korektúra syndaktýlie alebo polydaktýlie prstu ruky: ostatné 5v46x Korektúra syndaktýlie alebo polydaktýlie prstu: ostatné  2)

5v470 Korektúra syndaktýlie alebo polydaktýlie prstu nohy: separácia parciálnej syndaktýlie 5v470 Korektúra syndaktýlie alebo polydaktýlie prstu nohy: separácia parciálnej syndaktýlie  

5v471 Korektúra syndaktýlie alebo polydaktýlie prstu nohy: separácia kompletnej syndaktýlie 5v471 Korektúra syndaktýlie alebo polydaktýlie prstu nohy: separácia kompletnej syndaktýlie  

5v472 Korektúra syndaktýlie alebo polydaktýlie prstu nohy: čiastočná resekecia zdvojenej časti 5v472 Korektúra syndaktýlie alebo polydaktýlie prstu nohy: čiastočná resekecia zdvojenej časti  

5v473 Korektúra syndaktýlie alebo polydaktýlie prstu nohy: resekcia zdvojenej časti 5v473 Korektúra syndaktýlie alebo polydaktýlie prstu nohy: resekcia zdvojenej časti  

5v47x Korektúra syndaktýlie alebo polydaktýlie prstu nohy: ostatné 5v47x Korektúra syndaktýlie alebo polydaktýlie prstu nohy: ostatné  

5v480 Chirurgické ošetrenie viacerých nádorov na koži v rámci jedného sedenia: 3 - 5 nádorov 5v480 Chirurgické ošetrenie viacerých nádorov na koži v rámci jedného sedenia: 3 - 5 nádorov  

5v481 Chirurgické ošetrenie viacerých nádorov na koži v rámci jedného sedenia: viac ako 5 nádorov 5v481 Chirurgické ošetrenie viacerých nádorov na koži v rámci jedného sedenia: viac ako 5 nádorov  

5v500.5 Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia: krk 5v500.5 Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia: krk  

5v500.6 Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia: plece a axilla 5v500.6 Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia: plece a axilla  

5v500.7 Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia: rameno, nadlaktie a lakeť 5v500.7 Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia: rameno, nadlaktie a lakeť  

5v500.8 Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia: predlaktie 5v500.8 Incízia kože a podkožia pripopáleninách a poleptaniach: escharotómia: predlaktie  2)

5v500.9 Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia: ruka 5v500.9 Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia: ruka  

5v500.a Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia: hrudník 5v500.a Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia: hrudník  

5v500.b Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia: brušná oblasť 5v500.b Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia: brušná oblasť  

5v500.e Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia: stehno a koleno 5v500.e Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia: stehno a koleno  

5v500.f Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia: predkolenie 5v500.f Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia: predkolenie  

5v500.g Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia: noha 5v500.g Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia: noha  

5v500.j Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia: chrbát 5v500.j Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia: chrbát  

5v501.5 Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: fasciotómia: krk 5v501.5 Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: fasciotómia: krk  

5v501.6 Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: fasciotómia: plece a axila 5v501.6 Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: fasciotómia: plece a axila  

5v501.7 Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: fasciotómia: rameno a lakeť 5v501.7 Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: fasciotómia: rameno a lakeť  

5v501.8 Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: fasciotómia: predlaktie 5v501.8 Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: fasciotómia: predlaktie  

5v501.9 Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: fasciotómia: ruka 5v501.9 Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: fasciotómia: ruka  

5v501.a Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: fasciotómia: hrudná stena 5v501.a Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: fasciotómia: hrudná stena  

5v501.b Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: fasciotómia: brušná oblasť 5v501.b Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: fasciotómia: brušná oblasť  

5v501.e Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: fasciotómia: stehno a koleno 5v501.e Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: fasciotómia: stehno a koleno  

5v501.f Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: fasciotómia: predkolenie 5v501.f Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: fasciotómia: predkolenie  

5v501.g Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: fasciotómia: noha 5v501.g Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: fasciotómia: noha  

5v501.j Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: fasciotómia: chrbát 5v501.j Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: fasciotómia: chrbát  

5v502.5 Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia s fasciotómiou: krk 5v502.5 Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia s fasciotómiou: krk  

5v502.6 Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia s fasciotómiou: plece a axilla 5v502.6 Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia s fasciotómiou: plece a axilla  

5v502.7 Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia s fasciotómiou: rameno a lakeť 5v502.7 Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia s fasciotómiou: rameno a lakeť  

5v502.8 Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia s fasciotómiou: predlaktie 5v502.8 Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia s fasciotómiou: predlaktie  

5v502.9 Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia s fasciotómiou: ruka 5v502.9 Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia s fasciotómiou: ruka  

5v502.a Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia s fasciotómiou: hrudník 5v502.a Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia s fasciotómiou: hrudník  

5v502.b Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia s fasciotómiou: brušná oblasť 5v502.b Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia s fasciotómiou: brušná oblasť  

5v502.c
Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia s fasciotómiou: inguinálna a 

genitálna oblasť
5v502.c

Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia s fasciotómiou: inguinálna a 

genitálna oblasť
 

5v502.e Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia s fasciotómiou: stehno a koleno 5v502.e Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia s fasciotómiou: stehno a koleno  



5v502.f Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia s fasciotómiou: predkolenie 5v502.f Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia s fasciotómiou: predkolenie  

5v502.g Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia s fasciotómiou: noha 5v502.g Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia s fasciotómiou: noha  

5v503.6
Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia s dekompresiou periférnych 

nervov: plece a axilla
5v503.6

Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia s dekompresiou periférnych 

nervov: plece a axilla
 

5v503.7
Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia s dekompresiou periférnych 

nervov: rameno a lakeť
5v503.7

Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia s dekompresiou periférnych 

nervov: rameno a lakeť
 

5v503.8
Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia s dekompresiou periférnych 

nervov: predlaktie
5v503.8

Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia s dekompresiou periférnych 

nervov: predlaktie
 

5v503.9
Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia s dekompresiou periférnych 

nervov: ruka
5v503.9

Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia s dekompresiou periférnych 

nervov: ruka
 

5v503.c
Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia s dekompresiou periférnych 

nervov: ingiunálnej a genitálnej oblasti
5v503.c

Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia: ingiunálnej a genitálnej oblasti 

bez dekompresie periférnych nervov
 2)

5v503.e
Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia s dekompresiou periférnych 

nervov: stehno a koleno
5v503.e

Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia s dekompresiou periférnych 

nervov: stehno a koleno
 

5v503.f
Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia s dekompresiou periférnych 

nervov: predkolenie
5v503.f

Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia s dekompresiou periférnych 

nervov: predkolenie
 

5v503.g
Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia s dekompresiou periférnych 

nervov: noha
5v503.g

Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia s dekompresiou periférnych 

nervov: noha
 

5v503.k
Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia s dekompresiou periférnych 

nervov: skrótum
5v503.k

Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia s dekompresiou periférnych 

nervov: skrótum
 

5v503.m
Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia s dekompresiou periférnych 

nervov: oblasť čriev
5v503.m

Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: escharotómia s dekompresiou periférnych 

nervov: oblasť čriev
 

5v50x.x Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: ostatné 5v50x.x Incízia kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: ostatné  

5v510.0
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: odstránenie pľuzgiera na koži: pery
5v510.0

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: odstránenie pľuzgiera na koži: pery
 

5v510.1
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: odstránenie pľuzgiera na koži: nos
5v510.1

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: odstránenie pľuzgiera na koži: nos
 

5v510.3
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: odstránenie pľuzgiera na koži: očné viečko
5v510.3

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: odstránenie pľuzgiera na koži: očné viečko
 

5v510.4
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: odstránenie pľuzgiera na koži: ostatné časti hlavy
5v510.4

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: odstránenie pľuzgiera na koži: ostatné časti hlavy
 

5v510.5
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: odstránenie pľuzgiera na koži: krk
5v510.5

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: odstránenie pľuzgiera na koži: krk
 

5v510.6
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: odstránenie pľuzgiera na koži: plece a axila
5v510.6

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: odstránenie pľuzgiera na koži: plece a axila
 

5v510.7
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: odstránenie pľuzgiera na koži: rameno a lakeť
5v510.7

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: odstránenie pľuzgiera na koži: rameno a lakeť
 

5v510.8
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: odstránenie pľuzgiera na koži: predlaktie
5v510.8

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: odstránenie pľuzgiera na koži: predlaktie
 

5v510.9
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: odstránenie pľuzgiera na koži: ruka
5v510.9

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: odstránenie pľuzgiera na koži: ruka
 

5v510.a
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: odstránenie pľuzgiera na koži: hrudná stena
5v510.a

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: odstránenie pľuzgiera na koži: hrudná stena
 

5v510.b
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: odstránenie pľuzgiera na koži: brušná oblasť
5v510.b

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: odstránenie pľuzgiera na koži: brušná oblasť
 

5v510.c
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: odstránenie pľuzgiera na koži: inguinálna a genitálna oblasť
5v510.c

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: odstránenie pľuzgiera na koži: inguinálna a genitálna oblasť
 

5v510.d
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: odstránenie pľuzgiera na koži: gluteálna oblasť
5v510.d

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: odstránenie pľuzgiera na koži: gluteálna oblasť
 

5v510.e
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: odstránenie pľuzgiera na koži: stehno a koleno
5v510.e

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: odstránenie pľuzgiera na koži: stehno a koleno
 

5v510.f
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: odstránenie pľuzgiera na koži: predkolenie
5v510.f

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: odstránenie pľuzgiera na koži: predkolenie
 

5v510.g
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: odstránenie pľuzgiera na koži: noha
5v510.g

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: odstránenie pľuzgiera na koži: noha
 

5v510.j
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: odstránenie pľuzgiera na koži: chrbát
5v510.j

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: odstránenie pľuzgiera na koži: chrbát
 



5v510.x
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: odstránenie pľuzgiera na koži: ostatné
5v510.x

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: odstránenie pľuzgiera na koži: ďalšie: ostatné
 2)

5v511.0
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: pery
5v511.0

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: pery
 

5v511.1
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: nos
5v511.1

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: nos
 

5v511.2
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: ucho
5v511.2

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: ucho
 

5v511.3
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: očné viečko
5v511.3

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: očné viečko
 

5v511.4
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: ostatné časti hlavy (mimo vlasatej časti kože hlavy)
5v511.4

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: ostatné časti hlavy (mimo vlasatej časti kože hlavy)
 

5v511.5
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: krk
5v511.5

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: krk
 

5v511.6
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: plece a axila
5v511.6

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: plece a axila
 

5v511.7
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: rameno a lakeť
5v511.7

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: rameno a lakeť
 

5v511.8
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: predlaktie
5v511.8

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: predlaktie
 

5v511.9
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: ruka
5v511.9

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: ruka
 

5v511.a
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: hrudná stena
5v511.a

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: hrudná stena
 

5v511.b
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: brušná oblasť
5v511.b

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: brušná oblasť
 

5v511.c
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: inguinálna a genitálna oblasť
5v511.c

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: inguinálna a genitálna oblasť
 

5v511.d
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: gluteálna oblasť
5v511.d

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: gluteálna oblasť
 

5v511.e
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: stehno a koleno
5v511.e

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: stehno a koleno
 

5v511.f
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: predkolenie
5v511.f

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: predkolenie
 

5v511.g
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: noha
5v511.g

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: noha
 

5v511.h
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: vlasatá časť kože hlavy
5v511.h

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: vlasatá časť kože hlavy
 

5v511.j
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: chrbát
5v511.j

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: chrbát
 

5v511.k
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: skrótum
5v511.k

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: skrótum
 

5v511.m
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: oblasť hrádze
5v511.m

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: oblasť hrádze
 

5v511.x
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: ostatné
5v511.x

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: dermálna abrázia: ostatné
 

5v512.0
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: pery
5v512.0

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: pery
 

5v512.1
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: nos
5v512.1

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: nos
 

5v512.2
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: ucho
5v512.2

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: ucho
 

5v512.3
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: očné viečko
5v512.3

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: očné viečko
 

5v512.4

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: ostatné časti hlavy (bez vlasatej časti kože 

hlavy)

5v512.4

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: ostatné časti hlavy (bez vlasatej časti kože 

hlavy)

 



5v512.5
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: krk
5v512.5

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: krk
 

5v512.6
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: plece a axila
5v512.6

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: plece a axila
 

5v512.7
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: rameno a lakeť
5v512.7

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: rameno a lakeť
 

5v512.8
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: predlaktie
5v512.8

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: predlaktie
 

5v512.9
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: ruka
5v512.9

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: ruka
 

5v512.a
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: hrudná stena
5v512.a

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: hrudná stena
 

5v512.b
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: oblasť brucha
5v512.b

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: oblasť brucha
 

5v512.c
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: inguinálna a genitálna oblasť
5v512.c

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: inguinálna a genitálna oblasť
 

5v512.d
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: gluteálna oblasť
5v512.d

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: gluteálna oblasť
 

5v512.e
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: stehno a koleno
5v512.e

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: stehno a koleno
 

5v512.f
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: predkolenie
5v512.f

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: predkolenie
 

5v512.g
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: noha
5v512.g

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: noha
 

5v512.h
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: koža vlasatej časti hlavy
5v512.h

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: koža vlasatej časti hlavy
 

5v512.j
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: chrbát
5v512.j

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: chrbát
 

5v512.k
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: skrótum
5v512.k

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: skrótum
 

5v512.m
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: črevná oblasť
5v512.m

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: črevná oblasť
 

5v512.x
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: ostatné
5v512.x

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: epifasciálna nekrozektómia: ostatné
 

5v513.0
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: pery
5v513.0

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: pery
 

5v513.1
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: nos
5v513.1

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: nos
 

5v513.2
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: ucho
5v513.2

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: ucho
 

5v513.3
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: očné viečko
5v513.3

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: očné viečko
 

5v513.4
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: ostatné časti hlavy (mimo kože vlasatej časti hlavy)
5v513.4

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: ostatné časti hlavy (mimo kože vlasatej časti hlavy)
 

5v513.5
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: krk
5v513.5

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: krk
 

5v513.6
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: plece a axilla
5v513.6

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: plece a axilla
 

5v513.7
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: rameno a lakeť
5v513.7

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: rameno a lakeť
 

5v513.8
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: predlaktie
5v513.8

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: predlaktie
 

5v513.9
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: ruka
5v513.9

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: ruka
 

5v513.a
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: hrudná stena
5v513.a

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: hrudná stena
 

5v513.b
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: brušná oblasť
5v513.b

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: brušná oblasť
 



5v513.c
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: inguinálna a genitálna oblasť (bez skróta)
5v513.c

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: inguinálna a genitálna oblasť (bez skróta)
 

5v513.d
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: gluteálna oblasť
5v513.d

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: gluteálna oblasť
 

5v513.e
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: stehno a koleno
5v513.e

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: stehno a koleno
 

5v513.f
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: predkolenie
5v513.f

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: predkolenie
 

5v513.g
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: noha
5v513.g

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: noha
 

5v513.h
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: vlasatá koža hlavy
5v513.h

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: vlasatá koža hlavy
 

5v513.j
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: chrbát
5v513.j

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: chrbát
 

5v513.k
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: skrótum
5v513.k

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: skrótum
 

5v513.m
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: oblasť hrádze
5v513.m

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: oblasť hrádze
 

5v513.x
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: ostatné
5v513.x

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: tangenciálna excízia: ostatné
 

5v514.0
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: pery
5v514.0

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: pery
 

5v514.1
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: nos
5v514.1

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: nos
 

5v514.2
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: ucho
5v514.2

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: ucho
 

5v514.3
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: očné viečko
5v514.3

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: očné viečko
 

5v514.4
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: ostatné časti hlavy (mimo vlasatej časti kože hlavy)
5v514.4

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: ostatné časti hlavy (mimo vlasatej časti kože hlavy)
 

5v514.5
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: krk
5v514.5

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: krk
 

5v514.6
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: plece a axila
5v514.6

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: plece a axila
 

5v514.7
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: rameno a lakeť
5v514.7

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: rameno a lakeť
 

5v514.8
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: predlaktie
5v514.8

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: predlaktie
 

5v514.9
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: ruka
5v514.9

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: ruka
 

5v514.a
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: hrudná stena
5v514.a

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: hrudná stena
 

5v514.b
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: brušná oblasť
5v514.b

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: brušná oblasť
 

5v514.c
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: inguinálna a genitálna oblasť (bez skróta)
5v514.c

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: inguinálna a genitálna oblasť (bez skróta)
 

5v514.d
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: gluteálna oblasť
5v514.d

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: gluteálna oblasť
 

5v514.e
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: stehno a koleno
5v514.e

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: stehno a koleno
 

5v514.f
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: predkolenie
5v514.f

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: predkolenie
 

5v514.g
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: noha
5v514.g

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: noha
 

5v514.h
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: koža vlasatej časti hlavy
5v514.h

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: koža vlasatej časti hlavy
 



5v514.j
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: chrbát
5v514.j

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: chrbát
 

5v514.k
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: skrótum
5v514.k

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: skrótum
 

5v514.m
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: oblasť hrádze
5v514.m

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: oblasť hrádze
 

5v514.x
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: ostatné
5v514.x

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: laserová deštrukcia: ostatné
 

5v515.0
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: pery
5v515.0

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: pery
 

5v515.1
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: nos
5v515.1

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: nos
 

5v515.2
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: ucho
5v515.2

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: ucho
 

5v515.3
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: očné viečko
5v515.3

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: očné viečko
 

5v515.4

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: ostatné časti hlavy (mimo vlasatej časti kože 

hlavy)

5v515.4

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: ostatné časti hlavy (mimo vlasatej časti kože 

hlavy)

 

5v515.5
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: krk
5v515.5

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: krk
 

5v515.6
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: plece a axila
5v515.6

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: plece a axila
 

5v515.7
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: rameno a lakeť
5v515.7

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: rameno a lakeť
 

5v515.8
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: predlaktie
5v515.8

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: predlaktie
 

5v515.9
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: ruka
5v515.9

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: ruka
 

5v515.a
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: hrudná stena
5v515.a

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: hrudná stena
 

5v515.b
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: brušná oblasť
5v515.b

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: brušná oblasť
 

5v515.c
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: inguinálna a genitálna oblasť (bez skróta)
5v515.c

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: inguinálna a genitálna oblasť (bez skróta)
 

5v515.d
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: gluteálna oblasť
5v515.d

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: gluteálna oblasť
 

5v515.e
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: stehno a koleno
5v515.e

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: stehno a koleno
 

5v515.f
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: predkolenie
5v515.f

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: predkolenie
 

5v515.g
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: noha
5v515.g

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: noha
 

5v515.h
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: koža vlasatej časti hlavy
5v515.h

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: koža vlasatej časti hlavy
 

5v515.j
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: chrbát
5v515.j

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: chrbát
 

5v515.k
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: skrótum
5v515.k

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: skrótum
 

5v515.m
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: oblasť hrádze
5v515.m

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: oblasť hrádze
 

5v515.x
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: ostatné
5v515.x

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: deštrukcia ultrazvukom: ostatné
 

5v516.0
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: rádiochirurgia: pery
5v516.0

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: rádiochirurgia: pery
 

5v516.1
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: rádiochirurgia: nos
5v516.1

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: rádiochirurgia: nos
 



5v516.2
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: rádiochirurgia: ucho
5v516.2

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: rádiochirurgia: ucho
 

5v516.3
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: rádiochirurgia: očné viečko
5v516.3

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: rádiochirurgia: očné viečko
 

5v516.4
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: rádiochirurgia: ostatné časti hlavy (mimo vlasatej časti kože hlavy)
5v516.4

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: rádiochirurgia: ostatné časti hlavy (mimo vlasatej časti kože hlavy)
 

5v516.5
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: rádiochirurgia: krk
5v516.5

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: rádiochirurgia: krk
 

5v516.6
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: rádiochirurgia: plece a axila
5v516.6

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: rádiochirurgia: plece a axila
 

5v516.7
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: rádiochirurgia: rameno a lakeť
5v516.7

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: rádiochirurgia: rameno a lakeť
 

5v516.8
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: rádiochirurgia: predlaktie
5v516.8

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: rádiochirurgia: predlaktie
 

5v516.9
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: rádiochirurgia: ruka
5v516.9

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: rádiochirurgia: ruka
 

5v516.a
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: rádiochirurgia: hrudná stena
5v516.a

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: rádiochirurgia: hrudná stena
 

5v516.b
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: rádiochirurgia: brušná oblasť
5v516.b

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: rádiochirurgia: brušná oblasť
 

5v516.c
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: rádiochirurgia: inguinálna a genitálna oblasť (bez skróta)
5v516.c

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: rádiochirurgia: inguinálna a genitálna oblasť (bez skróta)
 

5v516.d
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: rádiochirurgia: gluteálna oblasť
5v516.d

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: rádiochirurgia: gluteálna oblasť
 

5v516.e
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: rádiochirurgia: stehno a koleno
5v516.e

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: rádiochirurgia: stehno a koleno
 

5v516.f
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: rádiochirurgia: predkolenie
5v516.f

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: rádiochirurgia: predkolenie
 

5v516.g
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: rádiochirurgia: noha
5v516.g

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: rádiochirurgia: noha
 

5v516.h
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: rádiochirurgia: koža vlasatej časti hlavy
5v516.h

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: rádiochirurgia: koža vlasatej časti hlavy
 

5v516.j
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: rádiochirurgia: chrbát
5v516.j

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: rádiochirurgia: chrbát
 

5v516.k
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: rádiochirurgia: skrótum
5v516.k

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: rádiochirurgia: skrótum
 

5v516.x
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: rádiochirurgia: ostatné
5v516.x

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: rádiochirurgia: ostatné
 

5v517.0
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: pery
5v517.0

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: pery
 

5v517.1
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: nos
5v517.1

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: nos
 

5v517.2
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: ucho
5v517.2

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: ucho
 

5v517.3
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: očné viečko
5v517.3

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: očné viečko
 

5v517.4

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: ostatné časti hlavy (mimo kože vlasatej časti 

hlavy)

5v517.4

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: ostatné časti hlavy (mimo kože vlasatej časti 

hlavy)

 

5v517.5
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: krk
5v517.5

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: krk
 

5v517.6
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: plece a axilla
5v517.6

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: plece a axilla
 

5v517.7
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: rameno a lakeť
5v517.7

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: rameno a lakeť
 

5v517.8
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: predlaktie
5v517.8

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: predlaktie
 



5v517.9
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: ruka
5v517.9

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: ruka
 

5v517.a
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: hrudná stena
5v517.a

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: hrudná stena
 

5v517.b
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: brušná oblasť
5v517.b

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: brušná oblasť
 

5v517.c
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: inguinálna a genitálna oblasť (bez skróta)
5v517.c

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: inguinálna a genitálna oblasť (bez skróta)
 

5v517.d
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: gluteálna oblasť
5v517.d

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: gluteálna oblasť
 

5v517.e
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: stehno a koleno
5v517.e

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: stehno a koleno
 

5v517.f
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: predkolenie
5v517.f

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: predkolenie
 

5v517.g
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: noha
5v517.g

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: noha
 

5v517.h
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: koža vlasatej časti hlavy
5v517.h

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: koža vlasatej časti hlavy
 

5v517.j
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: chrbát
5v517.j

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: chrbát
 

5v517.k
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: skrótum
5v517.k

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: skrótum
 

5v517.m
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: oblasť hrádze
5v517.m

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: oblasť hrádze
 

5v517.x
Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: ostatné
5v517.x

Debridement (excízia a vyčistenie) rany a odstránenie chorého tkaniva kože a podkožia pri 

popáleninách a poleptaniach: vysokofrekvenčná chirurgia: ostatné
 

5v518 Ošetrenie rany po rekonštrukčnom výkone po popálenine 5v518 Ošetrenie rany po rekonštrukčnom výkone po popálenine  

5v520
Debridement (excízia a vyčistenie) rany svalu, šľachy a fascie pri popáleninách a poleptaniach: 

debridement svalu
5v520

Debridement (excízia a vyčistenie) rany svalu, šľachy a fascie pri popáleninách a poleptaniach: 

debridement svalu
 

5v521
Debridement (excízia a vyčistenie) rany svalu, šľachy a fascie pri popáleninách a poleptaniach: 

debridement šľachy
5v521

Debridement (excízia a vyčistenie) rany svalu, šľachy a fascie pri popáleninách a poleptaniach: 

debridement šľachy
 

5v522
Debridement (excízia a vyčistenie) rany svalu, šľachy a fascie pri popáleninách a poleptaniach: 

debridement fascie
5v522

Debridement (excízia a vyčistenie) rany svalu, šľachy a fascie pri popáleninách a poleptaniach: 

debridement fascie
 

5v523
Debridement (excízia a vyčistenie) rany svalu, šľachy a fascie pri popáleninách a poleptaniach: 

debridement mäkkých častí, presahujúce vrstvy
5v523

Debridement (excízia a vyčistenie) rany svalu, šľachy a fascie pri popáleninách a poleptaniach: 

debridement mäkkých častí, presahujúce vrstvy
 

5v52x Debridement (excízia a vyčistenie) rany svalu, šľachy a fascie pri popáleninách a poleptaniach: ostatné 5v52x Debridement (excízia a vyčistenie) rany svalu, šľachy a fascie pri popáleninách a poleptaniach: ostatné  

5v530.0
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

maloplošne: pery
5v530.0

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

maloplošne: pery
 

5v530.1
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

maloplošne: nos
5v530.1

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

maloplošne: nos
 

5v530.2
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

maloplošne: ucho
5v530.2

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

maloplošne: ucho
 

5v530.3
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

maloplošne: očné viečko
5v530.3

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

maloplošne: očné viečko
 

5v530.4
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

maloplošne: ostatné časti hlavy
5v530.4

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

maloplošne: ostatné časti hlavy
 

5v530.5
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

maloplošne: krk
5v530.5

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

maloplošne: krk
 

5v530.6
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

maloplošne: plece a axilla
5v530.6

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

maloplošne: plece a axilla
 

5v530.7
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

maloplošne: rameno a lakeť
5v530.7

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

maloplošne: rameno a lakeť
 

5v530.8
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

maloplošne: predlaktie
5v530.8

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

maloplošne: predlaktie
 

5v530.9
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

maloplošne: ruka
5v530.9

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

maloplošne: ruka
 



5v530.a
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

maloplošne: hrudná stena alebo chrbát
5v530.a

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

maloplošne: hrudná stena alebo chrbát
 

5v530.b
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

maloplošne: brušná oblasť
5v530.b

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

maloplošne: brušná oblasť
 

5v530.c
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

maloplošne: inguinálna a genitálna oblasť
5v530.c

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

maloplošne: inguinálna a genitálna oblasť
 

5v530.d
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

maloplošne: gluteálna oblasť
5v530.d

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

maloplošne: gluteálna oblasť
 

5v530.e
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

maloplošne: stehno a koleno
5v530.e

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

maloplošne: stehno a koleno
 

5v530.f
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

maloplošne: predkolenie
5v530.f

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

maloplošne: predkolenie
 

5v530.g
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

maloplošne: noha
5v530.g

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

pomocou alogénnej kožnej transplantácie, maloplošne: noha
 2)

5v530.x
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

maloplošne: ostatné
5v530.x

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

maloplošne: ostatné
 

5v531.0
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou náhradou kože, 

maloplošne: pery
5v531.0

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou náhradou kože, 

maloplošne: pery
 

5v531.1
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou náhradou kože, 

maloplošne: nos
5v531.1

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou náhradou kože, 

maloplošne: nos
 

5v531.2
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou náhradou kože, 

maloplošne: ucho
5v531.2

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou náhradou kože, 

maloplošne: ucho
 

5v531.3
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou náhradou kože, 

maloplošne: očné viečko
5v531.3

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou náhradou kože, 

maloplošne: očné viečko
 

5v531.4
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou náhradou kože, 

maloplošne: ďalšie časti hlavy
5v531.4

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou náhradou kože, 

maloplošne: ďalšie časti hlavy
 

5v531.5
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou náhradou kože, 

maloplošne: krk
5v531.5

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou náhradou kože, 

maloplošne: krk
 

5v531.6
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou náhradou kože, 

maloplošne: plece a axilla
5v531.6

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou náhradou kože, 

maloplošne: plece a axilla
 

5v531.7
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou náhradou kože, 

maloplošne: rameno a lakeť
5v531.7

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou náhradou kože, 

maloplošne: rameno a lakeť
 

5v531.8
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou náhradou kože, 

maloplošne: predlaktie
5v531.8

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou náhradou kože, 

maloplošne: predlaktie
 

5v531.9
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou náhradou kože, 

maloplošne: ruka
5v531.9

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou náhradou kože, 

maloplošne: ruka
 

5v531.a
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou náhradou kože, 

maloplošne: hrudná stena alebo chrbát
5v531.a

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou náhradou kože, 

maloplošne: hrudná stena alebo chrbát
 

5v531.b
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou náhradou kože, 

maloplošne: brušná oblasť
5v531.b

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou náhradou kože, 

maloplošne: brušná oblasť
 

5v531.c
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou náhradou kože, 

maloplošne: inguinálna a genitálna oblasť
5v531.c

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou náhradou kože, 

maloplošne: inguinálna a genitálna oblasť
 

5v531.d
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou náhradou kože, 

maloplošne: gluteálna oblasť
5v531.d

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou náhradou kože, 

maloplošne: gluteálna oblasť
 

5v531.e
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou náhradou kože, 

maloplošne: stehno a koleno
5v531.e

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou náhradou kože, 

maloplošne: stehno a koleno
 

5v531.f
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou náhradou kože, 

maloplošne: predkolenie
5v531.f

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou náhradou kože, 

maloplošne: predkolenie
 

5v531.g
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou náhradou kože, 

maloplošne: noha
5v531.g

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou náhradou kože, 

maloplošne: noha
 

5v531.h
Dočasné pokrytie mäkkých častí pripopáleninách a poleptaniach: xenogénnou náhradou kože, 

maloplošne: koža vlasatej časti hlavy
5v531.h

Dočasné pokrytie mäkkých častí pripopáleninách a poleptaniach: xenogénnou náhradou kože, 

maloplošne: koža vlasatej časti hlavy
 

5v532.0
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

maloplošne: pery
5v532.0

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

maloplošne: pery
 

5v532.1
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

maloplošne: nos
5v532.1

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

maloplošne: nos
 

5v532.2
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

maloplošne: ucho
5v532.2

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

maloplošne: ucho
 



5v532.3
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

maloplošne: očné viečko
5v532.3

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

maloplošne: očné viečko
 

5v532.4
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

maloplošne: ostatné časti hlavy
5v532.4

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

maloplošne: ostatné časti hlavy
 

5v532.5
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

maloplošne: krk
5v532.5

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

maloplošne: krk
 

5v532.6
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

maloplošne: plece a axilla
5v532.6

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

maloplošne: plece a axilla
 

5v532.7
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

maloplošne: rameno a lakeť
5v532.7

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

maloplošne: rameno a lakeť
 

5v532.8
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

maloplošne: predlaktie
5v532.8

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

maloplošne: predlaktie
 

5v532.9
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

maloplošne: ruka
5v532.9

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

maloplošne: ruka
 

5v532.a
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

maloplošne: hrudná stena alebo chrbát
5v532.a

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

maloplošne: hrudná stena alebo chrbát
 

5v532.b
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

maloplošne: brušná oblasť
5v532.b

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

maloplošne: brušná oblasť
 

5v532.c
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

maloplošne: inguinálna a genitálna oblasť
5v532.c

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

maloplošne: inguinálna a genitálna oblasť
 

5v532.d
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

maloplošne: gluteálna oblasť
5v532.d

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

maloplošne: gluteálna oblasť
 

5v532.e
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

maloplošne: stehno a koleno
5v532.e

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

maloplošne: stehno a koleno
 

5v532.f
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

maloplošne: predkolenie
5v532.f

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

maloplošne: predkolenie
 

5v532.g
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

maloplošne: noha
5v532.g

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

maloplošne: noha
 

5v532.x
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

maloplošne: ostatné
5v532.x

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

maloplošne: ostatné
 

5v533.0
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

maloplošne: pery
5v533.0

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

maloplošne: pery
 

5v533.1
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

maloplošne: nos
5v533.1

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

maloplošne: nos
 

5v533.2
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

maloplošne: ucho
5v533.2

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

maloplošne: ucho
 

5v533.3
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

maloplošne: očné viečko
5v533.3

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

maloplošne: očné viečko
 

5v533.4
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

maloplošne: ostatné časti hlavy
5v533.4

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

maloplošne: ostatné časti hlavy
 

5v533.5
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

maloplošne: krk
5v533.5

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

maloplošne: krk
 

5v533.6
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

maloplošne: plece a axilla
5v533.6

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

maloplošne: plece a axilla
 

5v533.7
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

maloplošne: rameno a lakeť
5v533.7

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

maloplošne: rameno a lakeť
 

5v533.8
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

maloplošne: predlaktie
5v533.8

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

maloplošne: predlaktie
 

5v533.9
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

maloplošne: ruka
5v533.9

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

maloplošne: ruka
 

5v533.a
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

maloplošne: hrudná stena alebo chrbát
5v533.a

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

maloplošne: hrudná stena alebo chrbát
 

5v533.b
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

maloplošne: brušná oblasť
5v533.b

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

maloplošne: brušná oblasť
 

5v533.c
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

maloplošne: inguinálna a genitálna oblasť
5v533.c

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

maloplošne: inguinálna a genitálna oblasť
 

5v533.d
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

maloplošne: gluteálna oblasť
5v533.d

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

maloplošne: gluteálna oblasť
 



5v533.e
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

maloplošne: stehno a koleno
5v533.e

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

maloplošne: stehno a koleno
 

5v533.f
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

maloplošne: predkolenie
5v533.f

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

maloplošne: predkolenie
 

5v533.g
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

maloplošne: noha
5v533.g

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

maloplošne: noha
 

5v533.x
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

maloplošne: ostatné
5v533.x

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

maloplošne: ostatné
 

5v534.0
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

maloplošne: pery
5v534.0

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

maloplošne: pery
 

5v534.1
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

maloplošne: nos
5v534.1

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

maloplošne: nos
 

5v534.2
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

maloplošne: ucho
5v534.2

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

maloplošne: ucho
 

5v534.3
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

maloplošne: očné viečko
5v534.3

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

maloplošne: očné viečko
 

5v534.4
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

maloplošne: ostatné časti hlavy
5v534.4

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

maloplošne: ostatné časti hlavy
 

5v534.5
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

maloplošne: krk
5v534.5

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

maloplošne: krk
 

5v534.6
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

maloplošne: plece a axilla
5v534.6

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

maloplošne: plece a axilla
 

5v534.7
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

maloplošne: rameno a lakeť
5v534.7

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

maloplošne: rameno a lakeť
 

5v534.8
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

maloplošne: predlaktie
5v534.8

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

maloplošne: predlaktie
 

5v534.9
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

maloplošne: ruka
5v534.9

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

maloplošne: ruka
 

5v534.a
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

maloplošne: hrudná stena alebo chrbát
5v534.a

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

maloplošne: hrudná stena alebo chrbát
 

5v534.b
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

maloplošne: brušná oblasť
5v534.b

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

maloplošne: brušná oblasť
 

5v534.c
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

maloplošne: inguinálna a genitálna oblasť
5v534.c

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

maloplošne: inguinálna a genitálna oblasť
 

5v534.d
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

maloplošne: gluteálna oblasť
5v534.d

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

maloplošne: gluteálna oblasť
 

5v534.e
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

maloplošne: stehno a koleno
5v534.e

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

maloplošne: stehno a koleno
 

5v534.f
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

maloplošne: predkolenie
5v534.f

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

maloplošne: predkolenie
 

5v534.g
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

maloplošne: noha
5v534.g

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

maloplošne: noha
 

5v534.x
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

maloplošne: ostatné
5v534.x

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

maloplošne: ostatné
 

5v535.0
Dočasné pokrytie mäkkých častí pripopáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

veľkoplošne: pery
5v535.0

Dočasné pokrytie mäkkých častí pripopáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

veľkoplošne: pery
 

5v535.1
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

veľkoplošne: nos
5v535.1

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

veľkoplošne: nos
 

5v535.2
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

veľkoplošne: ucho
5v535.2

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

veľkoplošne: ucho
 

5v535.3
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

veľkoplošne: očné viečko
5v535.3

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

veľkoplošne: očné viečko
 

5v535.4
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou 

kože,veľkoplošne: ostatné časti hlavy
5v535.4

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou 

kože,veľkoplošne: ostatné časti hlavy
 

5v535.5
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

veľkoplošne: krk
5v535.5

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

veľkoplošne: krk
 

5v535.6
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

veľkoplošne: plece a axilla
5v535.6

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

veľkoplošne: plece a axilla
 



5v535.7
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

veľkoplošne: rameno a axilla
5v535.7

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

veľkoplošne: rameno a axilla
 

5v535.8
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

veľkoplošne: predlaktie
5v535.8

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

veľkoplošne: predlaktie
 

5v535.9
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

veľkoplošne: ruka
5v535.9

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

veľkoplošne: ruka
 

5v535.a
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

veľkoplošne: hrudná stena alebo chrbát
5v535.a

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

veľkoplošne: hrudná stena alebo chrbát
 

5v535.b
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

veľkoplošne: brušná oblasť
5v535.b

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

veľkoplošne: brušná oblasť
 

5v535.c
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

veľkoplošne: inguinálna a genitálna oblasť
5v535.c

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

veľkoplošne: inguinálna a genitálna oblasť
 

5v535.d
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

veľkoplošne: gluteálna oblasť
5v535.d

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

veľkoplošne: gluteálna oblasť
 

5v535.e
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

veľkoplošne: stehno a koleno
5v535.e

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

veľkoplošne: stehno a koleno
 

5v535.f
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

veľkoplošne predkolenie
5v535.f

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

veľkoplošne predkolenie
 

5v535.g
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

veľkoplošne: noha
5v535.g

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

veľkoplošne: noha
 

5v535.x
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

veľkoplošne: ostatné
5v535.x

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: alogénnou transplantáciou kože, 

veľkoplošne: ostatné
 

5v536.0
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou kožnou náhradou, 

veľkoplošne: pery
5v536.0

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou kožnou náhradou, 

veľkoplošne: pery
 

5v536.1
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou kožnou náhradou, 

veľkoplošne: nos
5v536.1

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou kožnou náhradou, 

veľkoplošne: nos
 

5v536.2
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou kožnou náhradou, 

veľkoplošne: ucho
5v536.2

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou kožnou náhradou, 

veľkoplošne: ucho
 

5v536.3
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou kožnou náhradou, 

veľkoplošne: očné viečko
5v536.3

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou kožnou náhradou, 

veľkoplošne: očné viečko
 

5v536.4
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou kožnou náhradou, 

veľkoplošne: ostatné časti hlavy
5v536.4

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou kožnou náhradou, 

veľkoplošne: ostatné časti hlavy
 

5v536.5
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou kožnou náhradou, 

veľkoplošne: krk
5v536.5

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou kožnou náhradou, 

veľkoplošne: krk
 

5v536.6
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou kožnou náhradou, 

veľkoplošne: plece a axilla
5v536.6

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou kožnou náhradou, 

veľkoplošne: plece a axilla
 

5v536.7
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou kožnou náhradou, 

veľkoplošne: rameno a lakeť
5v536.7

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou kožnou náhradou, 

veľkoplošne: rameno a lakeť
 

5v536.8
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou kožnou náhradou, 

veľkoplošne: predlaktie
5v536.8

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou kožnou náhradou, 

veľkoplošne: predlaktie
 

5v536.9
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou kožnou náhradou, 

veľkoplošne: ruka
5v536.9

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou kožnou náhradou, 

veľkoplošne: ruka
 

5v536.a
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou kožnou náhradou, 

veľkoplošne: hrudná stena alebo chrbát
5v536.a

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou kožnou náhradou, 

veľkoplošne: hrudná stena alebo chrbát
 

5v536.b
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou kožnou náhradou, 

veľkoplošne: brušná oblasť
5v536.b

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou kožnou náhradou, 

veľkoplošne: brušná oblasť
 

5v536.c
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou kožnou náhradou, 

veľkoplošne: inguinálna a genitálna oblasť
5v536.c

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou kožnou náhradou, 

veľkoplošne: inguinálna a genitálna oblasť
 

5v536.d
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou kožnou náhradou, 

veľkoplošne: gluteálna oblasť
5v536.d

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou kožnou náhradou, 

veľkoplošne: gluteálna oblasť
 

5v536.e
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou kožnou náhradou, 

veľkoplošne: stehno a koleno
5v536.e

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou kožnou náhradou, 

veľkoplošne: stehno a koleno
 

5v536.f
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou kožnou náhradou, 

veľkoplošne: predkolenie
5v536.f

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou kožnou náhradou, 

veľkoplošne: predkolenie
 

5v536.g
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou kožnou 

náhradou,veľkoplošne: noha
5v536.g

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou kožnou 

náhradou,veľkoplošne: noha
 

5v536.x
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou kožnou náhradou, 

veľkoplošne: ostatné
5v536.x

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: xenogénnou kožnou náhradou, 

veľkoplošne: ostatné
 



5v537.0
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

veľkoplošne: pery
5v537.0

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

veľkoplošne: pery
 

5v537.1
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

veľkoplošne: nos
5v537.1

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

veľkoplošne: nos
 

5v537.2
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

veľkoplošne: ucho
5v537.2

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

veľkoplošne: ucho
 

5v537.3
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

veľkoplošne: očné viečko
5v537.3

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

veľkoplošne: očné viečko
 

5v537.4
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

veľkoplošne: ostatné časti hlavy
5v537.4

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

veľkoplošne: ostatné časti hlavy
 

5v537.5
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

veľkoplošne: krk
5v537.5

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

veľkoplošne: krk
 

5v537.6
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

veľkoplošne: plece a axilla
5v537.6

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

veľkoplošne: plece a axilla
 

5v537.7
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

veľkoplošne: rameno a lakeť
5v537.7

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

veľkoplošne: rameno a lakeť
 

5v537.8
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

veľkoplošne: predlaktie
5v537.8

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

veľkoplošne: predlaktie
 

5v537.9
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

veľkoplošne: ruka
5v537.9

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

veľkoplošne: ruka
 

5v537.a
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

veľkoplošne: hrudná stena alebo chrbát
5v537.a

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

veľkoplošne: hrudná stena alebo chrbát
 

5v537.b
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

veľkoplošne: brušná oblasť
5v537.b

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

veľkoplošne: brušná oblasť
 

5v537.c
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

veľkoplošne: inguinálna a genitálna oblasť
5v537.c

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

veľkoplošne: inguinálna a genitálna oblasť
 

5v537.d
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

veľkoplošne: gluteálna oblasť
5v537.d

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

veľkoplošne: gluteálna oblasť
 

5v537.e
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

veľkoplošne: stehno a koleno
5v537.e

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

veľkoplošne: stehno a koleno
 

5v537.f
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

veľkoplošne: predkolenie
5v537.f

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

veľkoplošne: predkolenie
 

5v537.g
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

veľkoplošne: noha
5v537.g

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

veľkoplošne: noha
 

5v537.x
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

veľkoplošne: ostatné
5v537.x

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: aloplastickým materiálom, 

veľkoplošne: ostatné
 

5v538.0
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

veľkoplošne: pery
5v538.0

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

veľkoplošne: pery
 

5v538.1
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

veľkoplošne: nos
5v538.1

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

veľkoplošne: nos
 

5v538.2
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

veľkoplošne: ucho
5v538.2

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

veľkoplošne: ucho
 

5v538.3
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

veľkoplošne: očné viečko
5v538.3

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

veľkoplošne: očné viečko
 

5v538.4
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

veľkoplošne: ostatné časti hlavy
5v538.4

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

veľkoplošne: ostatné časti hlavy
 

5v538.5
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

veľkoplošne: krk
5v538.5

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

veľkoplošne: krk
 

5v538.6
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

veľkoplošne: plece a axilla
5v538.6

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

veľkoplošne: plece a axilla
 

5v538.7
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

veľkoplošne: rameno a lakeť
5v538.7

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

veľkoplošne: rameno a lakeť
 

5v538.8
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

veľkoplošne: predlaktie
5v538.8

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

veľkoplošne: predlaktie
 

5v538.9
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

veľkoplošne: ruka
5v538.9

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

veľkoplošne: ruka
 

5v538.a
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

veľkoplošne: hrudná stena alebo chrbát
5v538.a

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

veľkoplošne: hrudná stena alebo chrbát
 



5v538.b
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

veľkoplošne: brušná oblasť
5v538.b

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

veľkoplošne: brušná oblasť
 

5v538.c
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

veľkoplošne: inguinálna a genitálna oblasť
5v538.c

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

veľkoplošne: inguinálna a genitálna oblasť
 

5v538.d
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

veľkoplošne: gluteálna oblasť
5v538.d

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

veľkoplošne: gluteálna oblasť
 

5v538.e
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

veľkoplošne: stehno a koleno
5v538.e

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

veľkoplošne: stehno a koleno
 

5v538.f
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

veľkoplošne: predkolenie
5v538.f

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

veľkoplošne: predkolenie
 

5v538.g
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

veľkoplošne: noha
5v538.g

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

veľkoplošne: noha
 

5v538.x
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

veľkoplošne: ostatné
5v538.x

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kultúrami keratinocytov, 

veľkoplošne: ostatné
 

5v539.0
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

veľkoplošne: pery
5v539.0

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

veľkoplošne: pery
 

5v539.1
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

veľkoplošne: nos
5v539.1

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

veľkoplošne: nos
 

5v539.2
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

veľkoplošne: ucho
5v539.2

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

veľkoplošne: ucho
 

5v539.3
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

veľkoplošne: očné viečko
5v539.3

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

veľkoplošne: očné viečko
 

5v539.4
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

veľkoplošne: ostatné časti hlavy
5v539.4

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

veľkoplošne: ostatné časti hlavy
 

5v539.5
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

veľkoplošne: krk
5v539.5

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

veľkoplošne: krk
 

5v539.6
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

veľkoplošne: plece a axilla
5v539.6

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

veľkoplošne: plece a axilla
 

5v539.7
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

veľkoplošne: rameno a lakeť
5v539.7

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

veľkoplošne: rameno a lakeť
 

5v539.8
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

veľkoplošne: predlaktie
5v539.8

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

veľkoplošne: predlaktie
 

5v539.9
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

veľkoplošne: ruka
5v539.9

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

veľkoplošne: ruka
 

5v539.a
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

veľkoplošne: hrudná stena alebo chrbát
5v539.a

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

veľkoplošne: hrudná stena alebo chrbát
 

5v539.b
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

veľkoplošne: brušná oblasť
5v539.b

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

veľkoplošne: brušná oblasť
 

5v539.c
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

veľkoplošne: inguinálna a genitálna oblasť
5v539.c

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

veľkoplošne: inguinálna a genitálna oblasť
 

5v539.d
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

veľkoplošne: gluteálna oblasť
5v539.d

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

veľkoplošne: gluteálna oblasť
 

5v539.e
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

veľkoplošne: stehno a koleno
5v539.e

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

veľkoplošne: stehno a koleno
 

5v539.f
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

veľkoplošne: predkolenie
5v539.f

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

veľkoplošne: predkolenie
 

5v539.g
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

veľkoplošne: noha
5v539.g

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

veľkoplošne: noha
 

5v539.x
Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

veľkoplošne: ostatné
5v539.x

Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: kombináciou viacerých postupov, 

veľkoplošne: ostatné
 

5v53x.x Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: ostatné 5v53x.x Dočasné pokrytie mäkkých častí pri popáleninách a poleptaniach: ostatné  

5v540.6
Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

rozdelenie kože: plece a axilla
5v540.6

Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

rozdelenie kože: plece a axilla
 

5v540.7
Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

rozdelenie kože: rameno a lakeť
5v540.7

Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

rozdelenie kože: rameno a lakeť
 

5v540.8
Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

rozdelenie kože: predlaktie
5v540.8

Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

rozdelenie kože: predlaktie
 

5v540.a
Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

rozdelenie kože: hrudná stena alebo chrbát
5v540.a

Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

rozdelenie kože: hrudná stena alebo chrbát
 



5v540.b
Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

rozdelenie kože: brušná oblasť
5v540.b

Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

rozdelenie kože: brušná oblasť
 

5v540.c
Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

rozdelenie kože: inguinálna a genitálna oblasť
5v540.c

Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

rozdelenie kože: inguinálna a genitálna oblasť
 

5v540.d
Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

rozdelenie kože: gluteálna oblasť
5v540.d

Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

rozdelenie kože: gluteálna oblasť
 

5v540.e
Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

rozdelenie kože: stehno a koleno
5v540.e

Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

rozdelenie kože: stehno a koleno
 

5v540.f
Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

rozdelenie kože: predkolenie
5v540.f

Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

rozdelenie kože: predkolenie
 

5v540.h
Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

rozdelenie kože: koža vlasatej časti hlavy
5v540.h

Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

rozdelenie kože: koža vlasatej časti hlavy
 

5v540.k
Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

rozdelenie kože: skrótum
5v540.k

Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

rozdelenie kože: skrótum
 

5v540.m
Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

rozdelenie kože: oblasť hrádze
5v540.m

Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

rozdelenie kože: oblasť hrádze
 

5v540.x
Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

rozdelenie kože: ostatné
5v540.x

Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

rozdelenie kože: ostatné
 

5v541.5
Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

všetky vrstvy kože: krk
5v541.5

Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

všetky vrstvy kože: krk
 

5v541.6
Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

všetky vrstvy kože: plece a axilla
5v541.6

Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

všetky vrstvy kože: plece a axilla
 

5v541.7
Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

všetky vrstvy kože: rameno a lakeť
5v541.7

Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

všetky vrstvy kože: rameno a lakeť
 

5v541.8
Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

všetky vrstvy kože: predlaktie
5v541.8

Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

všetky vrstvy kože: predlaktie
 

5v541.a
Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

všetky vrstvy kože: hrudná stena a chrbát
5v541.a

Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

všetky vrstvy kože: hrudná stena a chrbát
 

5v541.b
Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

všetky vrstvy kože: brušná oblasť
5v541.b

Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

všetky vrstvy kože: brušná oblasť
 

5v541.c
Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

všetky vrstvy kože: inguinálna a genitálna oblasť
5v541.c

Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

všetky vrstvy kože: inguinálna a genitálna oblasť
 

5v541.d
Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

všetky vrstvy kože: gluteálna oblasť
5v541.d

Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

všetky vrstvy kože: gluteálna oblasť
 

5v541.e
Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

všetky vrstvy kože: stehno a koleno
5v541.e

Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

všetky vrstvy kože: stehno a koleno
 

5v541.f
Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

všetky vrstvy kože: predkolenie
5v541.f

Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

všetky vrstvy kože: predkolenie
 

5v541.h
Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

všetky vrstvy kože: vlasatá koža hlavy
5v541.h

Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

všetky vrstvy kože: vlasatá koža hlavy
 

5v541.k
Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

všetky vrstvy kože: skrótum
5v541.k

Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

všetky vrstvy kože: skrótum
 

5v541.m
Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

všetky vrstvy kože: oblasť hrádze
5v541.m

Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

všetky vrstvy kože: oblasť hrádze
 

5v541.x
Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

všetky vrstvy kože: ostatné
5v541.x

Voľná transplantácia koža a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

všetky vrstvy kože: ostatné
 

5v542.1
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

kompozitný štep: nos
5v542.1

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

kompozitný štep: nos
 

5v542.2
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

kompozitný štep: ucho
5v542.2

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

kompozitný štep: ucho
 

5v542.h
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

kompozitný štep: vlasatá koža hlavy
5v542.h

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

kompozitný štep: vlasatá koža hlavy
 

5v542.x
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

kompozitný štep: ostatné
5v542.x

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

kompozitný štep: ostatné
 

5v543.4
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

voľné laloky s mikrovaskulárnymi anastomózami: ostatné časti hlavy (mimo vlasatej kože hlavy)
5v543.4

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

voľné laloky s mikrovaskulárnymi anastomózami: ostatné časti hlavy (mimo vlasatej kože hlavy)
 

5v543.5
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

voľné laloky s mikrovaskulárnymi anastomózami: krk
5v543.5

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

voľné laloky s mikrovaskulárnymi anastomózami: krk
 



5v543.6
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

voľné laloky s mikrovaskulárnymi anastomózami: plece a axilla
5v543.6

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

voľné laloky s mikrovaskulárnymi anastomózami: plece a axilla
 

5v543.7
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

voľné laloky s mikrovaskulárnymi anastomózami: rameno a lakeť
5v543.7

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

voľné laloky s mikrovaskulárnymi anastomózami: rameno a lakeť
 

5v543.8
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

voľné laloky s mikrovaskulárnymi anastomózami: predlaktie
5v543.8

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

voľné laloky s mikrovaskulárnymi anastomózami: predlaktie
 

5v543.9
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

voľné laloky s mikrovaskulárnymi anastomózami: ruka
5v543.9

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

voľné laloky s mikrovaskulárnymi anastomózami: ruka
 

5v543.a
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

voľné laloky s mikrovaskulárnymi anastomózami: hrudná stena
5v543.a

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

voľné laloky s mikrovaskulárnymi anastomózami: hrudná stena
 

5v543.b
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

voľné laloky s mikrovaskulárnymi anastomózami: brušná oblasť
5v543.b

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

voľné laloky s mikrovaskulárnymi anastomózami: brušná oblasť
 

5v543.c
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

voľné laloky s mikrovaskulárnymi anastomózami: inguinálna a genitálna oblasť
5v543.c

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

voľné laloky s mikrovaskulárnymi anastomózami: inguinálna a genitálna oblasť
 

5v543.d
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

voľné laloky s mikrovaskulárnymi anastomózami: gluteálna oblasť
5v543.d

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

voľné laloky s mikrovaskulárnymi anastomózami: gluteálna oblasť
 

5v543.e
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

voľné laloky s mikrovaskulárnymi anastomózami: stehno a koleno
5v543.e

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

voľné laloky s mikrovaskulárnymi anastomózami: stehno a koleno
 

5v543.f
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

voľné laloky s mikrovaskulárnymi anastomózami: predkolenie
5v543.f

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

voľné laloky s mikrovaskulárnymi anastomózami: predkolenie
 

5v543.g
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

voľné laloky s mikrovaskulárnymi anastomózami: noha
5v543.g

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

voľné laloky s mikrovaskulárnymi anastomózami: noha
 

5v543.h
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

voľné laloky s mikrovaskulárnymi anastomózami: vlasatá koža hlavy
5v543.h

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

voľné laloky s mikrovaskulárnymi anastomózami: vlasatá koža hlavy
 

5v543.j
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

voľné laloky s mikrovaskulárnymi anastomózami: chrbát
5v543.j

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

voľné laloky s mikrovaskulárnymi anastomózami: chrbát
 

5v543.x
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

voľné laloky s mikrovaskulárnymi anastomózami: ostatné
5v543.x

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

voľné laloky s mikrovaskulárnymi anastomózami: ostatné
 

5v544.4
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté regionálne laloky: ostatné časti hlavy (mimo vlasatej kože hlavy)
5v544.4

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté regionálne laloky: ostatné časti hlavy (mimo vlasatej kože hlavy)
 

5v544.5
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté regionálne laloky: krk
5v544.5

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté regionálne laloky: krk
 

5v544.6
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté regionálne laloky: plece a axilla
5v544.6

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté regionálne laloky: plece a axilla
 

5v544.7
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté regionálne laloky: rameno a lakeť
5v544.7

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté regionálne laloky: rameno a lakeť
 

5v544.8
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté regionálne laloky: predlaktie
5v544.8

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté regionálne laloky: predlaktie
 

5v544.9
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté regionálne laloky: ruka
5v544.9

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté regionálne laloky: ruka
 

5v544.a
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté regionálne laloky: hrudná stena
5v544.a

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté regionálne laloky: hrudná stena
 

5v544.b
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté regionálne laloky: brušná oblasť
5v544.b

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté regionálne laloky: brušná oblasť
 

5v544.c
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté regionálne laloky: inguinálna a genitálna oblasť
5v544.c

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté regionálne laloky: inguinálna a genitálna oblasť
 

5v544.d
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté regionálne laloky: gluteálna oblasť
5v544.d

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté regionálne laloky: gluteálna oblasť
 

5v544.e
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté regionálne laloky: stehno a koleno
5v544.e

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté regionálne laloky: stehno a koleno
 

5v544.f
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté regionálne laloky: predkolenie
5v544.f

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté regionálne laloky: predkolenie
 

5v544.g
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté regionálne laloky: noha
5v544.g

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté regionálne laloky: noha
 

5v544.h
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté regionálne laloky: vlasatá koža hlavy
5v544.h

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté regionálne laloky: vlasatá koža hlavy
 



5v544.j
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté regionálne laloky: chrbát
5v544.j

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté regionálne laloky: chrbát
 

5v544.k
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté regionálne laloky: skrótum
5v544.k

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté regionálne laloky: skrótum
 

5v544.m
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté regionálne laloky: oblasť hrádze
5v544.m

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté regionálne laloky: oblasť hrádze
 

5v544.x
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach,darca: 

stopkaté regionálne laloky: ostatné
5v544.x

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach,darca: 

stopkaté regionálne laloky: ostatné
 

5v545.4
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté vzdialené laloky
5v545.4

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté vzdialené laloky
 

5v545.5
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté vzdialené laloky: krk
5v545.5

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté vzdialené laloky: krk
 

5v545.6
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté vzdialené laloky: plece a axila
5v545.6

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté vzdialené laloky: plece a axila
 

5v545.7
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté vzdialené laloky: rameno a lakeť
5v545.7

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté vzdialené laloky: rameno a lakeť
 

5v545.8
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté vzdialené laloky: predlaktie
5v545.8

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté vzdialené laloky: predlaktie
 

5v545.9
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté vzdialené laloky: ruka
5v545.9

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté vzdialené laloky: ruka
 

5v545.a
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté vzdialené laloky: hrudná stena
5v545.a

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté vzdialené laloky: hrudná stena
 

5v545.b
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté vzdialené laloky: brušná oblasť
5v545.b

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté vzdialené laloky: brušná oblasť
 

5v545.c
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté vzdialené laloky: inguinálna a genitálna oblasť (bez skróta)
5v545.c

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté vzdialené laloky: inguinálna a genitálna oblasť (bez skróta)
 

5v545.d
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté vzdialené laloky: gluteálna oblasť
5v545.d

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté vzdialené laloky: gluteálna oblasť
 

5v545.e
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté vzdialené laloky: stehno a koleno
5v545.e

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté vzdialené laloky: stehno a koleno
 

5v545.f
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté vzdialené laloky: predkolenie
5v545.f

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté vzdialené laloky: predkolenie
 

5v545.g
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté vzdialené laloky: noha
5v545.g

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté vzdialené laloky: noha
 

5v545.h
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté vzdialené laloky: vlasatá koža hlavy
5v545.h

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté vzdialené laloky: vlasatá koža hlavy
 

5v545.j
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté vzdialené laloky: chrbát
5v545.j

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté vzdialené laloky: chrbát
 

5v545.k
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté vzdialené laloky: skrótum
5v545.k

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté vzdialené laloky: skrótum
 

5v545.m
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté vzdialené laloky: oblasť hrádze
5v545.m

Voľná kožná transplantácia a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté vzdialené laloky: oblasť hrádze
 2)

5v545.x
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté vzdialené laloky: ostatné
5v545.x

Voľná kožná transplantácia a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

stopkaté vzdialené laloky: ostatné
 2)

5v54x
Voľná kožná transplantácia a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

ostatné
5v54x.x

Voľná kožná transplantácia a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, darca: 

ostatné
1) 

5v551.0
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kožný štep: pery
5v551.0

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kožný štep: pery
 

5v551.1
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kožný štep: nos
5v551.1

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kožný štep: nos
 

5v551.2
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kožný štep: ucho
5v551.2

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kožný štep: ucho
 

5v551.3
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kožný štep: očné viečko
5v551.3

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kožný štep: očné viečko
 

5v551.4
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kožný štep: ostatné časti hlavy (mimo vlasatej kože hlavy)
5v551.4

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kožný štep: ostatné časti hlavy (mimo vlasatej kože hlavy)
 

5v551.5
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kožný štep: krk
5v551.5

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kožný štep: krk
 



5v551.6
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kožný štep: plece a axilla
5v551.6

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kožný štep: plece a axilla
 

5v551.7
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kožný štep: rameno a lakeť
5v551.7

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kožný štep: rameno a lakeť
 

5v551.8
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kožný štep: predlaktie
5v551.8

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kožný štep: predlaktie
 

5v551.9
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kožný štep: ruka
5v551.9

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kožný štep: ruka
 

5v551.a
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kožný štep: hrudná stena
5v551.a

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kožný štep: hrudná stena
 

5v551.b
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kožný štep: brušná oblasť
5v551.b

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kožný štep: brušná oblasť
 

5v551.c
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kožný step: inguinálna a genitálna oblasť (bez skróta)
5v551.c

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kožný step: inguinálna a genitálna oblasť (bez skróta)
 

5v551.d
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kožný štep: gluteálna oblasť
5v551.d

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kožný štep: gluteálna oblasť
 

5v551.e
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kožný štep: stehno a koleno
5v551.e

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kožný štep: stehno a koleno
 

5v551.f
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kožný štep: predkolenie
5v551.f

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kožný štep: predkolenie
 

5v551.g
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kožný štep: noha
5v551.g

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kožný štep: noha
 

5v551.h
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kožný štep: vlasatá koža hlavy
5v551.h

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kožný štep: vlasatá koža hlavy
 

5v551.j
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kožný štep: chrbát
5v551.j

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kožný štep: chrbát
 

5v551.k
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kožný štep: skrótum
5v551.k

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kožný štep: skrótum
 

5v551.m
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: ožný step: oblasť hrádze
5v551.m

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: ožný step: oblasť hrádze
 

5v551.x
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kožný štep: ostatné
5v551.x

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kožný štep: ostatné
 

5v552.0
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: pery
5v552.0

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: pery
 

5v552.1
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: nos
5v552.1

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: nos
 

5v552.2
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: ucho
5v552.2

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: ucho
 

5v552.3
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: očné viečko
5v552.3

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: očné viečko
 

5v552.4
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: ostatné časti hlavy (mimo vlasatej kože hlavy)
5v552.4

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: ostatné časti hlavy (mimo vlasatej kože hlavy)
 

5v552.5
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: krk
5v552.5

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: krk
 

5v552.6
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: plece a axila
5v552.6

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: plece a axila
 

5v552.7
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: rameno a lakeť
5v552.7

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: rameno a lakeť
 

5v552.8
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: predlaktie
5v552.8

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: predlaktie
 

5v552.9
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: ruka
5v552.9

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: ruka
 

5v552.a
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: hrudná stena
5v552.a

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: hrudná stena
 

5v552.b
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: brušná oblasť
5v552.b

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: brušná oblasť
 

5v552.c
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: inguinálna a genitálna oblasť (mimo skróta)
5v552.c

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: inguinálna a genitálna oblasť (mimo skróta)
 



5v552.d
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: gluteálna oblasť
5v552.d

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: gluteálna oblasť
 

5v552.e
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: stehno a koleno
5v552.e

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: stehno a koleno
 

5v552.f
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: predkolenie
5v552.f

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: predkolenie
 

5v552.g
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: noha
5v552.g

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: noha
 

5v552.h
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: vlasatá koža hlavy
5v552.h

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: vlasatá koža hlavy
 

5v552.j
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: chrbát
5v552.j

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: chrbát
 

5v552.k
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: skrótum
5v552.k

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: skrótum
 

5v552.m
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: oblasť hrádze
5v552.m

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: oblasť hrádze
 

5v552.x
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: ostatné
5v552.x

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: koža v plnej hrúbke: ostatné
 

5v553.0
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: pery
5v553.0

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: pery
 

5v553.1
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: nos
5v553.1

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: nos
 

5v553.2
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: ucho
5v553.2

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: ucho
 

5v553.3
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: očné viečko
5v553.3

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: očné viečko
 

5v553.4
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: ďalšie čast hlavy (mimo vlasatej kože hlavy)
5v553.4

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: ďalšie čast hlavy (mimo vlasatej kože hlavy)
 

5v553.5
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: krk
5v553.5

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: krk
 

5v553.6
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: plece a axila
5v553.6

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: plece a axila
 

5v553.7
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: rameno a lakeť
5v553.7

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: rameno a lakeť
 

5v553.8
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: predlaktie
5v553.8

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: predlaktie
 

5v553.9
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: ruka
5v553.9

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: ruka
 

5v553.a
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: hrudná stena
5v553.a

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: hrudná stena
 

5v553.b
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: brušná oblasť
5v553.b

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: brušná oblasť
 

5v553.c
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: inguinálna a genitálna oblasť (mimo skróta)
5v553.c

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: inguinálna a genitálna oblasť (mimo skróta)
 

5v553.d
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: gluteálna oblasť
5v553.d

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: gluteálna oblasť
 

5v553.e
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: stehno a koleno
5v553.e

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: stehno a koleno
 

5v553.f
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: predkolenie
5v553.f

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: predkolenie
 

5v553.g
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: noha
5v553.g

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: noha
 

5v553.h
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: koža a vlasy hlavy
5v553.h

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: koža a vlasy hlavy
 

5v553.j
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: chrbát
5v553.j

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: chrbát
 

5v553.k
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: skrótum
5v553.k

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: skrótum
 



5v553.m
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: oblasť hrádze
5v553.m

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: oblasť hrádze
 

5v553.x
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: ostatné
5v553.x

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: kompozitný štep: ostatné
 

5v554.0
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: pery
5v554.0

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: pery
 

5v554.1
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: nos
5v554.1

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: nos
 

5v554.2
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: ucho
5v554.2

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: ucho
 

5v554.3
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: očné viečko
5v554.3

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: očné viečko
 

5v554.4
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: ostatné časti hlavy
5v554.4

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: ostatné časti hlavy
 

5v554.5
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: krk
5v554.5

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: krk
 

5v554.6
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: plece a axilla
5v554.6

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: plece a axilla
 

5v554.7
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: rameno a lakeť
5v554.7

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: rameno a lakeť
 

5v554.8
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: predlaktie
5v554.8

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: predlaktie
 

5v554.9
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: ruka
5v554.9

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: ruka
 

5v554.a
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: hrudná stena alebo chrbát
5v554.a

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: hrudná stena alebo chrbát
 

5v554.b
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: brušná oblasť
5v554.b

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: brušná oblasť
 

5v554.c
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: inguinálna a genitálna oblasť
5v554.c

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: inguinálna a genitálna oblasť
 

5v554.d
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: gluteálna oblasť
5v554.d

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: gluteálna oblasť
 

5v554.e
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: stehno a koleno
5v554.e

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: stehno a koleno
 

5v554.f
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: predkolenie
5v554.f

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: predkolenie
 

5v554.g
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: noha
5v554.g

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: noha
 

5v554.x
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: ostatné
5v554.x

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: ostatné
 

5v555.0
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý regionálny lalok: pery
5v555.0

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý regionálny lalok: pery
 

5v555.1
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý regionálny lalok: nos
5v555.1

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý regionálny lalok: nos
 

5v555.2
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý regionálny lalok: ucho
5v555.2

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý regionálny lalok: ucho
 

5v555.3
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý regionálny lalok: očné viečko
5v555.3

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý regionálny lalok: očné viečko
 

5v555.4
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý regionálny lalok: ostatné časti hlavy
5v555.4

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý regionálny lalok: ostatné časti hlavy
 

5v555.5
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý regionálny lalok: krk
5v555.5

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý regionálny lalok: krk
 

5v555.6
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý regionálny lalok: plece a axila
5v555.6

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý regionálny lalok: plece a axila
 

5v555.7
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý regionálny lalok: rameno a lakeť
5v555.7

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý regionálny lalok: rameno a lakeť
 



5v555.8
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý regionálny lalok: predlaktie
5v555.8

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý regionálny lalok: predlaktie
 

5v555.9
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý regionálny lalok: ruka
5v555.9

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý regionálny lalok: ruka
 

5v555.a
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý regionálny lalok: hrudná stena alebo chrbát
5v555.a

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý regionálny lalok: hrudná stena alebo chrbát
 

5v555.b
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý regionálny lalok: brušná oblasť
5v555.b

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý regionálny lalok: brušná oblasť
 

5v555.c
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý regionálny lalok: inguinálna a genitálna oblasť
5v555.c

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý regionálny lalok: inguinálna a genitálna oblasť
 

5v555.d
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý regionálny lalok: gluteálna oblasť
5v555.d

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý regionálny lalok: gluteálna oblasť
 

5v555.e
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý regionálny lalok: stehno a koleno
5v555.e

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý regionálny lalok: stehno a koleno
 

5v555.f
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý regionálny lalok: predkolenie
5v555.f

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý regionálny lalok: predkolenie
 

5v555.g
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý regionálny lalok: noha
5v555.g

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý regionálny lalok: noha
 

5v555.x
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý regionálny lalok: ostatné
5v555.x

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý regionálny lalok: ostatné
 

5v556.0
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: stopkatý vzdialený lakok: pery
5v556.0

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: stopkatý vzdialený lakok: pery
 

5v556.1
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: stopkatý vzdialený lakok: nos
5v556.1

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: stopkatý vzdialený lakok: nos
 

5v556.2
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: stopkatý vzdialený lakok: ucho
5v556.2

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: stopkatý vzdialený lakok: ucho
 

5v556.3
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: stopkatý vzdialený lakok: očné viečko
5v556.3

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: stopkatý vzdialený lakok: očné viečko
 

5v556.4
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: stopkatý vzdialený lakok: ostatné časti hlavy
5v556.4

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: stopkatý vzdialený lakok: ostatné časti hlavy
 

5v556.5
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: stopkatý vzdialený lalok: krk
5v556.5

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: voľný lalok s mikrovaskulárnou anastomózou: stopkatý vzdialený lalok: krk
 

5v556.6
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý vzdialený lakok: plece a axila
5v556.6

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý vzdialený lakok: plece a axila
 

5v556.7
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý vzdialený lalok: rameno a lakeť
5v556.7

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý vzdialený lalok: rameno a lakeť
 

5v556.8
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý vzdialený lalok: predlaktie
5v556.8

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý vzdialený lalok: predlaktie
 

5v556.9
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý vzdialený lalok: ruka
5v556.9

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý vzdialený lalok: ruka
 

5v556.a
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý vzdialený lalok: hrudná stena a chrbát
5v556.a

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý vzdialený lalok: hrudná stena a chrbát
 

5v556.b
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý vzdialený lalok: brušná oblasť
5v556.b

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý vzdialený lalok: brušná oblasť
 

5v556.c
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý vzdialený lalok: inguinálna a genitálna oblasť
5v556.c

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý vzdialený lalok: inguinálna a genitálna oblasť
 

5v556.d
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý vzdialený lalok: gluteálna oblasť
5v556.d

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý vzdialený lalok: gluteálna oblasť
 

5v556.e
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý vzdialený lalok: stehno a koleno
5v556.e

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý vzdialený lalok: stehno a koleno
 

5v556.f
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý vzdialený lalok: predkolenie
5v556.f

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý vzdialený lalok: predkolenie
 



5v556.g
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý vzdialený lalok: noha
5v556.g

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý vzdialený lalok: noha
 

5v556.x
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý vzdialený lalok: ostatné
5v556.x

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: stopkatý vzdialený lalok: ostatné
 

5v557.0
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: mikrograft prekrytie tenkým kožným štepom (podľa Meeka): pery
5v557.0

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: mikrograft prekrytie tenkým kožným štepom (podľa Meeka): pery
 

5v557.1
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: mikrograft prekrytie tenkým kožným štepom (podľa Meeka): nos
5v557.1

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: mikrograft prekrytie tenkým kožným štepom (podľa Meeka): nos
 

5v557.2
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: mikrograft prekrytie tenkým kožným štepom (podľa Meeka): ucho
5v557.2

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: mikrograft prekrytie tenkým kožným štepom (podľa Meeka): ucho
 

5v557.3
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: mikrograft prekrytie tenkým kožným štepom (podľa Meeka): očné viečko
5v557.3

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: mikrograft prekrytie tenkým kožným štepom (podľa Meeka): očné viečko
 

5v557.4
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: mikrograft prekrytie tenkým kožným štepom (podľa Meeka): ďalšie časť hlavy
5v557.4

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: mikrograft prekrytie tenkým kožným štepom (podľa Meeka): ďalšie časť hlavy
 

5v557.5
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: mikrograft prekrytie tenkým kožným štepom (podľa Meeka): krk
5v557.5

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: mikrograft prekrytie tenkým kožným štepom (podľa Meeka): krk
 

5v557.6
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: mikrograft prekrytie tenkým kožným štepom (podľa Meeka): rameno a axila
5v557.6

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: mikrograft prekrytie tenkým kožným štepom (podľa Meeka): rameno a axila
 

5v557.7
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: mikrograft prekrytie tenkým kožným štepom (podľa Meeka): rameno a lakeť
5v557.7

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: mikrograft prekrytie tenkým kožným štepom (podľa Meeka): rameno a lakeť
 

5v557.8
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: mikrograft prekrytie tenkým kožným štepom (podľa Meeka): predlaktie
5v557.8

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: mikrograft prekrytie tenkým kožným štepom (podľa Meeka): predlaktie
 

5v557.9
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: mikrograft prekrytie tenkým kožným štepom (podľa Meeka): ruka
5v557.9

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: mikrograft prekrytie tenkým kožným štepom (podľa Meeka): ruka
 

5v557.a
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: mikrograft prekrytie tenkým kožným štepom (podľa Meeka): hrudná stena alebo chrbát
5v557.a

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: mikrograft prekrytie tenkým kožným štepom (podľa Meeka): hrudná stena alebo chrbát
 

5v557.b
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: mikrograft prekrytie tenkým kožným štepom (podľa Meeka): brušná oblasť
5v557.b

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: mikrograft prekrytie tenkým kožným štepom (podľa Meeka): brušná oblasť
 

5v557.c
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: mikrograft prekrytie tenkým kožným štepom (podľa Meeka): inguinálna a genitálna oblasť
5v557.c

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: mikrograft prekrytie tenkým kožným štepom (podľa Meeka): inguinálna a genitálna oblasť
 

5v557.d
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: mikrograft prekrytie tenkým kožným štepom (podľa Meeka): gluteálna oblasť
5v557.d

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: mikrograft prekrytie tenkým kožným štepom (podľa Meeka): gluteálna oblasť
 

5v557.e
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: mikrograft prekrytie tenkým kožným štepom (podľa Meeka): stehno a koleno
5v557.e

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: mikrograft prekrytie tenkým kožným štepom (podľa Meeka): stehno a koleno
 

5v557.f
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: mikrograft prekrytie tenkým kožným štepom (podľa Meeka): predkolenie
5v557.f

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: mikrograft prekrytie tenkým kožným štepom (podľa Meeka): predkolenie
 

5v557.g
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: mikrograft prekrytie tenkým kožným štepom (podľa Meeka): noha
5v557.g

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: mikrograft prekrytie tenkým kožným štepom (podľa Meeka): noha
 

5v557.x
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: mikrograft prekrytie tenkým kožným štepom (podľa Meeka): ostatné
5v557.x

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: mikrograft prekrytie tenkým kožným štepom (podľa Meeka): ostatné
 

5v558.0
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, maloplošne: pery
5v558.0

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, maloplošne: pery
 

5v558.1
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, maloplošne: nos
5v558.1

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, maloplošne: nos
 



5v558.2
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, maloplošne: ucho
5v558.2

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, maloplošne: ucho
 

5v558.3
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, maloplošne: očné viečko
5v558.3

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, maloplošne: očné viečko
 

5v558.4
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, maloplošne ďalšia časť hlavy
5v558.4

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, maloplošne ďalšia časť hlavy
 

5v558.5
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, maloplošne: krk
5v558.5

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, maloplošne: krk
 

5v558.6
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, maloplošne: plece a axila
5v558.6

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, maloplošne: plece a axila
 

5v558.7
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, maloplošne: rameno a lakeť
5v558.7

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, maloplošne: rameno a lakeť
 

5v558.8
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, maloplošne: predlaktie
5v558.8

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, maloplošne: predlaktie
 

5v558.9
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, maloplošne: ruka
5v558.9

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, maloplošne: ruka
 

5v558.a
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, maloplošne: hrudná stena: chrbát
5v558.a

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, maloplošne: hrudná stena: chrbát
 

5v558.b
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, maloplošne: brušná oblasť
5v558.b

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, maloplošne: brušná oblasť
 

5v558.c

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, maloplošne: inguinálna a genitálna 

oblasť

5v558.c

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, maloplošne: inguinálna a genitálna 

oblasť

 

5v558.d
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, maloplošne: gluteálna oblasť
5v558.d

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, maloplošne: gluteálna oblasť
 

5v558.e
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, maloplošne: stehno a koleno
5v558.e

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, maloplošne: stehno a koleno
 

5v558.f
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, maloplošne: predkolenie
5v558.f

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, maloplošne: predkolenie
 

5v558.g
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, maloplošne: noha
5v558.g

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, maloplošne: noha
 

5v558.x
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, maloplošne: ostatné
5v558.x

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, maloplošne: ostatné
 

5v559.0
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: pery
5v559.0

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: pery
 

5v559.1
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: nos
5v559.1

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: nos
 

5v559.2
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: ucho
5v559.2

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: ucho
 



5v559.3
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: očné viečko
5v559.3

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: očné viečko
 

5v559.4
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: ostatné časti hlavy
5v559.4

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: ostatné časti hlavy
 

5v559.5
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: krk
5v559.5

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: krk
 

5v559.6
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: plece a axila
5v559.6

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: plece a axila
 

5v559.7
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: rameno a lakeť
5v559.7

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: rameno a lakeť
 

5v559.8
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: predlaktie
5v559.8

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: predlaktie
 

5v559.9
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: ruka
5v559.9

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: ruka
 

5v559.a
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: hrudná stena alebo chrbát
5v559.a

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: hrudná stena alebo chrbát
 

5v559.b
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: oblasť brucha
5v559.b

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: oblasť brucha
 

5v559.c

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: inguinálna a genitálna 

oblasť

5v559.c

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: inguinálna a genitálna 

oblasť

 

5v559.d
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: gluteálna oblasť
5v559.d

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: gluteálna oblasť
 

5v559.e
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: stehno a koleno
5v559.e

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: stehno a koleno
 

5v559.f
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: predkolenie
5v559.f

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: predkolenie
 

5v559.g
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: noha
5v559.g

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: noha
 

5v559.x
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: ostatné
5v559.x

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná náhrada kože kultúrami keratinocytov, veľkoplošne: ostatné
 

5v55a.0
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po príprave s bedside: kitom (nočnou sadou): pery
5v55a.0

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po príprave s bedside: kitom (nočnou sadou): pery
 

5v55a.1
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po príprave s bedside: kitom (nočnou sadou): nos
5v55a.1

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po príprave s bedside: kitom (nočnou sadou): nos
 

5v55a.2
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po príprave s bedside: kitom (nočnou sadou): ucho
5v55a.2

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po príprave s bedside: kitom (nočnou sadou): ucho
 

5v55a.3
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po príprave s bedside: kitom (nočnou sadou): očné viečko
5v55a.3

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po príprave s bedside: kitom (nočnou sadou): očné viečko
 



5v55a.4

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po príprave s bedside: kitom (nočnou sadou): ostatné časti 

hlavy

5v55a.4

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po príprave s bedside: kitom (nočnou sadou): ostatné časti 

hlavy

 

5v55a.5
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po príprave s bedside: kitom (nočnou sadou): krk
5v55a.5

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po príprave s bedside: kitom (nočnou sadou): krk
 

5v55a.6
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po príprave s bedside-kitom: plece a axila
5v55a.6

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po príprave s bedside-kitom: plece a axila
 

5v55a.7
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po príprave s bedside: kitom (nočnou sadou): rameno a lakeť
5v55a.7

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po príprave s bedside: kitom (nočnou sadou): rameno a lakeť
 

5v55a.8
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po príprave s bedside: kitom (nočnou sadou): predlaktie
5v55a.8

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po príprave s bedside: kitom (nočnou sadou): predlaktie
 

5v55a.9
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po príprave s bedside: kitom (nočnou sadou): ruka
5v55a.9

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po príprave s bedside: kitom (nočnou sadou): ruka
 

5v55a.a

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po príprave s bedside: kitom (nočnou sadou): hrudná stena 

alebo chrbát

5v55a.a

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po príprave s bedside: kitom (nočnou sadou): hrudná stena 

alebo chrbát

 

5v55a.b
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po príprave s bedside: kitom (nočnou sadou): brušná oblasť
5v55a.b

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po príprave s bedside: kitom (nočnou sadou): brušná oblasť
 

5v55a.c

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po príprave s bedside: kitom (nočnou sadou): inguinálna a 

genitálna oblasť

5v55a.c

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po príprave s bedside: kitom (nočnou sadou): inguinálna a 

genitálna oblasť

 

5v55a.d
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po príprave s bedside: kitom (nočnou sadou): gluteálna oblasť
5v55a.d

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po príprave s bedside: kitom (nočnou sadou): gluteálna oblasť
 

5v55a.e
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po príprave s bedside: kitom (nočnou sadou): stehno a koleno
5v55a.e

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po príprave s bedside: kitom (nočnou sadou): stehno a koleno
 

5v55a.f
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po príprave s bedside: kitom (nočnou sadou): predkolenie
5v55a.f

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po príprave s bedside: kitom (nočnou sadou): predkolenie
 

5v55a.g
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po príprave s bedside: kitom (nočnou sadou): noha
5v55a.g

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po príprave s bedside: kitom (nočnou sadou): noha
 

5v55a.x
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po príprave s bedside: kitom (nočnou sadou): ostatné
5v55a.x

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po príprave s bedside: kitom (nočnou sadou): ostatné
 

5v55b.0
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po laboratórne-technickej príprave, rýchlou prípravou: pery
5v55b.0

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po laboratórne-technickej príprave, rýchlou prípravou: pery
 

5v55b.1
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po laboratórne-technickej príprave, rýchlou prípravou: nos
5v55b.1

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po laboratórne-technickej príprave, rýchlou prípravou: nos
 

5v55b.2
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po laboratórne-technickej príprave, rýchlou prípravou: ucho
5v55b.2

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po laboratórne-technickej príprave, rýchlou prípravou: ucho
 

5v55b.3

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po laboratórne-technickej príprave, rýchlou prípravou: očné 

viečko

5v55b.3

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po laboratórne-technickej príprave, rýchlou prípravou: očné 

viečko

 

5v55b.4

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po laboratórne-technickej príprave, rýchlou prípravou: ostatné 

časti hlavy

5v55b.4

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po laboratórne-technickej príprave, rýchlou prípravou: ostatné 

časti hlavy

 



5v55b.5
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po laboratórne-technickej príprave, rýchlou prípravou: krk
5v55b.5

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po laboratórne-technickej príprave, rýchlou prípravou: krk
 

5v55b.6

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po laboratórne-technickej príprave, rýchlou prípravou: plece a 

axila

5v55b.6

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po laboratórne-technickej príprave, rýchlou prípravou: plece a 

axila

 

5v55b.7

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po laboratórne-technickej príprave, rýchlou prípravou: rameno 

a lakeť

5v55b.7

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po laboratórne-technickej príprave, rýchlou prípravou: rameno 

a lakeť

 

5v55b.8

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po laboratórne-technickej príprave, rýchlou prípravou: 

predlaktie

5v55b.8

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po laboratórne-technickej príprave, rýchlou prípravou: 

predlaktie

 

5v55b.9
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po laboratórne-technickej príprave, rýchlou prípravou: ruka
5v55b.9

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po laboratórne-technickej príprave, rýchlou prípravou: ruka
 

5v55b.a

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po laboratórne-technickej príprave, rýchlou prípravou: hrudná 

stena alebo chrbát

5v55b.a

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po laboratórne-technickej príprave, rýchlou prípravou: hrudná 

stena alebo chrbát

 

5v55b.b

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po laboratórne-technickej príprave, rýchlou prípravou: brušná 

oblasť

5v55b.b

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po laboratórne-technickej príprave, rýchlou prípravou: brušná 

oblasť

 

5v55b.c

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po laboratórne-technickej príprave, rýchlou prípravou: 

inguinálna a genitálna oblasť

5v55b.c

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po laboratórne-technickej príprave, rýchlou prípravou: 

inguinálna a genitálna oblasť

 

5v55b.d

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po laboratórne-technickej príprave, rýchlou prípravou: 

gluteálna oblasť

5v55b.d

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po laboratórne-technickej príprave, rýchlou prípravou: 

gluteálna oblasť

 

5v55b.e

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po laboratórne-technickej príprave, rýchlou prípravou: stehno 

a koleno

5v55b.e

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po laboratórne-technickej príprave, rýchlou prípravou: stehno 

a koleno

 

5v55b.f

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po laboratórne-technickej príprave, rýchlou prípravou: 

predkolenia

5v55b.f

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po laboratórne-technickej príprave, rýchlou prípravou: 

predkolenia

 

5v55b.g
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po laboratórne-technickej príprave, rýchlou prípravou: noha
5v55b.g

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po laboratórne-technickej príprave, rýchlou prípravou: noha
 

5v55b.x
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po laboratórne-technickej príprave, rýchlou prípravou: ostatné
5v55b.x

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: suspenzia epitelových buniek po laboratórne-technickej príprave, rýchlou prípravou: ostatné
 

5v55c.0
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, maloplošne: pery
5v55c.0

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, maloplošne: pery
 

5v55c.1
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, maloplošne: nos
5v55c.1

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, maloplošne: nos
 

5v55c.2
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, maloplošne: ucho
5v55c.2

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, maloplošne: ucho
 

5v55c.3

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, maloplošne: očné 

viečko

5v55c.3

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, maloplošne: očné 

viečko

 

5v55c.4

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, maloplošne: ostatné 

časti hlavy

5v55c.4

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, maloplošne: ostatné 

časti hlavy

 

5v55c.5
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, maloplošne: krk
5v55c.5

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, maloplošne: krk
 



5v55c.6

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, maloplošne: plece a 

axila

5v55c.6

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, maloplošne: plece a 

axila

 

5v55c.7

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, maloplošne: rameno 

a lakeť

5v55c.7

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, maloplošne: rameno 

a lakeť

 

5v55c.8

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, maloplošne: 

predlaktie

5v55c.8

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, maloplošne: 

predlaktie

 

5v55c.9
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, maloplošne: ruka
5v55c.9

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, maloplošne: ruka
 

5v55c.a

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, maloplošne: hrudná 

stena a chrbát

5v55c.a

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, maloplošne: hrudná 

stena a chrbát

 

5v55c.b

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, maloplošne: brušná 

oblasť

5v55c.b

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, maloplošne: brušná 

oblasť

 

5v55c.c

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, maloplošne: 

inguinálna a genitálna oblasť

5v55c.c

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, maloplošne: 

inguinálna a genitálna oblasť

 

5v55c.d

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, maloplošne: 

gluteálna oblasť

5v55c.d

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, maloplošne: 

gluteálna oblasť

 

5v55c.e

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, maloplošne: stehno a 

koleno

5v55c.e

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, maloplošne: stehno a 

koleno

 

5v55c.f

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, maloplošne: 

predkolenie

5v55c.f

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, maloplošne: 

predkolenie

 

5v55c.g
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, maloplošne: noha
5v55c.g

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, maloplošne: noha
 

5v55c.x
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, maloplošne: ostatné
5v55c.x

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, maloplošne: ostatné
 

5v55d.0
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, veľkoplošne: pery
5v55d.0

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, veľkoplošne: pery
 

5v55d.1
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, veľkoplošne: nos
5v55d.1

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, veľkoplošne: nos
 

5v55d.2
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, veľkoplošne: ucho
5v55d.2

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, veľkoplošne: ucho
 

5v55d.3

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, veľkoplošne: očné 

viečko

5v55d.3

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, veľkoplošne: očné 

viečko

 

5v55d.4

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, veľkoplošne: ostatné 

časti hlavy

5v55d.4

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, veľkoplošne: ostatné 

časti hlavy

 

5v55d.5
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, veľkoplošne: krk
5v55d.5

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, veľkoplošne: krk
 

5v55d.6

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, veľkoplošne: plece a 

axila

5v55d.6

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, veľkoplošne: plece a 

axila

 



5v55d.7

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, veľkoplošne: rameno 

a lakeť

5v55d.7

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, veľkoplošne: rameno 

a lakeť

 

5v55d.8

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, veľkoplošne: 

predlaktie

5v55d.8

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, veľkoplošne: 

predlaktie

 

5v55d.9
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, veľkoplošne: ruka
5v55d.9

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, veľkoplošne: ruka
 

5v55d.a

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, veľkoplošne: hrudná 

stena alebo chrbát

5v55d.a

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, veľkoplošne: hrudná 

stena alebo chrbát

 

5v55d.b

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, veľkoplošne: brušná 

oblasť

5v55d.b

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, veľkoplošne: brušná 

oblasť

 

5v55d.c

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, veľkoplošne: 

inguinálna a genitálna oblasť

5v55d.c

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, veľkoplošne: 

inguinálna a genitálna oblasť

 

5v55d.d

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, veľkoplošne: 

gluteálna oblasť

5v55d.d

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, veľkoplošne: 

gluteálna oblasť

 

5v55d.e

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, veľkoplošne: stehno 

a koleno

5v55d.e

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, veľkoplošne: stehno 

a koleno

 

5v55d.f

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, veľkoplošne: 

predkolenie

5v55d.f

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, veľkoplošne: 

predkolenie

 

5v55d.g
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, veľkoplošne: noha
5v55d.g

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, veľkoplošne: noha
 

5v55d.x
Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, veľkoplošne: ostatné
5v55d.x

Voľná transplantácia kože a laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach, 

príjemca: permanentná kožná náhrada materiálom nahradzujúcim (kožu) dermu, veľkoplošne: ostatné
 

5v560.0 Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: rozťahovacia plastika: pery 5v560.0 Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: rozťahovacia plastika: pery  

5v560.1 Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: rozťahovacia plastika: nos 5v560.1 Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: rozťahovacia plastika: nos  

5v560.2 Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: rozťahovacia plastika: ucho 5v560.2 Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: rozťahovacia plastika: ucho  

5v560.3
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: rozťahovacia plastika: očné 

viečko
5v560.3

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: rozťahovacia plastika: očné 

viečko
 

5v560.4
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: rozťahovacia plastika: 

ostatné časti hlavy
5v560.4

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: rozťahovacia plastika: 

ostatné časti hlavy
 

5v560.5 Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: rozťahovacia plastika: krk 5v560.5 Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: rozťahovacia plastika: krk  

5v560.6
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: rozťahovacia plastika: plece 

a axila
5v560.6

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: rozťahovacia plastika: plece 

a axila
 

5v560.7
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: rozťahovacia plastika: 

rameno a lakeť
5v560.7

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: rozťahovacia plastika: 

rameno a lakeť
 

5v560.8
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: rozťahovacia plastika: 

predlaktie
5v560.8

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: rozťahovacia plastika: 

predlaktie
 

5v560.9 Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: rozťahovacia plastika: ruka 5v560.9 Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: rozťahovacia plastika: ruka  

5v560.a
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: rozťahovacia plastika: 

hrudná stena alebo chrbát
5v560.a

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: rozťahovacia plastika: 

hrudná stena alebo chrbát
 

5v560.b
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: rozťahovacia plastika: 

brušná oblasť
5v560.b

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: rozťahovacia plastika: 

brušná oblasť
 

5v560.c
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: rozťahovacia plastika: 

inguinálna a genitálna oblasť
5v560.c

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: rozťahovacia plastika: 

inguinálna a genitálna oblasť
 



5v560.d
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: rozťahovacia plastika: 

gluteálna oblasť
5v560.d

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: rozťahovacia plastika: 

gluteálna oblasť
 

5v560.e
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: rozťahovacia plastika: 

stehno a koleno
5v560.e

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: rozťahovacia plastika: 

stehno a koleno
 

5v560.f
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: rozťahovacia plastika: 

predkolenie
5v560.f

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: rozťahovacia plastika: 

predkolenie
 

5v560.g Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: rozťahovacia plastika: noha 5v560.g Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: rozťahovacia plastika: noha  

5v560.x
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: rozťahovacia plastika: 

ostatné
5v560.x

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: rozťahovacia plastika: 

ostatné
 

5v561.0
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: posúvateľná: rotačná 

plastika: pery
5v561.0

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: posúvateľná: rotačná 

plastika: pery
 

5v561.1
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: posúvateľná: rotačná 

plastika: nos
5v561.1

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: posúvateľná: rotačná 

plastika: nos
 

5v561.2
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: posúvateľná: rotačná 

plastika: ucho
5v561.2

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: posúvateľná: rotačná 

plastika: ucho
 

5v561.3
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: posúvateľná: rotačná 

plastika: očné viečko
5v561.3

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: posúvateľná: rotačná 

plastika: očné viečko
 

5v561.4
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: posúvateľná: rotačná 

plastika: ostatné časti hlavy
5v561.4

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: posúvateľná: rotačná 

plastika: ostatné časti hlavy
 

5v561.5
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: posúvateľná: rotačná 

plastika: krk
5v561.5

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: posúvateľná: rotačná 

plastika: krk
 

5v561.6
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: posúvateľná: rotačná 

plastika: plece a axila
5v561.6

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: posúvateľná: rotačná 

plastika: plece a axila
 

5v561.7
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: posúvateľná: rotačná 

plastika: rameno a lakeť
5v561.7

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: posúvateľná: rotačná 

plastika: rameno a lakeť
 

5v561.8
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: posúvateľná: rotačná 

plastika: predlaktie
5v561.8

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: posúvateľná: rotačná 

plastika: predlaktie
 

5v561.9
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: posúvateľná: rotačná 

plastika: ruka
5v561.9

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: posúvateľná: rotačná 

plastika: ruka
 

5v561.a
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: posúvateľná: rotačná 

plastika: hrudná stena alebo chrbát
5v561.a

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: posúvateľná: rotačná 

plastika: hrudná stena alebo chrbát
 

5v561.b
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: posúvateľná: rotačná 

plastika: brušná oblasť
5v561.b

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: posúvateľná: rotačná 

plastika: brušná oblasť
 

5v561.c
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: posúvateľná: rotačná 

plastika: inguinálna a genitálna oblasť
5v561.c

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: posúvateľná: rotačná 

plastika: inguinálna a genitálna oblasť
 

5v561.d
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: posúvateľná: rotačná 

plastika: gluteálna oblasť
5v561.d

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: posúvateľná: rotačná 

plastika: gluteálna oblasť
 

5v561.e
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: posúvateľná: rotačná 

plastika: stehno a koleno
5v561.e

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: posúvateľná: rotačná 

plastika: stehno a koleno
 

5v561.f
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: posúvateľná: rotačná 

plastika: predkolenie
5v561.f

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: posúvateľná: rotačná 

plastika: predkolenie
 

5v561.g
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: posúvateľná: rotačná 

plastika: noha
5v561.g

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: posúvateľná: rotačná 

plastika: noha
 

5v561.x
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: posúvateľná: rotačná 

plastika: ostatné
5v561.x

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: posúvateľná: rotačná 

plastika: ostatné
 

5v562.0 Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: pery 5v562.0 Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: pery  

5v562.1 Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: nos 5v562.1 Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: nos  

5v562.2 Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: ucho 5v562.2 Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: ucho  

5v562.3
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: očné 

viečko
5v562.3

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: očné 

viečko
 

5v562.4
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

ostatné časti hlavy
5v562.4

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

ostatné časti hlavy
 

5v562.5 Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: krk 5v562.5 Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: krk  



5v562.6
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: plece 

a axila
5v562.6

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: plece 

a axila
 

5v562.7
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

rameno a lakeť
5v562.7

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

rameno a lakeť
 

5v562.8
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

predlaktie
5v562.8

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

predlaktie
 

5v562.9 Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: ruka 5v562.9 Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: ruka  

5v562.a
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

hrudná stena alebo chrbát
5v562.a

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

hrudná stena alebo chrbát
 

5v562.b
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

brušná oblasť
5v562.b

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

brušná oblasť
 

5v562.c
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

inguinálna a genitálna oblasť
5v562.c

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

inguinálna a genitálna oblasť
 

5v562.d
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

gluteálna oblasť
5v562.d

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

gluteálna oblasť
 

5v562.e
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

stehno a koleno
5v562.e

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

stehno a koleno
 

5v562.f
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

predkolenie
5v562.f

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

predkolenie
 

5v562.g Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: noha 5v562.g Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: noha  

5v562.x
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

ostatné
5v562.x

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

ostatné
 

5v563.0
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

ostrovčekovo-laloková plastika: pery
5v563.0

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

ostrovčekovo-laloková plastika: pery
 

5v563.1
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

ostrovčekovo-laloková plastika: nos
5v563.1

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

ostrovčekovo-laloková plastika: nos
 

5v563.2
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

ostrovčekovo-laloková plastika: ucho
5v563.2

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

ostrovčekovo-laloková plastika: ucho
 

5v563.3
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

ostrovčekovo-laloková plastika: očné viečko
5v563.3

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

ostrovčekovo-laloková plastika: očné viečko
 

5v563.4
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

ostrovčekovo-laloková plastika: ostatné časti hlavy
5v563.4

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

ostrovčekovo-laloková plastika: ostatné časti hlavy
 

5v563.5
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

ostrovčekovo-laloková plastika: krk
5v563.5

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

ostrovčekovo-laloková plastika: krk
 

5v563.6
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

ostrovčekovo-laloková plastika: plece a axila
5v563.6

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

ostrovčekovo-laloková plastika: plece a axila
 

5v563.7
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

ostrovčekovo-laloková plastika: rameno a lakeť
5v563.7

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

ostrovčekovo-laloková plastika: rameno a lakeť
 

5v563.8
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

ostrovčekovo-laloková plastika: predlaktie
5v563.8

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

ostrovčekovo-laloková plastika: predlaktie
 

5v563.9
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

ostrovčekovo-laloková plastika: ruka
5v563.9

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

ostrovčekovo-laloková plastika: ruka
 

5v563.a
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

ostrovčekovo-laloková plastika: hruná stena alebo chrbát
5v563.a

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

ostrovčekovo-laloková plastika: hruná stena alebo chrbát
 

5v563.b
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

ostrovčekovo-laloková plastika: brušná oblasť
5v563.b

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

ostrovčekovo-laloková plastika: brušná oblasť
 

5v563.c
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

ostrovčekovo-laloková plastika: inguinálna a genitálna oblasť
5v563.c

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

ostrovčekovo-laloková plastika: inguinálna a genitálna oblasť
 

5v563.d
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

ostrovčekovo-laloková plastika: gluteálna oblasť
5v563.d

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

ostrovčekovo-laloková plastika: gluteálna oblasť
 

5v563.e
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

ostrovčekovo-laloková plastika: stehno a koleno
5v563.e

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

ostrovčekovo-laloková plastika: stehno a koleno
 

5v563.f
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

ostrovčekovo-laloková plastika: predkolenie
5v563.f

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

ostrovčekovo-laloková plastika: predkolenie
 

5v563.g
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

ostrovčekovo-laloková plastika: noha
5v563.g

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

ostrovčekovo-laloková plastika: noha
 



5v563.x
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

ostrovčekovo-laloková plastika: ostatné
5v563.x

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: 

ostrovčekovo-laloková plastika: ostatné
 

5v564.0
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: Z - 

plastika: pery
5v564.0

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: Z - 

plastika: pery
 

5v564.1
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: Z - 

plastika: nos
5v564.1

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: Z - 

plastika: nos
 

5v564.2
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: Z - 

plastika: ucho
5v564.2

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: Z - 

plastika: ucho
 

5v564.3
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: Z - 

plastika: očné viečko
5v564.3

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: Z - 

plastika: očné viečko
 

5v564.4
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: Z - 

plastika: ostatné časti hlavy
5v564.4

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: Z - 

plastika: ostatné časti hlavy
 

5v564.5
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: Z - 

plastika: krk
5v564.5

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: Z - 

plastika: krk
 

5v564.6
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: Z - 

plastika: plece a axilla
5v564.6

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: Z - 

plastika: plece a axilla
 

5v564.7
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: Z - 

plastika: rameno a lakeť
5v564.7

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: Z - 

plastika: rameno a lakeť
 

5v564.8
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: Z - 

plastika: predlaktie
5v564.8

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: Z - 

plastika: predlaktie
 

5v564.9
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: Z - 

plastika: ruka
5v564.9

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: Z - 

plastika: ruka
 

5v564.a
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: Z - 

plastika: hrudná stena alebo chrbát
5v564.a

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: Z - 

plastika: hrudná stena alebo chrbát
 

5v564.b
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: Z - 

plastika: brušná oblasť
5v564.b

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: Z - 

plastika: brušná oblasť
 

5v564.c
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: Z - 

plastika: inguinálna a a genitálna oblasť
5v564.c

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: Z - 

plastika: inguinálna a a genitálna oblasť
 

5v564.d
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: Z - 

plastika: gluteálna oblasť
5v564.d

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: Z - 

plastika: gluteálna oblasť
 

5v564.e
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: Z - 

plastika: stehno a koleno
5v564.e

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: Z - 

plastika: stehno a koleno
 

5v564.f
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: Z - 

plastika: predkolenie
5v564.f

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: Z - 

plastika: predkolenie
 

5v564.g
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: Z - 

plastika: noha
5v564.g

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: Z - 

plastika: noha
 

5v564.x
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: Z - 

plastika: ostatné
5v564.x

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: Z - 

plastika: ostatné
 

5v565.0
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: W - 

plastika: pery
5v565.0

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: W - 

plastika: pery
 

5v565.1
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: W - 

plastika: nos
5v565.1

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: W - 

plastika: nos
 

5v565.2
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: W - 

plastika: ucho
5v565.2

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: W - 

plastika: ucho
 

5v565.3
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: W - 

plastika: očné viečko
5v565.3

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: W - 

plastika: očné viečko
 

5v565.4
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: W - 

plastika: ostatné časti hlavy
5v565.4

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: W - 

plastika: ostatné časti hlavy
 

5v565.5
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: W - 

plastika: krk
5v565.5

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: W - 

plastika: krk
 

5v565.6
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: W - 

plastika: plece a axila
5v565.6

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: W - 

plastika: plece a axila
 

5v565.7
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: W - 

plastika: rameno a lakeť
5v565.7

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: W - 

plastika: rameno a lakeť
 

5v565.8
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: W - 

plastika: predlaktie
5v565.8

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: W - 

plastika: predlaktie
 

5v565.9
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: W - 

plastika: ruka
5v565.9

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: W - 

plastika: ruka
 



5v565.a
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: W - 

plastika: hrudná stena alebo chrbát
5v565.a

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: W - 

plastika: hrudná stena alebo chrbát
 

5v565.b
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: W - 

plastika: brušná oblasť
5v565.b

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: W - 

plastika: brušná oblasť
 

5v565.c
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: W - 

plastika: inguinálna a genitálna oblasť
5v565.c

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: W - 

plastika: inguinálna a genitálna oblasť
 

5v565.d
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: W - 

plastika: gluteálna oblasť
5v565.d

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: W - 

plastika: gluteálna oblasť
 

5v565.e
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: W - 

plastika: stehno a koleno
5v565.e

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: W - 

plastika: stehno a koleno
 

5v565.f
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: W - 

plastika: predkolenie
5v565.f

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: W - 

plastika: predkolenie
 

5v565.g
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: W - 

plastika: noha
5v565.g

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: W - 

plastika: noha
 

5v565.x
Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: W - 

plastika: ostatné
5v565.x

Lokálna laloková plastika kože a podkožia pri popáleninách a poleptaniach: transpozičná plastika: W - 

plastika: ostatné
 

5v570.0
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinované 

lalokové plastiky: pery
5v570.0

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinované 

lalokové plastiky: pery
 

5v570.1
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinované 

lalokové plastiky: nos
5v570.1

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinované 

lalokové plastiky: nos
 

5v570.2
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinované 

lalokové plastiky: ucho
5v570.2

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinované 

lalokové plastiky: ucho
 

5v570.3
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinované 

lalokové plastiky: očné viečko
5v570.3

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinované 

lalokové plastiky: očné viečko
 

5v570.4
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinované 

lalokové plastiky: ostatné časti hlavy
5v570.4

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinované 

lalokové plastiky: ostatné časti hlavy
 

5v570.5
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinované 

lalokové plastiky: krk
5v570.5

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinované 

lalokové plastiky: krk
 

5v570.6
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinované 

lalokové plastiky: plece a axila
5v570.6

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinované 

lalokové plastiky: plece a axila
 

5v570.7
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinované 

lalokové plastiky: rameno a lakeť
5v570.7

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinované 

lalokové plastiky: rameno a lakeť
 

5v570.8
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinované 

lalokové plastiky: predlaktie
5v570.8

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinované 

lalokové plastiky: predlaktie
 

5v570.9
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinované 

lalokové plastiky: ruka
5v570.9

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinované 

lalokové plastiky: ruka
 

5v570.a
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinované 

lalokové plastiky: hrudná stena alebo chrbát
5v570.a

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinované 

lalokové plastiky: hrudná stena alebo chrbát
 

5v570.b
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinované 

lalokové plastiky: brušná oblasť
5v570.b

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinované 

lalokové plastiky: brušná oblasť
 

5v570.c
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinované 

lalokové plastiky: inguinálna a genitálna oblasť
5v570.c

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinované 

lalokové plastiky: inguinálna a genitálna oblasť
 

5v570.d
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinované 

lalokové plastiky: gluteálna oblasť
5v570.d

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinované 

lalokové plastiky: gluteálna oblasť
 

5v570.e
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinované 

lalokové plastiky: stehno a koleno
5v570.e

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinované 

lalokové plastiky: stehno a koleno
 

5v570.f
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinované 

lalokové plastiky: predkolenie
5v570.f

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinované 

lalokové plastiky: predkolenie
 

5v570.g
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinované 

lalokové plastiky: noha
5v570.g

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinované 

lalokové plastiky: noha
 

5v570.x
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinované 

lalokové plastiky: ostatné
5v570.x

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinované 

lalokové plastiky: ostatné
 

5v571.0
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinácia 

lalokových plastík a voľného transplantátu kože: pery
5v571.0

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinácia 

lalokových plastík a voľného transplantátu kože: pery
 

5v571.1
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinácia 

lalokových plastík a voľného transplantátu kože: nos
5v571.1

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinácia 

lalokových plastík a voľného transplantátu kože: nos
 

5v571.2
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinácia 

lalokových plastík a voľného transplantátu kože: ucho
5v571.2

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinácia 

lalokových plastík a voľného transplantátu kože: ucho
 



5v571.3
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinácia 

lalokových plastík a voľného transplantátu kože: očné viečko
5v571.3

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinácia 

lalokových plastík a voľného transplantátu kože: očné viečko
 

5v571.4
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinácia 

lalokových plastík a voľného transplantátu kože: ostatné časti hlavy
5v571.4

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinácia 

lalokových plastík a voľného transplantátu kože: ostatné časti hlavy
 

5v571.5
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinácia 

lalokových plastík a voľného transplantátu kože: krk
5v571.5

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinácia 

lalokových plastík a voľného transplantátu kože: krk
 

5v571.6
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinácia 

lalokových plastík a voľného transplantátu kože: plece a axilla
5v571.6

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinácia 

lalokových plastík a voľného transplantátu kože: plece a axilla
 

5v571.7
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinácia 

lalokových plastík a voľného transplantátu kože: rameno a lakeť
5v571.7

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinácia 

lalokových plastík a voľného transplantátu kože: rameno a lakeť
 

5v571.8
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinácia 

lalokových plastík a voľného transplantátu kože: predlaktie
5v571.8

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinácia 

lalokových plastík a voľného transplantátu kože: predlaktie
 

5v571.9
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinácia 

lalokových plastík a voľného transplantátu kože: ruka
5v571.9

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinácia 

lalokových plastík a voľného transplantátu kože: ruka
 

5v571.a
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinácia 

lalokových plastík a voľného transplantátu kože: hrudná stena alebo chrbát
5v571.a

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinácia 

lalokových plastík a voľného transplantátu kože: hrudná stena alebo chrbát
 

5v571.b
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinácia 

lalokových plastík a voľného transplantátu kože: brušná oblasť
5v571.b

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinácia 

lalokových plastík a voľného transplantátu kože: brušná oblasť
 

5v571.c
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinácia 

lalokových plastík a voľného transplantátu kože: inguinálna a genitálna oblasť (mimo skróta)
5v571.c

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinácia 

lalokových plastík a voľného transplantátu kože: inguinálna a genitálna oblasť (mimo skróta)
 

5v571.d
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinácia 

lalokových plastík a voľného transplantátu kože: gluteálna oblasť
5v571.d

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinácia 

lalokových plastík a voľného transplantátu kože: gluteálna oblasť
 

5v571.e
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinácia 

lalokových plastík a voľného transplantátu kože: stehno a koleno
5v571.e

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinácia 

lalokových plastík a voľného transplantátu kože: stehno a koleno
 

5v571.f
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinácia 

lalokových plastík a voľného transplantátu kože: predkolenie
5v571.f

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinácia 

lalokových plastík a voľného transplantátu kože: predkolenie
 

5v571.g
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinácia 

lalokových plastík a voľného transplantátu kože: noha
5v571.g

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinácia 

lalokových plastík a voľného transplantátu kože: noha
 

5v571.x
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinácia 

lalokových plastík a voľného transplantátu kože: ostatné
5v571.x

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: kombinácia 

lalokových plastík a voľného transplantátu kože: ostatné
 

5v572.0
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lalok so vzdialeným lalokom: pery
5v572.0

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lakok so vzdialeným lalokom: pery
 2)

5v572.1
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lalok so vzdialeným lalokom: nos
5v572.1

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lakok so vzdialeným lalokom: nos
 2)

5v572.2
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lalok so vzdialeným lalokom: ucho
5v572.2

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lakok so vzdialeným lalokom: ucho
 2)

5v572.3
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lalok so vzdialeným lalokom: očné viečko
5v572.3

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lakok so vzdialeným lalokom: očné viečko
 2)

5v572.4
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lalok so vzdialeným lalokom: ostatné časti hlavy
5v572.4

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lakok so vzdialeným lalokom: ostatné časti hlavy
 2)

5v572.5
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lalok so vzdialeným lalokom: krk
5v572.5

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lakok so vzdialeným lalokom: krk
 2)

5v572.6
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lalok so vzdialeným lalokom: plece a axila
5v572.6

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lakok so vzdialeným lalokom: plece a axila
 2)

5v572.7
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lalok so vzdialeným lalokom: rameno a lakeť
5v572.7

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lakok so vzdialeným lalokom: rameno a lakeť
 2)

5v572.8
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lalok so vzdialeným lalokom: predlaktie
5v572.8

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lakok so vzdialeným lalokom: predlaktie
 2)

5v572.9
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lalok so vzdialeným lalokom: ruka
5v572.9

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lakok so vzdialeným lalokom: ruka
 2)

5v572.a
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lalok so vzdialeným lalokom: hrudná stena alebo chrbát
5v572.a

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lakok so vzdialeným lalokom: hrudná stena alebo chrbát
 2)

5v572.b
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lalok so vzdialeným lalokom: brušná oblasť
5v572.b

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lakok so vzdialeným lalokom: brušná oblasť
 2)

5v572.c
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lalok so vzdialeným lalokom: inguinálna a genitálna oblasť
5v572.c

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lakok so vzdialeným lalokom: inguinálna a genitálna oblasť
 2)

5v572.d
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lalok so vzdialeným lalokom: glutálna oblasť
5v572.d

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lakok so vzdialeným lalokom: glutálna oblasť
 2)



5v572.e
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lalok so vzdialeným lalokom: stehno a koleno
5v572.e

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lakok so vzdialeným lalokom: stehno a koleno
 2)

5v572.f
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lalok so vzdialeným lalokom: predkolenie
5v572.f

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lakok so vzdialeným lalokom: predkolenie
 2)

5v572.g
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lalok so vzdialeným lalokom: noha
5v572.g

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lakok so vzdialeným lalokom: noha
 2)

5v572.x
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lalok so vzdialeným lalokom: ostatné
5v572.x

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lakok so vzdialeným lalokom: ostatné
 2)

5v573.0
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lalok, vzdialený lalok a voľný transplantát kože: pery
5v573.0

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lakok, vzdialený lalok a voľný transplantát kože: pery
 2)

5v573.1
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lalok, vzdialený lalok a voľný transplantát kože: nos
5v573.1

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lakok, vzdialený lalok a voľný transplantát kože: nos
 2)

5v573.2
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lalok, vzdialený lalok a voľný transplantát kože: ucho
5v573.2

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lakok, vzdialený lalok a voľný transplantát kože: ucho
 2)

5v573.3
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lalok, vzdialený lalok a voľný transplantát kože: očné viečko
5v573.3

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lakok, vzdialený lalok a voľný transplantát kože: očné viečko
 2)

5v573.4
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lalok, vzdialený lalok a voľný transplantát kože: ostatné časti hlavy
5v573.4

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lakok, vzdialený lalok a voľný transplantát kože: ostatné časti hlavy
 2)

5v573.5
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lalok, vzdialený lalok a voľný transplantát kože: krk
5v573.5

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lakok, vzdialený lalok a voľný transplantát kože: krk
 2)

5v573.6
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lalok, vzdialený lalok a voľný transplantát kože: plece a axila
5v573.6

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lakok, vzdialený lalok a voľný transplantát kože: plece a axila
 2)

5v573.7
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lalok, vzdialený lalok a voľný transplantát kože: rameno a lakeť
5v573.7

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lakok, vzdialený lalok a voľný transplantát kože: rameno a lakeť
 2)

5v573.8
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lalok, vzdialený lalok a voľný transplantát kože: predlaktie
5v573.8

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lakok, vzdialený lalok a voľný transplantát kože: predlaktie
 2)

5v573.9
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lalok, vzdialený lalok a voľný transplantát kože: ruka
5v573.9

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lakok, vzdialený lalok a voľný transplantát kože: ruka
 2)

5v573.a
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lalok, vzdialený lalok a voľný transplantát kože: hrudná stena alebo chrbát
5v573.a

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lakok, vzdialený lalok a voľný transplantát kože: hrudná stena alebo chrbát
 2)

5v573.b
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lalok, vzdialený lalok a voľný transplantát kože: brušná oblasť
5v573.b

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lakok, vzdialený lalok a voľný transplantát kože: brušná oblasť
 2)

5v573.c
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lalok, vzdialený lalok a voľný transplantát kože: inguinálna a genitálna oblasť
5v573.c

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lakok, vzdialený lalok a voľný transplantát kože: inguinálna a genitálna oblasť
 2)

5v573.d
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lalok, vzdialený lalok a voľný transplantát kože: gluteálna oblasť
5v573.d

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lakok, vzdialený lalok a voľný transplantát kože: gluteálna oblasť
 2)

5v573.e
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lalok, vzdialený lalok a voľný transplantát kože: stehno a koleno
5v573.e

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lakok, vzdialený lalok a voľný transplantát kože: stehno a koleno
 2)

5v573.f
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lalok, vzdialený lalok a voľný transplantát kože: predkolenie
5v573.f

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lakok, vzdialený lalok a voľný transplantát kože: predkolenie
 2)

5v573.g
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lalok, vzdialený lalok a voľný transplantát kože: noha
5v573.g

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lakok, vzdialený lalok a voľný transplantát kože: noha
 2)

5v573.x
Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lalok, vzdialený lalok a voľný transplantát kože: ostatné
5v573.x

Kombinované plastické zákroky na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach: stopkatý regionálny 

lakok, vzdialený lalok a voľný transplantát kože: ostatné
 2)

5v580.0
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou niťovej sutury: pery
5v580.0

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou niťovej sutury: pery
 

5v580.1
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou niťovej sutury: nos
5v580.1

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou niťovej sutury: nos
 

5v580.2
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou niťovej sutury: ucho
5v580.2

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou niťovej sutury: ucho
 

5v580.3
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou niťovej sutury: očné viečko
5v580.3

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou niťovej sutury: očné viečko
 

5v580.4
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou niťovej sutury: ostatné časti hlavy
5v580.4

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou niťovej sutury: ostatné časti hlavy
 

5v580.5
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou niťovej sutury: krk
5v580.5

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou niťovej sutury: krk
 



5v580.6
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou niťovej sutury: plece a axila
5v580.6

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou niťovej sutury: plece a axila
 

5v580.7
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou niťovej sutury: rameno a lakeť
5v580.7

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou niťovej sutury: rameno a lakeť
 

5v580.8
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou niťovej sutury: predlaktie
5v580.8

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou niťovej sutury: predlaktie
 

5v580.9
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou niťovej sutury: ruka
5v580.9

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou niťovej sutury: ruka
 

5v580.a
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou niťovej sutury: hrudná stena alebo chrbát
5v580.a

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou niťovej sutury: hrudná stena alebo chrbát
 

5v580.b
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou niťovej sutury: brušná oblasť
5v580.b

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou niťovej sutury: brušná oblasť
 

5v580.c
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou niťovej sutury: inguinálna a genitálna oblasť
5v580.c

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou niťovej sutury: inguinálna a genitálna oblasť
 

5v580.d
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou niťovej sutury: gluteálna oblasť
5v580.d

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou niťovej sutury: gluteálna oblasť
 

5v580.e
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou niťovej sutury: stehno a koleno
5v580.e

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou niťovej sutury: stehno a koleno
 

5v580.f
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou niťovej sutury: predkolenie
5v580.f

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou niťovej sutury: predkolenie
 

5v580.g
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou niťovej sutury: noha
5v580.g

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou niťovej sutury: noha
 

5v580.x
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou niťovej sutury: ostatné
5v580.x

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou niťovej sutury: ostatné
 

5v581.0
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou svorky: pery
5v581.0

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou svorky: pery
 

5v581.1
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou svorky: nos
5v581.1

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou svorky: nos
 

5v581.2
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou svorky: ucho
5v581.2

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou svorky: ucho
 

5v581.3
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou svorky: očné viečko
5v581.3

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou svorky: očné viečko
 

5v581.4
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou svorky: ostatné časti hlavy
5v581.4

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou svorky: ostatné časti hlavy
 

5v581.5
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou svorky: krk
5v581.5

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou svorky: krk
 

5v581.6
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou svorky: plece a axila
5v581.6

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou svorky: plece a axila
 

5v581.7
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou svorky: rameno a lakeť
5v581.7

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou svorky: rameno a lakeť
 

5v581.8
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou svorky: predlaktie
5v581.8

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou svorky: predlaktie
 

5v581.9
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou svorky: ruka
5v581.9

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou svorky: ruka
 

5v581.a
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou svorky: hrudná stena alebo chrbát
5v581.a

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou svorky: hrudná stena alebo chrbát
 

5v581.b
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou svorky: brušná oblasť
5v581.b

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou svorky: brušná oblasť
 

5v581.c
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou svorky: inguinálna a genitálna oblasť
5v581.c

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou svorky: inguinálna a genitálna oblasť
 

5v581.d
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou svorky: gluteálna oblasť
5v581.d

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou svorky: gluteálna oblasť
 

5v581.e
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou svorky: stehno a koleno
5v581.e

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou svorky: stehno a koleno
 

5v581.f
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou svorky: predkolenie
5v581.f

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou svorky: predkolenie
 

5v581.g
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou svorky: noha
5v581.g

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou svorky: noha
 



5v581.x
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou svorky: ostatné
5v581.x

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany pomocou svorky: ostatné
 

5v582.0
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany zlepením: pery
5v582.0

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany zlepením: pery
 

5v582.1
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany zlepením: nos
5v582.1

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany zlepením: nos
 

5v582.2
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany zlepením: ucho
5v582.2

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany zlepením: ucho
 

5v582.3
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany zlepením: očné viečko
5v582.3

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany zlepením: očné viečko
 

5v582.4
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany zlepením: ostatné časti hlavy
5v582.4

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany zlepením: ostatné časti hlavy
 

5v582.5
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany zlepením: krk
5v582.5

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany zlepením: krk
 

5v582.6
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany zlepením: plece a axila
5v582.6

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany zlepením: plece a axila
 

5v582.7
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany zlepením: rameno a lakeť
5v582.7

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany zlepením: rameno a lakeť
 

5v582.8
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany zlepením: predlaktie
5v582.8

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany zlepením: predlaktie
 

5v582.9
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany zlepením: ruka
5v582.9

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany zlepením: ruka
 

5v582.a
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany zlepením: hrudná stena alebo chrbát
5v582.a

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany zlepením: hrudná stena alebo chrbát
 

5v582.b
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany zlepením: brušná oblasť
5v582.b

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany zlepením: brušná oblasť
 

5v582.c
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany zlepením: inguinálna a genitálna oblasť
5v582.c

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany zlepením: inguinálna a genitálna oblasť
 

5v582.d
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany zlepením: gluteálna oblasť
5v582.d

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany zlepením: gluteálna oblasť
 

5v582.e
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany zlepením: stehno a koleno
5v582.e

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany zlepením: stehno a koleno
 

5v582.f
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany zlepením: predkolenie
5v582.f

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany zlepením: predkolenie
 

5v582.g
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany zlepením: noha
5v582.g

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany zlepením: noha
 

5v582.x
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany zlepením: ostatné
5v582.x

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: 

primárne uzavretie rany zlepením: ostatné
 

5v584.0
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného transplantátu kože: pery
5v584.0

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného transplantátu kože: pery
 

5v584.1
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného transplantátu kože: nos
5v584.1

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného transplantátu kože: nos
 

5v584.2
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného transplantátu kože: ucho
5v584.2

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného transplantátu kože: ucho
 

5v584.3
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného transplantátu kože: očné viečko
5v584.3

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného transplantátu kože: očné viečko
 

5v584.4
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného transplantátu kože: ostatné časti hlavy
5v584.4

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného transplantátu kože: ostatné časti hlavy
 

5v584.5
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného transplantátu kože: krk
5v584.5

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného transplantátu kože: krk
 

5v584.6
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného transplantátu kože: plece a axila
5v584.6

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného transplantátu kože: plece a axila
 

5v584.7
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného transplantátu kože: rameno a lakeť
5v584.7

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného transplantátu kože: rameno a lakeť
 

5v584.8
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného transplantátu kože: predlaktie
5v584.8

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného transplantátu kože: predlaktie
 

5v584.9
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného transplantátu kože: ruka
5v584.9

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného transplantátu kože: ruka
 



5v584.a
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného transplantátu kože: hrudná stena alebo chrbát
5v584.a

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného transplantátu kože: hrudná stena alebo chrbát
 

5v584.b
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného transplantátu kože: brušná oblasť
5v584.b

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného transplantátu kože: brušná oblasť
 

5v584.c
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného transplantátu kože: inguinálna a genitálna oblasť
5v584.c

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného transplantátu kože: inguinálna a genitálna oblasť
 

5v584.d
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného transplantátu kože: gluteálna oblasť
5v584.d

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného transplantátu kože: gluteálna oblasť
 

5v584.e
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného transplantátu kože: stehno a koleno
5v584.e

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného transplantátu kože: stehno a koleno
 

5v584.f
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného transplantátu kože: predkolenie
5v584.f

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného transplantátu kože: predkolenie
 

5v584.g
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného transplantátu kože: noha
5v584.g

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného transplantátu kože: noha
 

5v584.x
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného transplantátu kože: ostatné
5v584.x

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného transplantátu kože: ostatné
 

5v585.0
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

lokálnej lakokovej plastiky: pery
5v585.0

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

lokálnej lakokovej plastiky: pery
 

5v585.1
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

lokálnej lakokovej plastiky: nos
5v585.1

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

lokálnej lakokovej plastiky: nos
 

5v585.2
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

lokálnej lakokovej plastiky: ucho
5v585.2

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

lokálnej lakokovej plastiky: ucho
 

5v585.3
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

lokálnej lakokovej plastiky: očné viečko
5v585.3

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

lokálnej lakokovej plastiky: očné viečko
 

5v585.4
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

lokálnej lakokovej plastiky: ostatné časti hlavy
5v585.4

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

lokálnej lakokovej plastiky: ostatné časti hlavy
 

5v585.5
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

lokálnej lakokovej plastiky: krk
5v585.5

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

lokálnej lakokovej plastiky: krk
 

5v585.6
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

lokálnej lakokovej plastiky: plece a axila
5v585.6

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

lokálnej lakokovej plastiky: plece a axila
 

5v585.7
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

lokálnej lakokovej plastiky: rameno a lakeť
5v585.7

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

lokálnej lakokovej plastiky: rameno a lakeť
 

5v585.8
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

lokálnej lakokovej plastiky: predlaktie
5v585.8

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

lokálnej lakokovej plastiky: predlaktie
 

5v585.9
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

lokálnej lakokovej plastiky: ruka
5v585.9

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

lokálnej lakokovej plastiky: ruka
 

5v585.a
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

lokálnej lakokovej plastiky: hrudná stena alebo chrbát
5v585.a

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

lokálnej lakokovej plastiky: hrudná stena alebo chrbát
 

5v585.b
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

lokálnej lakokovej plastiky: brušná oblasť
5v585.b

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

lokálnej lakokovej plastiky: brušná oblasť
 

5v585.c
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

lokálnej lakokovej plastiky: inguinálna a genitálna oblasť
5v585.c

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

lokálnej lakokovej plastiky: inguinálna a genitálna oblasť
 

5v585.d
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

lokálnej lakokovej plastiky: gluteálna oblasť
5v585.d

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

lokálnej lakokovej plastiky: gluteálna oblasť
 

5v585.e
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

lokálnej lakokovej plastiky: stehenná oblasť a koleno
5v585.e

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

lokálnej lakokovej plastiky: stehenná oblasť a koleno
 

5v585.f
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

lokálnej lalokovej plastiky: predkolenie
5v585.f

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

lokálnej lalokovej plastiky: predkolenie
 

5v585.g
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

lokálnej lalokovej plastiky: noha
5v585.g

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

lokálnej lalokovej plastiky: noha
 

5v585.x
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

lokálnej lalokovej plastiky: ostatné
5v585.x

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

lokálnej lalokovej plastiky: ostatné
 

5v586.0
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého regionálneho laloku: pery
5v586.0

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého regionálneho laloku: pery
 

5v586.1
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého regionálneho laloku: nos
5v586.1

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého regionálneho laloku: nos
 

5v586.2
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého regionálneho laloku: ucho
5v586.2

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého regionálneho laloku: ucho
 



5v586.3
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého regionálneho laloku: očné viečko
5v586.3

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého regionálneho laloku: očné viečko
 

5v586.4
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého regionálneho laloku: ostatné časti hlavy
5v586.4

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého regionálneho laloku: ostatné časti hlavy
 

5v586.5
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého regionálneho laloku: krk
5v586.5

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého regionálneho laloku: krk
 

5v586.6
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého regionálneho laloku: plece a axila
5v586.6

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého regionálneho laloku: plece a axila
 

5v586.7
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého regionálneho laloku: rameno a lakeť
5v586.7

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého regionálneho laloku: rameno a lakeť
 

5v586.8
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého regionálneho laloku: predlaktie
5v586.8

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého regionálneho laloku: predlaktie
 

5v586.9
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého regionálneho laloku: ruka
5v586.9

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého regionálneho laloku: ruka
 

5v586.a
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého regionálneho laloku: hrudná stena alebo chrbát
5v586.a

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého regionálneho laloku: hrudná stena alebo chrbát
 

5v586.b
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého regionálneho laloku: brušná oblasť
5v586.b

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého regionálneho laloku: brušná oblasť
 

5v586.c
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého regionálneho laloku: inguinálna a genitálna oblasť
5v586.c

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého regionálneho laloku: inguinálna a genitálna oblasť
 

5v586.d
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého regionálneho laloku: gluteálna oblasť
5v586.d

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého regionálneho laloku: gluteálna oblasť
 

5v586.e
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého regionálneho laloku: stehno a koleno
5v586.e

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého regionálneho laloku: stehno a koleno
 

5v586.f
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého regionálneho laloku: predkolenie
5v586.f

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého regionálneho laloku: predkolenie
 

5v586.g
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého regionálneho laloku: noha
5v586.g

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého regionálneho laloku: noha
 

5v586.x
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého regionálneho laloku: ostatné
5v586.x

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého regionálneho laloku: ostatné
 

5v587.0
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého vzdialeného laloku: pery
5v587.0

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého vzdialeného laloku: pery
 

5v587.1
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého vzdialeného laloku: nos
5v587.1

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého vzdialeného laloku: nos
 

5v587.2
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého vzdialeného laloku: ucho
5v587.2

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého vzdialeného laloku: ucho
 

5v587.3
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého vzdialeného laloku: očné viečko
5v587.3

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého vzdialeného laloku: očné viečko
 

5v587.4
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého vzdialeného laloku: ostatné časti hlavy
5v587.4

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého vzdialeného laloku: ostatné časti hlavy
 

5v587.5
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého vzdialeného laloku: krk
5v587.5

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého vzdialeného laloku: krk
 

5v587.6
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého vzdialeného laloku: plece a axila
5v587.6

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého vzdialeného laloku: plece a axila
 

5v587.7
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého vzdialeného laloku: rameno a lakeť
5v587.7

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého vzdialeného laloku: rameno a lakeť
 

5v587.8
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého vzdialeného laloku: predlaktie
5v587.8

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého vzdialeného laloku: predlaktie
 

5v587.9
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého vzdialeného laloku: ruka
5v587.9

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého vzdialeného laloku: ruka
 

5v587.a
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého vzdialeného laloku: hrudná stena alebo chrbát
5v587.a

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého vzdialeného laloku: hrudná stena alebo chrbát
 

5v587.b
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého vzdialeného laloku: brušná oblasť
5v587.b

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého vzdialeného laloku: brušná oblasť
 

5v587.c
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého vzdialeného laloku: inguinálna a genitálna oblasť
5v587.c

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého vzdialeného laloku: inguinálna a genitálna oblasť
 

5v587.d
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého vzdialeného laloku: gluteálna oblasť
5v587.d

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého vzdialeného laloku: gluteálna oblasť
 



5v587.e
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého vzdialeného laloku: stehno a koleno
5v587.e

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého vzdialeného laloku: stehno a koleno
 

5v587.f
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého vzdialeného laloku: predkolenie
5v587.f

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého vzdialeného laloku: predkolenie
 

5v587.g
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého vzdialeného laloku: noha
5v587.g

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého vzdialeného laloku: noha
 

5v587.x
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého vzdialeného laloku: ostatné
5v587.x

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

stopkatého vzdialeného laloku: ostatné
 

5v588.0
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného laloku s mikrovaskulárnymi anastomózami: pery
5v588.0

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného laloku s mikrovaskulárnymi anastomózami: pery
 

5v588.1
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného laloku s mikrovaskulárnymi anastomózami: nos
5v588.1

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného laloku s mikrovaskulárnymi anastomózami: nos
 

5v588.2
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného laloku s mikrovaskulárnymi anastomózami: ucho
5v588.2

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného laloku s mikrovaskulárnymi anastomózami: ucho
 

5v588.3
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného laloku s mikrovaskulárnymi anastomózami: očné viečko
5v588.3

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného laloku s mikrovaskulárnymi anastomózami: očné viečko
 

5v588.4
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného laloku s mikrovaskulárnymi anastomózami: ostatné časti hlavy
5v588.4

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného laloku s mikrovaskulárnymi anastomózami: ostatné časti hlavy
 

5v588.5
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného laloku s mikrovaskulárnymi anastomózami: krk
5v588.5

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného laloku s mikrovaskulárnymi anastomózami: krk
 

5v588.6
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného laloku s mikrovaskulárnymi anastomózami: plece a axila
5v588.6

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného laloku s mikrovaskulárnymi anastomózami: plece a axila
 

5v588.7
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného laloku s mikrovaskulárnymi anastomózami: rameno a lakeť
5v588.7

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného laloku s mikrovaskulárnymi anastomózami: rameno a lakeť
 

5v588.8
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného laloku s mikrovaskulárnymi anastomózami: predlaktie
5v588.8

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného laloku s mikrovaskulárnymi anastomózami: predlaktie
 

5v588.9
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného laloku s mikrovaskulárnymi anastomózami: ruka
5v588.9

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného laloku s mikrovaskulárnymi anastomózami: ruka
 

5v588.a
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného laloku s mikrovaskulárnymi anastomózami: hrudná stena alebo chrbát
5v588.a

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného laloku s mikrovaskulárnymi anastomózami: hrudná stena alebo chrbát
 

5v588.b
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného laloku s mikrovaskulárnymi anastomózami: brušná oblasť
5v588.b

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného laloku s mikrovaskulárnymi anastomózami: brušná oblasť
 

5v588.c
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného laloku s mikrovaskulárnymi anastomózami: inguinálna a genitálna oblasť
5v588.c

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného laloku s mikrovaskulárnymi anastomózami: inguinálna a genitálna oblasť
 

5v588.d
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného laloku s mikrovaskulárnymi anastomózami: gluteálna oblasť
5v588.d

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného laloku s mikrovaskulárnymi anastomózami: gluteálna oblasť
 

5v588.e
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného laloku s mikrovaskulárnymi anastomózami: stehno a koleno
5v588.e

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného laloku s mikrovaskulárnymi anastomózami: stehno a koleno
 

5v588.f
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného laloku s mikrovaskulárnymi anastomózami: predkolenie
5v588.f

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného laloku s mikrovaskulárnymi anastomózami: predkolenie
 

5v588.g
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného laloku s mikrovaskulárnymi anastomózami: noha
5v588.g

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného laloku s mikrovaskulárnymi anastomózami: noha
 

5v588.x
Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného laloku s mikrovaskulárnymi anastomózami: ostatné
5v588.x

Primárne uzavretie (zošitie) rany kože a revízia kožnej plastiky pri popáleninách a poleptaniach: revízia 

voľného laloku s mikrovaskulárnymi anastomózami: ostatné
 

5v590.0 Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: oddelenie lalokovej stonky: pera 5v590.0 Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: oddelenie lalokovej stonky: pera  

5v590.4 Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: oddelenie lalokovej stonky: iné časti hlavy 5v590.4 Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: oddelenie lalokovej stonky: iné časti hlavy  

5v590.5 Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: oddelenie lalokovej stonky: krk 5v590.5 Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: oddelenie lalokovej stonky: krk  

5v590.6 Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: oddelenie lalokovej stonky: plece a axila 5v590.6 Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: oddelenie lalokovej stonky: plece a axila  

5v590.7 Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: oddelenie lalokovej stonky: rameno a lakeť 5v590.7 Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: oddelenie lalokovej stonky: rameno a lakeť  

5v590.8 Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: oddelenie lalokovej stonky: predlaktie 5v590.8 Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: oddelenie lalokovej stonky: predlaktie  

5v590.9 Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: oddelenie lalokovej stonky: ruka 5v590.9 Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: oddelenie lalokovej stonky: ruka  

5v590.a Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: oddelenie lalokovej stonky: hrudná stena a chrbát 5v590.a Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: oddelenie lalokovej stonky: hrudná stena a chrbát  

5v590.b Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: oddelenie lalokovej stonky: oblasť brucha 5v590.b Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: oddelenie lalokovej stonky: oblasť brucha  



5v590.c Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: oddelenie lalokovej stonky: oblasť slabín a genitálii 5v590.c Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: oddelenie lalokovej stonky: oblasť slabín a genitálii  

5v590.d Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: oddelenie lalokovej stonky: glutea 5v590.d Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: oddelenie lalokovej stonky: glutea  

5v590.e Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: oddelenie lalokovej stonky: stehno a koleno 5v590.e Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: oddelenie lalokovej stonky: stehno a koleno  

5v590.f Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: oddelenie lalokovej stonky: predkolenie 5v590.f Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: oddelenie lalokovej stonky: predkolenie  

5v590.g Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: oddelenie lalokovej stonky: chodidlo 5v590.g Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: oddelenie lalokovej stonky: chodidlo  

5v590.x Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: oddelenie lalokovej stonky: ostatné 5v590.x Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: oddelenie lalokovej stonky: iné  2)

5v591.0 Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: desilikonizácia dermálneho náhradného materiálu: pera 5v591.0 Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: desilikonizácia dermálneho náhradného materiálu: pera  

5v591.4
Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: desilikonizácia dermálneho náhradného materiálu: iné 

časti hlavy
5v591.4

Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: desilikonizácia dermálneho náhradného materiálu: iné 

časti hlavy
 

5v591.5 Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: desilikonizácia dermálneho náhradného materiálu: krk 5v591.5 Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: desilikonizácia dermálneho náhradného materiálu: krk  

5v591.6
Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: desilikonizácia dermálneho náhradného materiálu: plece 

a axila
5v591.6

Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: desilikonizácia dermálneho náhradného materiálu: plece 

a axila
 

5v591.7
Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: desilikonizácia dermálneho náhradného materiálu: 

rameno a lakeť
5v591.7

Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: desilikonizácia dermálneho náhradného materiálu: 

rameno a lakeť
 

5v591.8
Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: desilikonizácia dermálneho náhradného materiálu: 

predlaktie
5v591.8

Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: desilikonizácia dermálneho náhradného materiálu: 

predlaktie
 

5v591.9 Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: desilikonizácia dermálneho náhradného materiálu: ruka 5v591.9 Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: desilikonizácia dermálneho náhradného materiálu: ruka  

5v591.a
Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: desilikonizácia dermálneho náhradného materiálu: 

hrudná stena a chrbát
5v591.a

Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: desilikonizácia dermálneho náhradného materiálu: 

hrudná stena a chrbát
 

5v591.b
Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: desilikonizácia dermálneho náhradného materiálu: 

oblasť brucha
5v591.b

Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: desilikonizácia dermálneho náhradného materiálu: 

oblasť brucha
 

5v591.c
Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: desilikonizácia dermálneho náhradného materiálu: 

oblasť slabín a genitálii
5v591.c

Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: desilikonizácia dermálneho náhradného materiálu: 

oblasť slabín a genitálii
 

5v591.d
Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: desilikonizácia dermálneho náhradného materiálu: 

glutea
5v591.d

Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: desilikonizácia dermálneho náhradného materiálu: 

glutea
 

5v591.e
Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: desilikonizácia dermálneho náhradného materiálu: 

stehno a koleno
5v591.e

Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: desilikonizácia dermálneho náhradného materiálu: 

stehno a koleno
 

5v591.f
Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: desilikonizácia dermálneho náhradného materiálu: 

predkolenie
5v591.f

Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: desilikonizácia dermálneho náhradného materiálu: 

predkolenie
 

5v591.g
Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: desilikonizácia dermálneho náhradného materiálu: 

chodidlo
5v591.g

Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: desilikonizácia dermálneho náhradného materiálu: 

chodidlo
 

5v591.x
Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: desilikonizácia dermálneho náhradného materiálu: 

ostatné
5v591.x Iné operácie pri popáleninách a poleptaniach: desilikonizácia dermálneho náhradného materiálu: iné  2)

5v610.10 Obohatenie tukových buniek (štepov): inzulínom, malý objem (do 100ml - mikrografting) 5v610.10 Obohatenie tukových buniek (štepov): inzulínom, malý objem (do 100ml - mikrografting)  

5v610.11 Obohatenie tukových buniek (štepov): inzulínom, veľký objem (nad 100ml - makrografting) 5v610.11 Obohatenie tukových buniek (štepov): inzulínom, veľký objem (nad 100ml - makrografting)  

5v610.20
Obohatenie tukových buniek (štepov): PRP (platelet reach plasma), malý objem (do 100ml - 

mikrografting)
5v610.20

Obohatenie tukových buniek (štepov): PRP (platelet reach plasma), malý objem (do 100ml - 

mikrografting)
 

5v610.21
Obohatenie tukových buniek (štepov): PRP (platelet reach plasma), veľký objem (nad 100ml - 

makrografting)
5v610.21

Obohatenie tukových buniek (štepov): PRP (platelet reach plasma), veľký objem (nad 100ml - 

makrografting)
 

5v610.x0 Obohatenie tukových buniek (štepov): ostatné, malý objem (do 100ml - mikrografting) 5v610.x0 Obohatenie tukových buniek (štepov): ostatné, malý objem (do 100ml - mikrografting)  

5v610.x1 Obohatenie tukových buniek (štepov): ostatné, veľký objem (nad 100ml - makrografting) 5v610.x1 Obohatenie tukových buniek (štepov): ostatné, veľký objem (nad 100ml - makrografting)  

5v611.10 Odber tukových buniek (štepov): excíziou, malý objem (do 100ml - mikrografting) 5v611.10 Odber tukových buniek (štepov): excíziou, malý objem (do 100ml - mikrografting)  

5v611.11 Odber tukových buniek (štepov): excíziou, veľký objem (nad 100ml - makrografting) 5v611.11 Odber tukových buniek (štepov): excíziou, veľký objem (nad 100ml - makrografting)  

5v611.20 Odber tukových buniek (štepov): liposukčným prístrojom, malý objem (do 100ml - mikrografting) 5v611.20 Odber tukových buniek (štepov): liposukčným prístrojom, malý objem (do 100ml - mikrografting)  

5v611.21 Odber tukových buniek (štepov): liposukčným prístrojom, veľký objem (nad 100ml - makrografting) 5v611.21 Odber tukových buniek (štepov): liposukčným prístrojom, veľký objem (nad 100ml - makrografting)  

5v611.30 Odber tukových buniek (štepov): striekačkou, malý objem (do 100ml - mikrografting) 5v611.30 Odber tukových buniek (štepov): striekačkou, malý objem (do 100ml - mikrografting)  

5v611.31 Odber tukových buniek (štepov): striekačkou, veľký objem (nad 100ml - makrografting) 5v611.31 Odber tukových buniek (štepov): striekačkou, veľký objem (nad 100ml - makrografting)  

5v611.x0 Odber tukových buniek (štepov): ostatné, malý objem (do 100ml - mikrografting) 5v611.x0 Odber tukových buniek (štepov): ostatné, malý objem (do 100ml - mikrografting)  

5v611.x1 Odber tukových buniek (štepov): ostatné, veľký objem (nad 100ml - makrografting) 5v611.x1 Odber tukových buniek (štepov): ostatné, veľký objem (nad 100ml - makrografting)  



5v612.10 Spracovanie tukových buniek (štepov): centrifugáciou, malý objem (do 100ml - mikrografting) 5v612.10 Spracovanie tukových buniek (štepov): centrifugáciou, malý objem (do 100ml - mikrografting)  

5v612.11 Spracovanie tukových buniek (štepov): centrifugáciou, veľký objem (nad 100ml - makrografting) 5v612.11 Spracovanie tukových buniek (štepov): centrifugáciou, veľký objem (nad 100ml - makrografting)  

5v612.20 Spracovanie tukových buniek (štepov): preplachom, malý objem (do 100ml - mikrografting) 5v612.20 Spracovanie tukových buniek (štepov): preplachom, malý objem (do 100ml - mikrografting)  

5v612.21 Spracovanie tukových buniek (štepov): preplachom, veľký objem (nad 100ml - makrografting) 5v612.21 Spracovanie tukových buniek (štepov): preplachom, veľký objem (nad 100ml - makrografting)  

5v612.30
Spracovanie tukových buniek (štepov): sedimentáciou (dekantáciou), malý objem (do 100ml - 

mikrografting)
5v612.30

Spracovanie tukových buniek (štepov): sedimentáciou (dekantáciou), malý objem (do 100ml - 

mikrografting)
 

5v612.31
Spracovanie tukových buniek (štepov): sedimentáciou (dekantáciou), veľký objem (nad 100ml - 

makrografting)
5v612.31

Spracovanie tukových buniek (štepov): sedimentáciou (dekantáciou), veľký objem (nad 100ml - 

makrografting)
 

5v612.x0 Iné spracovanie tukových buniek (štepov): malý objem (do 100ml - mikrografting) 5v612.x0 Spracovanie tukových buniek (štepov): ostatné, malý objem (do 100ml - mikrografting)  2)

5v612.x1 Iné spracovanie tukových buniek (štepov): veľký objem (nad 100ml - makrografting) 5v612.x1 Spracovanie tukových buniek (štepov): ostatné, veľký objem (nad 100ml - makrografting)  2)

5v620.4
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

nervu: hlava
5v620.4

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

nervu: hlava
 

5v620.5
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

nervu: krk
5v620.5

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

nervu: krk
 

5v620.6
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

nervu: plece a axila
5v620.6

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

nervu: plece a axila
 

5v620.7
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

nervu: rameno a lakeť
5v620.7

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

nervu: rameno a lakeť
 

5v620.8
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

nervu: predlaktie
5v620.8

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

nervu: predlaktie
 

5v620.9
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

nervu: ruka
5v620.9

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

nervu: ruka
 

5v620.a
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

nervu: hrudná stena a chrbát
5v620.a

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

nervu: hrudná stena a chrbát
 

5v620.b
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

nervu: brušná oblasť
5v620.b

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

nervu: brušná oblasť
 

5v620.c
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

nervu: inguina a oblasť genitálií
5v620.c

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

nervu: inguina a oblasť genitálií
 

5v620.d
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

nervu: gluteálna oblasť
5v620.d

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

nervu: gluteálna oblasť
 

5v620.e
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

nervu: stehno a koleno
5v620.e

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

nervu: stehno a koleno
 

5v620.f
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

nervu: predkolenie
5v620.f

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

nervu: predkolenie
 

5v620.g
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

nervu: noha (chodidlo)
5v620.g

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

nervu: noha (chodidlo)
 

5v620.s
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

nervu: perianálna oblasť
5v620.s

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

nervu: perianálna oblasť
 

5v620.x
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

nervu: ostatné
5v620.x

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

nervu: ostatné
 

5v621.6
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

šliach plece a axila
5v621.6

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

šliach plece a axila
 

5v621.7
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

šliach: rameno a lakeť
5v621.7

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

šliach: rameno a lakeť
 

5v621.8
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

šliach: predlaktie
5v621.8

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

šliach: predlaktie
 

5v621.9
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

šliach: ruka
5v621.9

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

šliach: ruka
 

5v621.e
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

šliach: stehno a koleno
5v621.e

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

šliach: stehno a koleno
 

5v621.f
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

šliach: predkolenie
5v621.f

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

šliach: predkolenie
 

5v621.g
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

šliach: noha (chodidlo)
5v621.g

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

šliach: noha (chodidlo)
 

5v621.x
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

šliach: ostatné
5v621.x

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - makrografting), hojenie 

šliach: ostatné
 



5v622.4
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

nervu: hlava
5v622.4

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

nervu: hlava
 

5v622.5
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

nervu: krk
5v622.5

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

nervu: krk
 

5v622.6
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

nervu: plece a axila
5v622.6

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

nervu: plece a axila
 

5v622.7
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

nervu: rameno a lakeť
5v622.7

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

nervu: rameno a lakeť
 

5v622.8
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

nervu: predlaktie
5v622.8

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

nervu: predlaktie
 

5v622.9
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

nervu: ruka
5v622.9

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

nervu: ruka
 

5v622.a
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

nervu: hrudná stena a chrbát
5v622.a

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

nervu: hrudná stena a chrbát
 

5v622.b
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

nervu: brušná oblasť
5v622.b

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

nervu: brušná oblasť
 

5v622.c
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

nervu: inguina a oblasť genitálií
5v622.c

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

nervu: inguina a oblasť genitálií
 

5v622.d
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

nervu: gluteálna oblasť
5v622.d

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

nervu: gluteálna oblasť
 

5v622.e
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

nervu: stehno a koleno
5v622.e

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

nervu: stehno a koleno
 

5v622.f
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

nervu: predkolenie
5v622.f

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

nervu: predkolenie
 

5v622.g
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

nervu: noha (chodidlo)
5v622.g

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

nervu: noha (chodidlo)
 

5v622.s
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

nervu: perianálna oblasť
5v622.s

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

nervu: perianálna oblasť
 

5v622.x
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

nervu: ostatné
5v622.x

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

nervu: ostatné
 

5v623.6
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

šliach plece a axila
5v623.6

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

šliach plece a axila
 

5v623.7
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

šliach: rameno a lakeť
5v623.7

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

šliach: rameno a lakeť
 

5v623.8
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

šliach: predlaktie
5v623.8

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

šliach: predlaktie
 

5v623.9
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

šliach: ruka
5v623.9

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

šliach: ruka
 

5v623.e
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

šliach: stehno a koleno
5v623.e

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

šliach: stehno a koleno
 

5v623.f
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

šliach: predkolenie
5v623.f

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

šliach: predkolenie
 

5v623.g
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

šliach: noha (chodidlo)
5v623.g

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

šliach: noha (chodidlo)
 

5v623.x
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

šliach: ostatné
5v623.x

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), hojenie 

šliach: ostatné
 

5v624.0
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: pera
5v624.0

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: pera
 

5v624.1
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: nos
5v624.1

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: nos
 

5v624.4
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: ostatné časti hlavy
5v624.4

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: ostatné časti hlavy
 

5v624.5
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: krk
5v624.5

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: krk
 

5v624.6
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: plece a axila
5v624.6

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: plece a axila
 

5v624.7
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: rameno a lakeť
5v624.7

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: rameno a lakeť
 



5v624.8
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: predlaktie
5v624.8

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: predlaktie
 

5v624.9
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: ruka
5v624.9

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: ruka
 

5v624.a
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: hrudná stena a chrbát
5v624.a

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: hrudná stena a chrbát
 

5v624.b
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: brušná oblasť
5v624.b

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: brušná oblasť
 

5v624.c
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: inguina a oblasť genitálií
5v624.c

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: inguina a oblasť genitálií
 

5v624.d
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: gluteálna oblasť
5v624.d

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: gluteálna oblasť
 

5v624.e
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: stehno a koleno
5v624.e

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: stehno a koleno
 

5v624.f
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: predkolenie
5v624.f

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: predkolenie
 

5v624.g
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: noha (chodidlo)
5v624.g

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: noha (chodidlo)
 

5v624.h
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: kapilícium
5v624.h

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: kapilícium
 

5v624.n
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: prsník
5v624.n

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: prsník
 

5v624.p
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: periaurikulárna oblasť
5v624.p

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: periaurikulárna oblasť
 

5v624.r
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: periokulárna oblasť
5v624.r

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: periokulárna oblasť
 

5v624.s
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: perianálna oblasť
5v624.s

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: perianálna oblasť
 

5v624.t
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: bukálna oblasť
5v624.t

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: bukálna oblasť
 

5v624.u
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: frontálna oblasť
5v624.u

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: frontálna oblasť
 

5v624.v
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: mentálna oblasť
5v624.v

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: mentálna oblasť
 

5v624.w
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: nasolabiálna oblasť
5v624.w

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: nasolabiálna oblasť
 

5v624.x
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: ostatné
5v624.x

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: ostatné
 

5v625.0
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: pera
5v625.0

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: pera
 

5v625.1
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: nos
5v625.1

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: nos
 

5v625.4
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: ostatné časti hlavy
5v625.4

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: ostatné časti hlavy
 

5v625.5
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: krk
5v625.5

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: krk
 

5v625.6
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: plece a axila
5v625.6

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: plece a axila
 

5v625.7
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: rameno a lakeť
5v625.7

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: rameno a lakeť
 

5v625.8
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: predlaktie
5v625.8

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: predlaktie
 

5v625.9
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: ruka
5v625.9

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: ruka
 

5v625.a
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: hrudná stena a chrbát
5v625.a

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: hrudná stena a chrbát
 

5v625.b
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: brušná oblasť
5v625.b

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: brušná oblasť
 



5v625.c
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: inguina a oblasť genitálií
5v625.c

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: inguina a oblasť genitálií
 

5v625.d
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: gluteálna oblasť
5v625.d

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: gluteálna oblasť
 

5v625.e
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: stehno a koleno
5v625.e

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: stehno a koleno
 

5v625.f
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: predkolenie
5v625.f

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: predkolenie
 

5v625.g
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: noha (chodidlo)
5v625.g

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: noha (chodidlo)
 

5v625.h
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: kapilícium
5v625.h

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: kapilícium
 

5v625.n
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: prsník
5v625.n

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: prsník
 

5v625.p
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: periaurikulárna oblasť
5v625.p

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: periaurikulárna oblasť
 

5v625.q
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: mentálna oblasť
5v625.q

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: mentálna oblasť
 

5v625.r
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: periokulárna oblasť
5v625.r

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: periokulárna oblasť
 

5v625.s
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: perianálna oblasť
5v625.s

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: perianálna oblasť
 

5v625.t
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: bukálna oblasť
5v625.t

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: bukálna oblasť
 

5v625.u
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: frontálna oblasť
5v625.u

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: frontálna oblasť
 

5v625.w
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: nasolabiálna oblasť
5v625.w

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: nasolabiálna oblasť
 

5v625.x
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: ostatné
5v625.x

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: ostatné
 

5v625.y
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: zygomatická oblasť
5v625.y

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické fistuly: zygomatická oblasť
 

5v626.1
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: nos
5v626.1

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: nos
 

5v626.4
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: ostatné časti hlavy
5v626.4

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: ostatné časti hlavy
 

5v626.5
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: krk
5v626.5

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: krk
 

5v626.6
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: plece a axila
5v626.6

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: plece a axila
 

5v626.7
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: rameno a lakeť
5v626.7

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: rameno a lakeť
 

5v626.8
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: predlaktie
5v626.8

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: predlaktie
 

5v626.9
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: ruka
5v626.9

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: ruka
 

5v626.a
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: hrudná stena a chrbát
5v626.a

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: hrudná stena a chrbát
 

5v626.b
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: brušná oblasť
5v626.b

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: brušná oblasť
 

5v626.c
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: inguina a oblasť genitálií
5v626.c

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: inguina a oblasť genitálií
 

5v626.d
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: gluteálna oblasť
5v626.d

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: gluteálna oblasť
 

5v626.e
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: stehno a koleno
5v626.e

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: stehno a koleno
 

5v626.f
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: predkolenie
5v626.f

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: predkolenie
 



5v626.g
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: noha (chodidlo)
5v626.g

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: noha (chodidlo)
 

5v626.h
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: kapilícium
5v626.h

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: kapilícium
 

5v626.n
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: prsník
5v626.n

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: prsník
 

5v626.p
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: periaurikulárna oblasť
5v626.p

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: periaurikulárna oblasť
 

5v626.q
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: mentálna oblasť
5v626.q

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: mentálna oblasť
 

5v626.r
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: periokulárna oblasť
5v626.r

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: periokulárna oblasť
 

5v626.s
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: perianálna oblasť
5v626.s

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: perianálna oblasť
 

5v626.t
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: bukálna oblasť
5v626.t

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: bukálna oblasť
 

5v626.u
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: frontálna oblasť
5v626.u

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: frontálna oblasť
 

5v626.w
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: nasolabiálna oblasť
5v626.w

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: nasolabiálna oblasť
 

5v626.x
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: ostatné
5v626.x

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: ostatné
 

5v626.y
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: zygomatická oblasť
5v626.y

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

jazvovité tkanivo: zygomatická oblasť
 

5v627.0
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: pera
5v627.0

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: pera
 

5v627.1
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: nos
5v627.1

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: nos
 

5v627.4
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: ostatné časti hlavy
5v627.4

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: ostatné časti hlavy
 

5v627.5
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: krk
5v627.5

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: krk
 

5v627.6
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: plece a axila
5v627.6

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: plece a axila
 

5v627.7
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: rameno a lakeť
5v627.7

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: rameno a lakeť
 

5v627.8
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: predlaktie
5v627.8

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: predlaktie
 

5v627.9
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: ruka
5v627.9

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: ruka
 

5v627.a
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: hrudná stena a chrbát
5v627.a

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: hrudná stena a chrbát
 

5v627.b
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: brušná oblasť
5v627.b

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: brušná oblasť
 

5v627.c
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: inguina a oblasť genitálií
5v627.c

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: inguina a oblasť genitálií
 

5v627.d
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: gluteálna oblasť
5v627.d

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: gluteálna oblasť
 

5v627.e
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: stehno a koleno
5v627.e

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: stehno a koleno
 

5v627.f
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: predkolenie
5v627.f

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: predkolenie
 

5v627.g
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: noha (chodidlo)
5v627.g

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: noha (chodidlo)
 



5v627.h
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: kapilícium
5v627.h

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: kapilícium
 

5v627.n
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: prsník
5v627.n

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: prsník
 

5v627.p
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: periaurikulárna oblasť
5v627.p

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: periaurikulárna oblasť
 

5v627.q
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: mentálna oblasť
5v627.q

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: mentálna oblasť
 

5v627.r
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: periokulárna oblasť
5v627.r

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: periokulárna oblasť
 

5v627.s
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: perianálna oblasť
5v627.s

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: perianálna oblasť
 

5v627.t
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: bukálna oblasť
5v627.t

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: bukálna oblasť
 

5v627.u
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: frontálna oblasť
5v627.u

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: frontálna oblasť
 

5v627.w
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: nasolabiálna oblasť
5v627.w

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: nasolabiálna oblasť
 

5v627.x
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: ostatné
5v627.x

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: ostatné
 

5v627.y
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: zygomatická oblasť
5v627.y

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), vrodené 

vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: zygomatická oblasť
 

5v628.y
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: zygomatická oblasť
5v628.y

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), 

chronické defekty kože: zygomatická oblasť
 

5v62x.0 Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting): pera 5v62x.0
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), ostatné: 

pera
 2)

5v62x.1 Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting): nos 5v62x.1
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), ostatné: 

nos
 2)

5v62x.4
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting): 

ostatné časti hlavy
5v62x.4

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), ostatné: 

ostatné časti hlavy
 2)

5v62x.5 Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting): krk 5v62x.5
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), ostatné: 

krk
 2)

5v62x.6
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting): plece 

a axila
5v62x.6

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), ostatné: 

plece a axila
 2)

5v62x.7
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting): 

rameno a lakeť
5v62x.7

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), ostatné: 

rameno a lakeť
 2)

5v62x.8
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting): 

predlaktie
5v62x.8

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), ostatné: 

predlaktie
 2)

5v62x.9 Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting): ruka 5v62x.9
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), ostatné: 

ruka
 2)

5v62x.a
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting): 

hrudná stena a chrbát
5v62x.a

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), ostatné: 

hrudná stena a chrbát
 2)

5v62x.b
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting): 

brušná oblasť
5v62x.b

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), ostatné: 

brušná oblasť
 2)

5v62x.c
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting): 

inguina a oblasť genitálií
5v62x.c

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), ostatné: 

inguina a oblasť genitálií
 2)

5v62x.d
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting): 

gluteálna oblasť
5v62x.d

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), ostatné: 

gluteálna oblasť
 2)

5v62x.e
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting): 

stehno a koleno
5v62x.e

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), ostatné: 

stehno a koleno
 2)

5v62x.f
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting): 

predkolenie
5v62x.f

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), ostatné: 

predkolenie
 2)



5v62x.g
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting): noha 

(chodidlo)
5v62x.g

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), ostatné: 

noha (chodidlo)
 2)

5v62x.h
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting): 

kapilícium
5v62x.h

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), ostatné: 

kapilícium
 2)

5v62x.n
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting): 

prsník
5v62x.n

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), ostatné: 

prsník
 2)

5v62x.p
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting): 

periaurikulárna oblasť
5v62x.p

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), ostatné: 

periaurikulárna oblasť
 2)

5v62x.r
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting): 

periokulárna oblasť
5v62x.r

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), ostatné: 

periokulárna oblasť
 2)

5v62x.s
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting): 

perianálna oblasť
5v62x.s

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), ostatné: 

perianálna oblasť
 2)

5v62x.t
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting): 

bukálna oblasť
5v62x.t

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), ostatné: 

bukálna oblasť
 2)

5v62x.u
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting): 

frontálna oblasť
5v62x.u

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), ostatné: 

frontálna oblasť
 2)

5v62x.v
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting): 

mentálna oblasť
5v62x.v

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), ostatné: 

mentálna oblasť
 2)

5v62x.w
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting): 

nasolabiálna oblasť
5v62x.w

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), ostatné: 

nasolabiálna oblasť
 2)

5v62x.x
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting): 

ostatné
5v62x.x

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), ostatné: 

ostatné
 2)

5v62x.y
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting): 

zygomatická oblasť
5v62x.y

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), malý objem (do 100ml - mikrografting), ostatné: 

zygomatická oblasť
 2)

5v630.0
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: pera
5v630.0

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: pera
 

5v630.1
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: nos
5v630.1

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: nos
 

5v630.4
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: ostatné časti hlavy
5v630.4

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: ostatné časti hlavy
 

5v630.5
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: krk
5v630.5

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: krk
 

5v630.6
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: plece a axila
5v630.6

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: plece a axila
 

5v630.7
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: rameno a lakeť
5v630.7

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: rameno a lakeť
 

5v630.8
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: predlaktie
5v630.8

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: predlaktie
 

5v630.9
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: ruka
5v630.9

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: ruka
 

5v630.a
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: hrudná stena a chrbát
5v630.a

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: hrudná stena a chrbát
 

5v630.b
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: brušná oblasť
5v630.b

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: brušná oblasť
 

5v630.c
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: inguina a oblasť genitálií
5v630.c

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: inguina a oblasť genitálií
 

5v630.d
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: gluteálna oblasť
5v630.d

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: gluteálna oblasť
 

5v630.e
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: stehno a koleno
5v630.e

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: stehno a koleno
 

5v630.f
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: predkolenie
5v630.f

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: predkolenie
 

5v630.g
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: noha (chodidlo)
5v630.g

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: noha (chodidlo)
 

5v630.h
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: kapilícium
5v630.h

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: kapilícium
 

5v630.n
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: prsník
5v630.n

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: prsník
 



5v630.p
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: periaurikulárna oblasť
5v630.p

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: periaurikulárna oblasť
 

5v630.q
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: mentálna oblasť
5v630.q

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: mentálna oblasť
 

5v630.r
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: periokulárna oblasť
5v630.r

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: periokulárna oblasť
 

5v630.s
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: perianálna oblasť
5v630.s

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: perianálna oblasť
 

5v630.t
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: bukálna oblasť
5v630.t

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: bukálna oblasť
 

5v630.u
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: frontálna oblasť
5v630.u

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: frontálna oblasť
 

5v630.w
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: nasolabiálna oblasť
5v630.w

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: nasolabiálna oblasť
 

5v630.x
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: ostatné
5v630.x

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: ostatné
 

5v630.y
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: zygomatická oblasť
5v630.y

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické defekty kože: zygomatická oblasť
 

5v631.0
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: pera
5v631.0

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: pera
 

5v631.1
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: nos
5v631.1

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: nos
 

5v631.4
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: ostatné časti hlavy
5v631.4

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: ostatné časti hlavy
 

5v631.5
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: krk
5v631.5

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: krk
 

5v631.6
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: plece a axila
5v631.6

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: plece a axila
 

5v631.7
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: rameno a lakeť
5v631.7

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: rameno a lakeť
 

5v631.8
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: predlaktie
5v631.8

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: predlaktie
 

5v631.9
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: ruka
5v631.9

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: ruka
 

5v631.a
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: hrudná stena a chrbát
5v631.a

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: hrudná stena a chrbát
 

5v631.b
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: brušná oblasť
5v631.b

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: brušná oblasť
 

5v631.c
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: inguina a oblasť genitálií
5v631.c

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: inguina a oblasť genitálií
 

5v631.d
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: gluteálna oblasť
5v631.d

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: gluteálna oblasť
 

5v631.e
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: stehno a koleno
5v631.e

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: stehno a koleno
 

5v631.f
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: predkolenie
5v631.f

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: predkolenie
 

5v631.g
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: noha (chodidlo)
5v631.g

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: noha (chodidlo)
 

5v631.h
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: kapilícium
5v631.h

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: kapilícium
 

5v631.n
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: prsník
5v631.n

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: prsník
 

5v631.p
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: periaurikulárna oblasť
5v631.p

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: periaurikulárna oblasť
 

5v631.q
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: mentálna oblasť
5v631.q

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: mentálna oblasť
 

5v631.r
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: periokulárna oblasť
5v631.r

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: periokulárna oblasť
 



5v631.s
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: perianálna oblasť
5v631.s

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: perianálna oblasť
 

5v631.t
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: bukálna oblasť
5v631.t

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: bukálna oblasť
 

5v631.u
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: frontálna oblasť
5v631.u

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: frontálna oblasť
 

5v631.w
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: nasolabiálna oblasť
5v631.w

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: nasolabiálna oblasť
 

5v631.x
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: ostatné
5v631.x

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: ostatné
 

5v631.y
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: zygomatická oblasť
5v631.y

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

chronické fistuly: zygomatická oblasť
 

5v632.0
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: pera
5v632.0

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: pera
 

5v632.1
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: nos
5v632.1

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: nos
 

5v632.4
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: ostatné časti hlavy
5v632.4

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: ostatné časti hlavy
 

5v632.5
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: krk
5v632.5

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: krk
 

5v632.6
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: plece a axila
5v632.6

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: plece a axila
 

5v632.7
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: rameno a lakeť
5v632.7

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: rameno a lakeť
 

5v632.8
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: predlaktie
5v632.8

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: predlaktie
 

5v632.9
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: ruka
5v632.9

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: ruka
 

5v632.a
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: hrudná stena a chrbát
5v632.a

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: hrudná stena a chrbát
 

5v632.b
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: brušná oblasť
5v632.b

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: brušná oblasť
 

5v632.c
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: inguina a oblasť genitálií
5v632.c

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: inguina a oblasť genitálií
 

5v632.d
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: gluteálna oblasť
5v632.d

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: gluteálna oblasť
 

5v632.e
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: stehno a koleno
5v632.e

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: stehno a koleno
 

5v632.f
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: predkolenie
5v632.f

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: predkolenie
 

5v632.g
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: noha (chodidlo)
5v632.g

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: noha (chodidlo)
 

5v632.h
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: kapilícium
5v632.h

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: kapilícium
 

5v632.n
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: prsník
5v632.n

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: prsník
 

5v632.p
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: periaurikulárna oblasť
5v632.p

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: periaurikulárna oblasť
 

5v632.q
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: mentálna oblasť
5v632.q

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: mentálna oblasť
 

5v632.r
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: periokulárna oblasť
5v632.r

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: periokulárna oblasť
 

5v632.s
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: perianálna oblasť
5v632.s

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: perianálna oblasť
 

5v632.t
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: bukálna oblasť
5v632.t

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: bukálna oblasť
 

5v632.u
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: frontálna oblasť
5v632.u

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: frontálna oblasť
 



5v632.w
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: nasolabiálna oblasť
5v632.w

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: nasolabiálna oblasť
 

5v632.x
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: ostatné
5v632.x

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: ostatné
 

5v632.y
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: zygomatická oblasť
5v632.y

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

jazvovité tkanivo: zygomatická oblasť
 

5v633.0
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: pera
5v633.0

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: pera
 

5v633.1
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: nos
5v633.1

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: nos
 

5v633.4
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: ostatné časti hlavy
5v633.4

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: ostatné časti hlavy
 

5v633.5
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: krk
5v633.5

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: krk
 

5v633.6
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: plece a axila
5v633.6

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: plece a axila
 

5v633.7
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: rameno a lakeť
5v633.7

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: rameno a lakeť
 

5v633.8
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: predlaktie
5v633.8

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: predlaktie
 

5v633.9
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: ruka
5v633.9

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: ruka
 

5v633.a
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: hrudná stena a chrbát
5v633.a

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: hrudná stena a chrbát
 

5v633.b
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: brušná oblasť
5v633.b

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: brušná oblasť
 

5v633.c
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: inguina a oblasť genitálií
5v633.c

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: inguina a oblasť genitálií
 

5v633.d
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: gluteálna oblasť
5v633.d

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: gluteálna oblasť
 

5v633.e
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: stehno a koleno
5v633.e

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: stehno a koleno
 

5v633.f
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: predkolenie
5v633.f

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: predkolenie
 

5v633.g
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: noha (chodidlo)
5v633.g

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: noha (chodidlo)
 

5v633.h
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: kapilícium
5v633.h

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: kapilícium
 

5v633.n
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: prsník
5v633.n

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: prsník
 

5v633.p
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: periaurikulárna oblasť
5v633.p

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: periaurikulárna oblasť
 

5v633.q
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: mentálna oblasť
5v633.q

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: mentálna oblasť
 

5v633.r
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: periokulárna oblasť
5v633.r

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: periokulárna oblasť
 

5v633.s
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: perianálna oblasť
5v633.s

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: perianálna oblasť
 



5v633.t
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: bukálna oblasť
5v633.t

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: bukálna oblasť
 

5v633.u
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: frontálna oblasť
5v633.u

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: frontálna oblasť
 

5v633.w
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: nasolabiálna oblasť
5v633.w

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: nasolabiálna oblasť
 

5v633.x
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: ostatné
5v633.x

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: ostatné
 

5v633.y
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: zygomatická oblasť
5v633.y

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

vrodené vývojové chyby s defektom objemu mäkkých tkanív: zygomatická oblasť
 

5v63x.0
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting): 

pera
5v63x.0

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

ostatné: pera
 2)

5v63x.1
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting): 

nos
5v63x.1

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

ostatné: nos
 2)

5v63x.4
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting): 

ostatné časti hlavy
5v63x.4

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

ostatné: ostatné časti hlavy
 2)

5v63x.5 Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting): krk 5v63x.5
Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

ostatné: krk
 2)

5v63x.6
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting): 

plece a axila
5v63x.6

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

ostatné: plece a axila
 2)

5v63x.7
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting): 

rameno a lakeť
5v63x.7

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

ostatné: rameno a lakeť
 2)

5v63x.8
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting): 

predlaktie
5v63x.8

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

ostatné: predlaktie
 2)

5v63x.9
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting): 

ruka
5v63x.9

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

ostatné: ruka
 2)

5v63x.a
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting): 

hrudná stena a chrbát
5v63x.a

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

ostatné: hrudná stena a chrbát
 2)

5v63x.b
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting): 

brušná oblasť
5v63x.b

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

ostatné: brušná oblasť
 2)

5v63x.c
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting): 

inguina a oblasť genitálií
5v63x.c

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

ostatné: inguina a oblasť genitálií
 2)

5v63x.d
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting): 

gluteálna oblasť
5v63x.d

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

ostatné: gluteálna oblasť
 2)

5v63x.e
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting): 

stehno a koleno
5v63x.e

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

ostatné: stehno a koleno
 2)

5v63x.f
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting): 

predkolenie
5v63x.f

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

ostatné: predkolenie
 2)

5v63x.g
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting): 

noha (chodidlo)
5v63x.g

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

ostatné: noha (chodidlo)
 2)

5v63x.h
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting): 

kapilícium
5v63x.h

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

ostatné: kapilícium
 2)

5v63x.n
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting): 

prsník
5v63x.n

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

ostatné: prsník
 2)

5v63x.p
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting): 

periaurikulárna oblasť
5v63x.p

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

ostatné: periaurikulárna oblasť
 2)

5v63x.q
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting): 

mentálna oblasť
5v63x.q

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

ostatné: mentálna oblasť
 2)

5v63x.r
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting): 

periokulárna oblasť
5v63x.r

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

ostatné: periokulárna oblasť
 2)

5v63x.s
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting): 

perianálna oblasť
5v63x.s

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

ostatné: perianálna oblasť
 2)

5v63x.t
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting): 

bukálna oblasť
5v63x.t

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

ostatné: bukálna oblasť
 2)

5v63x.u
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting): 

frontálna oblasť
5v63x.u

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

ostatné: frontálna oblasť
 2)



5v63x.w
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting): 

nasolabiálna oblasť
5v63x.w

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

ostatné: nasolabiálna oblasť
 2)

5v63x.x
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting): 

ostatné
5v63x.x

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

ostatné: ostatné
 2)

5v63x.y
Iná transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting): 

zygomatická oblasť
5v63x.y

Transplantácia autológnych tukových buniek (štepov), veľký objem (nad 100ml - makrografting), 

ostatné: zygomatická oblasť
 2)

5z110.0 Laserová technika: Argon alebo YAG-laser 5z110.0 Laserová technika: Argon alebo YAG-laser  

5z110.1 Laserová technika: CO2-laser 5z110.1 Laserová technika: CO2-laser  

5z110.2 Laserová technika: diodový-laser 5z110.2 Laserová technika: diodový-laser  

5z110.3 Laserová technika: Erbium-YAG-laser 5z110.3 Laserová technika: Erbium-YAG-laser  

5z110.4 Laserová technika: excimer-laser 5z110.4 Laserová technika: excimer-laser  

5z110.5 Laserová technika: femtosekundový laser 5z110.5 Laserová technika: femtosekundový laser  

5z110.6 Laserová technika: Neodym-YAG-laser 5z110.6 Laserová technika: Neodym-YAG-laser  

5z110.x Laserová technika: iný laser 5z110.x Laserová technika: iný laser  

5z111.00 Použitie lineárneho staplera: tráviaci alebo dýchací systém 5z126.00 Použitie lineárneho staplera; otvorene chirurgicky: tráviaci alebo dýchací systém 1) 2)

5z111.01 Použitie lineárneho staplera: laparoskopicky alebo torakoskopicky: tráviací alebo dýchací systém 5z126.01 Použitie lineárneho staplera; laparoskopicky alebo torakoskopicky: tráviací alebo dýchací systém 1) 2)

5z111.10 Použitie cirkulárneho staplera: tráviaci alebo dýchací systém 5z126.10 Použitie cirkulárneho staplera: tráviaci alebo dýchací systém 1) 

5z111.11 Použitie cirkulárneho staplera: cievne anastomózy 5z126.11 Použitie cirkulárneho staplera: cievne anastomózy 1) 

5z111.2 Peroperačné použitie 5-ALA 5a900 Použitie 5-ALA; peroperačne v neurochirurgii 1) 2)

5z111.3 Použitie ICG angiografie: peroperačne 5a901 Použitie ICG angiografie; peroperačne v neurochirurgii 1) 2)

5z111.4 Použitie 3D sonografie: peroperačne
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5z111.5 Použitie kardioverter/defibrilátora: MRI-kompatibilný 5z124 Použitie kardioverter/defibrilátora: MRI-kompatibilný 1) 2)

5z111.6 Použitie flourescenčne navigovaných metód 5z125 Použitie flourescenčne navigovaných metód 1) 

5z111.7 Použitie navigačného systému 5z131 Použitie navigačného systému 1) 

5z111.8 Použitie flexibilnéno ureterorenoskopu 5z133 Použitie flexibilnéno ureterorenoskopu 1) 

5z111.9 Použitie mikroinštrumentária pri optickom zväčšení 5z134 Použitie mikrochirurgickej techniky: mikroinštrumentárium pri optickom zväčšení 1) 2)

5z111.a Stereotaktická rádiochirurgia 8m128 Stereotaktická rádiochirurgia 1) 

5z111.x Použitie inej techniky - peroperačne 5z126.1x Použitie staplera: ostatné techniky 1) 2)

5z112.01 Endoskopické operácie cez prirodzené otvory v tele: transorálny prístup 5z135.0 Miniinvazívna technika: endoskopické operácie cez prirodzené otvory v tele: transorálny prístup 1) 2)

5z112.02 Endoskopické operácie cez prirodzené otvory v tele: transgastrálny prístup 5z135.1 Miniinvazívna technika: endoskopické operácie cez prirodzené otvory v tele: transgastrálny prístup 1) 2)

5z112.03 Endoskopické operácie cez prirodzené otvory v tele: transvaginálny prístup 5z135.2 Miniinvazívna technika: endoskopické operácie cez prirodzené otvory v tele: transvaginálny prístup 1) 2)

5z112.04 Endoskopické operácie cez prirodzené otvory v tele: transrektálny prístup 5z135.3 Miniinvazívna technika: endoskopické operácie cez prirodzené otvory v tele: transrektálny prístup 1) 2)

5z112.05 Endoskopické operácie cez prirodzené otvory v tele: transuretrálny prístup 5z135.4 Miniinvazívna technika: endoskopické operácie cez prirodzené otvory v tele: transuretrálny prístup 1) 2)

5z112.0x Endoskopické operácie cez prirodzené otvory v tele: iný prístup 5z135.x Miniinvazívna technika: endoskopické operácie cez prirodzené otvory v tele: iný prístup 1) 2)

5z112.1 Laparoskopia bez otvorenia pneumoperitonea 5z135.a Miniinvazívna technika: laparoskopia bez otvorenia pneumoperitonea 1) 2)

5z112.2 Miniinvazívna technika: torakoskopia 5z135.b Miniinvazívna technika: torakoskopia 1) 

5z112.3 Roboticky asistovaný chirurgický výkon (Použitie operačného robota) 5z132 Roboticky asistovaný chirurgický výkon 1) 2)

5z112.4 Hybridný cievne chirurgický a perkutánny intervenčný výkon 5z130 Hybridný cievne chirurgický a perkutánny intervenčný výkon 1) 2)

5z112.x Miniinvazívny postup: iný 5z13x Miniinvazívna technika: iná 1) 2)

5z113 NPWT, podtlakový systém pre liečbu sekundárne sa hojacich a infikovaných rán (V.A.C.)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

5z121.00 Použitie štepu: autológny: bez in vitro prípravy a spracovania 5z120.00 Použitie štepu: autológny: bez in vitro prípravy a spracovania 1) 2)

5z121.01 Použitie štepu: autológny: s in vitro prípravou a spracovaním 5z120.01 Použitie štepu: autológny: s in vitro prípravou a spracovaním 1) 2)

5z121.1 Použitie štepu: syngénny 5z120.1 Použitie štepu: syngénny 1) 

5z121.20 Použitie štepu: alogénny: AB0 kompatibilný 5z120.20 Použitie štepu: alogénny: AB0 kompatibilný 1) 

5z121.21 Použitie štepu: alogénny: AB0 nekompatibilný 5z120.21 Použitie štepu: alogénny: AB0 nekompatibilný 1) 



5z121.3 Použitie štepu: xenogénny 5z120.3 Použitie štepu: xenogénny 1) 

5z121.4 Použitie štepu: aloplastický 5z120.4 Použitie štepu: aloplastický 1) 2)

5z122.00 Použitie materiálu: tkanivové náhrady: neresorbovateľný materiál: bez antimikrobiálnej vrstvy 5z122.00 Použitie materiálu: tkanivové náhrady: neresorbovateľný materiál: bez antimikrobiálnej vrstvy  

5z122.01 Použitie materiálu: tkanivové náhrady: neresorbovateľný materiál: s antimikrobiálnou vrstvou 5z122.01 Použitie materiálu: tkanivové náhrady: neresorbovateľný materiál: s antimikrobiálnou vrstvou  

5z122.02 Použitie materiálu: tkanivové náhrady: neresorbovateľný materiál: s titánovou vrstvou 5z122.02 Použitie materiálu: tkanivové náhrady: neresorbovateľný materiál: s titánovou vrstvou  

5z122.0x Použitie materiálu: tkanivové náhrady: neresorbovateľný materiál: iný typ vrstvy 5z122.0x Použitie materiálu: tkanivové náhrady: neresorbovateľný materiál: iný typ vrstvy  

5z122.10 Použitie materiálu: tkanivové náhrady: čiastočne alebo resorbovateľný materiál: syntetický materiál 5z122.10 Použitie materiálu: tkanivové náhrady: čiastočne alebo resorbovateľný materiál: syntetický materiál  2)

5z122.11 Použitie materiálu: tkanivové náhrady: čiastočne alebo resorbovateľný materiál: biologický materiál 5z122.11 Použitie materiálu: tkanivové náhrady: čiastočne alebo resorbovateľný materiál: biologický materiál  2)

5z122.2 Použitie materiálu: tkanivové náhrady: kompozitný materiál 5z122.2 Použitie materiálu: tkanivové náhrady: kompozitný materiál  

5z123.0 Použitie materiálu: osteosyntetický materiál: hypoalergénny (Titán) 5z121 Použitie materiálu: osteosyntetický materiál: hypoalergénny (Titán)  1) 2)

5z123.1 Použitie plastickej alebo biologickej membrány: prevencia adhézií 5z123 Použitie plastickej alebo biologickej membrány: prevencia adhézií 1) 2)

5z136.0 Polytrauma s akútnym ohrozením života: operácie na pohybovom aparáte 5z136.0 Polytrauma s akútnym ohrozením života: operácie na pohybovom aparáte  

5z136.1
Polytrauma s akútnym ohrozením života: operácie na pohybovom aparáte, v oblasti brucha a hrudníka 

a na tvárovej časti lebky
5z136.1

Polytrauma s akútnym ohrozením života: operácie na pohybovom aparáte, v oblasti brucha a hrudníka 

a na tvárovej časti lebky
 

5z136.2
Polytrauma s akútnym ohrozením života: operácie na pohybovom aparáte, v oblasti brucha a hrudníka 

a na CNS
5z136.2

Polytrauma s akútnym ohrozením života: operácie na pohybovom aparáte, v oblasti brucha a hrudníka 

a na CNS
 

5z136.x Polytrauma s akútnym ohrozením života: ostatné 5z136.x Polytrauma s akútnym ohrozením života: iné  2)

5z140 Konverzia laparoskopického (torakoskopického) výkonu na otvorený 5z140 Konverzia laparoskopického (torakoskopického) výkonu na otvorený  

5z141 Konverzia endoskopického výkonu na otvorený 5z141 Konverzia endoskopického výkonu na otvorený  

5z142 Reoperácia 5z137 Reoperácia 1) 2)

5z143 Predčasné ukončenie operácie (nedokončenie operačného výkonu kompletne) 5z280 Predčasné ukončenie operácie (nedokončenie operačného výkonu kompletne) 1) 

5z144 Odložená operácia pred autogénnou rekonštruckiou prsníka 5l941 Iné operácie na cievach: odložená operácia pred autogénnou rekonštruckiou prsníka 1) 2)

5z150 Multiorgánový odber od mŕtveho darcu 5z150 Multiorgánový odber od mŕtveho darcu  

5z151.0 Odber tkaniva pre izoláciu buniek a spracovanie: kostné tkanivo 5z151.0 Odber tkaniva pre izoláciu buniek a spracovanie: kostné tkanivo  

5z151.1 Odber tkaniva pre izoláciu buniek a spracovanie: chrupavka 5z151.1 Odber tkaniva pre izoláciu buniek a spracovanie: chrupavka  

5z151.2 Odber tkaniva pre izoláciu buniek a spracovanie: mäkké tkanivá 5z151.2 Odber tkaniva pre izoláciu buniek a spracovanie: mäkké tkanivá  

5z151.3 Odber tkaniva pre izoláciu buniek a spracovanie: plodové obaly 5z151.3 Odber tkaniva pre izoláciu buniek a spracovanie: plodové obaly  

5z151.4 Odber tkaniva pre izoláciu buniek a spracovanie: cievne tkanivo 5z151.4 Odber tkaniva pre izoláciu buniek a spracovanie: cievne tkanivo  

5z151.5 Odber tkaniva pre izoláciu buniek a spracovanie: srdcové chlopne 5z151.5 Odber tkaniva pre izoláciu buniek a spracovanie: srdcové chlopne  

5z151.6 Odber tkaniva pre izoláciu buniek a spracovanie: ostatné tkanivá 5z151.6 Odber tkaniva pre izoláciu buniek a spracovanie: ostatné tkanivá  

61011.0 Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 100 mg do menej ako 175 mg 61011.0 Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 100 mg do menej ako 175 mg  

61011.1 Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 175 mg do menej ako 250 mg 61011.1 Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 175 mg do menej ako 250 mg  

61011.2 Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 250 mg do menej ako 350 mg 61011.2 Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 250 mg do menej ako 350 mg  

61011.3 Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 350 mg do menej ako 450 mg 61011.3 Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 350 mg do menej ako 450 mg  

61011.4 Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 450 mg do menej ako 550 mg 61011.4 Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 450 mg do menej ako 550 mg  

61011.5 Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 550 mg do menej ako 650 mg 61011.5 Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 550 mg do menej ako 650 mg  

61011.6 Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 650 mg do menej ako 750 mg 61011.6 Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 650 mg do menej ako 750 mg  

61011.7 Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 750 mg do menej ako 850 mg 61011.7 Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 750 mg do menej ako 850 mg  

61011.8 Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 850 mg do menej ako 950 mg 61011.8 Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 850 mg do menej ako 950 mg  

61011.9 Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 950 mg do menej ako 1150 mg 61011.9 Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 950 mg do menej ako 1150 mg  

61011.a Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 1150 mg do menej ako 1350 mg 61011.a Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 1150 mg do menej ako 1350 mg  

61011.b Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 1350 mg do menej ako 1550 mg 61011.b Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 1350 mg do menej ako 1550 mg  

61011.c Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 1550 mg do menej ako 1750 mg 61011.c Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 1550 mg do menej ako 1750 mg  

61011.d Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 1750 mg do menej ako 1950 mg 61011.d Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 1750 mg do menej ako 1950 mg  



61011.e Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 1950 mg do menej ako 2150 mg 61011.e Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 1950 mg do menej ako 2150 mg  

61011.f Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 2150 mg do menej ako 3150 mg 61011.f Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 2150 mg do menej ako 3150 mg  

61011.g Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 3150 mg do menej ako 4150 mg 61011.g Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 3150 mg do menej ako 4150 mg  

61011.h Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 4150 mg do menej ako 5150 mg 61011.h Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 4150 mg do menej ako 5150 mg  

61011.j Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 5150 mg do menej ako 6150 mg 61011.j Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 5150 mg do menej ako 6150 mg  

61011.k Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 6150 mg do menej ako 8650 mg 61011.k Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 6150 mg do menej ako 8650 mg  

61011.l Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 8650 mg do menej ako 11150 mg 61011.l Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 8650 mg do menej ako 11150 mg  

61011.m Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 11150 mg do menej ako 13650 mg 61011.m Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 11150 mg do menej ako 13650 mg  

61011.n Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 13650 mg do menej ako 18650 mg 61011.n Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 13650 mg do menej ako 18650 mg  

61011.o Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 18650 mg do menej ako 23650 mg 61011.o Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 18650 mg do menej ako 23650 mg  

61011.p Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 23650 mg do menej ako 28650 mg 61011.p Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 23650 mg do menej ako 28650 mg  

61011.q Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 28650 mg do menej ako 33650 mg 61011.q Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 28650 mg do menej ako 33650 mg  

61011.r Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 33650 mg do menej ako 38650 mg 61011.r Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 33650 mg do menej ako 38650 mg  

61011.s Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 38650 mg do menej ako 43650 mg 61011.s Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: od 38650 mg do menej ako 43650 mg  

61011.t Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: 43650 mg a viac 61011.t Aplikácia liekov: lipozomálny amfotericín B, parenterálne: 43650 mg a viac  

61021.0 Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: od 400 mg do menej ako 800 mg 61021.0 Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: od 400 mg do menej ako 800 mg  

61021.1 Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: od 800 mg do menej ako 1200 mg 61021.1 Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: od 800 mg do menej ako 1200 mg  

61021.2 Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: od 1200 mg do menej ako 1600 mg 61021.2 Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: od 1200 mg do menej ako 1600 mg  

61021.3 Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: od 1600 mg do menej ako 2000 mg 61021.3 Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: od 1600 mg do menej ako 2000 mg  

61021.4 Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: od 2000 mg do menej ako 2400 mg 61021.4 Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: od 2000 mg do menej ako 2400 mg  

61021.5 Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: od 2400 mg do menej ako 2800 mg 61021.5 Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: od 2400 mg do menej ako 2800 mg  

61021.6 Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: od 2800 mg do menej ako 3200 mg 61021.6 Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: od 2800 mg do menej ako 3200 mg  

61021.7 Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: od 3200 mg do menej ako 3600 mg 61021.7 Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: od 3200 mg do menej ako 3600 mg  

61021.8 Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: od 3600 mg do menej ako 4000 mg 61021.8 Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: od 3600 mg do menej ako 4000 mg  

61021.9 Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: od 4000 mg do menej ako 4800 mg 61021.9 Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: od 4000 mg do menej ako 4800 mg  

61021.a Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: od 4800 mg do menej ako 5600 mg 61021.a Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: od 4800 mg do menej ako 5600 mg  

61021.b Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: od 5600 mg do menej ako 6400 mg 61021.b Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: od 5600 mg do menej ako 6400 mg  

61021.c Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: od 6400 mg do menej ako 7200 mg 61021.c Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: od 6400 mg do menej ako 7200 mg  

61021.d Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: od 7200 mg do menej ako 8000 mg 61021.d Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: od 7200 mg do menej ako 8000 mg  

61021.e Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: od 8000 mg do menej ako 8800 mg 61021.e Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: od 8000 mg do menej ako 8800 mg  

61021.f Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: od 8800 mg do menej ako 10400 mg 61021.f Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: od 8800 mg do menej ako 10400 mg  

61021.g Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: od 10400 mg do menej ako 12000 mg 61021.g Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: od 10400 mg do menej ako 12000 mg  

61021.h Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: od 12000 mg do menej ako 13600 mg 61021.h Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: od 12000 mg do menej ako 13600 mg  

61021.j Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: od 13600 mg do menej ako 16800 mg 61021.j Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: od 13600 mg do menej ako 16800 mg  

61021.k Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: od 16800 mg do menej ako 20000 mg 61021.k Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: od 16800 mg do menej ako 20000 mg  

61021.l Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: od 20000 mg do menej ako 23200 mg 61021.l Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: od 20000 mg do menej ako 23200 mg  

61021.m Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: 23200 mg a viac 61021.m Aplikácia liekov: itrakonazol, parenterálne: 23200 mg a viac  

61031.0 Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 0,4 g do menej ako 0,6 g 61031.0 Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 0,4 g do menej ako 0,6 g  

61031.1 Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 0,6 g do menej ako 0,8 g 61031.1 Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 0,6 g do menej ako 0,8 g  

61031.2 Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 0,8 g do menej ako 1,2 g 61031.2 Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 0,8 g do menej ako 1,2 g  



61031.3 Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 1,2 g do menej ako 1,6 g 61031.3 Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 1,2 g do menej ako 1,6 g  

61031.4 Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 1,6 g do menej ako 2,0 g 61031.4 Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 1,6 g do menej ako 2,0 g  

61031.5 Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 2,0 g do menej ako 2,4 g 61031.5 Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 2,0 g do menej ako 2,4 g  

61031.6 Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 2,4 g do menej ako 3,2 g 61031.6 Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 2,4 g do menej ako 3,2 g  

61031.7 Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 3,2 g do menej ako 4,0 g 61031.7 Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 3,2 g do menej ako 4,0 g  

61031.8 Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 4,0 g do menej ako 4,8 g 61031.8 Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 4,0 g do menej ako 4,8 g  

61031.9 Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 4,8 g do menej ako 5,6 g 61031.9 Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 4,8 g do menej ako 5,6 g  

61031.a Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 5,6 g do menej ako 6,4 g 61031.a Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 5,6 g do menej ako 6,4 g  

61031.b Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 6,4 g do menej ako 7,2 g 61031.b Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 6,4 g do menej ako 7,2 g  

61031.c Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 7,2 g do menej ako 8,8 g 61031.c Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 7,2 g do menej ako 8,8 g  

61031.d Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 8,8 g do menej ako 10,4 g 61031.d Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 8,8 g do menej ako 10,4 g  

61031.e Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 10,4 g do menej ako 12,0 g 61031.e Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 10,4 g do menej ako 12,0 g  

61031.f Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 12,0 g do menej ako 13,6 g 61031.f Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 12,0 g do menej ako 13,6 g  

61031.g Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 13,6 g do menej ako 16,8 g 61031.g Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 13,6 g do menej ako 16,8 g  

61031.h Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 16,8 g do menej ako 20,0 g 61031.h Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 16,8 g do menej ako 20,0 g  

61031.j Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 20,0 g do menej ako 23,2 g 61031.j Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 20,0 g do menej ako 23,2 g  

61031.k Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 23,2 g do menej ako 26,4 g 61031.k Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 23,2 g do menej ako 26,4 g  

61031.l Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 26,4 g do menej ako 32,8 g 61031.l Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 26,4 g do menej ako 32,8 g  

61031.m Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 32,8 g do menej ako 39,2 g 61031.m Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 32,8 g do menej ako 39,2 g  

61031.n Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 39,2 g do menej ako 45,6 g 61031.n Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 39,2 g do menej ako 45,6 g  

61031.o Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 45,6 g do menej ako 52,0 g 61031.o Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 45,6 g do menej ako 52,0 g  

61031.p Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 52,0 g do menej ako 64,8 g 61031.p Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 52,0 g do menej ako 64,8 g  

61031.q Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 64,8 g do menej ako 77,6 g 61031.q Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 64,8 g do menej ako 77,6 g  

61031.r Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 77,6 g do menej ako 90,4 g 61031.r Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: od 77,6 g do menej ako 90,4 g  

61031.s Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: 90,4 g a viac 61031.s Aplikácia liekov: vorikonazol, parenterálne: 90,4 g a viac  

61032.0 Aplikácia liekov: vorikonazol, perorálne: od 1,00 g do menej ako 1,75 g 61032.0 Aplikácia liekov: vorikonazol, perorálne: od 1,00 g do menej ako 1,75 g  

61032.1 Aplikácia liekov: vorikonazol, perorálne: od 1,75 g do menej ako 2,50 g 61032.1 Aplikácia liekov: vorikonazol, perorálne: od 1,75 g do menej ako 2,50 g  

61032.2 Aplikácia liekov: vorikonazol, perorálne: od 2,50 g do menej ako 3,50 g 61032.2 Aplikácia liekov: vorikonazol, perorálne: od 2,50 g do menej ako 3,50 g  

61032.3 Aplikácia liekov: vorikonazol, perorálne: od 3,50 g do menej ako 4,50 g 61032.3 Aplikácia liekov: vorikonazol, perorálne: od 3,50 g do menej ako 4,50 g  

61032.4 Aplikácia liekov: vorikonazol, perorálne: od 4,50 g do menej ako 6,50 g 61032.4 Aplikácia liekov: vorikonazol, perorálne: od 4,50 g do menej ako 6,50 g  

61032.5 Aplikácia liekov: vorikonazol, perorálne: od 6,50 g do menej ako 8,50 g 61032.5 Aplikácia liekov: vorikonazol, perorálne: od 6,50 g do menej ako 8,50 g  

61032.6 Aplikácia liekov: vorikonazol, perorálne: od 8,50 g do menej ako 10,50 g 61032.6 Aplikácia liekov: vorikonazol, perorálne: od 8,50 g do menej ako 10,50 g  

61032.7 Aplikácia liekov: vorikonazol, perorálne: od 10,50 g do menej ako 15,50 g 61032.7 Aplikácia liekov: vorikonazol, perorálne: od 10,50 g do menej ako 15,50 g  

61032.8 Aplikácia liekov: vorikonazol, perorálne: od 15,50 g do menej ako 20,50 g 61032.8 Aplikácia liekov: vorikonazol, perorálne: od 15,50 g do menej ako 20,50 g  

61032.9 Aplikácia liekov: vorikonazol, perorálne: od 20,50 g do menej ako 25,50 g 61032.9 Aplikácia liekov: vorikonazol, perorálne: od 20,50 g do menej ako 25,50 g  

61032.a Aplikácia liekov: vorikonazol, perorálne: od 25,50 g do menej ako 30,50 g 61032.a Aplikácia liekov: vorikonazol, perorálne: od 25,50 g do menej ako 30,50 g  

61032.b Aplikácia liekov: vorikonazol, perorálne: od 30,50 g do menej ako 35,50 g 61032.b Aplikácia liekov: vorikonazol, perorálne: od 30,50 g do menej ako 35,50 g  

61032.c Aplikácia liekov: vorikonazol, perorálne: od 35,50 g do menej ako 40,50 g 61032.c Aplikácia liekov: vorikonazol, perorálne: od 35,50 g do menej ako 40,50 g  

61032.d Aplikácia liekov: vorikonazol, perorálne: od 40,50 g do menej ako 45,50 g 61032.d Aplikácia liekov: vorikonazol, perorálne: od 40,50 g do menej ako 45,50 g  

61032.e Aplikácia liekov: vorikonazol, perorálne: 45,50 g a viac 61032.e Aplikácia liekov: vorikonazol, perorálne: 45,50 g a viac  

61042.0 Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 1000 mg do menej ako 2000 mg 61042.0 Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 1000 mg do menej ako 2000 mg  

61042.1 Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 2000 mg do menej ako 3000 mg 61042.1 Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 2000 mg do menej ako 3000 mg  

61042.2 Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 3000 mg do menej ako 4200 mg 61042.2 Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 3000 mg do menej ako 4200 mg  

61042.3 Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 4200 mg do menej ako 5400 mg 61042.3 Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 4200 mg do menej ako 5400 mg  

61042.4 Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 5400 mg do menej ako 6600 mg 61042.4 Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 5400 mg do menej ako 6600 mg  

61042.5 Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 6600 mg do menej ako 7800 mg 61042.5 Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 6600 mg do menej ako 7800 mg  

61042.6 Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 7800 mg do menej ako 9000 mg 61042.6 Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 7800 mg do menej ako 9000 mg  

61042.7 Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 9000 mg do menej ako 11400 mg 61042.7 Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 9000 mg do menej ako 11400 mg  

61042.8 Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 11400 mg do menej ako 13800 mg 61042.8 Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 11400 mg do menej ako 13800 mg  

61042.9 Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 13800 mg do menej ako 16200 mg 61042.9 Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 13800 mg do menej ako 16200 mg  



61042.a Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 16200 mg do menej ako 18600 mg 61042.a Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 16200 mg do menej ako 18600 mg  

61042.b Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 18600 mg do menej ako 21000 mg 61042.b Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 18600 mg do menej ako 21000 mg  

61042.c Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 21000 mg do menej ako 25800 mg 61042.c Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 21000 mg do menej ako 25800 mg  

61042.d Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 25800 mg do menej ako 30600 mg 61042.d Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 25800 mg do menej ako 30600 mg  

61042.e Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 30600 mg do menej ako 35400 mg 61042.e Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 30600 mg do menej ako 35400 mg  

61042.f Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 35400 mg do menej ako 40200 mg 61042.f Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 35400 mg do menej ako 40200 mg  

61042.g Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 40200 mg do menej ako 45000 mg 61042.g Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 40200 mg do menej ako 45000 mg  

61042.h Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 45000 mg do menej ako 54600 mg 61042.h Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 45000 mg do menej ako 54600 mg  

61042.j Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 54600 mg do menej ako 64200 mg 61042.j Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 54600 mg do menej ako 64200 mg  

61042.k Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 64200 mg do menej ako 73800 mg 61042.k Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 64200 mg do menej ako 73800 mg  

61042.l Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 73800 mg do menej ako 83400 mg 61042.l Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 73800 mg do menej ako 83400 mg  

61042.m Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 83400 mg do menej ako 93000 mg 61042.m Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: od 83400 mg do menej ako 93000 mg  

61042.n Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: 93000 mg a viac 61042.n Aplikácia liekov: posakonazol, perorálne: 93000 mg a viac  

61051.0 Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 35 mg do menej ako 65 mg 61051.0 Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 35 mg do menej ako 65 mg  

61051.1 Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 65 mg do menej ako 100 mg 61051.1 Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 65 mg do menej ako 100 mg  

61051.2 Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 100 mg do menej ako 150 mg 61051.2 Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 100 mg do menej ako 150 mg  

61051.3 Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 150 mg do menej ako 200 mg 61051.3 Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 150 mg do menej ako 200 mg  

61051.4 Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 200 mg do menej ako 250 mg 61051.4 Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 200 mg do menej ako 250 mg  

61051.5 Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 250 mg do menej ako 300 mg 61051.5 Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 250 mg do menej ako 300 mg  

61051.6 Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 300 mg do menej ako 350 mg 61051.6 Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 300 mg do menej ako 350 mg  

61051.7 Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 350 mg do menej ako 400 mg 61051.7 Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 350 mg do menej ako 400 mg  

61051.8 Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 400 mg do menej ako 450 mg 61051.8 Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 400 mg do menej ako 450 mg  

61051.9 Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 450 mg do menej ako 500 mg 61051.9 Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 450 mg do menej ako 500 mg  

61051.a Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 500 mg do menej ako 600 mg 61051.a Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 500 mg do menej ako 600 mg  

61051.b Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 600 mg do menej ako 700 mg 61051.b Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 600 mg do menej ako 700 mg  

61051.c Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 700 mg do menej ako 800 mg 61051.c Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 700 mg do menej ako 800 mg  

61051.d Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 800 mg do menej ako 900 mg 61051.d Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 800 mg do menej ako 900 mg  

61051.e Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 900 mg do menej ako 1000 mg 61051.e Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 900 mg do menej ako 1000 mg  

61051.f Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 1000 mg do menej ako 1200 mg 61051.f Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 1000 mg do menej ako 1200 mg  

61051.g Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 1200 mg do menej ako 1400 mg 61051.g Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 1200 mg do menej ako 1400 mg  

61051.h Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 1400 mg do menej ako 1600 mg 61051.h Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 1400 mg do menej ako 1600 mg  

61051.j Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 1600 mg do menej ako 2000 mg 61051.j Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 1600 mg do menej ako 2000 mg  

61051.k Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 2000 mg do menej ako 2400 mg 61051.k Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 2000 mg do menej ako 2400 mg  

61051.l Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 2400 mg do menej ako 2800 mg 61051.l Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 2400 mg do menej ako 2800 mg  

61051.m Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 2800 mg do menej ako 3600 mg 61051.m Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 2800 mg do menej ako 3600 mg  

61051.n Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 3600 mg do menej ako 4400 mg 61051.n Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 3600 mg do menej ako 4400 mg  

61051.o Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 4400 mg do menej ako 5200 mg 61051.o Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 4400 mg do menej ako 5200 mg  

61051.p Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 5200 mg do menej ako 6000 mg 61051.p Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 5200 mg do menej ako 6000 mg  

61051.q Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 6000 mg do menej ako 6800 mg 61051.q Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 6000 mg do menej ako 6800 mg  

61051.r Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 6800 mg do menej ako 7600 mg 61051.r Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 6800 mg do menej ako 7600 mg  

61051.s Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 7600 mg do menej ako 8400 mg 61051.s Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: od 7600 mg do menej ako 8400 mg  

61051.t Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: 8400 mg a viac 61051.t Aplikácia liekov: caspofungín, parenterálne: 8400 mg a viac  

61061.0 Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 75 mg do menej ako 125 mg 61061.0 Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 75 mg do menej ako 125 mg  

61061.1 Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 125 mg do menej ako 200 mg 61061.1 Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 125 mg do menej ako 200 mg  

61061.2 Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 200 mg do menej ako 300 mg 61061.2 Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 200 mg do menej ako 300 mg  

61061.3 Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 300 mg do menej ako 400 mg 61061.3 Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 300 mg do menej ako 400 mg  

61061.4 Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 400 mg do menej ako 500 mg 61061.4 Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 400 mg do menej ako 500 mg  

61061.5 Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 500 mg do menej ako 600 mg 61061.5 Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 500 mg do menej ako 600 mg  

61061.6 Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 600 mg do menej ako 700 mg 61061.6 Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 600 mg do menej ako 700 mg  

61061.7 Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 700 mg do menej ako 800 mg 61061.7 Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 700 mg do menej ako 800 mg  



61061.8 Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 800 mg do menej ako 900 mg 61061.8 Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 800 mg do menej ako 900 mg  

61061.9 Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 900 mg do menej ako 1000 mg 61061.9 Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 900 mg do menej ako 1000 mg  

61061.a Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 1000 mg do menej ako 1200 mg 61061.a Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 1000 mg do menej ako 1200 mg  

61061.b Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 1200 mg do menej ako 1400 mg 61061.b Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 1200 mg do menej ako 1400 mg  

61061.c Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 1400 mg do menej ako 1600 mg 61061.c Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 1400 mg do menej ako 1600 mg  

61061.d Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 1600 mg do menej ako 1800 mg 61061.d Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 1600 mg do menej ako 1800 mg  

61061.e Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 1800 mg do menej ako 2000 mg 61061.e Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 1800 mg do menej ako 2000 mg  

61061.f Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 2000 mg do menej ako 2400 mg 61061.f Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 2000 mg do menej ako 2400 mg  

61061.g Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 2400 mg do menej ako 2800 mg 61061.g Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 2400 mg do menej ako 2800 mg  

61061.h Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 2800 mg do menej ako 3200 mg 61061.h Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 2800 mg do menej ako 3200 mg  

61061.j Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 3200 mg do menej ako 4000 mg 61061.j Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 3200 mg do menej ako 4000 mg  

61061.k Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 4000 mg do menej ako 4800 mg 61061.k Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 4000 mg do menej ako 4800 mg  

61061.l Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 4800 mg do menej ako 5600 mg 61061.l Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 4800 mg do menej ako 5600 mg  

61061.m Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 5600 mg do menej ako 6400 mg 61061.m Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 5600 mg do menej ako 6400 mg  

61061.n Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 6400 mg do menej ako 8000 mg 61061.n Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 6400 mg do menej ako 8000 mg  

61061.o Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 8000 mg do menej ako 9600 mg 61061.o Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 8000 mg do menej ako 9600 mg  

61061.p Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 9600 mg do menej ako 11200 mg 61061.p Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 9600 mg do menej ako 11200 mg  

61061.q Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 11200 mg do menej ako 12800 mg 61061.q Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: od 11200 mg do menej ako 12800 mg  

61061.r Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: 12800 mg a viac 61061.r Aplikácia liekov: anidulafulgín, parenterálne: 12800 mg a viac  

61071.0 Aplikácia liekov: palivizumab, parenterálne: od 15 mg do menej ako 30 mg 61071.0 Aplikácia liekov: palivizumab, parenterálne: od 15 mg do menej ako 30 mg  

61071.1 Aplikácia liekov: palivizumab, parenterálne: od 30 mg do menej ako 45 mg 61071.1 Aplikácia liekov: palivizumab, parenterálne: od 30 mg do menej ako 45 mg  

61071.2 Aplikácia liekov: palivizumab, parenterálne: od 45 mg do menej ako 60 mg 61071.2 Aplikácia liekov: palivizumab, parenterálne: od 45 mg do menej ako 60 mg  

61071.3 Aplikácia liekov: palivizumab, parenterálne: od 60 mg do menej ako 75 mg 61071.3 Aplikácia liekov: palivizumab, parenterálne: od 60 mg do menej ako 75 mg  

61071.4 Aplikácia liekov: palivizumab, parenterálne: od 75 mg do menej ako 90 mg 61071.4 Aplikácia liekov: palivizumab, parenterálne: od 75 mg do menej ako 90 mg  

61071.5 Aplikácia liekov: palivizumab, parenterálne: od 90 mg do menej ako 120 mg 61071.5 Aplikácia liekov: palivizumab, parenterálne: od 90 mg do menej ako 120 mg  

61071.6 Aplikácia liekov: palivizumab, parenterálne: od 120 mg do menej ako 150 mg 61071.6 Aplikácia liekov: palivizumab, parenterálne: od 120 mg do menej ako 150 mg  

61071.7 Aplikácia liekov: palivizumab, parenterálne: od 150 mg do menej ako 180 mg 61071.7 Aplikácia liekov: palivizumab, parenterálne: od 150 mg do menej ako 180 mg  

61071.8 Aplikácia liekov: palivizumab, parenterálne: od 180 mg do menej ako 240 mg 61071.8 Aplikácia liekov: palivizumab, parenterálne: od 180 mg do menej ako 240 mg  

61071.9 Aplikácia liekov: palivizumab, parenterálne: od 240 mg do menej ako 300 mg 61071.9 Aplikácia liekov: palivizumab, parenterálne: od 240 mg do menej ako 300 mg  

61071.a Aplikácia liekov: palivizumab, parenterálne: od 300 mg do menej ako 360 mg 61071.a Aplikácia liekov: palivizumab, parenterálne: od 300 mg do menej ako 360 mg  

61071.b Aplikácia liekov: palivizumab, parenterálne: od 360 mg do menej ako 420 mg 61071.b Aplikácia liekov: palivizumab, parenterálne: od 360 mg do menej ako 420 mg  

61071.c Aplikácia liekov: palivizumab, parenterálne: od 420 mg do menej ako 480 mg 61071.c Aplikácia liekov: palivizumab, parenterálne: od 420 mg do menej ako 480 mg  

61071.d Aplikácia liekov: palivizumab, parenterálne: od 480 mg do menej ako 540 mg 61071.d Aplikácia liekov: palivizumab, parenterálne: od 480 mg do menej ako 540 mg  

61071.e Aplikácia liekov: palivizumab, parenterálne: od 540 mg do menej ako 600 mg 61071.e Aplikácia liekov: palivizumab, parenterálne: od 540 mg do menej ako 600 mg  

61071.f Aplikácia liekov: palivizumab, parenterálne: 600 mg a viac 61071.f Aplikácia liekov: palivizumab, parenterálne: 600 mg a viac  

61099.1 Aplikácia liekov: Panitumumab, parenterálne: od 180 do menej ako 300 mg 61099.1 Aplikácia liekov, : Panitumumab, parenterálne: od 180 do menej ako 300 mg  2)

61099.2 Aplikácia liekov: Panitumumab, parenterálne: od 300 do menej ako 420 mg 61099.2 Aplikácia liekov, : Panitumumab, parenterálne: od 300 do menej ako 420 mg  2)

61099.3 Aplikácia liekov: Panitumumab, parenterálne: od 420 do menej ako 540 mg 61099.3 Aplikácia liekov, : Panitumumab, parenterálne: od 420 do menej ako 540 mg  2)

61099.4 Aplikácia liekov: Panitumumab, parenterálne: od 540 do menej ako 660 mg 61099.4 Aplikácia liekov, : Panitumumab, parenterálne: od 540 do menej ako 660 mg  2)

61099.5 Aplikácia liekov: Panitumumab, parenterálne: od 660 do menej ako 780 mg 61099.5 Aplikácia liekov, : Panitumumab, parenterálne: od 660 do menej ako 780 mg  2)

61099.6 Aplikácia liekov: Panitumumab, parenterálne: od 780 do menej ako 900 mg 61099.6 Aplikácia liekov, : Panitumumab, parenterálne: od 780 do menej ako 900 mg  2)

61099.7 Aplikácia liekov: Panitumumab, parenterálne: od 900 do menej ako 1020 mg 61099.7 Aplikácia liekov, : Panitumumab, parenterálne: od 900 do menej ako 1020 mg  2)

61099.8 Aplikácia liekov: Panitumumab, parenterálne: od 1020 do menej ako 1260 mg 61099.8 Aplikácia liekov, : Panitumumab, parenterálne: od 1020 do menej ako 1260 mg  2)

61099.9 Aplikácia liekov: Panitumumab, parenterálne: od 1260 do menej ako 1500 mg 61099.9 Aplikácia liekov, : Panitumumab, parenterálne: od 1260 do menej ako 1500 mg  2)

61099.a Aplikácia liekov: Panitumumab, parenterálne: od 1500 do menej ako 1740 mg 61099.a Aplikácia liekov, : Panitumumab, parenterálne: od 1500 do menej ako 1740 mg  2)

61099.b Aplikácia liekov: Panitumumab, parenterálne: od 1740 do menej ako 1980 mg 61099.b Aplikácia liekov, : Panitumumab, parenterálne: od 1740 do menej ako 1980 mg  2)

61099.c Aplikácia liekov: Panitumumab, parenterálne: od 1980 mg do menej ako 2220 mg 61099.c Aplikácia liekov, : Panitumumab, parenterálne: od 1980 mg do menej ako 2220 mg  2)

61099.d Aplikácia liekov: Panitumumab, parenterálne: od 2220 do menej ako 2460 mg 61099.d Aplikácia liekov, : Panitumumab, parenterálne: od 2220 do menej ako 2460 mg  2)

61099.e Aplikácia liekov: Panitumumab, parenterálne: 2460 mg a viac 61099.e Aplikácia liekov, : Panitumumab, parenterálne: 2460 mg a viac  2)

62011.0 Aplikácia liekov: busulfan, parenterálne: od 25 mg do menej ako 50 mg 62011.0 Aplikácia liekov: busulfan, parenterálne: od 25 mg do menej ako 50 mg  



62011.1 Aplikácia liekov: busulfan, parenterálne: od 50 mg do menej ako 75 mg 62011.1 Aplikácia liekov: busulfan, parenterálne: od 50 mg do menej ako 75 mg  

62011.2 Aplikácia liekov: busulfan, parenterálne: od 75 mg do menej ako 100 mg 62011.2 Aplikácia liekov: busulfan, parenterálne: od 75 mg do menej ako 100 mg  

62011.3 Aplikácia liekov: busulfan, parenterálne: od 100 mg do menej ako 150 mg 62011.3 Aplikácia liekov: busulfan, parenterálne: od 100 mg do menej ako 150 mg  

62011.4 Aplikácia liekov: busulfan, parenterálne: od 150 mg do menej ako 200 mg 62011.4 Aplikácia liekov: busulfan, parenterálne: od 150 mg do menej ako 200 mg  

62011.5 Aplikácia liekov: busulfan, parenterálne: od 200 mg do menej ako 250 mg 62011.5 Aplikácia liekov: busulfan, parenterálne: od 200 mg do menej ako 250 mg  

62011.6 Aplikácia liekov: busulfan, parenterálne: od 250 mg do menej ako 300 mg 62011.6 Aplikácia liekov: busulfan, parenterálne: od 250 mg do menej ako 300 mg  

62011.7 Aplikácia liekov: busulfan, parenterálne: od 300 mg do menej ako 350 mg 62011.7 Aplikácia liekov: busulfan, parenterálne: od 300 mg do menej ako 350 mg  

62011.8 Aplikácia liekov: busulfan, parenterálne: od 350 mg do menej ako 400 mg 62011.8 Aplikácia liekov: busulfan, parenterálne: od 350 mg do menej ako 400 mg  

62011.9 Aplikácia liekov: busulfan, parenterálne: od 400 mg do menej ako 450 mg 62011.9 Aplikácia liekov: busulfan, parenterálne: od 400 mg do menej ako 450 mg  

62011.a Aplikácia liekov: busulfan, parenterálne: od 450 mg do menej ako 500 mg 62011.a Aplikácia liekov: busulfan, parenterálne: od 450 mg do menej ako 500 mg  

62011.b Aplikácia liekov: busulfan, parenterálne: od 500 mg do menej ako 600 mg 62011.b Aplikácia liekov: busulfan, parenterálne: od 500 mg do menej ako 600 mg  

62011.c Aplikácia liekov: busulfan, parenterálne: od 600 mg do menej ako 700 mg 62011.c Aplikácia liekov: busulfan, parenterálne: od 600 mg do menej ako 700 mg  

62011.d Aplikácia liekov: busulfan, parenterálne: od 700 mg do menej ako 800 mg 62011.d Aplikácia liekov: busulfan, parenterálne: od 700 mg do menej ako 800 mg  

62011.e Aplikácia liekov: busulfan, parenterálne: od 800 mg do menej ako 900 mg 62011.e Aplikácia liekov: busulfan, parenterálne: od 800 mg do menej ako 900 mg  

62011.f Aplikácia liekov: busulfan, parenterálne: od 900 mg do menej ako 1000 mg 62011.f Aplikácia liekov: busulfan, parenterálne: od 900 mg do menej ako 1000 mg  

62011.g Aplikácia liekov: busulfan, parenterálne: 1000 mg a viac 62011.g Aplikácia liekov: busulfan, parenterálne: 1000 mg a viac  

62023.0 Aplikácia liekov: carmustin-implantat, intratekálne: od 4 implantátov do menej ako 7 implantátov 62023.0 Aplikácia liekov: carmustin-implantat, intratekálne: od 4 implantátov do menej ako 7 implantátov  

62023.1 Aplikácia liekov: carmustin-implantat, intratekálne: od 7 implantátov do menej ako 10 implantátov 62023.1 Aplikácia liekov: carmustin-implantat, intratekálne: od 7 implantátov do menej ako 10 implantátov  

62023.2 Aplikácia liekov: carmustin-implantat, intratekálne: 10 implantátov a viac 62023.2 Aplikácia liekov: carmustin-implantat, intratekálne: 10 implantátov a viac  

62032.0 Aplikácia liekov: temozolomid, perorálne: od 200 mg do menej ako 350 mg 62032.0 Aplikácia liekov: temozolomid, perorálne: od 200 mg do menej ako 350 mg  

62032.1 Aplikácia liekov: temozolomid, perorálne: od 350 mg do menej ako 500 mg 62032.1 Aplikácia liekov: temozolomid, perorálne: od 350 mg do menej ako 500 mg  

62032.2 Aplikácia liekov: temozolomid, perorálne: od 500 mg do menej ako 750 mg 62032.2 Aplikácia liekov: temozolomid, perorálne: od 500 mg do menej ako 750 mg  

62032.3 Aplikácia liekov: temozolomid, perorálne: od 750 mg do menej ako 1000 mg 62032.3 Aplikácia liekov: temozolomid, perorálne: od 750 mg do menej ako 1000 mg  

62032.4 Aplikácia liekov: temozolomid, perorálne: od 1000 mg do menej ako 1250 mg 62032.4 Aplikácia liekov: temozolomid, perorálne: od 1000 mg do menej ako 1250 mg  

62032.5 Aplikácia liekov: temozolomid, perorálne: od 1250 mg do menej ako 1500 mg 62032.5 Aplikácia liekov: temozolomid, perorálne: od 1250 mg do menej ako 1500 mg  

62032.6 Aplikácia liekov: temozolomid, perorálne: od 1500 mg do menej ako 1750 mg 62032.6 Aplikácia liekov: temozolomid, perorálne: od 1500 mg do menej ako 1750 mg  

62032.7 Aplikácia liekov: temozolomid, perorálne: od 1750 mg do menej ako 2000 mg 62032.7 Aplikácia liekov: temozolomid, perorálne: od 1750 mg do menej ako 2000 mg  

62032.8 Aplikácia liekov: temozolomid, perorálne: od 2000 mg do menej ako 2250 mg 62032.8 Aplikácia liekov: temozolomid, perorálne: od 2000 mg do menej ako 2250 mg  

62032.9 Aplikácia liekov: temozolomid, perorálne: od 2250 mg do menej ako 2500 mg 62032.9 Aplikácia liekov: temozolomid, perorálne: od 2250 mg do menej ako 2500 mg  

62032.a Aplikácia liekov: temozolomid, perorálne: od 2500 mg do menej ako 2750 mg 62032.a Aplikácia liekov: temozolomid, perorálne: od 2500 mg do menej ako 2750 mg  

62032.b Aplikácia liekov: temozolomid, perorálne: od 2750 mg do menej ako 3000 mg 62032.b Aplikácia liekov: temozolomid, perorálne: od 2750 mg do menej ako 3000 mg  

62032.c Aplikácia liekov: temozolomid, perorálne: od 3000 mg do menej ako 3500 mg 62032.c Aplikácia liekov: temozolomid, perorálne: od 3000 mg do menej ako 3500 mg  

62032.d Aplikácia liekov: temozolomid, perorálne: od 3500 mg do menej ako 4000 mg 62032.d Aplikácia liekov: temozolomid, perorálne: od 3500 mg do menej ako 4000 mg  

62032.e Aplikácia liekov: temozolomid, perorálne: od 4000 mg do menej ako 4500 mg 62032.e Aplikácia liekov: temozolomid, perorálne: od 4000 mg do menej ako 4500 mg  

62032.f Aplikácia liekov: temozolomid, perorálne: od 4500 mg do menej ako 5000 mg 62032.f Aplikácia liekov: temozolomid, perorálne: od 4500 mg do menej ako 5000 mg  

62032.g Aplikácia liekov: temozolomid, perorálne: od 5000 mg do menej ako 5500 mg 62032.g Aplikácia liekov: temozolomid, perorálne: od 5000 mg do menej ako 5500 mg  

62032.h Aplikácia liekov: temozolomid, perorálne: od 5500 mg do menej ako 6000 mg 62032.h Aplikácia liekov: temozolomid, perorálne: od 5500 mg do menej ako 6000 mg  

62032.j Aplikácia liekov: temozolomid, perorálne: od 6000 mg do menej ako 7000 mg 62032.j Aplikácia liekov: temozolomid, perorálne: od 6000 mg do menej ako 7000 mg  

62032.k Aplikácia liekov: temozolomid, perorálne: 7000 mg a viac 62032.k Aplikácia liekov: temozolomid, perorálne: 7000 mg a viac  

62041.0 Aplikácia liekov: pemetrexed, parenterálne: od 600 mg do menej ako 700 mg 62041.0 Aplikácia liekov: pemetrexed, parenterálne: od 600 mg do menej ako 700 mg  

62041.1 Aplikácia liekov: pemetrexed, parenterálne: od 700 mg do menej ako 800 mg 62041.1 Aplikácia liekov: pemetrexed, parenterálne: od 700 mg do menej ako 800 mg  

62041.2 Aplikácia liekov: pemetrexed, parenterálne: od 800 mg do menej ako 900 mg 62041.2 Aplikácia liekov: pemetrexed, parenterálne: od 800 mg do menej ako 900 mg  

62041.3 Aplikácia liekov: pemetrexed, parenterálne: od 900 mg do menej ako 1000 mg 62041.3 Aplikácia liekov: pemetrexed, parenterálne: od 900 mg do menej ako 1000 mg  

62041.4 Aplikácia liekov: pemetrexed, parenterálne: od 1000 mg do menej ako 1100 mg 62041.4 Aplikácia liekov: pemetrexed, parenterálne: od 1000 mg do menej ako 1100 mg  

62041.5 Aplikácia liekov: pemetrexed, parenterálne: od 1100 mg do menej ako 1200 mg 62041.5 Aplikácia liekov: pemetrexed, parenterálne: od 1100 mg do menej ako 1200 mg  

62041.6 Aplikácia liekov: pemetrexed, parenterálne: od 1200 mg do menej ako 1400 mg 62041.6 Aplikácia liekov: pemetrexed, parenterálne: od 1200 mg do menej ako 1400 mg  

62041.7 Aplikácia liekov: pemetrexed, parenterálne: od 1400 mg do menej ako 1600 mg 62041.7 Aplikácia liekov: pemetrexed, parenterálne: od 1400 mg do menej ako 1600 mg  

62041.8 Aplikácia liekov: pemetrexed, parenterálne: od 1600 mg do menej ako 1800 mg 62041.8 Aplikácia liekov: pemetrexed, parenterálne: od 1600 mg do menej ako 1800 mg  

62041.9 Aplikácia liekov: pemetrexed, parenterálne: od 1800 mg do menej ako 2000 mg 62041.9 Aplikácia liekov: pemetrexed, parenterálne: od 1800 mg do menej ako 2000 mg  



62041.a Aplikácia liekov: pemetrexed, parenterálne: od 2000 mg do menej ako 2200 mg 62041.a Aplikácia liekov: pemetrexed, parenterálne: od 2000 mg do menej ako 2200 mg  

62041.b Aplikácia liekov: pemetrexed, parenterálne: od 2200 mg do menej ako 2400 mg 62041.b Aplikácia liekov: pemetrexed, parenterálne: od 2200 mg do menej ako 2400 mg  

62041.c Aplikácia liekov: pemetrexed, parenterálne: od 2400 mg do menej ako 2600 mg 62041.c Aplikácia liekov: pemetrexed, parenterálne: od 2400 mg do menej ako 2600 mg  

62041.d Aplikácia liekov: pemetrexed, parenterálne: od 2600 mg do menej ako 2800 mg 62041.d Aplikácia liekov: pemetrexed, parenterálne: od 2600 mg do menej ako 2800 mg  

62041.e Aplikácia liekov: pemetrexed, parenterálne: od 2800 mg do menej ako 3000 mg 62041.e Aplikácia liekov: pemetrexed, parenterálne: od 2800 mg do menej ako 3000 mg  

62041.f Aplikácia liekov: pemetrexed, parenterálne: od 3000 mg do menej ako 3300 mg 62041.f Aplikácia liekov: pemetrexed, parenterálne: od 3000 mg do menej ako 3300 mg  

62041.g Aplikácia liekov: pemetrexed, parenterálne: od 3300 mg do menej ako 3600 mg 62041.g Aplikácia liekov: pemetrexed, parenterálne: od 3300 mg do menej ako 3600 mg  

62041.h Aplikácia liekov: pemetrexed, parenterálne: od 3600 mg do menej ako 3900 mg 62041.h Aplikácia liekov: pemetrexed, parenterálne: od 3600 mg do menej ako 3900 mg  

62041.j Aplikácia liekov: pemetrexed, parenterálne: 3900 mg a viac 62041.j Aplikácia liekov: pemetrexed, parenterálne: 3900 mg a viac  

62053.0 Aplikácia liekov: lipozomálny cytarabin, intratekálne: od 25 mg do menej ako 50 mg 62053.0 Aplikácia liekov: lipozomálny cytarabin, intratekálne: od 25 mg do menej ako 50 mg  

62053.1 Aplikácia liekov: lipozomálny cytarabin, intratekálne: od 50 mg do menej ako 100 mg 62053.1 Aplikácia liekov: lipozomálny cytarabin, intratekálne: od 50 mg do menej ako 100 mg  

62053.2 Aplikácia liekov: lipozomálny cytarabin, intratekálne: od 100 mg do menej ako 150 mg 62053.2 Aplikácia liekov: lipozomálny cytarabin, intratekálne: od 100 mg do menej ako 150 mg  

62053.3 Aplikácia liekov: lipozomálny cytarabin, intratekálne: od 150 mg do menej ako 200 mg 62053.3 Aplikácia liekov: lipozomálny cytarabin, intratekálne: od 150 mg do menej ako 200 mg  

62053.4 Aplikácia liekov: lipozomálny cytarabin, intratekálne: 200 mg a viac 62053.4 Aplikácia liekov: lipozomálny cytarabin, intratekálne: 200 mg a viac  

62061.0 Aplikácia liekov: gemcitabín, parenterálne: od 8,5 g do menej ako 10,0 g 62061.0 Aplikácia liekov: gemcitabín, parenterálne: od 8,5 g do menej ako 10,0 g  

62061.1 Aplikácia liekov: gemcitabín, parenterálne: od 10,0 g do menej ako 11,5 g 62061.1 Aplikácia liekov: gemcitabín, parenterálne: od 10,0 g do menej ako 11,5 g  

62061.2 Aplikácia liekov: gemcitabín, parenterálne: od 11,5 g do menej ako 13,0 g 62061.2 Aplikácia liekov: gemcitabín, parenterálne: od 11,5 g do menej ako 13,0 g  

62061.3 Aplikácia liekov: gemcitabín, parenterálne: od 13,0 g do menej ako 14,5 g 62061.3 Aplikácia liekov: gemcitabín, parenterálne: od 13,0 g do menej ako 14,5 g  

62061.4 Aplikácia liekov: gemcitabín, parenterálne: 14,5 g a viac 62061.4 Aplikácia liekov: gemcitabín, parenterálne: 14,5 g a viac  

62071.0 Aplikácia liekov: azacitidin, parenterálne: od 150 mg do menej ako 225 mg 62071.0 Aplikácia liekov: azacytidin, parenterálne: od 150 mg do menej ako 225 mg  2)

62071.1 Aplikácia liekov: azacitidin, parenterálne: od 225 mg do menej ako 300 mg 62071.1 Aplikácia liekov: azacytidin, parenterálne: od 225 mg do menej ako 300 mg  2)

62071.2 Aplikácia liekov: azacitidin, parenterálne: od 300 mg do menej ako 375 mg 62071.2 Aplikácia liekov: azacytidin, parenterálne: od 300 mg do menej ako 375 mg  2)

62071.3 Aplikácia liekov: azacitidin, parenterálne: od 375 mg do menej ako 450 mg 62071.3 Aplikácia liekov: azacytidin, parenterálne: od 375 mg do menej ako 450 mg  2)

62071.4 Aplikácia liekov: azacitidin, parenterálne: od 450 mg do menej ako 600 mg 62071.4 Aplikácia liekov: azacytidin, parenterálne: od 450 mg do menej ako 600 mg  2)

62071.5 Aplikácia liekov: azacitidin, parenterálne: od 600 mg do menej ako 750 mg 62071.5 Aplikácia liekov: azacytidin, parenterálne: od 600 mg do menej ako 750 mg  2)

62071.6 Aplikácia liekov: azacitidin, parenterálne: od 750 mg do menej ako 900 mg 62071.6 Aplikácia liekov: azacytidin, parenterálne: od 750 mg do menej ako 900 mg  2)

62071.7 Aplikácia liekov: azacitidin, parenterálne: od 900 mg do menej ako 1200 mg 62071.7 Aplikácia liekov: azacytidin, parenterálne: od 900 mg do menej ako 1200 mg  2)

62071.8 Aplikácia liekov: azacitidin, parenterálne: od 1200 mg do menej ako 1500 mg 62071.8 Aplikácia liekov: azacytidin, parenterálne: od 1200 mg do menej ako 1500 mg  2)

62071.9 Aplikácia liekov: azacitidin, parenterálne: od 1500 mg do menej ako 1800 mg 62071.9 Aplikácia liekov: azacytidin, parenterálne: od 1500 mg do menej ako 1800 mg  2)

62071.a Aplikácia liekov: azacitidin, parenterálne: od 1800 mg do menej ako 2100 mg 62071.a Aplikácia liekov: azacytidin, parenterálne: od 1800 mg do menej ako 2100 mg  2)

62071.b Aplikácia liekov: azacitidin, parenterálne: od 2100 mg do menej ako 2400 mg 62071.b Aplikácia liekov: azacytidin, parenterálne: od 2100 mg do menej ako 2400 mg  2)

62071.c Aplikácia liekov: azacitidin, parenterálne: od 2400 mg do menej ako 2700 mg 62071.c Aplikácia liekov: azacytidin, parenterálne: od 2400 mg do menej ako 2700 mg  2)

62071.d Aplikácia liekov: azacitidin, parenterálne: od 2700 mg do menej ako 3000 mg 62071.d Aplikácia liekov: azacytidin, parenterálne: od 2700 mg do menej ako 3000 mg  2)

62071.e Aplikácia liekov: azacitidin, parenterálne: 3000 mg a viac 62071.e Aplikácia liekov: azacytidin, parenterálne: 3000 mg a viac  2)

62091.0 Aplikácia liekov: paklitaxel, parenterálne: od 180 mg do menej ako 240 mg 62091.0 Aplikácia liekov: paklitaxel, parenterálne: od 180 mg do menej ako 240 mg  

62091.1 Aplikácia liekov: paklitaxel, parenterálne: od 240 mg do menej ako 360 mg 62091.1 Aplikácia liekov: paklitaxel, parenterálne: od 240 mg do menej ako 360 mg  

62091.2 Aplikácia liekov: paklitaxel, parenterálne: od 360 mg do menej ako 480 mg 62091.2 Aplikácia liekov: paklitaxel, parenterálne: od 360 mg do menej ako 480 mg  

62091.3 Aplikácia liekov: paklitaxel, parenterálne: od 480 mg do menej ako 600 mg 62091.3 Aplikácia liekov: paklitaxel, parenterálne: od 480 mg do menej ako 600 mg  

62091.4 Aplikácia liekov: paklitaxel, parenterálne: od 600 mg do menej ako 720 mg 62091.4 Aplikácia liekov: paklitaxel, parenterálne: od 600 mg do menej ako 720 mg  

62091.5 Aplikácia liekov: paklitaxel, parenterálne: od 720 mg do menej ako 840 mg 62091.5 Aplikácia liekov: paklitaxel, parenterálne: od 720 mg do menej ako 840 mg  

62091.6 Aplikácia liekov: paklitaxel, parenterálne: 840 mg a viac 62091.6 Aplikácia liekov: paklitaxel, parenterálne: 840 mg a viac  

62101.0 Aplikácia liekov: docetaxel, parenterálne: od 50 mg do menej ako 80 mg 62101.0 Aplikácia liekov: docetaxel, parenterálne: od 50 mg do menej ako 80 mg  

62101.1 Aplikácia liekov: docetaxel, parenterálne: od 80 mg do menej ako 120 mg 62101.1 Aplikácia liekov: docetaxel, parenterálne: od 80 mg do menej ako 120 mg  

62101.2 Aplikácia liekov: docetaxel, parenterálne: od 120 mg do menej ako 160 mg 62101.2 Aplikácia liekov: docetaxel, parenterálne: od 120 mg do menej ako 160 mg  

62101.3 Aplikácia liekov: docetaxel, parenterálne: od 160 mg do menej ako 200 mg 62101.3 Aplikácia liekov: docetaxel, parenterálne: od 160 mg do menej ako 200 mg  

62101.4 Aplikácia liekov: docetaxel, parenterálne: od 200 mg do menej ako 240 mg 62101.4 Aplikácia liekov: docetaxel, parenterálne: od 200 mg do menej ako 240 mg  

62101.5 Aplikácia liekov: docetaxel, parenterálne: od 240 mg do menej ako 280 mg 62101.5 Aplikácia liekov: docetaxel, parenterálne: od 240 mg do menej ako 280 mg  

62101.6 Aplikácia liekov: docetaxel, parenterálne: od 280 mg do menej ako 320 mg 62101.6 Aplikácia liekov: docetaxel, parenterálne: od 280 mg do menej ako 320 mg  

62101.7 Aplikácia liekov: docetaxel, parenterálne: od 320 mg do menej ako 360 mg 62101.7 Aplikácia liekov: docetaxel, parenterálne: od 320 mg do menej ako 360 mg  

62101.8 Aplikácia liekov: docetaxel, parenterálne: od 360 mg do menej ako 400 mg 62101.8 Aplikácia liekov: docetaxel, parenterálne: od 360 mg do menej ako 400 mg  



62101.9 Aplikácia liekov: docetaxel, parenterálne: od 400 mg do menej ako 440 mg 62101.9 Aplikácia liekov: docetaxel, parenterálne: od 400 mg do menej ako 440 mg  

62101.a Aplikácia liekov: docetaxel, parenterálne: od 440 mg do menej ako 480 mg 62101.a Aplikácia liekov: docetaxel, parenterálne: od 440 mg do menej ako 480 mg  

62101.b Aplikácia liekov: docetaxel, parenterálne: 480 mg a viac 62101.b Aplikácia liekov: docetaxel, parenterálne: 480 mg a viac  

62111.0 Aplikácia liekov: trabektedín, parenterálne: od 0,25 mg do menej ako 0,50 mg 62111.0 Aplikácia liekov: trabektedín, parenterálne: od 0,25 mg do menej ako 0,50 mg  

62111.1 Aplikácia liekov: trabektedín, parenterálne: od 0,50 mg do menej ako 0,75 mg 62111.1 Aplikácia liekov: trabektedín, parenterálne: od 0,50 mg do menej ako 0,75 mg  

62111.2 Aplikácia liekov: trabektedín, parenterálne: od 0,75 mg do menej ako 1,00 mg 62111.2 Aplikácia liekov: trabektedín, parenterálne: od 0,75 mg do menej ako 1,00 mg  

62111.3 Aplikácia liekov: trabektedín, parenterálne: od 1,00 mg do menej ako 1,25 mg 62111.3 Aplikácia liekov: trabektedín, parenterálne: od 1,00 mg do menej ako 1,25 mg  

62111.4 Aplikácia liekov: trabektedín, parenterálne: od 1,25 mg do menej ako 1,50 mg 62111.4 Aplikácia liekov: trabektedín, parenterálne: od 1,25 mg do menej ako 1,50 mg  

62111.5 Aplikácia liekov: trabektedín, parenterálne: od 1,50 mg do menej ako 1,75 mg 62111.5 Aplikácia liekov: trabektedín, parenterálne: od 1,50 mg do menej ako 1,75 mg  

62111.6 Aplikácia liekov: trabektedín, parenterálne: od 1,75 mg do menej ako 2,00 mg 62111.6 Aplikácia liekov: trabektedín, parenterálne: od 1,75 mg do menej ako 2,00 mg  

62111.7 Aplikácia liekov: trabektedín, parenterálne: od 2,00 mg do menej ako 2,25 mg 62111.7 Aplikácia liekov: trabektedín, parenterálne: od 2,00 mg do menej ako 2,25 mg  

62111.8 Aplikácia liekov: trabektedín, parenterálne: od 2,25 mg do menej ako 2,50 mg 62111.8 Aplikácia liekov: trabektedín, parenterálne: od 2,25 mg do menej ako 2,50 mg  

62111.9 Aplikácia liekov: trabektedín, parenterálne: od 2,50 mg do menej ako 2,75 mg 62111.9 Aplikácia liekov: trabektedín, parenterálne: od 2,50 mg do menej ako 2,75 mg  

62111.a Aplikácia liekov: trabektedín, parenterálne: od 2,75 mg do menej ako 3,00 mg 62111.a Aplikácia liekov: trabektedín, parenterálne: od 2,75 mg do menej ako 3,00 mg  

62111.b Aplikácia liekov: trabektedín, parenterálne: od 3,00 mg do menej ako 3,25 mg 62111.b Aplikácia liekov: trabektedín, parenterálne: od 3,00 mg do menej ako 3,25 mg  

62111.c Aplikácia liekov: trabektedín, parenterálne: od 3,25 mg do menej ako 3,50 mg 62111.c Aplikácia liekov: trabektedín, parenterálne: od 3,25 mg do menej ako 3,50 mg  

62111.d Aplikácia liekov: trabektedín, parenterálne: od 3,50 mg do menej ako 4,00 mg 62111.d Aplikácia liekov: trabektedín, parenterálne: od 3,50 mg do menej ako 4,00 mg  

62111.e Aplikácia liekov: trabektedín, parenterálne: od 4,00 mg do menej ako 4,50 mg 62111.e Aplikácia liekov: trabektedín, parenterálne: od 4,00 mg do menej ako 4,50 mg  

62111.f Aplikácia liekov: trabektedín, parenterálne: od 4,50 mg do menej ako 5,00 mg 62111.f Aplikácia liekov: trabektedín, parenterálne: od 4,50 mg do menej ako 5,00 mg  

62111.g Aplikácia liekov: trabektedín, parenterálne: od 5,00 mg do menej ako 5,50 mg 62111.g Aplikácia liekov: trabektedín, parenterálne: od 5,00 mg do menej ako 5,50 mg  

62111.h Aplikácia liekov: trabektedín, parenterálne: od 5,50 mg do menej ako 6,00 mg 62111.h Aplikácia liekov: trabektedín, parenterálne: od 5,50 mg do menej ako 6,00 mg  

62111.j Aplikácia liekov: trabektedín, parenterálne: 6,00 mg a viac 62111.j Aplikácia liekov: trabektedín, parenterálne: 6,00 mg a viac  

62121.0 Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: od 10 mg do menej ako 20 mg 62121.0 Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: od 10 mg do menej ako 20 mg  

62121.1 Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: od 20 mg do menej ako 30 mg 62121.1 Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: od 20 mg do menej ako 30 mg  

62121.2 Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: od 30 mg do menej ako 40 mg 62121.2 Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: od 30 mg do menej ako 40 mg  

62121.3 Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: od 40 mg do menej ako 50 mg 62121.3 Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: od 40 mg do menej ako 50 mg  

62121.4 Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: od 50 mg do menej ako 60 mg 62121.4 Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: od 50 mg do menej ako 60 mg  

62121.5 Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: od 60 mg do menej ako 70 mg 62121.5 Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: od 60 mg do menej ako 70 mg  

62121.6 Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: od 70 mg do menej ako 80 mg 62121.6 Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: od 70 mg do menej ako 80 mg  

62121.7 Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: od 80 mg do menej ako 90 mg 62121.7 Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: od 80 mg do menej ako 90 mg  

62121.8 Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: od 90 mg do menej ako 100 mg 62121.8 Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: od 90 mg do menej ako 100 mg  

62121.9 Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: od 100 mg do menej ako 110 mg 62121.9 Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: od 100 mg do menej ako 110 mg  

62121.a Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: od 110 mg do menej ako 120 mg 62121.a Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: od 110 mg do menej ako 120 mg  

62121.b Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: od 120 mg do menej ako 140 mg 62121.b Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: od 120 mg do menej ako 140 mg  

62121.c Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: od 140 mg do menej ako 160 mg 62121.c Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: od 140 mg do menej ako 160 mg  

62121.d Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: od 160 mg do menej ako 180 mg 62121.d Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: od 160 mg do menej ako 180 mg  

62121.e Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: od 180 mg do menej ako 200 mg 62121.e Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: od 180 mg do menej ako 200 mg  

62121.f Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: od 200 mg do menej ako 220 mg 62121.f Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: od 200 mg do menej ako 220 mg  

62121.g Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: od 220 mg do menej ako 240 mg 62121.g Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: od 220 mg do menej ako 240 mg  

62121.h Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: od 240 mg do menej ako 260 mg 62121.h Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: od 240 mg do menej ako 260 mg  

62121.j Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: od 260 mg do menej ako 280 mg 62121.j Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: od 260 mg do menej ako 280 mg  

62121.k Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: od 280 mg do menej ako 300 mg 62121.k Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: od 280 mg do menej ako 300 mg  

62121.l Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: od 300 mg do menej ako 320 mg 62121.l Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: od 300 mg do menej ako 320 mg  

62121.m Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: 320 mg a viac 62121.m Aplikácia liekov: lipozomálny doxorubicín, parenterálne: 320 mg a viac  

62131.0 Aplikácia liekov: pegylovaný liposomálny doxorubicín, parenterálne: od 10 mg do menej ako 20 mg 62131.0 Aplikácia liekov: pegylovaný liposomálny doxorubicín, parenterálne: od 10 mg do menej ako 20 mg  

62131.1 Aplikácia liekov: pegylovaný liposomálny doxorubicín, parenterálne: od 20 mg do menej ako 30 mg 62131.1 Aplikácia liekov: pegylovaný liposomálny doxorubicín, parenterálne: od 20 mg do menej ako 30 mg  

62131.2 Aplikácia liekov: pegylovaný liposomálny doxorubicín, parenterálne: od 30 mg do menej ako 40 mg 62131.2 Aplikácia liekov: pegylovaný liposomálny doxorubicín, parenterálne: od 30 mg do menej ako 40 mg  



62131.3 Aplikácia liekov: pegylovaný liposomálny doxorubicín, parenterálne: od 40 mg do menej ako 50 mg 62131.3 Aplikácia liekov: pegylovaný liposomálny doxorubicín, parenterálne: od 40 mg do menej ako 50 mg  

62131.4 Aplikácia liekov: pegylovaný liposomálny doxorubicín, parenterálne: od 50 mg do menej ako 60 mg 62131.4 Aplikácia liekov: pegylovaný liposomálny doxorubicín, parenterálne: od 50 mg do menej ako 60 mg  

62131.5 Aplikácia liekov: pegylovaný liposomálny doxorubicín, parenterálne: od 60 mg do menej ako 70 mg 62131.5 Aplikácia liekov: pegylovaný liposomálny doxorubicín, parenterálne: od 60 mg do menej ako 70 mg  

62131.6 Aplikácia liekov: pegylovaný liposomálny doxorubicín, parenterálne: od 70 mg do menej ako 80 mg 62131.6 Aplikácia liekov: pegylovaný liposomálny doxorubicín, parenterálne: od 70 mg do menej ako 80 mg  

62131.7 Aplikácia liekov: pegylovaný liposomálny doxorubicín, parenterálne: od 80 mg do menej ako 90 mg 62131.7 Aplikácia liekov: pegylovaný liposomálny doxorubicín, parenterálne: od 80 mg do menej ako 90 mg  

62131.8 Aplikácia liekov: pegylovaný liposomálny doxorubicín, parenterálne: od 90 mg do menej ako 100 mg 62131.8 Aplikácia liekov: pegylovaný liposomálny doxorubicín, parenterálne: od 90 mg do menej ako 100 mg  

62131.9 Aplikácia liekov: pegylovaný liposomálny doxorubicín, parenterálne: od 100 mg do menej ako 110 mg 62131.9 Aplikácia liekov: pegylovaný liposomálny doxorubicín, parenterálne: od 100 mg do menej ako 110 mg  

62131.a Aplikácia liekov: pegylovaný liposomálny doxorubicín, parenterálne: od 110 mg do menej ako 120 mg 62131.a Aplikácia liekov: pegylovaný liposomálny doxorubicín, parenterálne: od 110 mg do menej ako 120 mg  

62131.b Aplikácia liekov: pegylovaný liposomálny doxorubicín, parenterálne: od 120 mg do menej ako 140 mg 62131.b Aplikácia liekov: pegylovaný liposomálny doxorubicín, parenterálne: od 120 mg do menej ako 140 mg  

62131.c Aplikácia liekov: pegylovaný liposomálny doxorubicín, parenterálne: od 140 mg do menej ako 160 mg 62131.c Aplikácia liekov: pegylovaný liposomálny doxorubicín, parenterálne: od 140 mg do menej ako 160 mg  

62131.d Aplikácia liekov: pegylovaný liposomálny doxorubicín, parenterálne: od 160 mg do menej ako 180 mg 62131.d Aplikácia liekov: pegylovaný liposomálny doxorubicín, parenterálne: od 160 mg do menej ako 180 mg  

62131.e Aplikácia liekov: pegylovaný liposomálny doxorubicín, parenterálne: od 180 mg do menej ako 200 mg 62131.e Aplikácia liekov: pegylovaný liposomálny doxorubicín, parenterálne: od 180 mg do menej ako 200 mg  

62131.f Aplikácia liekov: pegylovaný liposomálny doxorubicín, parenterálne: od 200 mg do menej ako 220 mg 62131.f Aplikácia liekov: pegylovaný liposomálny doxorubicín, parenterálne: od 200 mg do menej ako 220 mg  

62131.g Aplikácia liekov: pegylovaný liposomálny doxorubicín, parenterálne: od 220 mg do menej ako 240 mg 62131.g Aplikácia liekov: pegylovaný liposomálny doxorubicín, parenterálne: od 220 mg do menej ako 240 mg  

62131.h Aplikácia liekov: pegylovaný liposomálny doxorubicín, parenterálne: 240 mg a viac 62131.h Aplikácia liekov: pegylovaný liposomálny doxorubicín, parenterálne: 240 mg a viac  

62141.0 Aplikácia liekov: rituximab, parenterálne: od 150 mg do menej ako 250 mg 62141.0 Aplikácia liekov: rituximab, parenterálne: od 150 mg do menej ako 250 mg  

62141.1 Aplikácia liekov: rituximab, parenterálne: od 250 mg do menej ako 350 mg 62141.1 Aplikácia liekov: rituximab, parenterálne: od 250 mg do menej ako 350 mg  

62141.2 Aplikácia liekov: rituximab, parenterálne: od 350 mg do menej ako 450 mg 62141.2 Aplikácia liekov: rituximab, parenterálne: od 350 mg do menej ako 450 mg  

62141.3 Aplikácia liekov: rituximab, parenterálne: od 450 mg do menej ako 550 mg 62141.3 Aplikácia liekov: rituximab, parenterálne: od 450 mg do menej ako 550 mg  

62141.4 Aplikácia liekov: rituximab, parenterálne: od 550 mg do menej ako 650 mg 62141.4 Aplikácia liekov: rituximab, parenterálne: od 550 mg do menej ako 650 mg  

62141.5 Aplikácia liekov: rituximab, parenterálne: od 650 mg do menej ako 750 mg 62141.5 Aplikácia liekov: rituximab, parenterálne: od 650 mg do menej ako 750 mg  

62141.6 Aplikácia liekov: rituximab, parenterálne: od 750 mg do menej ako 850 mg 62141.6 Aplikácia liekov: rituximab, parenterálne: od 750 mg do menej ako 850 mg  

62141.7 Aplikácia liekov: rituximab, parenterálne: od 850 mg do menej ako 950 mg 62141.7 Aplikácia liekov: rituximab, parenterálne: od 850 mg do menej ako 950 mg  

62141.8 Aplikácia liekov: rituximab, parenterálne: od 950 mg do menej ako 1050 mg 62141.8 Aplikácia liekov: rituximab, parenterálne: od 950 mg do menej ako 1050 mg  

62141.9 Aplikácia liekov: rituximab, parenterálne: od 1050 mg do menej ako 1250 mg 62141.9 Aplikácia liekov: rituximab, parenterálne: od 1050 mg do menej ako 1250 mg  

62141.a Aplikácia liekov: rituximab, parenterálne: od 1250 mg do menej ako 1450 mg 62141.a Aplikácia liekov: rituximab, parenterálne: od 1250 mg do menej ako 1450 mg  

62141.b Aplikácia liekov: rituximab, parenterálne: od 1450 mg do menej ako 1650 mg 62141.b Aplikácia liekov: rituximab, parenterálne: od 1450 mg do menej ako 1650 mg  

62141.c Aplikácia liekov: rituximab, parenterálne: od 1650 mg do menej ako 1850 mg 62141.c Aplikácia liekov: rituximab, parenterálne: od 1650 mg do menej ako 1850 mg  

62141.d Aplikácia liekov: rituximab, parenterálne: od 1850 mg do menej ako 2050 mg 62141.d Aplikácia liekov: rituximab, parenterálne: od 1850 mg do menej ako 2050 mg  

62141.e Aplikácia liekov: rituximab, parenterálne: od 2050 mg do menej ako 2450 mg 62141.e Aplikácia liekov: rituximab, parenterálne: od 2050 mg do menej ako 2450 mg  

62141.f Aplikácia liekov: rituximab, parenterálne: od 2450 mg do menej ako 2850 mg 62141.f Aplikácia liekov: rituximab, parenterálne: od 2450 mg do menej ako 2850 mg  

62141.g Aplikácia liekov: rituximab, parenterálne: od 2850 mg do menej ako 3250 mg 62141.g Aplikácia liekov: rituximab, parenterálne: od 2850 mg do menej ako 3250 mg  

62141.h Aplikácia liekov: rituximab, parenterálne: od 3250 mg do menej ako 3650 mg 62141.h Aplikácia liekov: rituximab, parenterálne: od 3250 mg do menej ako 3650 mg  

62141.j Aplikácia liekov: rituximab, parenterálne: 3650 mg a viac 62141.j Aplikácia liekov: rituximab, parenterálne: 3650 mg a viac  

62151.0 Aplikácia liekov: trastuzumab, parenterálne: od 100 mg do menej ako 150 mg 62151.0 Aplikácia liekov: trastuzumab, parenterálne: od 100 mg do menej ako 150 mg  

62151.1 Aplikácia liekov: trastuzumab, parenterálne: od 150 mg do menej ako 200 mg 62151.1 Aplikácia liekov: trastuzumab, parenterálne: od 150 mg do menej ako 200 mg  

62151.2 Aplikácia liekov: trastuzumab, parenterálne: od 200 mg do menej ako 250 mg 62151.2 Aplikácia liekov: trastuzumab, parenterálne: od 200 mg do menej ako 250 mg  

62151.3 Aplikácia liekov: trastuzumab, parenterálne: od 250 mg do menej ako 300 mg 62151.3 Aplikácia liekov: trastuzumab, parenterálne: od 250 mg do menej ako 300 mg  

62151.4 Aplikácia liekov: trastuzumab, parenterálne: od 300 mg do menej ako 350 mg 62151.4 Aplikácia liekov: trastuzumab, parenterálne: od 300 mg do menej ako 350 mg  

62151.5 Aplikácia liekov: trastuzumab, parenterálne: od 350 mg do menej ako 400 mg 62151.5 Aplikácia liekov: trastuzumab, parenterálne: od 350 mg do menej ako 400 mg  



62151.6 Aplikácia liekov: trastuzumab, parenterálne: od 400 mg do menej ako 450 mg 62151.6 Aplikácia liekov: trastuzumab, parenterálne: od 400 mg do menej ako 450 mg  

62151.7 Aplikácia liekov: trastuzumab, parenterálne: od 450 mg do menej ako 500 mg 62151.7 Aplikácia liekov: trastuzumab, parenterálne: od 450 mg do menej ako 500 mg  

62151.8 Aplikácia liekov: trastuzumab, parenterálne: od 500 mg do menej ako 600 mg 62151.8 Aplikácia liekov: trastuzumab, parenterálne: od 500 mg do menej ako 600 mg  

62151.9 Aplikácia liekov: trastuzumab, parenterálne: od 600 mg do menej ako 700 mg 62151.9 Aplikácia liekov: trastuzumab, parenterálne: od 600 mg do menej ako 700 mg  

62151.a Aplikácia liekov: trastuzumab, parenterálne: od 700 mg do menej ako 800 mg 62151.a Aplikácia liekov: trastuzumab, parenterálne: od 700 mg do menej ako 800 mg  

62151.b Aplikácia liekov: trastuzumab, parenterálne: od 800 mg do menej ako 900 mg 62151.b Aplikácia liekov: trastuzumab, parenterálne: od 800 mg do menej ako 900 mg  

62151.c Aplikácia liekov: trastuzumab, parenterálne: od 900 mg do menej ako 1000 mg 62151.c Aplikácia liekov: trastuzumab, parenterálne: od 900 mg do menej ako 1000 mg  

62151.d Aplikácia liekov: trastuzumab, parenterálne: od 1000 mg do menej ako 1200 mg 62151.d Aplikácia liekov: trastuzumab, parenterálne: od 1000 mg do menej ako 1200 mg  

62151.e Aplikácia liekov: trastuzumab, parenterálne: od 1200 mg do menej ako 1400 mg 62151.e Aplikácia liekov: trastuzumab, parenterálne: od 1200 mg do menej ako 1400 mg  

62151.f Aplikácia liekov: trastuzumab, parenterálne: od 1400 mg do menej ako 1600 mg 62151.f Aplikácia liekov: trastuzumab, parenterálne: od 1400 mg do menej ako 1600 mg  

62151.g Aplikácia liekov: trastuzumab, parenterálne: 1600 mg a viac 62151.g Aplikácia liekov: trastuzumab, parenterálne: 1600 mg a viac  

62161.0 Aplikácia liekov: alemtuzumab, parenterálne: od 30 mg do menej ako 60 mg 62161.0 Aplikácia liekov: alemtuzumab, parenterálne: od 30 mg do menej ako 60 mg  

62161.1 Aplikácia liekov: alemtuzumab, parenterálne: od 60 mg do menej ako 90 mg 62161.1 Aplikácia liekov: alemtuzumab, parenterálne: od 60 mg do menej ako 90 mg  

62161.2 Aplikácia liekov: alemtuzumab, parenterálne: od 90 mg do menej ako 120 mg 62161.2 Aplikácia liekov: alemtuzumab, parenterálne: od 90 mg do menej ako 120 mg  

62161.3 Aplikácia liekov: alemtuzumab, parenterálne: od 120 mg do menej ako 150 mg 62161.3 Aplikácia liekov: alemtuzumab, parenterálne: od 120 mg do menej ako 150 mg  

62161.4 Aplikácia liekov: alemtuzumab, parenterálne: od 150 mg do menej ako 180 mg 62161.4 Aplikácia liekov: alemtuzumab, parenterálne: od 150 mg do menej ako 180 mg  

62161.5 Aplikácia liekov: alemtuzumab, parenterálne: od 180 mg do menej ako 210 mg 62161.5 Aplikácia liekov: alemtuzumab, parenterálne: od 180 mg do menej ako 210 mg  

62161.6 Aplikácia liekov: alemtuzumab, parenterálne: od 210 mg do menej ako 240 mg 62161.6 Aplikácia liekov: alemtuzumab, parenterálne: od 210 mg do menej ako 240 mg  

62161.7 Aplikácia liekov: alemtuzumab, parenterálne: od 240 mg do menej ako 270 mg 62161.7 Aplikácia liekov: alemtuzumab, parenterálne: od 240 mg do menej ako 270 mg  

62161.8 Aplikácia liekov: alemtuzumab, parenterálne: od 270 mg do menej ako 300 mg 62161.8 Aplikácia liekov: alemtuzumab, parenterálne: od 270 mg do menej ako 300 mg  

62161.9 Aplikácia liekov: alemtuzumab, parenterálne: od 300 mg do menej ako 330 mg 62161.9 Aplikácia liekov: alemtuzumab, parenterálne: od 300 mg do menej ako 330 mg  

62161.a Aplikácia liekov: alemtuzumab, parenterálne: od 330 mg do menej ako 390 mg 62161.a Aplikácia liekov: alemtuzumab, parenterálne: od 330 mg do menej ako 390 mg  

62161.b Aplikácia liekov: alemtuzumab, parenterálne: od 390 mg do menej ako 450 mg 62161.b Aplikácia liekov: alemtuzumab, parenterálne: od 390 mg do menej ako 450 mg  

62161.c Aplikácia liekov: alemtuzumab, parenterálne: od 450 mg do menej ako 510 mg 62161.c Aplikácia liekov: alemtuzumab, parenterálne: od 450 mg do menej ako 510 mg  

62161.d Aplikácia liekov: alemtuzumab, parenterálne: od 510 mg do menej ako 570 mg 62161.d Aplikácia liekov: alemtuzumab, parenterálne: od 510 mg do menej ako 570 mg  

62161.e Aplikácia liekov: alemtuzumab, parenterálne: 570 mg a viac 62161.e Aplikácia liekov: alemtuzumab, parenterálne: 570 mg a viac  

62171.0 Aplikácia liekov: cetuximab, parenterálne: od 250 mg do menej ako 350 mg 62171.0 Aplikácia liekov: cetuximab, parenterálne: od 250 mg do menej ako 350 mg  

62171.1 Aplikácia liekov: cetuximab, parenterálne: od 350 mg do menej ako 450 mg 62171.1 Aplikácia liekov: cetuximab, parenterálne: od 350 mg do menej ako 450 mg  

62171.2 Aplikácia liekov: cetuximab, parenterálne: od 450 mg do menej ako 550 mg 62171.2 Aplikácia liekov: cetuximab, parenterálne: od 450 mg do menej ako 550 mg  

62171.3 Aplikácia liekov: cetuximab, parenterálne: od 550 mg do menej ako 650 mg 62171.3 Aplikácia liekov: cetuximab, parenterálne: od 550 mg do menej ako 650 mg  

62171.4 Aplikácia liekov: cetuximab, parenterálne: od 650 mg do menej ako 750 mg 62171.4 Aplikácia liekov: cetuximab, parenterálne: od 650 mg do menej ako 750 mg  

62171.5 Aplikácia liekov: cetuximab, parenterálne: od 750 mg do menej ako 850 mg 62171.5 Aplikácia liekov: cetuximab, parenterálne: od 750 mg do menej ako 850 mg  

62171.6 Aplikácia liekov: cetuximab, parenterálne: od 850 mg do menej ako 1050 mg 62171.6 Aplikácia liekov: cetuximab, parenterálne: od 850 mg do menej ako 1050 mg  

62171.7 Aplikácia liekov: cetuximab, parenterálne: od 1050 mg do menej ako 1250 mg 62171.7 Aplikácia liekov: cetuximab, parenterálne: od 1050 mg do menej ako 1250 mg  

62171.8 Aplikácia liekov: cetuximab, parenterálne: od 1250 mg do menej ako 1450 mg 62171.8 Aplikácia liekov: cetuximab, parenterálne: od 1250 mg do menej ako 1450 mg  

62171.9 Aplikácia liekov: cetuximab, parenterálne: od 1450 mg do menej ako 1650 mg 62171.9 Aplikácia liekov: cetuximab, parenterálne: od 1450 mg do menej ako 1650 mg  

62171.a Aplikácia liekov: cetuximab, parenterálne: od 1650 mg do menej ako 1850 mg 62171.a Aplikácia liekov: cetuximab, parenterálne: od 1650 mg do menej ako 1850 mg  

62171.b Aplikácia liekov: cetuximab, parenterálne: od 1850 mg do menej ako 2150 mg 62171.b Aplikácia liekov: cetuximab, parenterálne: od 1850 mg do menej ako 2150 mg  

62171.c Aplikácia liekov: cetuximab, parenterálne: od 2150 mg do menej ako 2450 mg 62171.c Aplikácia liekov: cetuximab, parenterálne: od 2150 mg do menej ako 2450 mg  

62171.d Aplikácia liekov: cetuximab, parenterálne: od 2450 mg do menej ako 2750 mg 62171.d Aplikácia liekov: cetuximab, parenterálne: od 2450 mg do menej ako 2750 mg  

62171.e Aplikácia liekov: cetuximab, parenterálne: od 2750 mg do menej ako 3050 mg 62171.e Aplikácia liekov: cetuximab, parenterálne: od 2750 mg do menej ako 3050 mg  

62171.f Aplikácia liekov: cetuximab, parenterálne: od 3050 mg do menej ako 3350 mg 62171.f Aplikácia liekov: cetuximab, parenterálne: od 3050 mg do menej ako 3350 mg  

62171.g Aplikácia liekov: cetuximab, parenterálne: 3350 mg a viac 62171.g Aplikácia liekov: cetuximab, parenterálne: 3350 mg a viac  

62181.0 Aplikácia liekov: bevacizumab, parenterálne: od 150 mg do menej ako 250 mg 62181.0 Aplikácia liekov: bevacizumab, parenterálne: od 150 mg do menej ako 250 mg  

62181.1 Aplikácia liekov: bevacizumab, parenterálne: od 250 mg do menej ako 350 mg 62181.1 Aplikácia liekov: bevacizumab, parenterálne: od 250 mg do menej ako 350 mg  

62181.2 Aplikácia liekov: bevacizumab, parenterálne: od 350 mg do menej ako 450 mg 62181.2 Aplikácia liekov: bevacizumab, parenterálne: od 350 mg do menej ako 450 mg  

62181.3 Aplikácia liekov: bevacizumab, parenterálne: od 450 mg do menej ako 550 mg 62181.3 Aplikácia liekov: bevacizumab, parenterálne: od 450 mg do menej ako 550 mg  

62181.4 Aplikácia liekov: bevacizumab, parenterálne: od 550 mg do menej ako 650 mg 62181.4 Aplikácia liekov: bevacizumab, parenterálne: od 550 mg do menej ako 650 mg  

62181.5 Aplikácia liekov: bevacizumab, parenterálne: od 650 mg do menej ako 750 mg 62181.5 Aplikácia liekov: bevacizumab, parenterálne: od 650 mg do menej ako 750 mg  

62181.6 Aplikácia liekov: bevacizumab, parenterálne: od 750 mg do menej ako 850 mg 62181.6 Aplikácia liekov: bevacizumab, parenterálne: od 750 mg do menej ako 850 mg  



62181.7 Aplikácia liekov: bevacizumab, parenterálne: od 850 mg do menej ako 950 mg 62181.7 Aplikácia liekov: bevacizumab, parenterálne: od 850 mg do menej ako 950 mg  

62181.8 Aplikácia liekov: bevacizumab, parenterálne: od 950 mg do menej ako 1150 mg 62181.8 Aplikácia liekov: bevacizumab, parenterálne: od 950 mg do menej ako 1150 mg  

62181.9 Aplikácia liekov: bevacizumab, parenterálne: od 1150 mg do menej ako 1350 mg 62181.9 Aplikácia liekov: bevacizumab, parenterálne: od 1150 mg do menej ako 1350 mg  

62181.a Aplikácia liekov: bevacizumab, parenterálne: od 1350 mg do menej ako 1550 mg 62181.a Aplikácia liekov: bevacizumab, parenterálne: od 1350 mg do menej ako 1550 mg  

62181.b Aplikácia liekov: bevacizumab, parenterálne: od 1550 mg do menej ako 1750 mg 62181.b Aplikácia liekov: bevacizumab, parenterálne: od 1550 mg do menej ako 1750 mg  

62181.c Aplikácia liekov: bevacizumab, parenterálne: od 1750 mg do menej ako 1950 mg 62181.c Aplikácia liekov: bevacizumab, parenterálne: od 1750 mg do menej ako 1950 mg  

62181.d Aplikácia liekov: bevacizumab, parenterálne: od 1950 mg do menej ako 2350 mg 62181.d Aplikácia liekov: bevacizumab, parenterálne: od 1950 mg do menej ako 2350 mg  

62181.e Aplikácia liekov: bevacizumab, parenterálne: od 2350 mg do menej ako 2750 mg 62181.e Aplikácia liekov: bevacizumab, parenterálne: od 2350 mg do menej ako 2750 mg  

62181.f Aplikácia liekov: bevacizumab, parenterálne: 2750 mg a viac 62181.f Aplikácia liekov: bevacizumab, parenterálne: 2750 mg a viac  

62302.0 Aplikácia liekov: imatinib, perorálne: od 800 mg do menej ako 1200 mg 62302.0 Aplikácia liekov: imatinib, perorálne: od 800 mg do menej ako 1200 mg  

62302.1 Aplikácia liekov: imatinib, perorálne: od 1200 mg do menej ako 2000 mg 62302.1 Aplikácia liekov: imatinib, perorálne: od 1200 mg do menej ako 2000 mg  

62302.2 Aplikácia liekov: imatinib, perorálne: od 2000 mg do menej ako 2800 mg 62302.2 Aplikácia liekov: imatinib, perorálne: od 2000 mg do menej ako 2800 mg  

62302.3 Aplikácia liekov: imatinib, perorálne: od 2800 mg do menej ako 4000 mg 62302.3 Aplikácia liekov: imatinib, perorálne: od 2800 mg do menej ako 4000 mg  

62302.4 Aplikácia liekov: imatinib, perorálne: od 4000 mg do menej ako 5200 mg 62302.4 Aplikácia liekov: imatinib, perorálne: od 4000 mg do menej ako 5200 mg  

62302.5 Aplikácia liekov: imatinib, perorálne: od 5200 mg do menej ako 6400 mg 62302.5 Aplikácia liekov: imatinib, perorálne: od 5200 mg do menej ako 6400 mg  

62302.6 Aplikácia liekov: imatinib, perorálne: od 6400 mg do menej ako 7600 mg 62302.6 Aplikácia liekov: imatinib, perorálne: od 6400 mg do menej ako 7600 mg  

62302.7 Aplikácia liekov: imatinib, perorálne: od 7600 mg do menej ako 8800 mg 62302.7 Aplikácia liekov: imatinib, perorálne: od 7600 mg do menej ako 8800 mg  

62302.8 Aplikácia liekov: imatinib, perorálne: od 8800 mg do menej ako 11200 mg 62302.8 Aplikácia liekov: imatinib, perorálne: od 8800 mg do menej ako 11200 mg  

62302.9 Aplikácia liekov: imatinib, perorálne: od 11200 mg do menej ako 13600 mg 62302.9 Aplikácia liekov: imatinib, perorálne: od 11200 mg do menej ako 13600 mg  

62302.a Aplikácia liekov: imatinib, perorálne: od 13600 mg do menej ako 16000 mg 62302.a Aplikácia liekov: imatinib, perorálne: od 13600 mg do menej ako 16000 mg  

62302.b Aplikácia liekov: imatinib, perorálne: od 16000 mg do menej ako 18400 mg 62302.b Aplikácia liekov: imatinib, perorálne: od 16000 mg do menej ako 18400 mg  

62302.c Aplikácia liekov: imatinib, perorálne: od 18400 mg do menej ako 20800 mg 62302.c Aplikácia liekov: imatinib, perorálne: od 18400 mg do menej ako 20800 mg  

62302.d Aplikácia liekov: imatinib, perorálne: od 20800 mg do menej ako 23200 mg 62302.d Aplikácia liekov: imatinib, perorálne: od 20800 mg do menej ako 23200 mg  

62302.e Aplikácia liekov: imatinib, perorálne: od 23200 mg do menej ako 25600 mg 62302.e Aplikácia liekov: imatinib, perorálne: od 23200 mg do menej ako 25600 mg  

62302.f Aplikácia liekov: imatinib, perorálne: od 25600 mg do menej ako 30400 mg 62302.f Aplikácia liekov: imatinib, perorálne: od 25600 mg do menej ako 30400 mg  

62302.g Aplikácia liekov: imatinib, perorálne: od 30400 mg do menej ako 35200 mg 62302.g Aplikácia liekov: imatinib, perorálne: od 30400 mg do menej ako 35200 mg  

62302.h Aplikácia liekov: imatinib, perorálne: 35200 mg a viac 62302.h Aplikácia liekov: imatinib, perorálne: 35200 mg a viac  

62311.0 Aplikácia liekov: topotekan, parenterálne: od 2,0 mg do menej ako 3,0 mg 62311.0 Aplikácia liekov: topotekan, parenterálne: od 2,0 mg do menej ako 3,0 mg  

62311.1 Aplikácia liekov: topotekan, parenterálne: od 3,0 mg do menej ako 4,5 mg 62311.1 Aplikácia liekov: topotekan, parenterálne: od 3,0 mg do menej ako 4,5 mg  

62311.2 Aplikácia liekov: topotekan, parenterálne: od 4,5 mg do menej ako 6,0 mg 62311.2 Aplikácia liekov: topotekan, parenterálne: od 4,5 mg do menej ako 6,0 mg  

62311.3 Aplikácia liekov: topotekan, parenterálne: od 6,0 mg do menej ako 9,0 mg 62311.3 Aplikácia liekov: topotekan, parenterálne: od 6,0 mg do menej ako 9,0 mg  

62311.4 Aplikácia liekov: topotekan, parenterálne: od 9,0 mg do menej ako 12,0 mg 62311.4 Aplikácia liekov: topotekan, parenterálne: od 9,0 mg do menej ako 12,0 mg  

62311.5 Aplikácia liekov: topotekan, parenterálne: od 12,0 mg do menej ako 15,0 mg 62311.5 Aplikácia liekov: topotekan, parenterálne: od 12,0 mg do menej ako 15,0 mg  

62311.6 Aplikácia liekov: topotekan, parenterálne: od 15,0 mg do menej ako 18,0 mg 62311.6 Aplikácia liekov: topotekan, parenterálne: od 15,0 mg do menej ako 18,0 mg  

62311.7 Aplikácia liekov: topotekan, parenterálne: od 18,0 mg do menej ako 21,0 mg 62311.7 Aplikácia liekov: topotekan, parenterálne: od 18,0 mg do menej ako 21,0 mg  

62311.8 Aplikácia liekov: topotekan, parenterálne: od 21,0 mg do menej ako 24,0 mg 62311.8 Aplikácia liekov: topotekan, parenterálne: od 21,0 mg do menej ako 24,0 mg  

62311.9 Aplikácia liekov: topotekan, parenterálne: od 24,0 mg do menej ako 27,0 mg 62311.9 Aplikácia liekov: topotekan, parenterálne: od 24,0 mg do menej ako 27,0 mg  

62311.a Aplikácia liekov: topotekan, parenterálne: od 27,0 mg do menej ako 30,0 mg 62311.a Aplikácia liekov: topotekan, parenterálne: od 27,0 mg do menej ako 30,0 mg  

62311.b Aplikácia liekov: topotekan, parenterálne: 30,0 mg a viac 62311.b Aplikácia liekov: topotekan, parenterálne: 30,0 mg a viac  

62321.0 Aplikácia liekov: irinotekan, parenterálne: od 400 mg do menej ako 500 mg 62321.0 Aplikácia liekov: irinotekan, parenterálne: od 400 mg do menej ako 500 mg  

62321.1 Aplikácia liekov: irinotekan, parenterálne: od 500 mg do menej ako 600 mg 62321.1 Aplikácia liekov: irinotekan, parenterálne: od 500 mg do menej ako 600 mg  

62321.2 Aplikácia liekov: irinotekan, parenterálne: od 600 mg do menej ako 700 mg 62321.2 Aplikácia liekov: irinotekan, parenterálne: od 600 mg do menej ako 700 mg  

62321.3 Aplikácia liekov: irinotekan, parenterálne: od 700 mg do menej ako 800 mg 62321.3 Aplikácia liekov: irinotekan, parenterálne: od 700 mg do menej ako 800 mg  

62321.4 Aplikácia liekov: irinotekan, parenterálne: od 800 mg do menej ako 900 mg 62321.4 Aplikácia liekov: irinotekan, parenterálne: od 800 mg do menej ako 900 mg  

62321.5 Aplikácia liekov: irinotekan, parenterálne: od 900 mg do menej ako 1000 mg 62321.5 Aplikácia liekov: irinotekan, parenterálne: od 900 mg do menej ako 1000 mg  

62321.6 Aplikácia liekov: irinotekan, parenterálne: od 1000 mg do menej ako 1100 mg 62321.6 Aplikácia liekov: irinotekan, parenterálne: od 1000 mg do menej ako 1100 mg  

62321.7 Aplikácia liekov: irinotekan, parenterálne: od 1100 mg do menej ako 1200 mg 62321.7 Aplikácia liekov: irinotekan, parenterálne: od 1100 mg do menej ako 1200 mg  

62321.8 Aplikácia liekov: irinotekan, parenterálne: od 1200 mg do menej ako 1300 mg 62321.8 Aplikácia liekov: irinotekan, parenterálne: od 1200 mg do menej ako 1300 mg  

62321.9 Aplikácia liekov: irinotekan, parenterálne: od 1300 mg do menej ako 1400 mg 62321.9 Aplikácia liekov: irinotekan, parenterálne: od 1300 mg do menej ako 1400 mg  

62321.a Aplikácia liekov: irinotekan, parenterálne: 1400 mg a viac 62321.a Aplikácia liekov: irinotekan, parenterálne: 1400 mg a viac  



62331.0 Aplikácia liekov: bortezomib, parenterálne: od 1,5 mg do menej ako 2,5 mg 62331.0 Aplikácia liekov: bortezomib, parenterálne: od 1,5 mg do menej ako 2,5 mg  

62331.1 Aplikácia liekov: bortezomib, parenterálne: od 2,5 mg do menej ako 3,5 mg 62331.1 Aplikácia liekov: bortezomib, parenterálne: od 2,5 mg do menej ako 3,5 mg  

62331.2 Aplikácia liekov: bortezomib, parenterálne: od 3,5 mg do menej ako 4,5 mg 62331.2 Aplikácia liekov: bortezomib, parenterálne: od 3,5 mg do menej ako 4,5 mg  

62331.3 Aplikácia liekov: bortezomib, parenterálne: od 4,5 mg do menej ako 5,5 mg 62331.3 Aplikácia liekov: bortezomib, parenterálne: od 4,5 mg do menej ako 5,5 mg  

62331.4 Aplikácia liekov: bortezomib, parenterálne: od 5,5 mg do menej ako 6,5 mg 62331.4 Aplikácia liekov: bortezomib, parenterálne: od 5,5 mg do menej ako 6,5 mg  

62331.5 Aplikácia liekov: bortezomib, parenterálne: od 6,5 mg do menej ako 7,5 mg 62331.5 Aplikácia liekov: bortezomib, parenterálne: od 6,5 mg do menej ako 7,5 mg  

62331.6 Aplikácia liekov: bortezomib, parenterálne: od 7,5 mg do menej ako 8,5 mg 62331.6 Aplikácia liekov: bortezomib, parenterálne: od 7,5 mg do menej ako 8,5 mg  

62331.7 Aplikácia liekov: bortezomib, parenterálne: od 8,5 mg do menej ako 9,5 mg 62331.7 Aplikácia liekov: bortezomib, parenterálne: od 8,5 mg do menej ako 9,5 mg  

62331.8 Aplikácia liekov: bortezomib, parenterálne: od 9,5 mg do menej ako 10,5 mg 62331.8 Aplikácia liekov: bortezomib, parenterálne: od 9,5 mg do menej ako 10,5 mg  

62331.9 Aplikácia liekov: bortezomib, parenterálne: od 10,5 mg do menej ako 11,5 mg 62331.9 Aplikácia liekov: bortezomib, parenterálne: od 10,5 mg do menej ako 11,5 mg  

62331.a Aplikácia liekov: bortezomib, parenterálne: od 11,5 mg do menej ako 13,5 mg 62331.a Aplikácia liekov: bortezomib, parenterálne: od 11,5 mg do menej ako 13,5 mg  

62331.b Aplikácia liekov: bortezomib, parenterálne: od 13,5 mg do menej ako 15,5 mg 62331.b Aplikácia liekov: bortezomib, parenterálne: od 13,5 mg do menej ako 15,5 mg  

62331.c Aplikácia liekov: bortezomib, parenterálne: od 15,5 mg do menej ako 17,5 mg 62331.c Aplikácia liekov: bortezomib, parenterálne: od 15,5 mg do menej ako 17,5 mg  

62331.d Aplikácia liekov: bortezomib, parenterálne: od 17,5 mg do menej ako 19,5 mg 62331.d Aplikácia liekov: bortezomib, parenterálne: od 17,5 mg do menej ako 19,5 mg  

62331.e Aplikácia liekov: bortezomib, parenterálne: od 19,5 mg do menej ako 21,5 mg 62331.e Aplikácia liekov: bortezomib, parenterálne: od 19,5 mg do menej ako 21,5 mg  

62331.f Aplikácia liekov: bortezomib, parenterálne: od 21,5 mg do menej ako 23,5 mg 62331.f Aplikácia liekov: bortezomib, parenterálne: od 21,5 mg do menej ako 23,5 mg  

62331.g Aplikácia liekov: bortezomib, parenterálne: od 23,5 mg do menej ako 25,5 mg 62331.g Aplikácia liekov: bortezomib, parenterálne: od 23,5 mg do menej ako 25,5 mg  

62331.h Aplikácia liekov: bortezomib, parenterálne: od 25,5 mg do menej ako 27,5 mg 62331.h Aplikácia liekov: bortezomib, parenterálne: od 25,5 mg do menej ako 27,5 mg  

62331.j Aplikácia liekov: bortezomib, parenterálne: od 27,5 mg do menej ako 29,5 mg 62331.j Aplikácia liekov: bortezomib, parenterálne: od 27,5 mg do menej ako 29,5 mg  

62331.k Aplikácia liekov: bortezomib, parenterálne: 29,5 mg a viac 62331.k Aplikácia liekov: bortezomib, parenterálne: 29,5 mg a viac  

62341.0 Aplikácia liekov: filgrastím, parenterálne: od 70 mil. m.j. do menej ako 130 mil. m.j. 62341.0 Aplikácia liekov: filgrastím, parenterálne: od 70 mil. m.j. do menej ako 130 mil. m.j.  

62341.1 Aplikácia liekov: filgrastím, parenterálne: od 130 mil. m.j. do menej ako 190 mil. m.j. 62341.1 Aplikácia liekov: filgrastím, parenterálne: od 130 mil. m.j. do menej ako 190 mil. m.j.  

62341.2 Aplikácia liekov: filgrastím, parenterálne: od 190 mil. m.j. do menej ako 250 mil. m.j. 62341.2 Aplikácia liekov: filgrastím, parenterálne: od 190 mil. m.j. do menej ako 250 mil. m.j.  

62341.3 Aplikácia liekov: filgrastím, parenterálne: od 250 mil. m.j. do menej ako 350 mil. m.j. 62341.3 Aplikácia liekov: filgrastím, parenterálne: od 250 mil. m.j. do menej ako 350 mil. m.j.  

62341.4 Aplikácia liekov: filgrastím, parenterálne: od 350 mil. m.j. do menej ako 450 mil. m.j. 62341.4 Aplikácia liekov: filgrastím, parenterálne: od 350 mil. m.j. do menej ako 450 mil. m.j.  

62341.5 Aplikácia liekov: filgrastím, parenterálne: od 450 mil. m.j. do menej ako 550 mil. m.j. 62341.5 Aplikácia liekov: filgrastím, parenterálne: od 450 mil. m.j. do menej ako 550 mil. m.j.  

62341.6 Aplikácia liekov: filgrastím, parenterálne: od 550 mil. m.j. do menej ako 650 mil. m.j. 62341.6 Aplikácia liekov: filgrastím, parenterálne: od 550 mil. m.j. do menej ako 650 mil. m.j.  

62341.7 Aplikácia liekov: filgrastím, parenterálne: od 650 mil. m.j. do menej ako 750 mil. m.j. 62341.7 Aplikácia liekov: filgrastím, parenterálne: od 650 mil. m.j. do menej ako 750 mil. m.j.  

62341.8 Aplikácia liekov: filgrastím, parenterálne: od 750 mil. m.j. do menej ako 850 mil. m.j. 62341.8 Aplikácia liekov: filgrastím, parenterálne: od 750 mil. m.j. do menej ako 850 mil. m.j.  

62341.9 Aplikácia liekov: filgrastím, parenterálne: od 850 mil. m.j. do menej ako 950 mil. m.j. 62341.9 Aplikácia liekov: filgrastím, parenterálne: od 850 mil. m.j. do menej ako 950 mil. m.j.  

62341.a Aplikácia liekov: filgrastím, parenterálne: od 950 mil. m.j. do menej ako 1050 mil. m.j. 62341.a Aplikácia liekov: filgrastím, parenterálne: od 950 mil. m.j. do menej ako 1050 mil. m.j.  

62341.b Aplikácia liekov: filgrastím, parenterálne: od 1050 mil. m.j. do menej ako 1250 mil. m.j. 62341.b Aplikácia liekov: filgrastím, parenterálne: od 1050 mil. m.j. do menej ako 1250 mil. m.j.  

62341.c Aplikácia liekov: filgrastím, parenterálne: od 1250 mil. m.j. do menej ako 1450 mil. m.j. 62341.c Aplikácia liekov: filgrastím, parenterálne: od 1250 mil. m.j. do menej ako 1450 mil. m.j.  

62341.d Aplikácia liekov: filgrastím, parenterálne: od 1450 mil. m.j. do menej ako 1650 mil. m.j. 62341.d Aplikácia liekov: filgrastím, parenterálne: od 1450 mil. m.j. do menej ako 1650 mil. m.j.  

62341.e Aplikácia liekov: filgrastím, parenterálne: od 1650 mil. m.j. do menej ako 1850 mil. m.j. 62341.e Aplikácia liekov: filgrastím, parenterálne: od 1650 mil. m.j. do menej ako 1850 mil. m.j.  

62341.f Aplikácia liekov: filgrastím, parenterálne: od 1850 mil. m.j. do menej ako 2050 mil. m.j. 62341.f Aplikácia liekov: filgrastím, parenterálne: od 1850 mil. m.j. do menej ako 2050 mil. m.j.  

62341.g Aplikácia liekov: filgrastím, parenterálne: od 2050 mil. m.j. do menej ako 2250 mil. m.j. 62341.g Aplikácia liekov: filgrastím, parenterálne: od 2050 mil. m.j. do menej ako 2250 mil. m.j.  

62341.h Aplikácia liekov: filgrastím, parenterálne: od 2250 mil. m.j. do menej ako 2450 mil. m.j. 62341.h Aplikácia liekov: filgrastím, parenterálne: od 2250 mil. m.j. do menej ako 2450 mil. m.j.  

62341.j Aplikácia liekov: filgrastím, parenterálne: 2450 mil. m.j. a viac 62341.j Aplikácia liekov: filgrastím, parenterálne: 2450 mil. m.j. a viac  

62351.0 Aplikácia liekov: lenograstím, parenterálne: od 75 mil. m.j. do menej ako 150 mil. m.j. 62351.0 Aplikácia liekov: lenograstím, parenterálne: od 75 mil. m.j. do menej ako 150 mil. m.j.  

62351.1 Aplikácia liekov: lenograstím, parenterálne: od 150 mil. m.j. do menej ako 225 mil. m.j. 62351.1 Aplikácia liekov: lenograstím, parenterálne: od 150 mil. m.j. do menej ako 225 mil. m.j.  

62351.2 Aplikácia liekov: lenograstím, parenterálne: od 225 mil. m.j. do menej ako 300 mil. m.j. 62351.2 Aplikácia liekov: lenograstím, parenterálne: od 225 mil. m.j. do menej ako 300 mil. m.j.  

62351.3 Aplikácia liekov: lenograstím, parenterálne: od 300 mil. m.j. do menej ako 400 mil. m.j. 62351.3 Aplikácia liekov: lenograstím, parenterálne: od 300 mil. m.j. do menej ako 400 mil. m.j.  

62351.4 Aplikácia liekov: lenograstím, parenterálne: od 400 mil. m.j. do menej ako 500 mil. m.j. 62351.4 Aplikácia liekov: lenograstím, parenterálne: od 400 mil. m.j. do menej ako 500 mil. m.j.  

62351.5 Aplikácia liekov: lenograstím, parenterálne: od 500 mil. m.j. do menej ako 600 mil. m.j. 62351.5 Aplikácia liekov: lenograstím, parenterálne: od 500 mil. m.j. do menej ako 600 mil. m.j.  

62351.6 Aplikácia liekov: lenograstím, parenterálne: od 600 mil. m.j. do menej ako 800 mil. m.j. 62351.6 Aplikácia liekov: lenograstím, parenterálne: od 600 mil. m.j. do menej ako 800 mil. m.j.  

62351.7 Aplikácia liekov: lenograstím, parenterálne: od 800 mil. m.j. do menej ako 1000 mil. m.j. 62351.7 Aplikácia liekov: lenograstím, parenterálne: od 800 mil. m.j. do menej ako 1000 mil. m.j.  

62351.8 Aplikácia liekov: lenograstím, parenterálne: od 1000 mil. m.j. do menej ako 1200 mil. m.j. 62351.8 Aplikácia liekov: lenograstím, parenterálne: od 1000 mil. m.j. do menej ako 1200 mil. m.j.  

62351.9 Aplikácia liekov: lenograstím, parenterálne: od 1200 mil. m.j. do menej ako 1400 mil. m.j. 62351.9 Aplikácia liekov: lenograstím, parenterálne: od 1200 mil. m.j. do menej ako 1400 mil. m.j.  

62351.a Aplikácia liekov: lenograstím, parenterálne: od 1400 mil. m.j. do menej ako 1600 mil. m.j. 62351.a Aplikácia liekov: lenograstím, parenterálne: od 1400 mil. m.j. do menej ako 1600 mil. m.j.  



62351.b Aplikácia liekov: lenograstím, parenterálne: od 1600 mil. m.j. do menej ako 1800 mil. m.j. 62351.b Aplikácia liekov: lenograstím, parenterálne: od 1600 mil. m.j. do menej ako 1800 mil. m.j.  

62351.c Aplikácia liekov: lenograstím, parenterálne: od 1800 mil. m.j. do menej ako 2000 mil. m.j. 62351.c Aplikácia liekov: lenograstím, parenterálne: od 1800 mil. m.j. do menej ako 2000 mil. m.j.  

62351.d Aplikácia liekov: lenograstím, parenterálne: od 2000 mil. m.j. do menej ako 2200 mil. m.j. 62351.d Aplikácia liekov: lenograstím, parenterálne: od 2000 mil. m.j. do menej ako 2200 mil. m.j.  

62351.e Aplikácia liekov: lenograstím, parenterálne: od 2200 mil. m.j. do menej ako 2400 mil. m.j. 62351.e Aplikácia liekov: lenograstím, parenterálne: od 2200 mil. m.j. do menej ako 2400 mil. m.j.  

62351.f Aplikácia liekov: lenograstím, parenterálne: od 2400 mil. m.j. do menej ako 2600 mil. m.j. 62351.f Aplikácia liekov: lenograstím, parenterálne: od 2400 mil. m.j. do menej ako 2600 mil. m.j.  

62351.g Aplikácia liekov: lenograstím, parenterálne: od 2600 mil. m.j. do menej ako 2800 mil. m.j. 62351.g Aplikácia liekov: lenograstím, parenterálne: od 2600 mil. m.j. do menej ako 2800 mil. m.j.  

62351.h Aplikácia liekov: lenograstím, parenterálne: od 2800 mil. m.j. do menej ako 3000 mil. m.j. 62351.h Aplikácia liekov: lenograstím, parenterálne: od 2800 mil. m.j. do menej ako 3000 mil. m.j.  

62351.j Aplikácia liekov: lenograstím, parenterálne: 3000 mil. m.j. a viac 62351.j Aplikácia liekov: lenograstím, parenterálne: 3000 mil. m.j. a viac  

62361.0 Aplikácia liekov: pegfilgrastím, parenterálne: od 1 mg do menej ako 3 mg 62361.0 Aplikácia liekov: pegfilgrastím, parenterálne: od 1 mg do menej ako 3 mg  

62361.1 Aplikácia liekov: pegfilgrastím, parenterálne: od 3 mg do menej ako 6 mg 62361.1 Aplikácia liekov: pegfilgrastím, parenterálne: od 3 mg do menej ako 6 mg  

62361.2 Aplikácia liekov: pegfilgrastím, parenterálne: od 6 mg do menej ako 12 mg 62361.2 Aplikácia liekov: pegfilgrastím, parenterálne: od 6 mg do menej ako 12 mg  

62361.3 Aplikácia liekov: pegfilgrastím, parenterálne: od 12 mg do menej ako 18 mg 62361.3 Aplikácia liekov: pegfilgrastím, parenterálne: od 12 mg do menej ako 18 mg  

62361.4 Aplikácia liekov: pegfilgrastím, parenterálne: od 18 mg do menej ako 24 mg 62361.4 Aplikácia liekov: pegfilgrastím, parenterálne: od 18 mg do menej ako 24 mg  

62361.5 Aplikácia liekov: pegfilgrastím, parenterálne: od 24 mg do menej ako 30 mg 62361.5 Aplikácia liekov: pegfilgrastím, parenterálne: od 24 mg do menej ako 30 mg  

62361.6 Aplikácia liekov: pegfilgrastím, parenterálne: 30 mg a viac 62361.6 Aplikácia liekov: pegfilgrastím, parenterálne: 30 mg a viac  

62371.0 Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: od 45 mil. m.j. do menej ako 65 mil. m.j. 62371.0 Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: od 45 mil. m.j. do menej ako 65 mil. m.j.  

62371.1 Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: od 65 mil. m.j. do menej ako 85 mil. m.j. 62371.1 Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: od 65 mil. m.j. do menej ako 85 mil. m.j.  

62371.2 Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: od 85 mil. m.j. do menej ako 105 mil. m.j. 62371.2 Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: od 85 mil. m.j. do menej ako 105 mil. m.j.  

62371.3 Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: od 105 mil. m.j. do menej ako 125 mil. m.j. 62371.3 Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: od 105 mil. m.j. do menej ako 125 mil. m.j.  

62371.4 Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: od 125 mil. m.j. do menej ako 145 mil. m.j. 62371.4 Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: od 125 mil. m.j. do menej ako 145 mil. m.j.  

62371.5 Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: od 145 mil. m.j. do menej ako 165 mil. m.j. 62371.5 Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: od 145 mil. m.j. do menej ako 165 mil. m.j.  

62371.6 Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: od 165 mil. m.j. do menej ako 185 mil. m.j. 62371.6 Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: od 165 mil. m.j. do menej ako 185 mil. m.j.  

62371.7 Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: od 185 mil. m.j. do menej ako 205 mil. m.j. 62371.7 Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: od 185 mil. m.j. do menej ako 205 mil. m.j.  

62371.8 Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: od 205 mil. m.j. do menej ako 245 mil. m.j. 62371.8 Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: od 205 mil. m.j. do menej ako 245 mil. m.j.  

62371.9 Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: od 245 mil. m.j. do menej ako 285 mil. m.j. 62371.9 Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: od 245 mil. m.j. do menej ako 285 mil. m.j.  

62371.a Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: od 285 mil. m.j. do menej ako 325 mil. m.j. 62371.a Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: od 285 mil. m.j. do menej ako 325 mil. m.j.  

62371.b Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: od 325 mil. m.j. do menej ako 365 mil. m.j. 62371.b Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: od 325 mil. m.j. do menej ako 365 mil. m.j.  

62371.c Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: od 365 mil. m.j. do menej ako 405 mil. m.j. 62371.c Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: od 365 mil. m.j. do menej ako 405 mil. m.j.  

62371.d Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: od 405 mil. m.j. do menej ako 445 mil. m.j. 62371.d Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: od 405 mil. m.j. do menej ako 445 mil. m.j.  

62371.e Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: od 445 mil. m.j. do menej ako 485 mil. m.j. 62371.e Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: od 445 mil. m.j. do menej ako 485 mil. m.j.  

62371.f Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: od 485 mil. m.j. do menej ako 525 mil. m.j. 62371.f Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: od 485 mil. m.j. do menej ako 525 mil. m.j.  

62371.g Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: od 525 mil. m.j. do menej ako 565 mil. m.j. 62371.g Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: od 525 mil. m.j. do menej ako 565 mil. m.j.  

62371.h Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: od 565 mil. m.j. do menej ako 625 mil. m.j. 62371.h Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: od 565 mil. m.j. do menej ako 625 mil. m.j.  

62371.j Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: od 625 mil. m.j. do menej ako 685 mil. m.j. 62371.j Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: od 625 mil. m.j. do menej ako 685 mil. m.j.  

62371.k Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: od 685 mil. m.j. do menej ako 745 mil. m.j. 62371.k Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: od 685 mil. m.j. do menej ako 745 mil. m.j.  

62371.l Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: od 745 mil. m.j. do menej ako 805 mil. m.j. 62371.l Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: od 745 mil. m.j. do menej ako 805 mil. m.j.  

62371.m Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: 805 mil. m.j. a viac 62371.m Aplikácia liekov: aldesleukín, parenterálne: 805 mil. m.j. a viac  

62381.0 Aplikácia liekov: natalizumab, parenterálne: od 300 mg do menej ako 600 mg 62381.0 Aplikácia liekov: natalizumab, parenterálne: od 300 mg do menej ako 600 mg  

62381.1 Aplikácia liekov: natalizumab, parenterálne: od 600 mg do menej ako 900 mg 62381.1 Aplikácia liekov: natalizumab, parenterálne: od 600 mg do menej ako 900 mg  

62381.2 Aplikácia liekov: natalizumab, parenterálne: 900 mg a viac 62381.2 Aplikácia liekov: natalizumab, parenterálne: 900 mg a viac  

62391.0 Aplikácia liekov: abatacept, parenterálne: od 125 mg do menej ako 250 mg 62391.0 Aplikácia liekov: abatacept, parenterálne: od 125 mg do menej ako 250 mg  

62391.1 Aplikácia liekov: abatacept, parenterálne: od 250 mg do menej ako 500 mg 62391.1 Aplikácia liekov: abatacept, parenterálne: od 250 mg do menej ako 500 mg  

62391.2 Aplikácia liekov: abatacept, parenterálne: od 500 mg do menej ako 750 mg 62391.2 Aplikácia liekov: abatacept, parenterálne: od 500 mg do menej ako 750 mg  

62391.3 Aplikácia liekov: abatacept, parenterálne: od 750 mg do menej ako 1000 mg 62391.3 Aplikácia liekov: abatacept, parenterálne: od 750 mg do menej ako 1000 mg  

62391.4 Aplikácia liekov: abatacept, parenterálne: od 1000 mg do menej ako 1250 mg 62391.4 Aplikácia liekov: abatacept, parenterálne: od 1000 mg do menej ako 1250 mg  

62391.5 Aplikácia liekov: abatacept, parenterálne: od 1250 mg do menej ako 1500 mg 62391.5 Aplikácia liekov: abatacept, parenterálne: od 1250 mg do menej ako 1500 mg  

62391.6 Aplikácia liekov: abatacept, parenterálne: od 1500 mg do menej ako 1750 mg 62391.6 Aplikácia liekov: abatacept, parenterálne: od 1500 mg do menej ako 1750 mg  

62391.7 Aplikácia liekov: abatacept, parenterálne: od 1750 mg do menej ako 2000 mg 62391.7 Aplikácia liekov: abatacept, parenterálne: od 1750 mg do menej ako 2000 mg  

62391.8 Aplikácia liekov: abatacept, parenterálne: od 2000 mg do menej ako 2250 mg 62391.8 Aplikácia liekov: abatacept, parenterálne: od 2000 mg do menej ako 2250 mg  

62391.9 Aplikácia liekov: abatacept, parenterálne: od 2250 mg do menej ako 2500 mg 62391.9 Aplikácia liekov: abatacept, parenterálne: od 2250 mg do menej ako 2500 mg  



62391.a Aplikácia liekov: abatacept, parenterálne: od 2500 mg do menej ako 2750 mg 62391.a Aplikácia liekov: abatacept, parenterálne: od 2500 mg do menej ako 2750 mg  

62391.b Aplikácia liekov: abatacept, parenterálne: od 2750 mg do menej ako 3000 mg 62391.b Aplikácia liekov: abatacept, parenterálne: od 2750 mg do menej ako 3000 mg  

62391.c Aplikácia liekov: abatacept, parenterálne: 3000 mg a viac 62391.c Aplikácia liekov: abatacept, parenterálne: 3000 mg a viac  

62401.0 Aplikácia liekov: etanercept, parenterálne: od 25 mg do menej ako 50 mg 62401.0 Aplikácia liekov: etanercept, parenterálne: od 25 mg do menej ako 50 mg  

62401.1 Aplikácia liekov: etanercept, parenterálne: od 50 mg do menej ako 75 mg 62401.1 Aplikácia liekov: etanercept, parenterálne: od 50 mg do menej ako 75 mg  

62401.2 Aplikácia liekov: etanercept, parenterálne: od 75 mg do menej ako 100 mg 62401.2 Aplikácia liekov: etanercept, parenterálne: od 75 mg do menej ako 100 mg  

62401.3 Aplikácia liekov: etanercept, parenterálne: od 100 mg do menej ako 125 mg 62401.3 Aplikácia liekov: etanercept, parenterálne: od 100 mg do menej ako 125 mg  

62401.4 Aplikácia liekov: etanercept, parenterálne: od 125 mg do menej ako 150 mg 62401.4 Aplikácia liekov: etanercept, parenterálne: od 125 mg do menej ako 150 mg  

62401.5 Aplikácia liekov: etanercept, parenterálne: od 150 mg do menej ako 200 mg 62401.5 Aplikácia liekov: etanercept, parenterálne: od 150 mg do menej ako 200 mg  

62401.6 Aplikácia liekov: etanercept, parenterálne: od 200 mg do menej ako 250 mg 62401.6 Aplikácia liekov: etanercept, parenterálne: od 200 mg do menej ako 250 mg  

62401.7 Aplikácia liekov: etanercept, parenterálne: od 250 mg do menej ako 300 mg 62401.7 Aplikácia liekov: etanercept, parenterálne: od 250 mg do menej ako 300 mg  

62401.8 Aplikácia liekov: etanercept, parenterálne: 300 mg a viac 62401.8 Aplikácia liekov: etanercept, parenterálne: 300 mg a viac  

62411.0 Aplikácia liekov: infliximab, parenterálne: od 50 mg do menej ako 100 mg 62411.0 Aplikácia liekov: infliximab, parenterálne: od 50 mg do menej ako 100 mg  

62411.1 Aplikácia liekov: infliximab, parenterálne: od 100 mg do menej ako 150 mg 62411.1 Aplikácia liekov: infliximab, parenterálne: od 100 mg do menej ako 150 mg  

62411.2 Aplikácia liekov: infliximab, parenterálne: od 150 mg do menej ako 200 mg 62411.2 Aplikácia liekov: infliximab, parenterálne: od 150 mg do menej ako 200 mg  

62411.3 Aplikácia liekov: infliximab, parenterálne: od 200 mg do menej ako 300 mg 62411.3 Aplikácia liekov: infliximab, parenterálne: od 200 mg do menej ako 300 mg  

62411.4 Aplikácia liekov: infliximab, parenterálne: od 300 mg do menej ako 400 mg 62411.4 Aplikácia liekov: infliximab, parenterálne: od 300 mg do menej ako 400 mg  

62411.5 Aplikácia liekov: infliximab, parenterálne: od 400 mg do menej ako 500 mg 62411.5 Aplikácia liekov: infliximab, parenterálne: od 400 mg do menej ako 500 mg  

62411.6 Aplikácia liekov: infliximab, parenterálne: od 500 mg do menej ako 600 mg 62411.6 Aplikácia liekov: infliximab, parenterálne: od 500 mg do menej ako 600 mg  

62411.7 Aplikácia liekov: infliximab, parenterálne: od 600 mg do menej ako 700 mg 62411.7 Aplikácia liekov: infliximab, parenterálne: od 600 mg do menej ako 700 mg  

62411.8 Aplikácia liekov: infliximab, parenterálne: od 700 mg do menej ako 800 mg 62411.8 Aplikácia liekov: infliximab, parenterálne: od 700 mg do menej ako 800 mg  

62411.9 Aplikácia liekov: infliximab, parenterálne: od 800 mg do menej ako 900 mg 62411.9 Aplikácia liekov: infliximab, parenterálne: od 800 mg do menej ako 900 mg  

62411.a Aplikácia liekov: infliximab, parenterálne: od 900 mg do menej ako 1000 mg 62411.a Aplikácia liekov: infliximab, parenterálne: od 900 mg do menej ako 1000 mg  

62411.b Aplikácia liekov: infliximab, parenterálne: od 1000 mg do menej ako 1200 mg 62411.b Aplikácia liekov: infliximab, parenterálne: od 1000 mg do menej ako 1200 mg  

62411.c Aplikácia liekov: infliximab, parenterálne: od 1200 mg do menej ako 1400 mg 62411.c Aplikácia liekov: infliximab, parenterálne: od 1200 mg do menej ako 1400 mg  

62411.d Aplikácia liekov: infliximab, parenterálne: od 1400 mg do menej ako 1600 mg 62411.d Aplikácia liekov: infliximab, parenterálne: od 1400 mg do menej ako 1600 mg  

62411.e Aplikácia liekov: infliximab, parenterálne: od 1600 mg do menej ako 1800 mg 62411.e Aplikácia liekov: infliximab, parenterálne: od 1600 mg do menej ako 1800 mg  

62411.f Aplikácia liekov: infliximab, parenterálne: od 1800 mg do menej ako 2000 mg 62411.f Aplikácia liekov: infliximab, parenterálne: od 1800 mg do menej ako 2000 mg  

62411.g Aplikácia liekov: infliximab, parenterálne: 2000 mg a viac 62411.g Aplikácia liekov: infliximab, parenterálne: 2000 mg a viac  

62421.0 Aplikácia liekov: adalimumab, parenterálne: od 10 mg do menej ako 25 mg 62421.0 Aplikácia liekov: adalimumab, parenterálne: od 10 mg do menej ako 25 mg  

62421.1 Aplikácia liekov: adalimumab, parenterálne: od 25 mg do menej ako 40 mg 62421.1 Aplikácia liekov: adalimumab, parenterálne: od 25 mg do menej ako 40 mg  

62421.2 Aplikácia liekov: adalimumab, parenterálne: od 40 mg do menej ako 80 mg 62421.2 Aplikácia liekov: adalimumab, parenterálne: od 40 mg do menej ako 80 mg  

62421.3 Aplikácia liekov: adalimumab, parenterálne: od 80 mg do menej ako 120 mg 62421.3 Aplikácia liekov: adalimumab, parenterálne: od 80 mg do menej ako 120 mg  

62421.4 Aplikácia liekov: adalimumab, parenterálne: od 120 mg do menej ako 160 mg 62421.4 Aplikácia liekov: adalimumab, parenterálne: od 120 mg do menej ako 160 mg  

62421.5 Aplikácia liekov: adalimumab, parenterálne: od 160 mg do menej ako 200 mg 62421.5 Aplikácia liekov: adalimumab, parenterálne: od 160 mg do menej ako 200 mg  

62421.6 Aplikácia liekov: adalimumab, parenterálne: od 200 mg do menej ako 240 mg 62421.6 Aplikácia liekov: adalimumab, parenterálne: od 200 mg do menej ako 240 mg  

62421.7 Aplikácia liekov: adalimumab, parenterálne: od 240 mg do menej ako 280 mg 62421.7 Aplikácia liekov: adalimumab, parenterálne: od 240 mg do menej ako 280 mg  

62421.8 Aplikácia liekov: adalimumab, parenterálne: od 280 mg do menej ako 320 mg 62421.8 Aplikácia liekov: adalimumab, parenterálne: od 280 mg do menej ako 320 mg  

62421.9 Aplikácia liekov: adalimumab, parenterálne: od 320 mg do menej ako 360 mg 62421.9 Aplikácia liekov: adalimumab, parenterálne: od 320 mg do menej ako 360 mg  

62421.a Aplikácia liekov: adalimumab, parenterálne: od 360 mg do menej ako 400 mg 62421.a Aplikácia liekov: adalimumab, parenterálne: od 360 mg do menej ako 400 mg  

62421.b Aplikácia liekov: adalimumab, parenterálne: od 400 mg do menej ako 440 mg 62421.b Aplikácia liekov: adalimumab, parenterálne: od 400 mg do menej ako 440 mg  

62421.c Aplikácia liekov: adalimumab, parenterálne: 440 mg a viac 62421.c Aplikácia liekov: adalimumab, parenterálne: 440 mg a viac  

64101.0 Aplikácia liekov: palifermín, parenterálne: od 1,25 mg do menej ako 2,50 mg 64101.0 Aplikácia liekov: palifermín, parenterálne: od 1,25 mg do menej ako 2,50 mg  

64101.1 Aplikácia liekov: palifermín, parenterálne: od 2,50 mg do menej ako 3,75 mg 64101.1 Aplikácia liekov: palifermín, parenterálne: od 2,50 mg do menej ako 3,75 mg  

64101.2 Aplikácia liekov: palifermín, parenterálne: od 3,75 mg do menej ako 5,00 mg 64101.2 Aplikácia liekov: palifermín, parenterálne: od 3,75 mg do menej ako 5,00 mg  

64101.3 Aplikácia liekov: palifermín, parenterálne: od 5,00 mg do menej ako 10,0 mg 64101.3 Aplikácia liekov: palifermín, parenterálne: od 5,00 mg do menej ako 10,0 mg  

64101.4 Aplikácia liekov: palifermín, parenterálne: od 10,0 mg do menej ako 15,0 mg 64101.4 Aplikácia liekov: palifermín, parenterálne: od 10,0 mg do menej ako 15,0 mg  

64101.5 Aplikácia liekov: palifermín, parenterálne: od 15,0 mg do menej ako 20,0 mg 64101.5 Aplikácia liekov: palifermín, parenterálne: od 15,0 mg do menej ako 20,0 mg  

64101.6 Aplikácia liekov: palifermín, parenterálne: od 20,0 mg do menej ako 25,0 mg 64101.6 Aplikácia liekov: palifermín, parenterálne: od 20,0 mg do menej ako 25,0 mg  

64101.7 Aplikácia liekov: palifermín, parenterálne: od 25,0 mg do menej ako 30,0 mg 64101.7 Aplikácia liekov: palifermín, parenterálne: od 25,0 mg do menej ako 30,0 mg  



64101.8 Aplikácia liekov: palifermín, parenterálne: od 30,0 mg do menej ako 35,0 mg 64101.8 Aplikácia liekov: palifermín, parenterálne: od 30,0 mg do menej ako 35,0 mg  

64101.9 Aplikácia liekov: palifermín, parenterálne: od 35,0 mg do menej ako 40,0 mg 64101.9 Aplikácia liekov: palifermín, parenterálne: od 35,0 mg do menej ako 40,0 mg  

64101.a Aplikácia liekov: palifermín, parenterálne: od 40,0 mg do menej ako 50,0 mg 64101.a Aplikácia liekov: palifermín, parenterálne: od 40,0 mg do menej ako 50,0 mg  

64101.b Aplikácia liekov: palifermín, parenterálne: 50,0 mg a viac 64101.b Aplikácia liekov: palifermín, parenterálne: 50,0 mg a viac  

64201.1 Aplikácia liekov: Temsirolimus, parenterálne: od 10,0 mg do menej ako 17,5 mg 61020 Aplikácia liekov: Temsirolimus, parenterálne 1) 2)

64201.2 Aplikácia liekov: Temsirolimus, parenterálne: od 17,5 mg do menej ako 25,0 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64201.3 Aplikácia liekov: Temsirolimus, parenterálne: od 25,0 mg do menej ako 50,0 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64201.4 Aplikácia liekov: Temsirolimus, parenterálne: od 50,0 mg do menej ako 75,0 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64201.5 Aplikácia liekov: Temsirolimus, parenterálne: od 75,0 mg do menej ako 100,0 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64201.6 Aplikácia liekov: Temsirolimus, parenterálne: od 100,0 mg do menej ako 150,0 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64201.7 Aplikácia liekov: Temsirolimus, parenterálne: od 150,0 mg do menej ako 200,0 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64201.8 Aplikácia liekov: Temsirolimus, parenterálne: od 200,0 mg do menej ako 250,0 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64201.9 Aplikácia liekov: Temsirolimus, parenterálne: od 250,0 mg do menej ako 325,0 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64201.a Aplikácia liekov: Temsirolimus, parenterálne: od 325,0 mg do menej ako 400,0 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64201.b Aplikácia liekov: Temsirolimus, parenterálne: od 400,0 mg do menej ako 475,0 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64201.c Aplikácia liekov: Temsirolimus, parenterálne: od 475,0 mg do menej ako 550,0 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64201.d Aplikácia liekov: Temsirolimus, parenterálne: 550,0 mg a viac
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64202.1 Aplikácia liekov: Lenalidomid, perorálne: od 25 mg do menej ako 50 mg 61040 Aplikácia liekov: Lenalidomid, orálne 1) 2)

64202.2 Aplikácia liekov: Lenalidomid, perorálne: od 50 mg do menej ako 75 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64202.3 Aplikácia liekov: Lenalidomid, perorálne: od 75 mg do menej ako 100 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64202.4 Aplikácia liekov: Lenalidomid, perorálne: od 100 mg do menej ako 125 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64202.5 Aplikácia liekov: Lenalidomid, perorálne: od 125 mg do menej ako 150 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64202.6 Aplikácia liekov: Lenalidomid, perorálne: od 150 mg do menej ako 175 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64202.7 Aplikácia liekov: Lenalidomid, perorálne: od 175 mg do menej ako 200 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64202.8 Aplikácia liekov: Lenalidomid, perorálne: od 200 mg do menej ako 225 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64202.9 Aplikácia liekov: Lenalidomid, perorálne: od 225 mg do menej ako 250 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64202.a Aplikácia liekov: Lenalidomid, perorálne: od 250 mg do menej ako 275 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64202.b Aplikácia liekov: Lenalidomid, perorálne: od 275 mg do menej ako 300 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64202.c Aplikácia liekov: Lenalidomid, perorálne: od 300 mg do menej ako 325 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64202.d Aplikácia liekov: Lenalidomid, perorálne: od 325 mg do menej ako 350 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64202.e Aplikácia liekov: Lenalidomid, perorálne: od 350 mg do menej ako 400 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64202.f Aplikácia liekov: Lenalidomid, perorálne: od 400 mg do menej ako 450 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



64202.g Aplikácia liekov: Lenalidomid, perorálne: od 450 mg do menej ako 500 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64202.h Aplikácia liekov: Lenalidomid, perorálne: od 500 mg do menej ako 600 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64202.j Aplikácia liekov: Lenalidomid, perorálne: od 600 mg do menej ako 700 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64202.k Aplikácia liekov: Lenalidomid, perorálne: od 700 mg do menej ako 800 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64202.m Aplikácia liekov: Lenalidomid, perorálne: 800 mg a viac
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64203.1 Aplikácia liekov: Sorafenib, perorálne: od 2400 mg do menej ako 3200 mg 61050 Aplikácia liekov: Sorafenib, perorálne 1) 2)

64203.2 Aplikácia liekov: Sorafenib, perorálne: od 3200 mg do menej ako 4000 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64203.3 Aplikácia liekov: Sorafenib, perorálne: od 4000 mg do menej ako 4800 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64203.4 Aplikácia liekov: Sorafenib, perorálne: od 4800 mg do menej ako 5600 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64203.5 Aplikácia liekov: Sorafenib, perorálne: od 5600 mg do menej ako 6400 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64203.6 Aplikácia liekov: Sorafenib, perorálne: od 6400 mg do menej ako 7200 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64203.7 Aplikácia liekov: Sorafenib, perorálne: od 7200 mg do menej ako 8000 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64203.8 Aplikácia liekov: Sorafenib, perorálne: od 8000 mg do menej ako 9600 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64203.9 Aplikácia liekov: Sorafenib, perorálne: od 9600 mg do menej ako 11200 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64203.a Aplikácia liekov: Sorafenib, perorálne: od 11200 mg do menej ako 12800 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64203.b Aplikácia liekov: Sorafenib, perorálne: od 12800 mg do menej ako 14400 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64203.c Aplikácia liekov: Sorafenib, perorálne: od 14400 mg do menej ako 16000 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64203.d Aplikácia liekov: Sorafenib, perorálne: od 16000 mg do menej ako 19200 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64203.e Aplikácia liekov: Sorafenib, perorálne: od 19200 mg do menej ako 22400 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64203.f Aplikácia liekov: Sorafenib, perorálne: od 22400 mg do menej ako 25600 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64203.g Aplikácia liekov: Sorafenib, perorálne: od 25600 mg do menej ako 28800 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64203.h Aplikácia liekov: Sorafenib, perorálne: od 28800 mg do menej ako 32000 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64203.j Aplikácia liekov: Sorafenib, perorálne: 32000 mg a viac
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64204.1 Aplikácia liekov: Sunitinib, perorálne: od 150 mg do menej ako 200 mg 61060 Aplikácia liekov: Sunitinib, perorálne 1) 2)

64204.2 Aplikácia liekov: Sunitinib, perorálne: od 200 mg do menej ako 250 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64204.3 Aplikácia liekov: Sunitinib, perorálne: od 250 mg do menej ako 300 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64204.4 Aplikácia liekov: Sunitinib, perorálne: od 300 mg do menej ako 350 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64204.5 Aplikácia liekov: Sunitinib, perorálne: od 350 mg do menej ako 400 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64204.6 Aplikácia liekov: Sunitinib, perorálne: od 400 mg do menej ako 450 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64204.7 Aplikácia liekov: Sunitinib, perorálne: od 450 mg do menej ako 500 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



64204.8 Aplikácia liekov: Sunitinib, perorálne: od 500 mg do menej ako 600 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64204.9 Aplikácia liekov: Sunitinib, perorálne: od 600 mg do menej ako 700 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64204.a Aplikácia liekov: Sunitinib, perorálne: od 700 mg do menej ako 800 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64204.b Aplikácia liekov: Sunitinib, perorálne: od 800 mg do menej ako 900 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64204.c Aplikácia liekov: Sunitinib, perorálne: od 900 mg do menej ako 1100 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64204.d Aplikácia liekov: Sunitinib, perorálne: od 1100 mg do menej ako 1300 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64204.e Aplikácia liekov: Sunitinib, perorálne: od 1300 mg do menej ako 1500 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64204.f Aplikácia liekov: Sunitinib, perorálne: 1500 mg a viac
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64205.1 Aplikácia liekov: asparagináza, parenterálne: od 25 000 jednotiek do menej ako 50 000 jednotiek
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64205.2 Aplikácia liekov: asparagináza, parenterálne: od 50 000 jednotiek do menej ako 75 000 jednotiek
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64205.3 Aplikácia liekov: asparagináza, parenterálne: od 75 000 jednotiek do menej ako 100 000 jednotiek
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64205.4 Aplikácia liekov: asparagináza, parenterálne: od 100 000 jednotiek do menej ako 125 000 jednotiek
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64205.5 Aplikácia liekov: asparagináza, parenterálne: od 125 000 jednotiek do menej ako 150 000 jednotiek
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64205.6 Aplikácia liekov: asparagináza, parenterálne: od 150 000 jednotiek do menej ako 175 000 jddnotiek
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64205.7 Aplikácia liekov: asparagináza, parenterálne: od 175 000 jednotiek do menej ako 200 000 jednotiek
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64205.8 Aplikácia liekov: asparagináza, parenterálne: od 200 000 jednotiek do menej ako 250 000 jednotiek
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64205.9 Aplikácia liekov: asparagináza, parenterálne: od 250 000 jednotiek do menej ako 300 000 jednotiek
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64205.a Aplikácia liekov: asparagináza, parenterálne: od 300 000 jednotiek do menej ako 350 000 jednotiek
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64205.b Aplikácia liekov: asparagináza, parenterálne: od 350 000 jednotiek do menej ako 400 000 jednotiek
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64205.c Aplikácia liekov: asparagináza, parenterálne: 400 000 jednotiek a viac 
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64206.1 Aplikácia liekov: pegaspargáza, parenterálne: od 625 m.j. do menej ako 1 250 m.j. 
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64206.2 Aplikácia liekov: pegaspargáza, parenterálne: od 1 250 m.j. do menej ako 2 500 m.j.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64206.3 Aplikácia liekov: pegaspargáza, parenterálne: od 2 500 m.j. do menej ako 3 750 m.j.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64206.4 Aplikácia liekov: pegaspargáza, parenterálne: od 3 750 m.j. do menej ako 5 000 m.j.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64206.5 Aplikácia liekov: pegaspargáza, parenterálne: od 5 000 m.j. do menej ako 6 250 m.j.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64206.6 Aplikácia liekov: pegaspargáza, parenterálne: od 6 250 m.j. do menej ako 7 500 m.j.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64206.7 Aplikácia liekov: pegaspargáza, parenterálne: od 7 500 m.j. do menej ako 8 750 m.j.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64206.8 Aplikácia liekov: pegaspargáza, parenterálne: od 8 750 m.j. do menej ako 10 000 m.j.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64206.9 Aplikácia liekov: pegaspargáza, parenterálne: od 10 000 m.j. do menej ako 11 250 m.j.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



64206.a Aplikácia liekov: pegaspargáza, parenterálne: od 11 250 m.j. m.j. do menej ako 12 500 m.j.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64206.b Aplikácia liekov: pegaspargáza, parenterálne: od 12 500 m.j. do menej ako 13 750 m.j.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64206.c Aplikácia liekov: pegaspargáza, parenterálne: od 13 750 m.j. do menej ako 15 000 m.j.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64206.d Aplikácia liekov: pegaspargáza, parenterálne: od 15 000 m.j. do menej ako 17 500 m.j.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64206.e Aplikácia liekov: pegaspargáza, parenterálne: od 17 500 m.j. do menej ako 20 000 m.j.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64206.f Aplikácia liekov: pegaspargáza, parenterálne: od 20 000 m.j. do menej ako 22 500 m.j.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64206.g Aplikácia liekov: pegaspargáza, parenterálne: od 22 500 m.j. do menej ako 25 000 m.j.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64206.h Aplikácia liekov: pegaspargáza, parenterálne: od 25 000 m.j. do menej ako 27 500 m.j.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64206.j Aplikácia liekov: pegaspargáza, parenterálne: od 27 500 m.j. do menej ako 30 000 m.j.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64206.k Aplikácia liekov: pegaspargáza, parenterálne: od 30 000 m.j. do menej ako 35 000 m.j.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64206.l Aplikácia liekov: pegaspargáza, parenterálne: od 35 000 m.j. do menej ako 40 000 m.j.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64206.m Aplikácia liekov: pegaspargáza, parenterálne: od 40 000 m.j. do menej ako 45 000 m.j.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64206.n Aplikácia liekov: pegaspargáza, parenterálne: od 45 000 m.j. do menej ako 50 000 m.j.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64206.o Aplikácia liekov: pegaspargáza, parenterálne: od 50 000 m.j. do menej ako 60 000 m.j.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64206.p Aplikácia liekov: pegaspargáza, parenterálne: od 60 000 m.j. do menej ako 70 000 m.j.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64206.r Aplikácia liekov: pegaspargáza, parenterálne: od 70 000 m.j. do menej ako 80 000 m.j.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64206.s Aplikácia liekov: pegaspargáza, parenterálne: od 80 000 m.j. do menej ako 90 000 m.j.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64206.t Aplikácia liekov: pegaspargáza, parenterálne: od 90 000 m.j. do menej ako 100 000 m.j.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64206.u Aplikácia liekov: pegaspargáza, parenterálne: 100 000 m.j. a viac
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64207.1 Aplikácia liekov: Ofatumumab, parenterálne: od 300 mg do menej ako 600 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64207.2 Aplikácia liekov: Ofatumumab, parenterálne: od 600 mg do menej ako 900 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64207.3 Aplikácia liekov: Ofatumumab, parenterálne: od 900 mg do menej ako 1 200 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64207.4 Aplikácia liekov: Ofatumumab, parenterálne: od 1 200 mg do menej ako 1 500 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64207.5 Aplikácia liekov: Ofatumumab, parenterálne: od 1 500 mg do menej ako 2 000 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64207.6 Aplikácia liekov: Ofatumumab, parenterálne: od 2 000 mg do menej ako 4 000 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64207.7 Aplikácia liekov: Ofatumumab, parenterálne: od 4 000 mg do menej ako 6 000 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64207.8 Aplikácia liekov: Ofatumumab, parenterálne: od 8 000 mg do menej ako 10 000 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64207.9 Aplikácia liekov: Ofatumumab, parenterálne: od 10 000 mg do menej ako 12 000 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64207.a Aplikácia liekov: Ofatumumab, parenterálne: od 12 000 mg do menej ako 14 000 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



64207.b Aplikácia liekov: Ofatumumab, parenterálne: od 14 000 mg do menej ako 16 000 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64207.c Aplikácia liekov: Ofatumumab, parenterálne: od 16 000 mg do menej ako 18 000 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64207.d Aplikácia liekov: Ofatumumab, parenterálne: od 18 000 mg do menej ako 20 000 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64207.e Aplikácia liekov: Ofatumumab, parenterálne: od 20 000 mg do menej ako 22 000 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64207.f Aplikácia liekov: Ofatumumab, parenterálne: od 22 000 mg do menej ako 24 000 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64207.g Aplikácia liekov: Ofatumumab, parenterálne: 24 000 mg a viac
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64208.1 Aplikácia liekov: Obinutuzumab parenterálne: 100 mg do menej ako 200 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64208.2 Aplikácia liekov: Obinutuzumab parenterálne: 200 mg do menej ako 400 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64208.3 Aplikácia liekov: Obinutuzumab parenterálne: 400 mg do menej ako 600 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64208.4 Aplikácia liekov: Obinutuzumab parenterálne: 600 mg do menej ako 800 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64208.5 Aplikácia liekov: Obinutuzumab parenterálne: 800 mg do menej ako 1000 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64208.6 Aplikácia liekov: Obinutuzumab parenterálne: 1 000 mg do menej ako 2 000 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64208.7 Aplikácia liekov: Obinutuzumab parenterálne: 2 000 mg do menej ako 3 000 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64208.8 Aplikácia liekov: Obinutuzumab parenterálne: 3 000 mg do menej ako 4 000 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64208.9 Aplikácia liekov: Obinutuzumab parenterálne: 4 000 mg do menej ako 6 000 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64208.a Aplikácia liekov: Obinutuzumab parenterálne: 6 000 mg do menej ako 8 000 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64208.b Aplikácia liekov: Obinutuzumab parenterálne: 8 000 mg do menej ako 10 000 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64208.c Aplikácia liekov: Obinutuzumab parenterálne: 10 000 mg do menej ako 12 000 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64208.d Aplikácia liekov: Obinutuzumab parenterálne: 12 000 mg do menej ako 14 000 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64208.e Aplikácia liekov: Obinutuzumab parenterálne: 14 000 mg do menej ako 16 000 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64208.f Aplikácia liekov: Obinutuzumab parenterálne: 16 000 mg do menej ako 18 000 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64208.g Aplikácia liekov: Obinutuzumab parenterálne: 18 000 mg do menej ako 20 000 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64208.h Aplikácia liekov: Obinutuzumab parenterálne: 20 000 mg a viac
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64300.1 Aplikácia liekov: Bosentan, perorálne: od 250 mg do menej ako 500 mg 61070 Aplikácia liekov: Bosentan, perorálne 1) 2)

64300.2 Aplikácia liekov: Bosentan, perorálne: od 500 mg do menej ako 750 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64300.3 Aplikácia liekov: Bosentan, perorálne: od 750 mg do menej ako 1.000 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64300.4 Aplikácia liekov: Bosentan, perorálne: od 1.000 mg do menej ako 1.250 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64300.5 Aplikácia liekov: Bosentan, perorálne: od 1.250 mg do menej ako 1.500 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64300.6 Aplikácia liekov: Bosentan, perorálne: od 1.500 mg do menej ako 1.750 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64300.7 Aplikácia liekov: Bosentan, perorálne: od 1.750 mg do menej ako 2.000 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



64300.8 Aplikácia liekov: Bosentan, perorálne: od 2.000 mg do menej ako 2.250 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64300.9 Aplikácia liekov: Bosentan, perorálne: od 2.250 mg do menej ako 2.500 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64300.a Aplikácia liekov: Bosentan, perorálne: od 2.500 mg do menej ako 2.750 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64300.b Aplikácia liekov: Bosentan, perorálne: od 2.750 mg do menej ako 3.000 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64300.c Aplikácia liekov: Bosentan, perorálne: od 3.000 mg do menej ako 3.500 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64300.d Aplikácia liekov: Bosentan, perorálne: od 3.500 mg do menej ako 4.000 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64300.e Aplikácia liekov: Bosentan, perorálne: od 4.000 mg do menej ako 4.500 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64300.f Aplikácia liekov: Bosentan, perorálne: od 4.500 mg do menej ako 5.000 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64300.g Aplikácia liekov: Bosentan, perorálne: od 5.000 mg do menej ako 5.500 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64300.h Aplikácia liekov: Bosentan, perorálne: od 5.500 mg do menej ako 6.000 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64300.i Aplikácia liekov: Bosentan, perorálne: od 6.000 mg do menej ako 7.000 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64300.j Aplikácia liekov: Bosentan, perorálne: od 7.000 mg do menej ako 8.000 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64300.k Aplikácia liekov: Bosentan, perorálne: od 8.000 mg do menej ako 9.000 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64300.m Aplikácia liekov: Bosentan, perorálne: od 9.000 mg do menej ako 10.000 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64300.n Aplikácia liekov: Bosentan, perorálne: od 10.000 mg do menej ako 11.000 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64300.p Aplikácia liekov: Bosentan, perorálne: 11.000 mg a viac
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64301.1 Aplikácia liekov: Ambrisentan, perorálne: od 10,0 mg do menej ako 17,5 mg 61080 Aplikácia liekov: Ambrisentan, perorálne 1) 2)

64301.2 Aplikácia liekov: Ambrisentan, perorálne: od 17,5 mg do menej ako 25,0 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64301.3 Aplikácia liekov: Ambrisentan, perorálne: od 25,0 mg do menej ako 35,0 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64301.4 Aplikácia liekov: Ambrisentan, perorálne: od 35,0 mg do menej ako 45,0 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64301.5 Aplikácia liekov: Ambrisentan, perorálne: od 45,0 mg do menej ako 55,0 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64301.6 Aplikácia liekov: Ambrisentan, perorálne: od 55,0 mg do menej ako 65,0 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64301.7 Aplikácia liekov: Ambrisentan, perorálne: od 65,0 mg do menej ako 75,0 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64301.8 Aplikácia liekov: Ambrisentan, perorálne: od 75,0 mg do menej ako 100,0 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64301.9 Aplikácia liekov: Ambrisentan, perorálne: od 100,0 mg do menej ako 125,0 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64301.a Aplikácia liekov: Ambrisentan, perorálne: od 125,0 mg do menej ako 150,0 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64301.b Aplikácia liekov: Ambrisentan, perorálne: od 150,0 mg do menej ako 200,0 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64301.c Aplikácia liekov: Ambrisentan, perorálne: od 200,0 mg do menej ako 250,0 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64301.d Aplikácia liekov: Ambrisentan, perorálne: od 250,0 mg do menej ako 300,0 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64301.e Aplikácia liekov: Ambrisentan, perorálne: od 300,0 mg do menej ako 350,0 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



64301.f Aplikácia liekov: Ambrisentan, perorálne: od 350,0 mg do menej ako 400,0 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64301.g Aplikácia liekov: Ambrisentan, perorálne: od 400,0 mg do menej ako 450,0 mg
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

64301.h Aplikácia liekov: Ambrisentan, perorálne: 450,0 mg a viac
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8a110 Aplikácia antialergickej terapie pred vyšetrením pri vysokom riziku alergie 8a110 Aplikácia antialergickej terapie pred vyšetrením pri vysokom riziku alergie  

8a111 Aplikácia antialergickej terapie pred diagnosticko - terapeutickýmni výkonmi 8a111 Aplikácia antialergickej terapie pred diagnosticko - terapeutickýmni výkonmi  

8a113 Aplikácia alergénu-hyposenzibilizácia (desenzibilizácia) 8a113 Aplikácia alergénu-hyposenzibilizácia (desenzibilizácia)  

8a121.1 Aplikácia liečiva: subarachnoidálny priestor: jednorázové podanie 8a121.1 Aplikácia liečiva: subarachnoidálny priestor: jednorázové podanie  

8a121.2 Aplikácia liečiva: subarachnoidálny priestor: opakované podanie 8a121.2 Aplikácia liečiva: subarachnoidálny priestor: opakované podanie  

8a122.1 Aplikácia liečiva: epidurálny priestor: jednorázové podanie 8a122.1 Aplikácia liečiva: epidurálny priestor: jednorázové podanie  

8a210.1 Aplikácia enterálnej výživy: minimálne 7 dní až 13 dní 8a210.1 Aplikácia enterálnej výživy: minimálne 7 dní až 13 dní  

8a210.2 Aplikácia enterálnej výživy: minimálne 14 dní až 20 dní 8a210.2 Aplikácia enterálnej výživy: minimálne 14 dní až 20 dní  

8a210.3 Aplikácia enterálnej výživy: minimálne 21 dní a viac 8a210.3 Aplikácia enterálnej výživy: minimálne 21 dní a viac  

8a220.1 Aplikácia parenterálnej výživy: minimálne 7 dní až 13 dní 8a220.1 Aplikácia parenterálnej výživy: minimálne 7 dní až 13 dní  

8a220.2 Aplikácia parenterálnej výživy: minimálne 14 dní až 20 dní 8a220.2 Aplikácia parenterálnej výživy: minimálne 14 dní až 20 dní  

8a220.3 Aplikácia parenterálnej výživy: minimálne 21 dní a viac 8a220.3 Aplikácia parenterálnej výživy: minimálne 21 dní a viac  

8a910.1 Aseptická príprava lieku s obsahom cytostatika II
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8a910.2 Aseptická príprava lieku s obsahom necytostatika
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8a911 Aplikácia liečiva do endotracheálnej kanyly 8a911 Aplikácia liečiva do endotracheálnej kanyly  

8a912 Aplikácia liečiva: epidurálny priestor: opakované podanie 8a912 Aplikácia liečiva: epidurálny priestor: opakované podanie  

8a913 Aplikácia liečiva do liekových rezervoárov a expanderov 8a913 Aplikácia liečiva do liekových rezervoárov a expanderov  

8a914 Nastavenie pacienta na liečbu inzulínovou pumpou
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8a930 Aplikácia rádiofarmák intrakavitálne alebo intratekálne 8a930 Aplikácia rádiofarmák intrakavitálne alebo intratekálne  

8a959 Aplikácia liekov a infúznych roztokov do cievneho systému u novorodenca 8a959 Aplikácia liekov a infúznych roztokov do cievneho systému u novorodenca  

8a972 Intravitreálna alebo intrakamerálna aplikácia liekov 8a972 Intravitreálna alebo intrakamerálna aplikácia liekov  

8a973 Terapeutická injekcia do mihalnice 8a973 Terapeutická injekcia do mihalnice  

8a974 Terapeutická injekcia do okohybného svalu 8a974 Terapeutická injekcia do okohybného svalu  

8c104 Endoskopická extrakcia cudzieho telesa z rekta 8c104 Endoskopická extrakcia cudzieho telesa z rekta  

8c105 Endoskopická extrakcia cudzieho telesa z pažeráku 8c105 Endoskopická extrakcia cudzieho telesa z pažeráku  

8c106 Endoskopická extrakcia cudzieho telesa z duodena 8c106 Endoskopická extrakcia cudzieho telesa z duodena  

8c107 Endoskopická extrakcia cudzieho telesa zo žalúdka 8c107 Endoskopická extrakcia cudzieho telesa zo žalúdka  

8c108 Endoskopická extrakcia cudzieho telesa z tenkého čreva 8c108 Endoskopická extrakcia cudzieho telesa z tenkého čreva  

8c109 Endoskopická extrakcia cudzieho telesa z hrubého čreva 8c109 Endoskopická extrakcia cudzieho telesa z hrubého čreva  

8c110 Endoskopická extrakcia cudzieho telesa z hypofaryngu 8c110 Endoskopická extrakcia cudzieho telesa z hypofaryngu  

8c120 Extrakcia cudzieho telesa z laryngu cez rigidný laryngoskop 8c120 Extrakcia cudzieho telesa z laryngu cez rigidný laryngoskop  

8c130 Endoskopická extrakcia cudzieho telesa z tracheobronchiálneho stromu 8c130 Endoskopická extrakcia cudzieho telesa z tracheobronchiálneho stromu  

8c160 Hysteroskopická extrakcia cudzieho telesa z maternice 8c160 Hysteroskopická extrakcia cudzieho telesa z maternice  

8c204 Extirpácia cudzieho telesa z hltana 8c204 Extirpácia cudzieho telesa z faryngu  2)

8c205 Odstránenie cudzieho telesa z hypofaryngu alebo hrtana 8c205 Odstránenie cudzieho telesa z hypofaryngu alebo laryngu  2)

8c206 Odstránenie cudzieho telesa z ústnej spodiny 8c206 Odstránenie cudzieho telesa z ústnej spodiny  

8c207 Extirpácia cudzieho telesa z tonzíl 8c207 Extirpácia cudzieho telesa z tonzíl  

8c212 Extirpácia cudzieho telesa zo sinus maxillaris 8c212 Extirpácia cudzieho telesa zo sinus maxillaris  

8c220.1 Odstránenie cudzieho telesa z ľavej komory: perkutánne 8c220.1 Odstránenie cudzieho telesa z ľavej komory: perkutánne  

8c220.x Odstránenie cudzieho telesa z ľavej komory: iným spôsobom 8c220.x Odstránenie cudzieho telesa z ľavej komory: iným spôsobom  

8c221 Perkutánne translúmenové odstránenie cudzieho telesa z koronárnej artérie 8c221 Perkutánne translúmenové odstránenie cudzieho telesa z koronárnej artérie  

8c223 Odstránenie cudzieho telesa z pravej komory alebo pravej predsiene: perkutánne
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



8c225 Odstránenie cudzieho telesa z arteria pulmonalis: perkutánne
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8c22x Perkutánna katétrová extirpácia telesa z cievneho systému - iná 8c224 Extrakcia cudzieho telesa z cievneho systému 1) 2)

8c235 Extrakcia cudzieho telesa z močovej rúry 8c235 Extrakcia cudzieho telesa z močovej rúry  

8c241 Odstránenie zaklíneného cudzieho telesa vo zvukovode 8c241 Odstránenie zaklíneného cudzieho telesa vo zvukovode  

8c245 Extirpácia cudzích telies z povrchu rohovky 8c245 Extirpácia cudzích telies z povrchu rohovky  

8c260 Odstránenie cudzieho telesa z vagíny dieťaťa 8c260 Odstránenie cudzieho telesa z vagíny dieťaťa  

8c320.1 Litotrypsia konkrementu extrakorporálnou rázovou vlnou: v močovode 8c320.1 Litotrypsia konkrementu extrakorporálnou rázovou vlnou: v močovode  

8c320.2 Litotrypsia konkrementu extrakorporálnou rázovou vlnou: v obličke 8c320.2 Litotrypsia konkrementu extrakorporálnou rázovou vlnou: v obličke  

8c320.x Litotrypsia konkrementu extrakorporálnou rázovou vlnou: v iných orgánoch 8c320.x Litotrypsia konkrementu extrakorporálnou rázovou vlnou: v iných orgánoch  

8c322 Endoskopická litotrypsia v žlčových cestách 8c322 Endoskopická litotrypsia v žlčových cestách  

8c323 Extrakorporálna litotrypsia 8c323 Extrakorporálna litotrypsia  

8c324 Deštrukcia konkrementu v obličke laserom perkutánna 8c324 Deštrukcia konkrementu v obličke laserom perkutánna  

8c411 Extrakcia cudzieho telesa z trupu 8c411 Extrakcia cudzieho telesa z trupu  

8c412 Extrakcia cudzieho telesa z hornej alebo dolnej končatiny 8c412 Extrakcia cudzieho telesa z hornej alebo dolnej končatiny  

8c413 Extirpácia cudzieho telesa z pery 8c413 Extirpácia cudzieho telesa z pery  

8c414 Extrakcia cudzieho telesa z líca 8c414 Extrakcia cudzieho telesa z líca  

8c415 Extrakcia cudzieho telesa z podnebia 8c415 Extrakcia cudzieho telesa z podnebia  

8c416 Extrakcia cudzieho telesa z ušnice 8c416 Extrakcia cudzieho telesa z ušnice  

8d102 Výmena nefrostomickej cievky 8d102 Výmena nefrostomickej cievky  

8d103 Zavedenie cievky do kutánnej ureterostómie 8d103 Zavedenie cievky do kutánnej ureterostómie  

8d104 Vybratie trvalej cievky z kutánnej ureterostómie 8d104 Vybratie trvalej cievky z kutánnej ureterostómie  

8d110 Výplach močovej rúry 8d110 Výplach močovej rúry  

8d114 Instilácia liečiva do močovej rúry 8d114 Instilácia liečiva do močovej rúry  

8d117 Dilatácia močovej rúry 8d117 Dilatácia močovej rúry  

8d119 Sondáž močovej rúry transvezikálne 8d119 Sondáž močovej rúry transvezikálne  

8d120 Instilácia liečiva do močového mechúra 8d120 Instilácia liečiva do močového mechúra  

8d124 Výplach krvných zrazenín z močového mechúra 8d124 Výplach krvných zrazenín z močového mechúra  

8d125 Výmena epicystostomickej cievky 8d125 Výmena epicystostomickej cievky  

8d210 Zavedenie trvalej sondy na enterálnu výživu 8d210 Zavedenie trvalej sondy na enterálnu výživu  

8d211 Zavedenie sondy cez jejunostómiu 8d211 Zavedenie sondy cez jejunostómiu  

8d220
Terapeutická endosonografia pankreasu vrátane transgastrickej (transduodenálnej) evakuácie 

nekrotických sekvestrov pri akútnej nektorizujúcej pankreatitíde
8d220

Terapeutická endosonografia pankreasu vrátane transgastrickej (transduodenálnej) evakuácie 

nekrotických sekvestrov pri akútnej nektorizujúcej pankreatitíde
 

8d221 Terapeutická endosonografia pankreasu vrátane transgastrickej evakuácie pankreatickej pseudocysty 8d221 Terapeutická endosonografia pankreasu vrátane transgastrickej evakuácie pankreatickej pseudocysty  

8d231 Výplach žalúdka 8d231 Výplach žalúdka  

8d232 Laváž žalúdka 8d232 Laváž žalúdka  

8d301 Výmena, odstránenie gastrostomickej sondy 8d301 Výmena, odstránenie gastrostomickej sondy  

8d302 Terapeutická laváž hrubého čreva 8d302 Terapeutická laváž hrubého čreva  

8d303 Dezinvaginácia čreva 8d303 Dezinvaginácia čreva  

8f100.02 Terapeutická drenáž perikardu: drenážny systém s malým priesvitom
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8f100.11 Terapeutická drenáž pohrudnicovej dutiny: drénážny systém s veľkým priesvitom (Bülau) 8f100.0 Drenáž: terapeutická:  pohrudnicová dutina: drénážny systém s veľkým priesvitom 1) 2)

8f100.12 Terapeutická drenáž pohrudnicovej dutiny: drénážny systém s malým priesvitom: permanentný 8f100.1 Drenáž: terapeutická:  pohrudnicová dutina: drénážny systém s malým priesvitom: permanentný 1) 2)

8f100.1x Terapeutická drenáž pohrudnicovej dutiny: drénážny systém s malým priesvitom: ostatné
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8f101.0 Terapeutická drenáž: orgány dutiny brušnej, pečeň 8f101.0 Drenáž: terapeutická: orgány dutiny brušnej, pečeň  2)

8f101.1 Terapeutická drenáž: orgány dutiny brušnej: žlčník 8f101.1 Drenáž: terapeutická: orgány dutiny brušnej: žlčník  2)

8f101.2 Terapeutická drenáž: orgány dutiny brušnej: pankreas 8f101.2 Drenáž: terapeutická: orgány dutiny brušnej: pankreas  2)

8f101.x Terapeutická drenáž: orgány dutiny brušnej: ostatné 8f101.x Drenáž: terapeutická: orgány dutiny brušnej: ostatné  2)

8f102.0 Terapeutická drenáž: močovopohlavný systém: oblička 8f102.0 Drenáž: terapeutická: močovopohlavný systém: oblička  2)



8f102.x Terapeutická drenáž: močovopohlavný systém: ostatné 8f102.x Drenáž: terapeutická: močovopohlavný systém: ostatné  2)

8f103.0 Terapeutická drenáž: peritonea 8f103.0 Drenáž: terapeutická: peritoneálna  2)

8f103.1 Terapeutická drenáž: retroperitonea 8f103.1 Drenáž: terapeutická: retroperitoneálna  2)

8f103.x Terapeutická drenáž: ostatné 8f103.x Drenáž: terapeutická: ostatné: iné  2)

8f108.0 Katetrizácia a kanylácia: terapeutická: slzné cesty 8f200 Katetrizácia a kanylácia; terapeutická;  slzné cesty 1) 2)

8f108.1 Katetrizácia a kanylácia: terapeutická: prínosové dutiny 8f201 Katetrizácia a kanylácia; terapeutická;  prínosové dutiny 1) 2)

8f108.2 Katetrizácia a kanylácia: terapeutická: vajíčkovod cez hysteroskopický prístup 8f202 Katetrizácia a kanylácia; terapeutická;  vajíčkovod cez hysteroskopický prístup 1) 2)

8f108.3 Katetrizácia a kanylácia: terapeutická: slzné cesty s intubáciou 8f203 Katetrizácia a kanylácia; terapeutická;  slzné cesty s intubáciou 1) 2)

8f108.4 Katetrizácia a kanylácia: terapeutická: ostatné 8f20x Katetrizácia a kanylácia; terapeutická;  ostatné 1) 2)

8f109.0 Perkutánna drenáž pod CT kontrolou 8f110 Perkutánna drenáž pod CT kontrolou 1) 

8f109.1 Perkutánna drenáž pod MR kontrolou 8f111 Perkutánna drenáž pod MR kontrolou 1) 

8f109.2 Perkutánna drenáž pod USG kontrolou 8f112 Perkutánna drenáž pod USG kontrolou 1) 

8f109.3 Perkutánna drenáž pod RTG kontrolou 8f113 Perkutánna drenáž pod RTG kontrolou 1) 

8f300.0 Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: CNS: mozgové cisterny 8f300.0 Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: CNS: mozgové cisterny  2)

8f300.1 Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: CNS: mozgová komora 8f300.1 Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: CNS: mozgová komora  2)

8f300.2 Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: CNS: komorový shunt 8f300.2 Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: CNS: komorový shunt  2)

8f300.3 Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: CNS: miechová cysta 8f300.3 Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: CNS: miechová cysta  2)

8f300.4 Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: CNS: lumbálna punkcia 8f300.4 Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: CNS: lumbálna punkcia  2)

8f300.5 Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: oko: predná komora 8f301.0 Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: oko: predná komora 1) 2)

8f300.6 Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: oko: zadná komora 8f301.1 Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: oko: zadná komora 1) 2)

8f300.x Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: oko/CNS: ostatné 8f301.x Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: oko/CNS: ostatné 1) 2)

8f302.0 Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: orgány hrudníka: perikard 8f302.0 Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: orgány hrudníka: perikard  2)

8f302.1 Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: orgány hrudníka: pohrudnicová dutina 8f302.1 Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: orgány hrudníka: pohrudnicová dutina  2)

8f302.2 Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: orgány hrudníka: pľúca 8f302.2 Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: orgány hrudníka: pľúca  2)

8f302.x Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: orgány hrudníka: ostatné 8f302.x Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: orgány hrudníka: ostatné  2)

8f303.0 Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: orgány dutiny brušnej: slezina 8f303.0 Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: orgány dutiny brušnej: slezina  2)

8f303.1 Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: orgány dutiny brušnej, pečeň 8f303.1 Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: orgány dutiny brušnej, pečeň  2)

8f303.2 Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: orgány dutiny brušnej: žlčník 8f303.2 Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: orgány dutiny brušnej: žlčník  2)

8f303.3 Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: orgány dutiny brušnej: pankreas 8f303.3 Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: orgány dutiny brušnej: pankreas  2)

8f303.x Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: orgány dutiny brušnej: ostatné 8f303.x Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: orgány dutiny brušnej: ostatné  2)

8f304.0 Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: močovopohlavný systém: parenchým obličky 8f304.0 Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: močovopohlavný systém: parenchým obličky  2)

8f304.1 Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: močovopohlavný systém: obličková panvička 8f304.1 Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: močovopohlavný systém: obličková panvička  2)

8f304.2 Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: močovopohlavný systém: močový mechúr 8f304.2 Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: močovopohlavný systém: močový mechúr  2)

8f304.x Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: močovopohlavný systém: ostatné 8f304.x Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: močovopohlavný systém: ostatné  2)

8f305.0 Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: mužské pohlavné orgány: hydrokéla 8f305.0 Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: mužské pohlavné orgány: hydrokéla  2)

8f305.1 Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: mužské pohlavné orgány: spermatokéla 8f305.1 Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: mužské pohlavné orgány: spermatokéla  2)

8f305.2 Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: mužské pohlavné orgány: prostata 8f305.2 Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: mužské pohlavné orgány: prostata  2)

8f305.3 Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: mužské pohlavné orgány: semenné mechúriky 8f305.3 Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: mužské pohlavné orgány: semenné mechúriky  2)

8f305.x Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: mužské pohlavné orgány: ostatné 8f305.x Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: mužské pohlavné orgány: ostatné  2)

8f306.0 Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: ženské pohlavné orgány: vaječník 8f306.0 Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: ženské pohlavné orgány: vaječník  2)

8f306.1 Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: ženské pohlavné orgány: maternica 8f306.1 Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: ženské pohlavné orgány: maternica  2)

8f306.x Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: ženské pohlavné orgány: ostatné 8f306.x Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: ženské pohlavné orgány: ostatné  2)

8f307.0 Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: kĺbový priestor: ramenný kĺb 8f307.0 Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: kĺbový priestor: ramenný kĺb  2)

8f307.1 Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: kĺbový priestor: akromioklavikulárny kĺb 8f307.1 Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: kĺbový priestor: akromioklavikulárny kĺb  2)

8f307.2 Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: kĺbový priestor: torakoskapulárne spojenie 8f307.2 Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: kĺbový priestor: torakoskapulárne spojenie  2)

8f307.3 Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: kĺbový priestor: sternoklavikulárny kĺb 8f307.3 Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: kĺbový priestor: sternoklavikulárny kĺb  2)

8f307.4 Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: kĺbový priestor: lakťový kĺb 8f307.4 Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: kĺbový priestor: lakťový kĺb  2)



8f307.5 Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: kĺbový priestor: proximálny rádioulnárny kĺb 8f307.5 Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: kĺbový priestor: proximálny rádioulnárny kĺb  2)

8f307.6 Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: kĺbový priestor: distálny rádioulnárny kĺb 8f307.6 Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: kĺbový priestor: distálny rádioulnárny kĺb  2)

8f307.7 Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: kĺbový priestor: zápästný kĺb 8f307.7 Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: kĺbový priestor: zápästný kĺb  2)

8f307.8 Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: kĺbový priestor: rádiokarpálny kĺb 8f307.8 Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: kĺbový priestor: rádiokarpálny kĺb  2)

8f307.9 Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: kĺbový priestor: ulnokarpálny kĺb 8f307.9 Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: kĺbový priestor: ulnokarpálny kĺb  2)

8f307.a Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: kĺbový priestor: interkarpálne kĺby 8f307.a Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: kĺbový priestor: interkarpálne kĺby  2)

8f307.b Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: kĺbový priestor: karpometakarpálny kĺb 8f307.b Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: kĺbový priestor: karpometakarpálny kĺb  2)

8f307.c Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: kĺbový priestor: metakarpofalangeálny kĺb 8f307.c Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: kĺbový priestor: metakarpofalangeálny kĺb  2)

8f307.d Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: kĺbový priestor: interfalangeálny kĺb: prsty ruky 8f307.d Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: kĺbový priestor: interfalangeálny kĺb; prsty ruky  2)

8f307.e Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: kĺbový priestor: iliosakrálny kĺb 8f307.e Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: kĺbový priestor: iliosakrálny kĺb  2)

8f307.f Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: kĺbový priestor: symfýza 8f307.f Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: kĺbový priestor: symfýza  2)

8f307.g Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: kĺbový priestor: bedrový kĺb 8f307.g Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: kĺbový priestor: bedrový kĺb  2)

8f307.h Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: kĺbový priestor: kolenný kĺb 8f307.h Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: kĺbový priestor: kolenný kĺb  2)

8f307.j Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: kĺbový priestor: proximálny tibiofibulárny kĺb 8f307.j Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: kĺbový priestor: proximálny tibiofibulárny kĺb  2)

8f307.k Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: kĺbový priestor: horný členkový kĺb 8f307.k Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: kĺbový priestor: horný členkový kĺb  2)

8f307.m Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: kĺbový priestor: dolný členkový kĺb 8f307.m Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: kĺbový priestor: dolný členkový kĺb  2)

8f307.n Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: kĺbový priestor: tarsálny kĺb 8f307.n Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: kĺbový priestor: tarsálny kĺb  2)

8f307.p Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: kĺbový priestor: tarsometatarzálny kĺb 8f307.p Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: kĺbový priestor: tarsometatarzálny kĺb  2)

8f307.q Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: kĺbový priestor: metatarsofalangeálny kĺb 8f307.q Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: kĺbový priestor: metatarsofalangeálny kĺb  2)

8f307.r Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: kĺbový priestor: interfalangeálny kĺb: prsty nohy 8f307.r Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: kĺbový priestor: interfalangeálny kĺb; prsty nohy  2)

8f307.s Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: kĺbový priestor: temporomandibulárny kĺb 8f307.s Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: kĺbový priestor: temporomandibulárny kĺb  2)

8f307.t Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: kĺbový priestor: kĺby chrbtice a hrudníka 8f307.t Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: kĺbový priestor: kĺby chrbtice a hrudníka  2)

8f307.x Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: kĺbový priestor: ostatné 8f307.x Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: kĺbový priestor: ostatné  2)

8f308.0 Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: ostatné: kĺbová burza 8f308.0 Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: ostatné: kĺbová burza  2)

8f308.1 Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: ostatné: kostná dreň 8f308.1 Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: ostatné: kostná dreň  2)

8f308.2 Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: ostatné: lymfokéla 8f308.2 Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: ostatné: lymfokéla  2)

8f308.3 Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: ostatné: urinóm 8f308.3 Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: ostatné: urinóm  2)

8f308.4 Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: ostatné: kefalhematóm 8f308.4 Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: ostatné: kefalhematóm  2)

8f308.x Perkutánna terapeutická punkcia a aspirácia: ostatné: iné 8f308.x Punkcia a aspirácia; perkutánna; terapeutická: ostatné: iné  2)

8f400.0 Terapeutická laváž (výplach): oko: slzné cesty 8f400.0 Laváž (výplach); terapeutická: oko: slzné cesty  2)

8f400.x Terapeutická laváž (výplach): oko: ostatné 8f400.x Laváž (výplach); terapeutická: oko: ostatné  2)

8f401.0 Terapeutická laváž (výplach): ucho: vonakjší zvukovod 8r401.0 Laváž (výplach); terapeutická: ucho: vonakjší zvukovod 1) 2)

8f401.1 Terapeutická laváž (výplach): ucho: stredné ucho 8r401.1 Laváž (výplach); terapeutická: ucho: stredné ucho 1) 2)

8f401.x Terapeutická laváž (výplach): ucho: ostatné 8r401.x Laváž (výplach); terapeutická: ucho: ostatné 1) 2)

8f402 Terapeutická laváž (výplach): prínosové dutiny 8f402 Laváž (výplach); terapeutická: prínosové dutiny  2)

8f403.0 Terapeutická laváž (výplach): pľúca (bronchoalveolárna laváž) 8f403.0 Laváž (výplach); terapeutická: pľúca (bronchoalveolárna laváž)  2)

8f403.10 Terapeutická laváž (výplach): pohrudnicová dutina: 1 až 7 liečebných cyklov 8f403.10 Laváž (výplach); terapeutická: pohrudnicová dutina: 1 až 7 liečebných cyklov  2)

8f403.11 Terapeutická laváž (výplach): pohrudnicová dutina: 8 až 14 liečebných cyklov 8f403.11 Laváž (výplach); terapeutická: pohrudnicová dutina: 8 až 14 liečebných cyklov  2)

8f403.12 Terapeutická laváž (výplach): pohrudnicová dutina: 15 až 21 liečebných cyklov 8f403.12 Laváž (výplach); terapeutická: pohrudnicová dutina: 15 až 21 liečebných cyklov  2)

8f403.13 Terapeutická laváž (výplach): pohrudnicová dutina: 22 a viac liečebných cyklov 8f403.13 Laváž (výplach); terapeutická: pohrudnicová dutina: 22 a viac liečebných cyklov  2)

8f404.0 Terapeutická laváž (výplach): dutina brušná: definitívna laparosutúra s drenážou 8f404.0 Laváž (výplach); terapeutická: dutina brušná: definitívna laparosutúra s drenážou  2)

8f404.1 Terapeutická laváž (výplach): dutina brušná: dočasná laparosutúra s drenážou 8f404.1 Laváž (výplach); terapeutická: dutina brušná: dočasná laparosutúra s drenážou  2)

8f404.2 Terapeutická laváž (výplach): dutina brušná: laparostómia s drenážou 8f404.2 Laváž (výplach); terapeutická: dutina brušná: laparostómia s drenážou  2)

8f404.x Terapeutická laváž (výplach): dutina brušná: ostatné 8f404.x Laváž (výplach); terapeutická: dutina brušná: ostatné  2)

8f405.0 Terapeutická laváž (výplach): retroperitoneum: definitívna sutúra s drenážou 8f405.0 Laváž (výplach); terapeutická: retroperitoneum: definitívna sutúra s drenážou  2)

8f405.1 Terapeutická laváž (výplach): retroperitoneum: dočasná sutúra s drenážou 8f405.1 Laváž (výplach); terapeutická: retroperitoneum: dočasná sutúra s drenážou  2)

8f405.2 Terapeutická laváž (výplach): retroperitoneum: stómia s drenážou 8f405.2 Laváž (výplach); terapeutická: retroperitoneum: stómia s drenážou  2)



8f405.x Terapeutická laváž (výplach): retroperitoneum: ostatné 8f405.x Laváž (výplach); terapeutická: retroperitoneum: ostatné  2)

8f406.0 Terapeutická laváž (výplach): ramenný kĺb 8f406.0 Laváž (výplach); terapeutická: kĺbový priestor: ramenný kĺb  2)

8f406.1 Terapeutická laváž (výplach): akromioklavikulárny kĺb 8f406.1 Laváž (výplach); terapeutická: kĺbový priestor: akromioklavikulárny kĺb  2)

8f406.2 Terapeutická laváž (výplach): torakoskapulárne spojenie 8f406.2 Laváž (výplach); terapeutická: kĺbový priestor: torakoskapulárne spojenie  2)

8f406.3 Terapeutická laváž (výplach): sternoklavikulárny kĺb 8f406.3 Laváž (výplach); terapeutická: kĺbový priestor: sternoklavikulárny kĺb  2)

8f406.4 Terapeutická laváž (výplach): lakťový kĺb 8f406.4 Laváž (výplach); terapeutická: kĺbový priestor: lakťový kĺb  2)

8f406.5 Terapeutická laváž (výplach): proximálny rádioulnárny kĺb 8f406.5 Laváž (výplach); terapeutická:  kĺbový priestor: proximálny rádioulnárny kĺb  2)

8f406.6 Terapeutická laváž (výplach): distálny rádioulnárny kĺb 8f406.6 Laváž (výplach); terapeutická:  kĺbový priestor: distálny rádioulnárny kĺb  2)

8f406.7 Terapeutická laváž (výplach): zápästný kĺb 8f406.7 Laváž (výplach); terapeutická:  kĺbový priestor: zápästný kĺb  2)

8f406.8 Terapeutická laváž (výplach): rádiokarpálny kĺb 8f406.8 Laváž (výplach); terapeutická:  kĺbový priestor: rádiokarpálny kĺb  2)

8f406.9 Terapeutická laváž (výplach): ulnokarpálny kĺb 8f406.9 Laváž (výplach); terapeutická:  kĺbový priestor: ulnokarpálny kĺb  2)

8f406.a Terapeutická laváž (výplach): interkarpálne kĺby 8f406.a Laváž (výplach); terapeutická:  kĺbový priestor: interkarpálne kĺby  2)

8f406.b Terapeutická laváž (výplach): karpometakarpálny kĺb 8f406.b Laváž (výplach); terapeutická:  kĺbový priestor: karpometakarpálny kĺb  2)

8f406.c Terapeutická laváž (výplach): metakarpofalangeálny kĺb 8f406.c Laváž (výplach); terapeutická:  kĺbový priestor: metakarpofalangeálny kĺb  2)

8f406.d Terapeutická laváž (výplach): interfalangeálny kĺb: prsty ruky 8f406.d Laváž (výplach); terapeutická:  kĺbový priestor: interfalangeálny kĺb; prsty ruky  2)

8f406.e Terapeutická laváž (výplach): iliosakrálny kĺb 8f406.e Laváž (výplach); terapeutická:  kĺbový priestor: iliosakrálny kĺb  2)

8f406.f Terapeutická laváž (výplach): symfýza 8f406.f Laváž (výplach); terapeutická:  kĺbový priestor: symfýza  2)

8f406.g Terapeutická laváž (výplach): bedrový kĺb 8f406.g Laváž (výplach); terapeutická:  kĺbový priestor: bedrový kĺb  2)

8f406.h Terapeutická laváž (výplach): kolenný kĺb 8f406.h Laváž (výplach); terapeutická:  kĺbový priestor: kolenný kĺb  2)

8f406.j Terapeutická laváž (výplach): proximálny tibiofibulárny kĺb 8f406.j Laváž (výplach); terapeutická:  kĺbový priestor: proximálny tibiofibulárny kĺb  2)

8f406.k Terapeutická laváž (výplach): horný členkový kĺb 8f406.k Laváž (výplach); terapeutická:  kĺbový priestor: horný členkový kĺb  2)

8f406.m Terapeutická laváž (výplach): dolný členkový kĺb 8f406.m Laváž (výplach); terapeutická:  kĺbový priestor: dolný členkový kĺb  2)

8f406.n Terapeutická laváž (výplach): tarsálny kĺb 8f406.n Laváž (výplach); terapeutická:  kĺbový priestor: tarsálny kĺb  2)

8f406.p Terapeutická laváž (výplach): tarsometatarzálny kĺb 8f406.p Laváž (výplach); terapeutická:  kĺbový priestor: tarsometatarzálny kĺb  2)

8f406.q Terapeutická laváž (výplach): metatarsofalangeálny kĺb 8f406.q Laváž (výplach); terapeutická:  kĺbový priestor: metatarsofalangeálny kĺb  2)

8f406.r Terapeutická laváž (výplach): interfalangeálny kĺb: prsty nohy 8f406.r Laváž (výplach); terapeutická:  kĺbový priestor: interfalangeálny kĺb; prsty nohy  2)

8f406.s Terapeutická laváž (výplach): temporomandibulárny kĺb 8f406.s Laváž (výplach); terapeutická:  kĺbový priestor: temporomandibulárny kĺb  2)

8f406.t Terapeutická laváž (výplach): kĺby chrbtice a hrudníka 8f406.t Laváž (výplach); terapeutická:  kĺbový priestor: kĺby chrbtice a hrudníka  2)

8f406.x Terapeutická laváž (výplach): ostatné kĺby 8f406.x Laváž (výplach); terapeutická:  kĺbový priestor: ostatné  2)

8f40x.0 Iná terapeutická laváž (výplach): cez intraperitoneálny katéter 8f40x.0 Laváž (výplach); terapeutická: ostatné: intraperitoneálny katéter  2)

8f40x.1 Iná terapeutická laváž (výplach): cez intrakraniálnu preplachovú drenáž 8f40x.1 Laváž (výplach); terapeutická: ostatné: intrakraniálna preplachová drenáž  2)

8f40x.2 Iná terapeutická laváž (výplach): cez miechovú preplachovú drenáž 8f40x.2 Laváž (výplach); terapeutická: ostatné: miechová preplachová drenáž  2)

8f40x.x Iná terapeutická laváž (výplach): ostatné 8f40x.x Laváž (výplach); terapeutická: ostatné: iné  2)

8f602 Ozono-nukleolýza intradiskálnou technikou 8f602 Ozono-nukleolýza intradiskálnou technikou  

8f603 Ozono-nukleolýza foraminálnou technikou 8f603 Ozono-nukleolýza foraminálnou technikou  

8f604 Periradikulárna terapia 8f604 Periradikulárna terapia  

8f605 Vykonávanie bloku intervertebrálneho kĺbu 8f605 Vykonávanie bloku intervertebrálneho kĺbu  

8f606.1 Radiofrekvenčná termoablácia facetových kĺbov 8f606.1 RF termoablácia facetových kĺbov  2)

8f606.2 Radiofrekvenčná termoablácia SI kĺbu 8f606.2 RF termoablácia SI kĺbu  2)

8f606.3 Radiofrekvenčné termoablačné výkony medzistavcovej platničky 8f606.3 RF termoablačné výkony medzistavcovej platničky  2)

8f607 Pulzné radiofrekvenčné výkony (na periférnych nervoch, kĺboch) 8f607 Pulzné RF výkony (na periférnych nervoch, kĺboch)  2)

8f608.10
Perkutánna liečba herniácie medzistavcovej platničky disku pomocou chemickej ablácie pod CT 

kontrolou

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8f608.11
Perkutánna liečba herniácie medzistavcovej platničky disku pomocou chemickej ablácie pod 

skiaskopickou kontrolou

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8f608.20
Perkutánna liečba herniácie medzistavcovej platničky disku pomocou termálnej ablácie pod CT 

kontrolou

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8f608.21
Perkutánna liečba herniácie medzistavcovej platničky disku pomocou termálnej ablácie pod 

skiaskopickou kontrolou

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8f608.30
Perkutánna liečba herniácie medzistavcovej platničky disku pomocou mechanickej ablácie pod CT 

kontrolou

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



8f608.31
Perkutánna liečba herniácie medzistavcovej platničky disku pomocou mechanickej ablácie pod 

skiaskopickou kontrolou

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8f608.40
Perkutánna termálna ablácia tumorov pomocou rádiofrekvenčnej ablácie, pod CT kontrolou: tumory 

pečene, obličiek, pľúc, skeletu a lézii v inej lokalizácií

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8f608.41
Perkutánna termálna ablácia tumorov pomocou rádiofrekvenčnej ablácie, pod skiaskopickou 

kontrolou: tumory pečene, obličiek, pľúc, skeletu a lézii v inej lokalizácií

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8f608.42
Perkutánna termálna ablácia tumorov pomocou rádiofrekvenčnej ablácie, pod USG kontrolou: tumory 

pečene, obličiek, pľúc, skeletu a lézii v inej lokalizácií

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8f608.50
Perkutánna termálna ablácia tumorov pomocou mikrovlnnej ablácie, pod CT kontrolou: tumory 

pečene, obličiek, pľúc, skeletu a lézii v inej lokalizácií

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8f608.51
Perkutánna termálna ablácia tumorov pomocou mikrovlnnej ablácie, pod skiaskopickou kontrolou: 

tumory pečene, obličiek, pľúc, skeletu a lézii v inej lokalizácií

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8f608.52
Perkutánna termálna ablácia tumorov pomocou mikrovlnnej ablácie, pod USG kontrolou: tumory 

pečene, obličiek, pľúc, skeletu a lézii v inej lokalizácií

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8f608.60
Perkutánna termálna ablácia tumorov pomocou kryoablácie, pod CT kontrolou: tumory pečene, 

obličiek, pľúc, skeletu a lézii v inej lokalizácií

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8f608.61
Perkutánna termálna ablácia tumorov pomocou kryoablácie, pod skiaskopickou kontrolou: tumory 

pečene, obličiek, pľúc, skeletu a lézii v inej lokalizácií

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8f608.62
Perkutánna termálna ablácia tumorov pomocou kryoablácie, pod USG kontrolou: tumory pečene, 

obličiek, pľúc, skeletu a lézii v inej lokalizácií

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8f608.70
Perkutánna termálna ablácia tumorov pomocou laserovej ablácie, pod CT kontrolou: tumory pečene, 

obličiek, pľúc, skeletu a lézii v inej lokalizácií

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8f608.71
Perkutánna termálna ablácia tumorov pomocou laserovej ablácie, pod skiaskopickou kontrolou: 

tumory pečene, obličiek, pľúc, skeletu a lézii v inej lokalizácií

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8f608.72
Perkutánna termálna ablácia tumorov pomocou laserovej ablácie, pod USG kontrolou: tumory pečene, 

obličiek, pľúc, skeletu a lézii v inej lokalizácií

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8f608.8 Endovaskulárna rádiofrekvenčná (RF) rekanalizácia chronického centrálneho žilného uzáveru
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8f903 Výplach drénovaných priestorov 8f903 Výplach drénovaných priestorov  

8g113 Popáleniny, ošetrenie a preväz 8g113 Popáleniny I - ošetrenie a preväz  2)

8g114 Popáleniny prsta, ošetrenie a preväz 8g114 Popáleniny prsta - ošetrenie a preväz  2)

8g115 Popáleniny dorza ruky alebo nohy, ošetrenie a preväz 8g115 Popáleniny dorza ruky alebo nohy - ošetrenie a preväz  2)

8g121.0 Popáleniny: do 1 % povrchu tela, ošetrenie a preväz 8g121.0 Popáleniny - ošetrenie a preväz: do 1 % povrchu tela  2)

8g121.1 Popáleniny: od 2% do 5 % povrchu tela, ošetrenie a preväz 8g121.1 Popáleniny: do 5 % povrchu tela - ošetrenie a preväz  2)

8g121.2 Popáleniny: od 6 % do 10% povrchu tela, ošetrenie a preväz 8g121.2 Popáleniny: od 6 % do 10% povrchu tela - ošetrenie a preväz  2)

8g121.3 Popáleniny: od 11% do 15% povrchu tela, ošetrenie a preväz 8g121.3 Popáleniny: od 11% do 15% povrchu tela - ošetrenie a preväz  2)

8g121.4 Popáleniny: od 15% do 20% povrchu tela, ošetrenie a preväz 8g121.4 Popáleniny: od 15% do 20% povrchu tela - ošetrenie a preväz  2)

8g121.5 Popáleniny: nad 20% povrchu tela, ošetrenie a preväz 8g121.5 Popáleniny: nad 20% povrchu tela - ošetrenie a preväz  2)

8g210 Biologická nekrektómia (Maggot therapy) 8g210 Biologická nekrektómia (Maggot therapy)  

8g317 Obväz/preväz pri rozsiahlych kožných ochoreniach 8g317 Obväz/preväz pri rozsiahlych kožných ochoreniach  

8g611.1 Ošetrenie dekubitu: do 10 cm2 8g611.1 Ošetrenie dekubitu: do 10 cm2  

8g611.2 Ošetrenie dekubitu: do 20 cm2 8g611.2 Ošetrenie dekubitu: do 20 cm2  

8h111.1 Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: humerus proximálny 8h111.1 Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: humerus proximálny  

8h111.2 Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: humerus diafyzárny 8h111.2 Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: humerus diafyzárny  

8h111.3 Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: humerus distálny 8h111.3 Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: humerus distálny  

8h111.4 Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: radius proximálny 8h111.4 Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: radius proximálny  

8h111.5 Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: radius diafyzárny 8h111.5 Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: radius diafyzárny  

8h111.6 Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: radius distálny 8h111.6 Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: radius distálny  

8h111.7 Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: ulna proximálna 8h111.7 Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: ulna proximálna  

8h111.8 Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: ulna diafyzárna 8h111.8 Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: ulna diafyzárna  

8h111.9 Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: ulna distálna 8h111.9 Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: ulna distálna  

8h111.a Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: karpálne kosti 8h111.a Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: karpálne kosti  

8h111.b Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: metakarpálne kosti 8h111.b Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: metakarpálne kosti  

8h111.c Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: falangy prstov ruky 8h111.c Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: falangy prstov ruky  



8h111.e Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: krčok stehennej kosti 8h111.e Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: krčok stehennej kosti  

8h111.f Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: femur proximálny 8h111.f Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: femur proximálny  

8h111.g Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: femur diafyzárny 8h111.g Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: femur diafyzárny  

8h111.h Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: femur distálny 8h111.h Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: femur distálny  

8h111.j Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: patela 8h111.j Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: patela  

8h111.k Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: tíbia proximálna časť 8h111.k Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: tíbia proximálna časť  

8h111.m Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: tíbia diafyzárna časť 8h111.m Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: tíbia diafyzárna časť  

8h111.n Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: tíbia distálna časť 8h111.n Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: tíbia distálna časť  

8h111.p Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: fibula proximálna časť 8h111.p Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: fibula proximálna časť  

8h111.q Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: fibula diafyzárna časť 8h111.q Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: fibula diafyzárna časť  

8h111.r Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: fibula distálna časť 8h111.r Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: fibula distálna časť  

8h111.s Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: talus 8h111.s Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: talus  

8h111.t Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: kalkaneus 8h111.t Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: kalkaneus  

8h111.u Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: tarzálne kosti 8h111.u Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: tarzálne kosti  

8h111.v Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: metatarzálne kosti 8h111.v Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: metatarzálne kosti  

8h111.w Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: falangy prstov nohy 8h111.w Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: falangy prstov nohy  

8h111.x Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: ostatné 8h111.x Repozícia zlomeniny a fixácia sádrou: ostatné  

8h112.0 Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: klavikula 8h112.0 Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: klavikula  

8h112.1 Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: humerus proximálny 8h112.1 Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: humerus proximálny  

8h112.2 Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: humerus diafyzárny 8h112.2 Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: humerus diafyzárny  

8h112.3 Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: humerus distálny 8h112.3 Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: humerus distálny  

8h112.4 Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: radius proximálny 8h112.4 Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: radius proximálny  

8h112.5 Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: radius diafyzárny 8h112.5 Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: radius diafyzárny  

8h112.6 Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: radius distálny 8h112.6 Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: radius distálny  

8h112.7 Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: ulna proximálna 8h112.7 Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: ulna proximálna  

8h112.8 Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: ulna diafyzárna 8h112.8 Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: ulna diafyzárna  

8h112.9 Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: ulna distálna 8h112.9 Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: ulna distálna  

8h112.a Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: karpálne kosti 8h112.a Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: karpálne kosti  

8h112.b Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: metakarpálne kosti 8h112.b Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: metakarpálne kosti  

8h112.c Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: falangy prstov ruky 8h112.c Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: falangy prstov ruky  

8h112.e Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: krčok stehennej kosti 8h112.e Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: krčok stehennej kosti  

8h112.f Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: femur proximálny 8h112.f Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: femur proximálny  

8h112.g Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: femur diafyzárny 8h112.g Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: femur diafyzárny  

8h112.h Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: femur distálny 8h112.h Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: femur distálny  

8h112.j Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: patela 8h112.j Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: patela  

8h112.k Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: tíbia proximálna 8h112.k Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: tíbia proximálna  

8h112.m Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: tíbia diafyzárna časť 8h112.m Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: tíbia diafyzárna časť  

8h112.n Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: tíbia distálna časť 8h112.n Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: tíbia distálna časť  

8h112.p Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: fibula proximálna časť 8h112.p Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: fibula proximálna časť  

8h112.q Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: fibula diafyzárna časť 8h112.q Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: fibula diafyzárna časť  

8h112.r Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: fibula distálna časť 8h112.r Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: fibula distálna časť  

8h112.s Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: talus 8h112.s Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: talus  

8h112.t Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: kalkaneus 8h112.t Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: kalkaneus  

8h112.u Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: tarzálne kosti 8h112.u Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: tarzálne kosti  

8h112.v Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: metatarzálne kosti 8h112.v Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: metatarzálne kosti  

8h112.w Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: falangy prstov nohy 8h112.w Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: falangy prstov nohy  

8h112.x Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: ostatné 8h112.x Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: ostatné  

8h112.z Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: skapula 8h112.z Repozícia zlomeniny a fixácia ortézou: skapula  

8h113.0 Repozícia zlomeniny a fixácia fixačným obväzom: klavikula 8h113.0 Repozícia zlomeniny a fixácia fixačným obväzom: klavikula  

8h113.1 Repozícia zlomeniny a fixácia fixačným obväzom: humerus proximálny 8h113.1 Repozícia zlomeniny a fixácia fixačným obväzom: humerus proximálny  



8h113.2 Repozícia zlomeniny a fixácia fixačným obväzom: humerus diafyzárny 8h113.2 Repozícia zlomeniny a fixácia fixačným obväzom: humerus diafyzárny  

8h113.b Repozícia zlomeniny a fixácia fixačným obväzom: metakarpálne kosti 8h113.b Repozícia zlomeniny a fixácia fixačným obväzom: metakarpálne kosti  

8h113.c Repozícia zlomeniny a fixácia fixačným obväzom: falangy prstov ruky 8h113.c Repozícia zlomeniny a fixácia fixačným obväzom: falangy prstov ruky  

8h114.1 Repozícia zlomeniny a fixácia skeletárnou trakciou: humerus proximálny 8h114.1 Repozícia zlomeniny a fixácia skeletárnou trakciou: humerus proximálny  

8h114.2 Repozícia zlomeniny a fixácia skeletárnou trakciou: humerus diafyzárny 8h114.2 Repozícia zlomeniny a fixácia skeletárnou trakciou: humerus diafyzárny  

8h114.3 Repozícia zlomeniny a fixácia skeletárnou trakciou: humerus distálny 8h114.3 Repozícia zlomeniny a fixácia skeletárnou trakciou: humerus distálny  

8h114.d Repozícia zlomeniny a fixácia skeletárnou trakciou: panva 8h114.d Repozícia zlomeniny a fixácia skeletárnou trakciou: panva  

8h114.e Repozícia zlomeniny a fixácia skeletárnou trakciou: krčok stehennej kosti 8h114.e Repozícia zlomeniny a fixácia skeletárnou trakciou: krčok stehennej kosti  

8h114.f Repozícia zlomeniny a fixácia skeletárnou trakciou: femur proximálny 8h114.f Repozícia zlomeniny a fixácia skeletárnou trakciou: femur proximálny  

8h114.g Repozícia zlomeniny a fixácia skeletárnou trakciou: femur diafyzárny 8h114.g Repozícia zlomeniny a fixácia skeletárnou trakciou: femur diafyzárny  

8h114.h Repozícia zlomeniny a fixácia skeletárnou trakciou: femur distálny 8h114.h Repozícia zlomeniny a fixácia skeletárnou trakciou: femur distálny  

8h114.k Repozícia zlomeniny a fixácia skeletárnou trakciou: tíbia proximálna 8h114.k Repozícia zlomeniny a fixácia skeletárnou trakciou: tíbia proximálna  

8h114.m Repozícia zlomeniny a fixácia skeletárnou trakciou: tíbia diafyzárna časť 8h114.m Repozícia zlomeniny a fixácia skeletárnou trakciou: tíbia diafyzárna časť  

8h114.n Repozícia zlomeniny a fixácia skeletárnou trakciou: tíbia distálna časť 8h114.n Repozícia zlomeniny a fixácia skeletárnou trakciou: tíbia distálna časť  

8h114.r Repozícia zlomeniny a fixácia skeletárnou trakciou: fibula distálna časť 8h114.r Repozícia zlomeniny a fixácia skeletárnou trakciou: fibula distálna časť  

8h114.x Repozícia zlomeniny a fixácia skeletárnou trakciou: ostatné 8h114.x Repozícia zlomeniny a fixácia skeletárnou trakciou: ostatné  

8h115.0 Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: klavikula 8h115.0 Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: klavikula  

8h115.1 Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: humerus proximálny 8h115.1 Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: humerus proximálny  

8h115.2 Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: humerus diafyzárny 8h115.2 Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: humerus diafyzárny  

8h115.3 Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: humerus distálny 8h115.3 Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: humerus distálny  

8h115.4 Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: radius proximálny 8h115.4 Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: radius proximálny  

8h115.5 Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: radius diafyzárny 8h115.5 Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: radius diafyzárny  

8h115.6 Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: radius distálny 8h115.6 Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: radius distálny  

8h115.7 Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: ulna proximálna 8h115.7 Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: ulna proximálna  

8h115.8 Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: ulna diafyzárna 8h115.8 Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: ulna diafyzárna  

8h115.9 Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: ulna distálna 8h115.9 Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: ulna distálna  

8h115.a Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: karpálne kosti 8h115.a Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: karpálne kosti  

8h115.b Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: metakarpálne kosti 8h115.b Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: metakarpálne kosti  

8h115.c Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: falangy prstov ruky 8h115.c Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: falangy prstov ruky  

8h115.d Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: panva 8h115.d Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: panva  

8h115.e Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: krčok stehennej kosti 8h115.e Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: krčok stehennej kosti  

8h115.f Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: femur proximálny 8h115.f Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: femur proximálny  

8h115.g Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: femur diafyzárny 8h115.g Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: femur diafyzárny  

8h115.h Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: femur distálny 8h115.h Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: femur distálny  

8h115.j Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: patela 8h115.j Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: patela  

8h115.k Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: tíbia proximálna 8h115.k Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: tíbia proximálna  

8h115.m Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: tíbia diafyzárna časť 8h115.m Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: tíbia diafyzárna časť  

8h115.n Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: tíbia distálna časť 8h115.n Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: tíbia distálna časť  

8h115.p Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: fibula proximálna časť 8h115.p Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: fibula proximálna časť  

8h115.q Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: fibula diafyzárna časť 8h115.q Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: fibula diafyzárna časť  

8h115.r Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: fibula distálna časť 8h115.r Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: fibula distálna časť  

8h115.s Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: talus 8h115.s Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: talus  

8h115.t Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: kalkaneus 8h115.t Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: kalkaneus  

8h115.u Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: tarzálne kosti 8h115.u Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: tarzálne kosti  

8h115.v Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: metatarzálne kosti 8h115.v Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: metatarzálne kosti  

8h115.w Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: falangy prstov nohy 8h115.w Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: falangy prstov nohy  

8h115.x Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: ostatné 8h115.x Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: ostatné  

8h115.z Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: skapula 8h115.z Repozícia zlomeniny a fixácia kombináciou techník: skapula  

8h119.0 Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: klavikula 8h119.0 Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: klavikula  

8h119.1 Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: humerus proximálny 8h119.1 Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: humerus proximálny  



8h119.2 Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: humerus diafyzárny 8h119.2 Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: humerus diafyzárny  

8h119.3 Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: humerus distálny 8h119.3 Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: humerus distálny  

8h119.4 Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: radius proximálny 8h119.4 Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: radius proximálny  

8h119.5 Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: radius diafyzárny 8h119.5 Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: radius diafyzárny  

8h119.6 Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: radius distálny 8h119.6 Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: radius distálny  

8h119.7 Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: ulna proximálna 8h119.7 Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: ulna proximálna  

8h119.8 Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: ulna diafyzárna 8h119.8 Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: ulna diafyzárna  

8h119.9 Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: ulna distálna 8h119.9 Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: ulna distálna  

8h119.a Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: karpálne kosti 8h119.a Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: karpálne kosti  

8h119.b Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: metakarpálne kosti 8h119.b Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: metakarpálne kosti  

8h119.c Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: falangy prstov ruky 8h119.c Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: falangy prstov ruky  

8h119.d Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: panva 8h119.d Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: panva  

8h119.e Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: krčok stehennej kosti 8h119.e Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: krčok stehennej kosti  

8h119.f Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: femur proximálny 8h119.f Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: femur proximálny  

8h119.g Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: femur diafyzárny 8h119.g Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: femur diafyzárny  

8h119.h Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: femur distálny 8h119.h Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: femur distálny  

8h119.j Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: patela 8h119.j Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: patela  

8h119.k Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: tíbia proximálna 8h119.k Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: tíbia proximálna  

8h119.m Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: tíbia diafyzárna časť 8h119.m Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: tíbia diafyzárna časť  

8h119.n Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: tíbia distálna časť 8h119.n Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: tíbia distálna časť  

8h119.p Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: fibula proximálna časť 8h119.p Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: fibula proximálna časť  

8h119.q Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: fibula diafyzárna časť 8h119.q Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: fibula diafyzárna časť  

8h119.r Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: fibula distálna časť 8h119.r Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: fibula distálna časť  

8h119.s Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: talus 8h119.s Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: talus  

8h119.t Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: kalkaneus 8h119.t Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: kalkaneus  

8h119.u Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: tarzálne kosti 8h119.u Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: tarzálne kosti  

8h119.v Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: metatarzálne kosti 8h119.v Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: metatarzálne kosti  

8h119.w Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: falangy prstov nohy 8h119.w Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: falangy prstov nohy  

8h119.x Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: ostatné 8h119.x Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: ostatné  

8h119.z Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: skapula 8h119.z Repozícia zlomeniny a fixácia inou technikou: skapula  

8h211.4 Repozícia luxácie a fixácia sádrou: lakťový kĺb 8h211.4 Repozícia luxácie a fixácia sádrou: lakťový kĺb  

8h211.5 Repozícia luxácie a fixácia sádrou: proximálny radioulnárny kĺb 8h211.5 Repozícia luxácie a fixácia sádrou: proximálny radioulnárny kĺb  

8h211.6 Repozícia luxácie a fixácia sádrou: distálny radioulnárny kĺb 8h211.6 Repozícia luxácie a fixácia sádrou: distálny radioulnárny kĺb  

8h211.8 Repozícia luxácie a fixácia sádrou: radiokarpálny kĺb 8h211.8 Repozícia luxácie a fixácia sádrou: radiokarpálny kĺb  

8h211.9 Repozícia luxácie a fixácia sádrou: ulnokarpálny kĺb 8h211.9 Repozícia luxácie a fixácia sádrou: ulnokarpálny kĺb  

8h211.a Repozícia luxácie a fixácia sádrou: karpálne kĺby 8h211.a Repozícia luxácie a fixácia sádrou: karpálne kĺby  

8h211.b Repozícia luxácie a fixácia sádrou: karpometakarpálny kĺb 8h211.b Repozícia luxácie a fixácia sádrou: karpometakarpálny kĺb  

8h211.c Repozícia luxácie a fixácia sádrou: metakarpofalangeálny kĺb 8h211.c Repozícia luxácie a fixácia sádrou: metakarpofalangeálny kĺb  

8h211.d Repozícia luxácie a fixácia sádrou: interfalangeálny kĺb 8h211.d Repozícia luxácie a fixácia sádrou: interfalangeálny kĺb  

8h211.g Repozícia luxácie a fixácia sádrou: bedrový kĺb 8h211.g Repozícia luxácie a fixácia sádrou: bedrový kĺb  

8h211.h Repozícia luxácie a fixácia sádrou: kolenný kĺb 8h211.h Repozícia luxácie a fixácia sádrou: kolenný kĺb  

8h211.j Repozícia luxácie a fixácia sádrou: proximálny tibiofibulárny kĺb 8h211.j Repozícia luxácie a fixácia sádrou: proximálny tibiofibulárny kĺb  

8h211.k Repozícia luxácie a fixácia sádrou: členkový kĺb horný 8h211.k Repozícia luxácie a fixácia sádrou: členkový kĺb horný  

8h211.m Repozícia luxácie a fixácia sádrou: členkový kĺb dolný 8h211.m Repozícia luxácie a fixácia sádrou: členkový kĺb dolný  

8h211.n Repozícia luxácie a fixácia sádrou: tarzálne kĺby 8h211.n Repozícia luxácie a fixácia sádrou: tarzálne kĺby  

8h211.p Repozícia luxácie a fixácia sádrou: tarzometatarzálne kĺby 8h211.p Repozícia luxácie a fixácia sádrou: tarzometatarzálne kĺby  

8h211.q Repozícia luxácie a fixácia sádrou: metatarzofalangeálne kĺby 8h211.q Repozícia luxácie a fixácia sádrou: metatarzofalangeálne kĺby  

8h211.r Repozícia luxácie a fixácia sádrou: interfalangeálne kĺby na nohe 8h211.r Repozícia luxácie a fixácia sádrou: interfalangeálne kĺby na nohe  

8h211.x Repozícia luxácie a fixácia sádrou: ostatné 8h211.x Repozícia luxácie a fixácia sádrou: ostatné  

8h212.0 Repozícia luxácie a fixácia ortézou: humeroglenoidálny kĺb 8h212.0 Repozícia luxácie a fixácia ortézou: humeroglenoidálny kĺb  



8h212.1 Repozícia luxácie a fixácia ortézou: akromioklavikulárny kĺb 8h212.1 Repozícia luxácie a fixácia ortézou: akromioklavikulárny kĺb  

8h212.2 Repozícia luxácie a fixácia ortézou: torakoskapulárny kĺb 8h212.2 Repozícia luxácie a fixácia ortézou: torakoskapulárny kĺb  

8h212.3 Repozícia luxácie a fixácia ortézou: sternoklavikulárny kĺb 8h212.3 Repozícia luxácie a fixácia ortézou: sternoklavikulárny kĺb  

8h212.4 Repozícia luxácie a fixácia ortézou: lakťový kĺb 8h212.4 Repozícia luxácie a fixácia ortézou: lakťový kĺb  

8h212.5 Repozícia luxácie a fixácia ortézou: proximálny radioulnárny kĺb 8h212.5 Repozícia luxácie a fixácia ortézou: proximálny radioulnárny kĺb  

8h212.6 Repozícia luxácie a fixácia ortézou: distálny radioulnárny kĺb 8h212.6 Repozícia luxácie a fixácia ortézou: distálny radioulnárny kĺb  

8h212.8 Repozícia luxácie a fixácia ortézou: radiokarpálny kĺb 8h212.8 Repozícia luxácie a fixácia ortézou: radiokarpálny kĺb  

8h212.9 Repozícia luxácie a fixácia ortézou: ulnokarpálny kĺb 8h212.9 Repozícia luxácie a fixácia ortézou: ulnokarpálny kĺb  

8h212.a Repozícia luxácie a fixácia ortézou: karpálne kĺby 8h212.a Repozícia luxácie a fixácia ortézou: karpálne kĺby  

8h212.b Repozícia luxácie a fixácia ortézou: karpometakarpálny kĺb 8h212.b Repozícia luxácie a fixácia ortézou: karpometakarpálny kĺb  

8h212.c Repozícia luxácie a fixácia ortézou: metakarpofalangeálny kĺb 8h212.c Repozícia luxácie a fixácia ortézou: metakarpofalangeálny kĺb  

8h212.d Repozícia luxácie a fixácia ortézou: interfalangeálny kĺb 8h212.d Repozícia luxácie a fixácia ortézou: interfalangeálny kĺb  

8h212.e Repozícia luxácie a fixácia ortézou: iliosakrálny kĺb 8h212.e Repozícia luxácie a fixácia ortézou: iliosakrálny kĺb  

8h212.f Repozícia luxácie a fixácia ortézou: symfýza 8h212.f Repozícia luxácie a fixácia ortézou: symfýza  

8h212.g Repozícia luxácie a fixácia ortézou: bedrový kĺb 8h212.g Repozícia luxácie a fixácia ortézou: bedrový kĺb  

8h212.h Repozícia luxácie a fixácia ortézou: kolenný kĺb 8h212.h Repozícia luxácie a fixácia ortézou: kolenný kĺb  

8h212.j Repozícia luxácie a fixácia ortézou: proximálny tibiofibulárny kĺb 8h212.j Repozícia luxácie a fixácia ortézou: proximálny tibiofibulárny kĺb  

8h212.k Repozícia luxácie a fixácia ortézou: členkový kĺb horný 8h212.k Repozícia luxácie a fixácia ortézou: členkový kĺb horný  

8h212.m Repozícia luxácie a fixácia ortézou: členkový kĺb dolný 8h212.m Repozícia luxácie a fixácia ortézou: členkový kĺb dolný  

8h212.n Repozícia luxácie a fixácia ortézou: tarzálne kĺby 8h212.n Repozícia luxácie a fixácia ortézou: tarzálne kĺby  

8h212.p Repozícia luxácie a fixácia ortézou: tarzometatarzálne kĺby 8h212.p Repozícia luxácie a fixácia ortézou: tarzometatarzálne kĺby  

8h212.q Repozícia luxácie a fixácia ortézou: metatarzofalangeálne kĺby 8h212.q Repozícia luxácie a fixácia ortézou: metatarzofalangeálne kĺby  

8h212.r Repozícia luxácie a fixácia ortézou: interfalangeálny kĺb nohy 8h212.r Repozícia luxácie a fixácia ortézou: interfalangeálny kĺb nohy  

8h213.0 Repozícia luxácie a fixácia fixačným obväzom: humeroglenoidálny kĺb 8h213.0 Repozícia luxácie a fixácia fixačným obväzom: humeroglenoidálny kĺb  

8h213.1 Repozícia luxácie a fixácia fixačným obväzom: akromioklavikulárny kĺb 8h213.1 Repozícia luxácie a fixácia fixačným obväzom: akromioklavikulárny kĺb  

8h213.2 Repozícia luxácie a fixácia fixačným obväzom: torakoskapulárny kĺb 8h213.2 Repozícia luxácie a fixácia fixačným obväzom: torakoskapulárny kĺb  

8h213.3 Repozícia luxácie a fixácia fixačným obväzom: sternoklavikulárny kĺb 8h213.3 Repozícia luxácie a fixácia fixačným obväzom: sternoklavikulárny kĺb  

8h213.n Repozícia luxácie a fixácia fixačným obväzom: tarzálne kĺby 8h213.n Repozícia luxácie a fixácia fixačným obväzom: tarzálne kĺby  

8h213.p Repozícia luxácie a fixácia fixačným obväzom: tarzometatarzálne kĺby 8h213.p Repozícia luxácie a fixácia fixačným obväzom: tarzometatarzálne kĺby  

8h213.q Repozícia luxácie a fixácia fixačným obväzom: metatarzofalangeálne kĺby 8h213.q Repozícia luxácie a fixácia fixačným obväzom: metatarzofalangeálne kĺby  

8h213.r Repozícia luxácie a fixácia fixačným obväzom: metatarzofalangeálne kĺby nohy 8h213.r Repozícia luxácie a fixácia fixačným obväzom: metatarzofalangeálne kĺby nohy  

8h214.e Repozícia luxácie a fixácia skeletárnou trakciou: iliosakrálny kĺb 8h214.e Repozícia luxácie a fixácia skeletárnou trakciou: iliosakrálny kĺb  

8h214.f Repozícia luxácie a fixácia skeletárnou trakciou: symfýza 8h214.f Repozícia luxácie a fixácia skeletárnou trakciou: symfýza  

8h214.g Repozícia luxácie a fixácia skeletárnou trakciou: bedrový kĺb 8h214.g Repozícia luxácie a fixácia skeletárnou trakciou: bedrový kĺb  

8h214.h Repozícia luxácie a fixácia skeletárnou trakciou: kolenný kĺb 8h214.h Repozícia luxácie a fixácia skeletárnou trakciou: kolenný kĺb  

8h214.j Repozícia luxácie a fixácia skeletárnou trakciou: proximálny tibiofibulárny kĺb 8h214.j Repozícia luxácie a fixácia skeletárnou trakciou: proximálny tibiofibulárny kĺb  

8h214.k Repozícia luxácie a fixácia skeletárnou trakciou: členkový kĺb horný 8h214.k Repozícia luxácie a fixácia skeletárnou trakciou: členkový kĺb horný  

8h214.m Repozícia luxácie a fixácia skeletárnou trakciou: členkový kĺb dolný 8h214.m Repozícia luxácie a fixácia skeletárnou trakciou: členkový kĺb dolný  

8h215.0 Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: humeroglenoidálny kĺb 8h215.0 Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: humeroglenoidálny kĺb  

8h215.1 Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: akromioklavikulárny kĺb 8h215.1 Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: akromioklavikulárny kĺb  

8h215.2 Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: torakoskapulárny kĺb 8h215.2 Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: torakoskapulárny kĺb  

8h215.3 Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: sternoklavikulárny kĺb 8h215.3 Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: sternoklavikulárny kĺb  

8h215.4 Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: lakťový kĺb 8h215.4 Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: lakťový kĺb  

8h215.5 Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: proximálny radioulnárny kĺb 8h215.5 Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: proximálny radioulnárny kĺb  

8h215.6 Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: distálny radioulnárny kĺb 8h215.6 Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: distálny radioulnárny kĺb  

8h215.8 Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: radiokarpálny kĺb 8h215.8 Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: radiokarpálny kĺb  

8h215.9 Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: ulnokarpálny kĺb 8h215.9 Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: ulnokarpálny kĺb  

8h215.a Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: karpálne kĺby 8h215.a Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: karpálne kĺby  

8h215.b Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: karpometakarpálny kĺb 8h215.b Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: karpometakarpálny kĺb  

8h215.c Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: metakarpofalangeálny kĺb 8h215.c Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: metakarpofalangeálny kĺb  



8h215.d Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: interfalangeálny kĺb 8h215.d Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: interfalangeálny kĺb  

8h215.e Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: iliosakrálny kĺb 8h215.e Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: iliosakrálny kĺb  

8h215.f Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: symfýza 8h215.f Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: symfýza  

8h215.g Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: bedrový kĺb 8h215.g Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: bedrový kĺb  

8h215.h Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: kolenný kĺb 8h215.h Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: kolenný kĺb  

8h215.j Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: proximálny tibiofibulárny kĺb 8h215.j Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: proximálny tibiofibulárny kĺb  

8h215.k Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: členkový kĺb horný 8h215.k Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: členkový kĺb horný  

8h215.m Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: členkový kĺb dolný 8h215.m Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: členkový kĺb dolný  

8h215.n Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: tarzálne kĺby 8h215.n Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: tarzálne kĺby  

8h215.p Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: tarzometatarzálne kĺby 8h215.p Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: tarzometatarzálne kĺby  

8h215.q Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: metatarzofalangeálne kĺby 8h215.q Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: metatarzofalangeálne kĺby  

8h215.r Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: interfalangeálne kĺby nohy 8h215.r Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: interfalangeálne kĺby nohy  

8h215.x Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: ostatné 8h215.x Repozícia luxácie a fixácia kombináciou techník fixácie: ostatné  

8h219.0 Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: humeroglenoidálny kĺb 8h219.0 Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: humeroglenoidálny kĺb  

8h219.1 Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: akromioklavikulárny kĺb 8h219.1 Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: akromioklavikulárny kĺb  

8h219.2 Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: torakoskapulárny kĺb 8h219.2 Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: torakoskapulárny kĺb  

8h219.3 Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: sternoklavikulárny kĺb 8h219.3 Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: sternoklavikulárny kĺb  

8h219.4 Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: lakťový kĺb 8h219.4 Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: lakťový kĺb  

8h219.5 Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: proximálny radioulnárny kĺb 8h219.5 Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: proximálny radioulnárny kĺb  

8h219.6 Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: distálny radioulnárny kĺb 8h219.6 Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: distálny radioulnárny kĺb  

8h219.8 Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: radiokarpálny kĺb 8h219.8 Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: radiokarpálny kĺb  

8h219.9 Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: ulnokarpálny kĺb 8h219.9 Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: ulnokarpálny kĺb  

8h219.a Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: karpálne kĺby 8h219.a Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: karpálne kĺby  

8h219.b Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: karpometakarpálny kĺb 8h219.b Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: karpometakarpálny kĺb  

8h219.c Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: metakarpofalangeálny kĺb 8h219.c Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: metakarpofalangeálny kĺb  

8h219.d Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: interfalangeálny kĺb 8h219.d Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: interfalangeálny kĺb  

8h219.e Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: iliosakrálny kĺb 8h219.e Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: iliosakrálny kĺb  

8h219.f Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: symfýza 8h219.f Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: symfýza  

8h219.g Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: bedrový kĺb 8h219.g Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: bedrový kĺb  

8h219.h Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: kolenný kĺb 8h219.h Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: kolenný kĺb  

8h219.j Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: proximálny tibiofibulárny kĺb 8h219.j Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: proximálny tibiofibulárny kĺb  

8h219.k Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: členkový kĺb horný 8h219.k Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: členkový kĺb horný  

8h219.m Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: členkový kĺb dolný 8h219.m Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: členkový kĺb dolný  

8h219.n Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: tarzálne kĺby 8h219.n Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: tarzálne kĺby  

8h219.p Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: tarzometatarzálne kĺby 8h219.p Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: tarzometatarzálne kĺby  

8h219.q Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: metatarzofalangeálne kĺby 8h219.q Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: metatarzofalangeálne kĺby  

8h219.r Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: interfalangeálne kĺby na nohe 8h219.r Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: interfalangeálne kĺby na nohe  

8h219.x Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: ostatné 8h219.x Repozícia luxácie a fixácia inou technikou: ostatné  

8h221.0 Redres: humeroglenoidálny kĺb 8h221.0 Redres: humeroglenoidálny kĺb  

8h221.2 Redres: torakoskapulárny kĺb 8h221.2 Redres: torakoskapulárny kĺb  

8h221.4 Redres: lakťový kĺb 8h221.4 Redres: lakťový kĺb  

8h221.5 Redres: proximálny radioulnárny kĺb 8h221.5 Redres: proximálny radioulnárny kĺb  

8h221.6 Redres: distálny radioulnárny kĺb 8h221.6 Redres: distálny radioulnárny kĺb  

8h221.8 Redres: radiokarpálny kĺb 8h221.8 Redres: radiokarpálny kĺb  

8h221.9 Redres: ulnokarpálny kĺb 8h221.9 Redres: ulnokarpálny kĺb  

8h221.a Redres: karpálne kĺby 8h221.a Redres: karpálne kĺby  

8h221.b Redres: karpometakarpálny kĺb 8h221.b Redres: karpometakarpálny kĺb  

8h221.c Redres: metakarpofalangeálny kĺb 8h221.c Redres: metakarpofalangeálny kĺb  

8h221.d Redres: interfalangeálny kĺb 8h221.d Redres: interfalangeálny kĺb  

8h221.g Redres: bedrový kĺb 8h221.g Redres: bedrový kĺb  



8h221.h Redres: kolenný kĺb 8h221.h Redres: kolenný kĺb  

8h221.k Redres: členkový kĺb horný 8h221.k Redres: členkový kĺb horný  

8h221.m Redres: členkový kĺb dolný 8h221.m Redres: členkový kĺb dolný  

8h221.n Redres: tarzálne kĺby 8h221.n Redres: tarzálne kĺby  

8h221.p Redres: tarzometatarzálne kĺby 8h221.p Redres: tarzometatarzálne kĺby  

8h221.q Redres: metatarzofalangeálne kĺby 8h221.q Redres: metatarzofalangeálne kĺby  

8h221.r Redres: interfalangeálne kĺby na nohe 8h221.r Redres: interfalangeálne kĺby na nohe  

8h231.0 Repozícia vrodenej anomálie kĺbu: humeroglenoidálny kĺb 8h231.0 Repozícia vrodenej anomálie kĺbu: humeroglenoidálny kĺb  

8h231.4 Repozícia vrodenej anomálie kĺbu: lakťový kĺb 8h231.4 Repozícia vrodenej anomálie kĺbu: lakťový kĺb  

8h231.5 Repozícia vrodenej anomálie kĺbu: proximálny radioulnárny kĺb 8h231.5 Repozícia vrodenej anomálie kĺbu: proximálny radioulnárny kĺb  

8h231.6 Repozícia vrodenej anomálie kĺbu: distálny radioulnárny kĺb 8h231.6 Repozícia vrodenej anomálie kĺbu: distálny radioulnárny kĺb  

8h231.8 Repozícia vrodenej anomálie kĺbu: radiokarpálny kĺb 8h231.8 Repozícia vrodenej anomálie kĺbu: radiokarpálny kĺb  

8h231.9 Repozícia vrodenej anomálie kĺbu: ulnokarpálny kĺb 8h231.9 Repozícia vrodenej anomálie kĺbu: ulnokarpálny kĺb  

8h231.a Repozícia vrodenej anomálie kĺbu: karpálne kĺby 8h231.a Repozícia vrodenej anomálie kĺbu: karpálne kĺby  

8h231.b Repozícia vrodenej anomálie kĺbu: karpometakarpálny kĺb 8h231.b Repozícia vrodenej anomálie kĺbu: karpometakarpálny kĺb  

8h231.c Repozícia vrodenej anomálie kĺbu: metakarpofalangeálny kĺb 8h231.c Repozícia vrodenej anomálie kĺbu: metakarpofalangeálny kĺb  

8h231.d Repozícia vrodenej anomálie kĺbu: interfalangeálny kĺb 8h231.d Repozícia vrodenej anomálie kĺbu: interfalangeálny kĺb  

8h231.g Repozícia vrodenej anomálie kĺbu: bedrový kĺb 8h231.g Repozícia vrodenej anomálie kĺbu: bedrový kĺb  

8h231.h Repozícia vrodenej anomálie kĺbu: kolenný kĺb 8h231.h Repozícia vrodenej anomálie kĺbu: kolenný kĺb  

8h231.j Repozícia vrodenej anomálie kĺbu: proximálny tibiofibulárny kĺb 8h231.j Repozícia vrodenej anomálie kĺbu: proximálny tibiofibulárny kĺb  

8h231.k Repozícia vrodenej anomálie kĺbu: členkový kĺb horný 8h231.k Repozícia vrodenej anomálie kĺbu: členkový kĺb horný  

8h231.m Repozícia vrodenej anomálie kĺbu: členkový kĺb dolný 8h231.m Repozícia vrodenej anomálie kĺbu: členkový kĺb dolný  

8h231.n Repozícia vrodenej anomálie kĺbu: tarzálne kĺby 8h231.n Repozícia vrodenej anomálie kĺbu: tarzálne kĺby  

8h231.p Repozícia vrodenej anomálie kĺbu: tarzometatarzálne kĺby 8h231.p Repozícia vrodenej anomálie kĺbu: tarzometatarzálne kĺby  

8h231.q Repozícia vrodenej anomálie kĺbu: metatarzofalangeálne kĺby 8h231.q Repozícia vrodenej anomálie kĺbu: metatarzofalangeálne kĺby  

8l100.1 Tamponáda nosa: predná 8l100.1 Tamponáda nosa: predná  

8l100.2 Tamponáda nosa: zadná 8l100.2 Tamponáda nosa: zadná  

8l105 Zavedenie Sengstakenovej sondy 8l105 Zavedenie Sengstakenovej sondy  

8m110 RTG Terapia 8m110 Ožarovanie RTG prístrojom  2)

8m131.0 Ožarovanie kobaltom: do 2 samostatných polí
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m131.1 Ožarovanie kobaltom: 3-4 samostatné polia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m131.2 Ožarovanie kobaltom: viac ako 4 samostatných polí
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m131.4 Ožarovanie kobaltom s 3D plánovaním
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m132.00
Ožarovanie urýchľovačom do 6 MeV, fotóny alebo rýchle elektróny, do 2 samostatných ožarovacích 

polí, bez obrazovej verifikácie pri nastavení

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m132.01
Ožarovanie urýchľovačom do 6 MeV, fotóny alebo rýchle elektróny, do 2 samostatných ožarovacích 

polí, s obrazovou verifikáciou pri nastavení , vrátane

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m132.10
Ožarovanie urýchľovačom do 6 MeV, fotóny alebo rýchle elektróny, viac ako 2 samostatné ožarovacie 

polia, bez obrazovej verifikácie pri nastavení

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m132.11
Ožarovanie urýchľovačom do 6 MeV, fotóny alebo rýchle elektróny, viac ako 2 samostatné ožarovacie 

polia, s obrazovou verifikáciou pri nastavení

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m133.00
Ožarovanie urýchľovačom viac ako 6 MeV, fotóny alebo rýchle elektróny, do 2 samostatných 

ožarovacích polí, bez obrazovej verifikácie pri nastavení

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m133.01
Ožarovanie urýchľovačom viac ako 6 MeV, fotóny alebo rýchle elektróny, do 2 samostatných 

ožarovacích polí, s obrazovou verifikáciou pri nastavení

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m133.10
Ožarovanie urýchľovačom viac ako 6 MeV, fotóny alebo rýchle elektróny, viac ako 2 samostatné 

ožarovacie polia, bez obrazovej verifikácie pri nastavení

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m133.11
Ožarovanie urýchľovačom viac ako 6 MeV, fotóny alebo rýchle elektróny, viac ako 2 samostatné 

ožarovacie polia, s obrazovou verifikáciou pri nastavení

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m134.0 Ožarovanie urýchľovačom [IMRT/VMAT] 8m123 Rádioterapia s modulovanou intenzitou [IMRT] 1) 2)



8m134.1 Ožarovanie urýchľovačom [IMRT/VMAT] so sledovaním dýchacieho cyklu
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m13x Iná vysokovoltová terapia žiarením
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m140.1
Stereotaktické ožarovanie, jednorázové: cerebrálne (zahŕňa: činnosti 8m1- a verifikáciu dávky 

ožarovacieho plánu na fantóme, nezávislú kalkuláciu resp. in-vivo dozimetriu)

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m140.2 Stereotaktické ožarovanie, jednorázové: extracerebrálne 8m127 Stereotaktická rádioterapia 1) 2)

8m141.1 Stereotaktické ožarovanie, frakcionované: cerebrálne (každá frakcia sa kóduje samostatne)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m141.2 Stereotaktické ožarovanie, frakcionované: extracerebrálne (každá frakcia sa kóduje samostatne)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m143 Ožarovanie Gama-nožom
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m144 Polotelové ožarovanie
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m145.0 Celotelové ožiarenie: celková dávka žiarenia do 4 Gy 8m124 Celotelové ožiarenie 1) 2)

8m145.1 Celotelové ožiarenie: celková dávka žiarenia od 4 do 10 Gy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m145.2 Celotelové ožiarenie: celková dávka žiarenia 10 a viac Gy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m146 Celokožné ožiarenie (každá frakcia sa kóduje samostatne) 8m125 Celokožné ožiarenie 1) 2)

8m147 Intraoperačné ožarovanie
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m148 Veľkoobjemové ožarovanie (plášťová technika, CSI)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m14x Iné vysokovoltové ožiarovanie
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m150.00 Protónová terapia do 2 samostatných ožarovacích polí bez obrazovej verifikácie
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m150.01 Protónová terapia do 2 samostatných ožarovacích polí s obrazovou verifikáciou
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m150.10 Protónová terapia viac ako 2 samostatné ožarovacie polia bez obrazovej verifikácie
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m150.11 Protónová terapia viac ako 2 samostatné ožarovacie polia s obrazovou verifikáciou
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m151 Terapia ožarovaním uhlíkovými iónmi
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m152 Terapia ožarovaním inými ťažkými iónmi
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m161.0 Intrakavitárna brachyterapia: intrauterínna 8m106.0 Intrakavitárna brachyterapia 1) 2)

8m161.1 Intrakavitárna brachyterapia: intravaginálna
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m161.2 Intrakavitárna brachyterapia: kombinovaná - intravaginálna a intrauterinná
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m161.x Intrakavitárna brachyterapia: iná, mimo intrauterinnej a intravaginálnej brachyterapie
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m162 Intraluminálna brachyterapia (vrátane dýchacích ciest, tráviacich orgánov, močovej rúry, zvukovodu) 8m107.0 Intraluminálna brachyterapia 1) 2)

8m163.0 Povrchová brachyterapia s využitím štandardných aplikátorov napr. Leipzig, Venezia, Freiburg Flap 8m104.1 Povrchová brachyterapia 1) 2)

8m163.1 Povrchová brachyterapia s využitím individuálne zhotovených aplikátorov 8m104.2 Povrchová brachyterapia: zhotovenie individuálnych nosičov 1) 2)

8m164.1 Perkutánna transluminálna brachyterapia v koronárnom riečisku 8m102 Perkutánna transluminálna koronárna brachyterapia 1) 2)

8m164.2 Intravaskulárna brachyterapia v iných perférnych cievach
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m165.01 Intersticiálna brachyterapia, 1 rovinná implantácia, nízky dávkový príkon (LDR)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m165.02 Intersticiálna brachyterapia, 1 rovinná implantácia, pulzný dávkový príkon (PDR)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



8m165.03 Intersticiálna brachyterapia, 1 rovinná implantácia, vysoký dávkový príkon (HDR)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m165.0x Intersticiálna brachyterapia, 1 rovinná implantácia, iné
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m165.11 Intersticiálna brachyterapia, viacrovinná implantácia, nízky dávkový príkon (LDR)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m165.12 Intersticiálna brachyterapia, viacrovinná implantácia, pulzný dávkový príkon (PDR)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m165.13 Intersticiálna brachyterapia, viacrovinná implantácia, vysoký dávkový príkon (HDR)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m165.1x Intersticiálna brachyterapia, viacrovinná implantácia, iné
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m165.21 Intersticiálna brachyterapia s permanentnou implantáciou rádioaktívnych zŕn: do 10 zŕn
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m165.22 Intersticiálna brachyterapia s permanentnou implantáciou rádioaktívnych zŕn: viac ako 10 zŕn
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m166 Brachyterapia špeciálnymi aplikátormi (electronic brachytherapy, IntraBeam...)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m167 Odstránenie uzavretých žiaričov alebo neaktívnych aplikátorov v anestézii
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m16x Iná brachyterapia uzavretými žiaričmi
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m170.0 Zhotovenie a aplikácia povrchovej rádioaktívnej muláže: povrchové žiariče
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m170.1 Zhotovenie a aplikácia povrchovej rádioaktívnej muláže: žiariče aplikované nie na povrchu
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m170.2 Zhotovenie a aplikácia povrchovej rádioaktívnej muláže: žiariče v oku
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m170.x Zhotovenie a aplikácia povrchovej rádioaktívnej muláže: iné
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m171.1 Fixácia jednoduchá
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m171.2 Fixácia stredne náročná (termoplastické masky)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m171.3 Fixácia komplexná (vákuová podložka)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m171.4 Konštrukcia a nastavenie fixačných a liečebných pomôcok: nasadenie stereotaktického rámu
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m171.x Konštrukcia a nastavenie fixačných a liečebných pomôcok: ostatné
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m172.0 Jednorázové liečebné pomôcky (bolusy, výrezy, individuálne bloky)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m172.10 Jednorazové liečebné pomôcky: kontrastné markery pre verifikáciu cieľového objemu do 3ks 8m929 Implantácia kontrastných markerov pre verifikáciu cieľa ožarovania 1) 2)

8m172.11 Jednorazové liečebné pomôcky: kontrastné markery pre verifikáciu cieľového objemu nad 3ks
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m172.20 Jednorazové liečebné pomôcky: plastikové katétre do 10ks
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m172.21 Jednorazové liečebné pomôcky: plastikové katétre nad 10ks
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m172.3 Jednorazové liečebné pomôcky: plastikové ihly pre Fletcher aplikátor pre uterovaginálnu aplikáciu
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m180.0 Simulácia ožarovania pre externú rádioterapiu pomocou RTG simulátora
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m180.1 Simulácia ožarovania pre externú rádioterapiu pomocou CT simulátora
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m180.x Simulácia ožarovania pre externú rádioterapiu: iná
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



8m181.0 Simulácia ožarovania pre brachyterapiu pomocou RTG simulátora
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m181.1 Simulácia ožarovania pre brachyterapiu pomocou CT simulátora
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m181.x Simulácia ožarovania pre brachyterapiu: ostatné
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m183.0 Plánovanie ožarovania - 2D 8m926 2D plánovanie ožarovania 1) 2)

8m183.1 Plánovanie ožarovania pre 3D-konformnú rádioterapiu (3D-CRT) 8m922.0 Výpočet plánu pre 3D konformnú rádioterapiu 1) 2)

8m183.2 Plánovanie ožarovania pre intenzitou modulovanú rádioterapiu
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m183.3 Plánovanie ožarovanie s fúziou CT, MR resp. PET zobrazenia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m183.4 Plánovanie ožarovania pre 2D brachyterapiu (RTG snímky)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m183.5 Plánovanie ožarovania pre 3D brachyterapiu (CT, MR, USG)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m183.6
Plánovanie ožarovania: Individuálne stanovenie cieľového objemu, rizikových orgánov ako podklad pri 

3D,IMRT,SBRT,SRS
8m921

Plánovanie ožarovania: Individuálne stanovenie cieľového objemu, rizikových orgánov ako podklad pri 

3D,IMRT,SBRT,SRS
1) 

8m183.7 Rádiobiologický výpočet 8m932.0 Rádiobiologický výpočet 1) 

8m183.x Plánovanie ožarovania, ostatné
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m301.0 Instilácia a lokálna regionálna liečba cytotoxickými látkami a imunomodulátormi, intratekálne
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m301.1 Instilácia a lokálna regionálna liečba cytotoxickými látkami a imunomodulátormi, intracerebrálne
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m301.2
Instilácia a lokálna regionálna liečba cytotoxickými látkami a imunomodulátormi, do pohrudničnej 

dutiny

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m301.3 Instilácia a lokálna regionálna liečba cytotoxickými látkami a imunomodulátormi, intraperitoneálne
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m301.4
Instilácia a lokálna regionálna liečba cytotoxickými látkami a imunomodulátormi, do močového 

mechúra

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m301.5
Instilácia a lokálna regionálna liečba cytotoxickými látkami a imunomodulátormi, do obličkovej 

panvičky

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m301.6 Instilácia a lokálna regionálna liečba cytotoxickými látkami a imunomodulátormi, arteriálne
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m301.x Instilácia a lokálna regionálna liečba cytotoxickými látkami a imunomodulátormi, ostatné
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m302.11 Nekomplexná chemoterapia: 1 deň, 1 liek
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m302.12 Nekomplexná chemoterapia: 1 deň, 2 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m302.13 Nekomplexná chemoterapia: 1 deň, 3 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m302.14 Nekomplexná chemoterapia: 1 deň, 4 a viac liekov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m302.21 Nekomplexná chemoterapia: 2 dni, 1 liek
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m302.22 Nekomplexná chemoterapia: 2 dni, 2 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m302.23 Nekomplexná chemoterapia: 2 dni, 3 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m302.24 Nekomplexná chemoterapia: 2 dni, 4 a viac liekov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m302.31 Nekomplexná chemoterapia: 3 dni, 1 liek
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m302.32 Nekomplexná chemoterapia: 3 dni, 2 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m302.33 Nekomplexná chemoterapia: 3 dni, 3 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



8m302.34 Nekomplexná chemoterapia: 3 dni, 4 a viac liekov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m302.41 Nekomplexná chemoterapia: 4 dni, 1 liek
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m302.42 Nekomplexná chemoterapia: 4 dni, 2 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m302.43 Nekomplexná chemoterapia: 4 dni, 3 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m302.44 Nekomplexná chemoterapia: 4 dni, 4 a viac liekov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m302.51 Nekomplexná chemoterapia: 5 dní, 1 liek
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m302.52 Nekomplexná chemoterapia: 5 dní, 2 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m302.53 Nekomplexná chemoterapia: 5 dní, 3 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m302.54 Nekomplexná chemoterapia: 5 dní, 4 a viac liekov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m302.61 Nekomplexná chemoterapia: 6 dní, 1 liek
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m302.62 Nekomplexná chemoterapia: 6 dní, 2 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m302.63 Nekomplexná chemoterapia: 6 dní, 3 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m302.64 Nekomplexná chemoterapia: 6 dní, 4 a viac liekov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m302.71 Nekomplexná chemoterapia: 7 dní, 1 liek
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m302.72 Nekomplexná chemoterapia: 7 dní, 2 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m302.73 Nekomplexná chemoterapia: 7 dní, 3 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m302.74 Nekomplexná chemoterapia: 7 dní, 4 a viac liekov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m302.81 Nekomplexná chemoterapia: 8 dní, 1 liek
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m302.82 Nekomplexná chemoterapia: 8 dní, 2 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m302.83 Nekomplexná chemoterapia: 8 dní, 3 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m302.84 Nekomplexná chemoterapia: 8 dní, 4 a viac liekov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m302.91 Nekomplexná chemoterapia: 9 a viac dní, 1 liek
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m302.92 Nekomplexná chemoterapia: 9 a viac dní, 2 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m302.93 Nekomplexná chemoterapia: 9 a viac dní, 3 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m302.94 Nekomplexná chemoterapia: 9 a viac dní, 4 a viac liekov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.11 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 1 deň, 1 liek
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.12 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 1 deň, 2 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.13 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 1 deň, 3 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.14 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 1 deň, 4 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



8m303.15 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 1 deň, 5 liekov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.16 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 1 deň, 6 liekov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.17 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 1 deň, 7 a viac liekov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.21 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 2 dni, 1 liek
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.22 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 2 dni, 2 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.23 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 2 dni, 3 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.24 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 2 dni, 4 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.25 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 2 dni, 5 liekov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.26 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 2 dni, 6 liekov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.27 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 2 dni, 7 a viac liekov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.31 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 3 dni, 1 liek
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.32 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 3 dni, 2 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.33 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 3 dni, 3 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.34 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 3 dni, 4 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.35 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 3 dni, 5 liekov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.36 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 3 dni, 6 liekov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.37 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 3 dni, 7 a viac liekov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.41 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 4 dni, 1 liek
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.42 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 4 dni, 2 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.43 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 4 dni, 3 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.44 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 4 dni, 4 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.45 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 4 dni, 5 liekov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.46 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 4 dni, 6 liekov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.47 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 4 dni, 7 a viac liekov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.51 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 5 dní, 1 liek
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.52 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 5 dní, 2 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.53 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 5 dní, 3 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.54 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 5 dní, 4 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.55 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 5 dní, 5 liekov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



8m303.56 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 5 dní, 6 liekov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.57 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 5 dní, 7 a viac liekov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.61 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 6 dní, 1 liek
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.62 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 6 dní, 2 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.63 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 6 dní, 3 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.64 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 6 dní, 4 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.65 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 6 dní, 5 liekov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.66 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 6 dní, 6 liekov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.67 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 6 dní, 7 a viac liekov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.71 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 7 dní, 1 liek
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.72 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 7 dní, 2 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.73 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 7 dní, 3 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.74 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 7 dní, 4 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.75 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 7 dní, 5 liekov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.76 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 7 dní, 6 liekov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.77 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 7 dní, 7 a viac liekov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.81 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 8 dní, 1 liek
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.82 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 8 dní, 2 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.83 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 8 dní, 3 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.84 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 8 dní, 4 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.85 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 8 dní, 5 liekov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.86 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 8 dní, 6 liekov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.87 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 8 dní, 7 a viac liekov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.91 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 9 dní, 1 liek
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.92 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 9 dní, 2 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.93 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 9 dní, 3 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.94 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 9 dní, 4 lieky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.95 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 9 dní, 5 liekov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m303.96 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 9 dní, 6 liekov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



8m303.97 Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia stredného stupňa: 9 dní, 7 a viac liekov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m304.1
Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia vysokého stupňa: jeden blok chemoterapie počas 

jednej hospitalizácie

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m304.2
Komplexná a intenzívna bloková chemoterapia vysokého stupňa: dva bloky chemoterapie počas jednej 

hospitalizácie

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m305.0 Intraperitoneálna hypertermická chemoterapia [HIPEC]
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m305.1 Intratorakálna hypertermická chemoterapia [HITOC]
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m305.x Iná hypertermická chemoterapia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m306.0 Vysokoaktívna antiretrovirálna liečba [HAART]: s 2 až 4 samostatnými substanciami 
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m306.1 Vysokoaktívna antiretrovirálna liečba [HAART]: s 5 a viac samostatnými substanciami
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m307.0 Iná imunoterapia: s nemodifikovanými protilátkami
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m307.1 Iná imunoterapia: s modifikovanými protilátkami
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m307.2 Iná imunoterapia: s imunomodulátormi
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m307.30 Iná imunoterapia: intravenózna imunosupresia 
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m307.3x Iná imunoterapia: iná imunosupresia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m307.x Iná imunoterapia: ostatné
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8m310 Infúzia biologickej liečby 8m310 Infúzia biologickej liečby  

8m311.0 Aplikácia cytostatík selektívnou katetrizačnou metódou za liečebným účelom 8m300 Aplikácia cytostatík selektívnou katetrizačnou metódou za liečebným účelom 1) 

8m311.1 Aplikácia chemoterapie, chemoimunoterapie subkutánne (systémová chemoterapia) 8m301 Systémová chemoterapia (aplikácia cytostatík) 1) 2)

8m400.0 Liečba rádioaktívnym jódom do 1,0 Gbq 131I: bez podania rekombinantného thyreotropínu 8m400.0 Liečba rádioaktívnym jódom do 1,0 Gbq 131I: bez podania rekombinantného thyreotropínu  

8m400.1 Liečba rádioaktívnym jódom do 1,0 Gbq 131I: s podaním rekombinantného thyreotropínu 8m400.1 Liečba rádioaktívnym jódom do 1,0 Gbq 131I:  s podaním rekombinantného thyreotropínu  2)

8m401.0 Liečba rádioaktívnym jódom od 1,0 GBq do 5 GBq 131I: bez podania rekombinantného thyreotropínu 8m401.0 Liečba rádioaktívnym jódom od 1,0 GBq do 5 GBq 131I: bez podania rekombinantného thyreotropínu  

8m401.1 Liečba rádioaktívnym jódom od 1,0 GBq do 5 GBq 131I: s podaním rekombinantného thyreotropínu 8m401.1 Liečba rádioaktívnym jódom od 1,0 GBq do 5 GBq 131I: s podaním rekombinantného thyreotropínu  

8m402.0 Liečba rádioaktívnym jódom nad 5 GBq 131I: bez podania rekombinantného thyreotropínu 8m402.0 Liečba rádioaktívnym jódom nad 5 GBq 131I:  bez podania rekombinantného thyreotropínu  2)

8m402.1 Liečba rádioaktívnym jódom nad 5 GBq 131I: s podaním rekombinantného thyreotropínu 8m402.1 Liečba rádioaktívnym jódom nad 5 GBq 131I: s podaním rekombinantného thyreotropínu  

8m403 Liečba hyperfunkcie štítnej žľazy rádiofarmakom frakcionovaná (druhá a každá ďalšia aplikácia) 8m403 Liečba hyperfunkcie štítnej žľazy rádiofarmakom frakcionovaná (druhá a každá ďalšia aplikácia)  

8m411 Rádionuklidová liečba polycytémie vera 8m411 Rádionuklidová liečba polycytémie vera  

8m412 Liečba tumorov značkovanými monoklonálnymi protilátkami 8m412 Liečba tumorov značkovanými monoklonálnymi protilátkami  

8m414.1 Rádionuklidová synoviortéza: jedna aplikácia rádiofarmaka 8m414.1 Rádionuklidová synoviortéza: jedna aplikácia rádiofarmaka  

8m414.2 Rádionuklidová synoviortéza: viac aplikácií rádiofarmaka 8m414.2 Rádionuklidová synoviortéza: viac aplikácií rádiofarmaka  

8m415 Liečba tumorov pečene rádionuklidmi 8m415 Liečba tumorov pečene rádionuklidmi  

8m416.01
Liečba otvorenými rádionuklidmi: intersticiálna alebo intraluminálna liečba otvorenými rádionuklidmi: 

selektívna liečba intravaskulárnymi rádionuklidmi (SIRT) použitím značených mikročastíc s ytrium-90
8m416.01

Liečba otvorenými rádionuklidmi: intersticiálna alebo intraluminálna liečba otvorenými  rádionuklidmi: 

selektívna liečba intravaskulárnymi rádionuklidmi (SIRT) použitím značených mikročastíc s ytrium-90 
 2)

8m416.02
Liečba otvorenými rádionuklidmi: intersticiálna alebo intraluminálna liečba otvorenými rádionuklidmi: 

selektívna liečba intravaskulárnymi rádionuklidmi (SIRT) použitím značených mikročastíc s rénium-188
8m416.02

Liečba otvorenými rádionuklidmi: intersticiálna alebo intraluminálna liečba otvorenými  rádionuklidmi: 

selektívna liečba intravaskulárnymi rádionuklidmi (SIRT) použitím značených mikročastíc s rénium-188
 2)

8m416.1 Rádionuklidová liečba kostných metastáz s rádiofarmakom obsahujúcim 223Ra 8m416.1 Rádionuklidová liečba kostných metastáz s rádiofarmakom obsahujúcim 223Ra  

8m416.2 Rádionuklidová liečba kostných metastáz s rádiofarmakom obsahujúcim 153Sm 8m416.2 Rádionuklidová liečba kostných metastáz s rádiofarmakom obsahujúcim 153Sm  

8m416.3 Rádionuklidová liečba kostných metastáz s rádiofarmakom obsahujúcim 89Sr 8m416.3 Rádionuklidová liečba kostných metastáz s rádiofarmakom obsahujúcim 89Sr  

8m416.x Rádionuklidová liečba kostných metastáz: iná 8m416.x Rádionuklidová liečba kostných metastáz: iná  



8m417 Liečba metajodobenzylguanidínom značeným 131I 8m417 Liečba metajodobenzylguanidínom značeným 131I  

8m418.0 Liečba somatostatínovým analógom značeným 90Y 8m418.0 Liečba somatostatínovým analógom značeným 90Y  

8m418.1 Liečba somatostatínovým analógom značeným 177Lu 8m418.1 Liečba somatostatínovým analógom značeným 177Lu  

8m418.2
Liečba otvorenými rádionuklidmi: intravenózna liečba rádioaktívnymi substanciami s cielene 

zameranými receptormi: liečba radioreceptormi s DOTA-konjugovaným analógom somatostatínu
8m418.2

Liečba otvorenými rádionuklidmi: intravenózna liečba rádioaktívnymi substanciami s cielene 

zameranými receptormi: liečba radioreceptormi s DOTA-konjugovaným analógom somatostatínu
 

8m419 Intrakavitárna rádionuklidová liečba 8m419 Intrakavitárna rádionuklidová liečba  

8m41a Intracerebrálna rádionuklidová liečba 8m41a Intracerebrálna rádionuklidová liečba  

8n100 Komplexná včasná rehabilitačná geriatrická liečba: najmenej 7 dní a 10 terapeutických jednotiek 8n100 Komplexná včasná rehabilitačná geriatrická liečba: najmenej 7 dní a 10 terapeutických jednotiek  

8n101 Komplexná včasná rehabilitačná geriatrická liečba: najmenej 14 dní a 20 terapeutických jednotiek 8n101 Komplexná včasná rehabilitačná geriatrická liečba: najmenej 14 dní a 20 terapeutických jednotiek  

8n102 Komplexná včasná rehabilitačná geriatrická liečba: najmenej 21 dní a 30 terapeutických jednotiek 8n102 Komplexná včasná rehabilitačná geriatrická liečba: najmenej 21 dní a 30 terapeutických jednotiek  

8n110.0 Neurologicko-neurochirurgická včasná rehabilitácia: najmenej 1 až najviac 6 dní 8n110.0 Neurologicko-neurochirurgická včasná rehabilitácia: najmenej 1 až najviac 6 dní  

8n110.1 Neurologicko-neurochirurgická včasná rehabilitácia: najmenej 7 až najviac 13 dní 8n110.1 Neurologicko-neurochirurgická včasná rehabilitácia: najmenej 7 až najviac 13 dní  

8n110.2 Neurologicko-neurochirurgická včasná rehabilitácia: najmenej 14 až najviac 20 dní 8n110.2 Neurologicko-neurochirurgická včasná rehabilitácia: najmenej 14 až najviac 20 dní  

8n110.3 Neurologicko-neurochirurgická včasná rehabilitácia: najmenej 21 až najviac 27 dní 8n110.3 Neurologicko-neurochirurgická včasná rehabilitácia: najmenej 21 až najviac 27 dní  

8n110.4 Neurologicko-neurochirurgická včasná rehabilitácia: najmenej 28 až najviac 41 dní 8n110.4 Neurologicko-neurochirurgická včasná rehabilitácia: najmenej 28 až najviac 41 dní  

8n110.5 Neurologicko-neurochirurgická včasná rehabilitácia: najmenej 42 až najviac 55 dní 8n110.5 Neurologicko-neurochirurgická včasná rehabilitácia: najmenej 42 až najviac 55 dní  

8n110.6 Neurologicko-neurochirurgická včasná rehabilitácia: najmenej 56 dní 8n110.6 Neurologicko-neurochirurgická včasná rehabilitácia: najmenej 56 dní  

8n120.0
Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 1 až najviac 6 dní: priemerne 15 terapeutických 

jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút)
8n120.0

Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 1 až najviac 6 dní: priemerne 15 terapeutických 

jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút)
 

8n120.1
Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 7 až najviac 13 dní: priemerne 15 terapeutických 

jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút)
8n120.1

Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 7 až najviac 13 dní: priemerne 15 terapeutických 

jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút)
 

8n120.2
Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 7 až najviac 13 dní: priemerne 20 terapeutických 

jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút)
8n120.2

Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 7 až najviac 13 dní: priemerne 20 terapeutických 

jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút)
 

8n120.3
Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 7 až najviac 13 dní: priemerne 30 terapeutických 

jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút)
8n120.3

Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 7 až najviac 13 dní: priemerne 30 terapeutických 

jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút)
 

8n120.4
Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 7 až najviac 13 dní: priemerne 40 terapeutických 

jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút)
8n120.4

Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 7 až najviac 13 dní: priemerne 40 terapeutických 

jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút)
 

8n121.1
Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 14 až najviac 20 dní: priemerne 15 terapeutických 

jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút)
8n121.1

Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 14 až najviac 20 dní: priemerne 15 terapeutických 

jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút)
 

8n121.2
Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 14 až najviac 20 dní: priemerne 20 terapeutických 

jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút)
8n121.2

Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 14 až najviac 20 dní: priemerne 20 terapeutických 

jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút)
 

8n121.3
Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 14 až najviac 20 dní: priemerne 30 terapeutických 

jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút)
8n121.3

Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 14 až najviac 20 dní: priemerne 30 terapeutických 

jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút)
 

8n121.4
Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 14 až najviac 20 dní: priemerne 40 terapeutických 

jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút)
8n121.4

Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 14 až najviac 20 dní: priemerne 40 terapeutických 

jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút)
 

8n122.1
Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 21 až najviac 27 dní: priemerne 15 terapeutických 

jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút)
8n122.1

Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 21 až najviac 27 dní: priemerne 15 terapeutických 

jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút)
 

8n122.2
Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 21 až najviac 27 dní: priemerne 20 terapeutických 

jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút)
8n122.2

Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 21 až najviac 27 dní: priemerne 20 terapeutických 

jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút)
 

8n122.3
Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 21 až najviac 27 dní: priemerne 30 terapeutických 

jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút)
8n122.3

Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 21 až najviac 27 dní: priemerne 30 terapeutických 

jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút)
 

8n122.4
Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 21 až najviac 27 dní: priemerne 40 terapeutických 

jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút)
8n122.4

Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 21 až najviac 27 dní: priemerne 40 terapeutických 

jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút)
 

8n123.1
Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 28 až najviac 34 dní: priemerne 15 terapeutických 

jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút)
8n123.1

Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 28 až najviac 34 dní: priemerne 15 terapeutických 

jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút)
 

8n123.2
Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 28 až najviac 34 dní: priemerne 20 terapeutických 

jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút)
8n123.2

Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 28 až najviac 34 dní: priemerne 20 terapeutických 

jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút)
 

8n123.3
Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 28 až najviac 34 dní: priemerne 30 terapeutických 

jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút)
8n123.3

Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 28 až najviac 34 dní: priemerne 30 terapeutických 

jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút)
 

8n123.4
Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 28 až najviac 34 dní: priemerne 40 terapeutických 

jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút)
8n123.4

Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 28 až najviac 34 dní: priemerne 40 terapeutických 

jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút)
 

8n124.1
Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 35 až najviac 41 dní: priemerne 15 terapeutických 

jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút)
8n124.1

Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 35 až najviac 41 dní: priemerne 15 terapeutických 

jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút)
 



8n124.2
Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 35 až najviac 41 dní: priemerne 20 terapeutických 

jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút)
8n124.2

Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 35 až najviac 41 dní: priemerne 20 terapeutických 

jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút)
 

8n124.3
Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 35 až najviac 41 dní: priemerne 30 terapeutických 

jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút)
8n124.3

Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 35 až najviac 41 dní: priemerne 30 terapeutických 

jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút)
 

8n124.4
Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 35 až najviac 41 dní: priemerne 40 terapeutických 

jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút)
8n124.4

Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 35 až najviac 41 dní: priemerne 40 terapeutických 

jednotiek týždenne (každá najmenej 30 minút)
 

8n125.1
Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 42 dní: priemerne 15 terapeutických jednotiek 

týždenne (každá najmenej 30 minút)
8n125.1

Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 42 dní: priemerne 15 terapeutických jednotiek 

týždenne (každá najmenej 30 minút)
 

8n125.2
Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 42 dní: priemerne 20 terapeutických jednotiek 

týždenne (každá najmenej 30 minút)
8n125.2

Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 42 dní: priemerne 20 terapeutických jednotiek 

týždenne (každá najmenej 30 minút)
 

8n125.3
Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 42 dní: priemerne 30 terapeutických jednotiek 

týždenne (každá najmenej 30 minút)
8n125.3

Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 42 dní: priemerne 30 terapeutických jednotiek 

týždenne (každá najmenej 30 minút)
 

8n125.4
Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 42 dní: priemerne 40 terapeutických jednotiek 

týždenne (každá najmenej 30 minút)
8n125.4

Viacodborová a iná včasná rehabilitácia: najmenej 42 dní: priemerne 40 terapeutických jednotiek 

týždenne (každá najmenej 30 minút)
 

8n202.1 Fototerapia I: liečba jednej časti tela infračerveným svetlom (prístrojom) 8n202.1 Fototerapia I: liečba jednej časti tela infračerveným svetlom (prístrojom)  

8n202.2 Fototerapia II: ožarovanie časti tela nefiltrovaným ultrafialovým (UV) žiarením 8n202.2 Fototerapia II: ožarovanie časti tela nefiltrovaným ultrafialovým (UV) žiarením  

8n202.3 Fototerapia III: polarizované svetlo, ožiarenie spektrálne vymedzeným UV žiaričom, bioptronová lampa 8n202.3 Fototerapia III: polarizované svetlo, ožiarenie spektrálne vymedzeným UV žiaričom, bioptronová lampa  

8n206 Laseroterapia 8n206 Laseroterapia  

8n210 Vysokofrekvenčná diatermia 8n210 Vysokofrekvenčná diatermia  

8n211 Galvanizácia a ionoforéza 8n211 Galvanizácia a ionoforéza  

8n212 Nízkofrekvenčné prúdy 8n212 Nízkofrekvenčné prúdy  

8n213 Strednofrekvenčné prúdy 8n213 Strednofrekvenčné prúdy  

8n214 Hydrogalvanický čiastočný kúpeľ 8n214 Hydrogalvanický čiastočný kúpeľ  

8n215 Celkový hydrogalvanický - kataforetický kúpeľ 8n215 Celkový hydrogalvanický - kataforetický kúpeľ  

8n216 Cielená elektrostimulácia 8n216 Cielená elektrostimulácia  

8n217 Elektroanalgézia 8n217 Elektroanalgézia  

8n218 Liečba ultrazvukom 8n218 Liečba ultrazvukom  

8n219.1 UV svetlo I. (ožiarenie časti tela nefiltrovaným ultrafialovým svetlom) 8n219.1 UV svetlo I. (ožiarenie časti tela nefiltrovaným ultrafialovým svetlom)  

8n219.2 UV svetlo II. (aplikácia ultrafialového žiarenia na celé telo) 8n219.2 UV svetlo II. (aplikácia ultrafialového žiarenia na celé telo)  

8n21a Magnetoterapia: aplikácia pulzného magnetického poľa 8n21a Magnetoterapia: aplikácia pulzného magnetického poľa  2)

8n21b
Rázová terapia (aplikácia pulzných rázových vĺn na periartikulárne kalcifikáty, osteoproduktívne zmeny, 

entezopatie, svalové trigger points, bolestivé myofasciálne syndrómy)
8n21b

Rázová terapia (aplikácia pulzných rázových vĺn na periartikulárne kalcifikáty, osteoproduktívne zmeny, 

entezopatie, svalové trigger points, bolestivé myofasciálne syndrómy)
 

8n21d Vákuová a kompresívna liečba jednej končatiny špeciálnymi prístrojmi 8n21d Vákuová a kompresívna liečba jednej končatiny špeciálnymi prístrojmi  

8n220 Ergoterapia individuálna cielená 8n220 Ergoterapia individuálna cielená  

8n221 Ergoterapia skupinová cielená 8n221 Ergoterapia skupinová cielená  

8n230
Robotická lokomočná terapia - tréning chôdze pomocou pohyblivého chodníka, elektronicky riadené 

ortézy a PC
8n230

Robotická lokomočná terapia - tréning chôdze pomocou pohyblivého chodníka, elektronicky riadené 

ortézy a PC
 

8n231 Antigravitačná relaxácia 8n231 Antigravitačná relaxácia  

8n232 Postizometrická relaxácia 8n232 Postizometrická relaxácia  

8n233 Vertikalizácia s nácvikom chôdze 8n233 Vertikalizácia s nácvikom chôdze  

8n234 Pohybová liečba v závesoch 8n234 Pohybová liečba v závesoch  

8n235 Cievna gymnastika 8n235 Cievna gymnastika  

8n236.1
Individuálna liečebná telesná výchova: i. (individuálna LTV zameraná na zvýšenie svalovej sily a 

zlepšenie rozsahu pohybov s použitím jednoduchých metód)
8n236.1

Individuálna liečebná telesná výchova: i. (individuálna LTV zameraná na zvýšenie svalovej sily a 

zlepšenie rozsahu pohybov s použitím jednoduchých metód)
 

8n236.2
Individuálna liečebná telesná výchova: iI. (individuálna kombinovaná LTV zameraná na niekoľko cieľov, 

vyžadujúca mimoriadnu fyzickú a psychickú záťaž)
8n236.2

Individuálna liečebná telesná výchova: iI. (individuálna kombinovaná LTV zameraná na niekoľko cieľov, 

vyžadujúca mimoriadnu fyzickú a psychickú záťaž)
 

8n236.3

Individuálna liečebná telesná výchova: iII. (špeciálna systematická senzomotorická liečba funkčných a 

organických porúch centrálneho a periférneho nervového systému alebo vrodených a získaných chýb 

pohybového aparátu)

8n236.3

Individuálna liečebná telesná výchova: iII. (špeciálna systematická senzomotorická liečba funkčných a 

organických porúch centrálneho a periférneho nervového systému alebo vrodených a získaných chýb 

pohybového aparátu)

 

8n237 Liečebná telesná výchova v šestonedelí 8n237 Liečebná telesná výchova v šestonedelí  

8n238 Mobilizácia nešpecifická 8n238 Mobilizácia nešpecifická  

8n239 Cvičenie na motodlahe, motomed 8n239 Cvičenie na motodlahe, motomed  



8n23a.0 Metodika: podľa Kaltenborna 8n23a.0 Metodika: podľa Kaltenborna  

8n23a.1 Metodika: podľa Fraya 8n23a.1 Metodika: podľa Fraya  

8n23a.2 Metodika: podľa Freemanna 8n23a.2 Metodika: podľa Freemanna  

8n23a.3 Metodika: podľa Bruggera 8n23a.3 Metodika: podľa Bruggera  

8n23a.4 Metodika: podľa Klappa 8n23a.4 Metodika: podľa Klappa  

8n23a.5 Metodika: podľa Frenkla 8n23a.5 Metodika: podľa Frenkla  

8n23a.6 Metodika: podľa Brunkowovej 8n23a.6 Metodika: podľa Brunkowovej  

8n23a.7 Metodika: podľa Schrothovej 8n23a.7 Metodika: podľa Schrothovej  

8n23a.8 Metodika: podľa Beckerovej 8n23a.8 Metodika: podľa Beckerovej  

8n23a.9 Metodika: (NDT) podľa Bobatha 8n23a.9 Metodika: (NDT) podľa Bobatha  

8n23a.a Metodika: reflexnej lokomócie podľa Vojtu 8n23a.a Metodika: reflexnej lokomócie podľa Vojtu  

8n23a.b Metodika: podľa Kabáta 8n23a.b Metodika: podľa Kabáta  

8n23b Technika podľa Bad Ragaza 8n23b Technika podľa Bad Ragaza  

8n23c Aktívna segmentálna centrácia podľa Švejcara 8n23c Aktívna segmentálna centrácia podľa Švejcara  

8n23d Metodika aktivácie hlbokého stabilizačného systému chrbtice p. Kolářa 8n23d Metodika aktivácie hlbokého stabilizačného systému chrbtice p. Kolářa  

8n23e Stimulácia pacienta v bezvedomí 8n23e Stimulácia pacienta v bezvedomí  

8n23f Hydrokineziterapia individuálna 8n23f Hydrokineziterapia individuálna  

8n23g Respiračná fyzioterapia 8n23g Respiračná fyzioterapia  

8n23h Fyzioterapia hrudníka 8n23h Fyzioterapia hrudníka  

8n23j Respiračná fyzioterapia individuálna 8n23j Respiračná fyzioterapia individuálna  

8n23k Respiračná fyzioterapria s inhaláciou kyslíka 8n23k Respiračná fyzioterapria s inhaláciou kyslíka  

8n23m Rehabilitačné cvičenia k zvýšeniu sily a výkonnosti dýchacích svalov 8n23m Rehabilitačné cvičenia k zvýšeniu sily a výkonnosti dýchacích svalov  

8n23n Nácvik kontinencie 8n23n Nácvik kontinencie  

8n23o Trakcia 8n23o Trakcia  

8n240 Skupinová liečebná telesná výchova 8n240 Skupinová liečebná telesná výchova  

8n241 Hydrokineziterapia skupinová 8n241 Hydrokineziterapia skupinová  

8n242 Respiračná fyzioterapia skupinová 8n242 Respiračná fyzioterapia skupinová  

8n250 Cvičenie v závese - Therapy master 8n250 Cvičenie v závese - Therapy master  

8n251 Použitie metodiky podľa Mojžišovej 8n251 Použitie metodiky podľa Mojžišovej  

8n252 Orofaciálna stimulácia 8n252 Orofaciálna stimulácia  

8n253 Hippoterapia 8n253 Hippoterapia  

8n254 Špeciálne polohovanie 8n254 Špeciálne polohovanie  

8n255 Trakcia vo vodnom prostredí 8n255 Trakcia vo vodnom prostredí  

8n256 Pohybový koncept Spiraldynamik 8n256 Pohybový koncept Spiraldynamik  

8n260 Mäkké techniky 8n260 Mäkké techniky  

8n261 Mobilizácia kĺbov chrbtice 8n261 Mobilizácia kĺbov chrbtice  

8n262 Mobilizácia periférnych kĺbov 8n262 Mobilizácia periférnych kĺbov  

8n263 Manipulácia na jednom úseku chrbtice 8n263 Manipulácia na jednom úseku chrbtice  

8n264 Manipulácia na viacerých úsekoch chrbtice 8n264 Manipulácia na viacerých úsekoch chrbtice  

8n265 Manipulácia na jednom periférnom kĺbe - cielená, nárazová 8n265 Manipulácia na jednom periférnom kĺbe - cielená, nárazová  

8n266 Manipulácia viacerých periférnych kĺbov 8n266 Manipulácia viacerých periférnych kĺbov  

8n267 Svalové techniky 8n267 Svalové techniky  

8n268 Manuálna trakcia 8n268 Manuálna trakcia  

8n270 Liečebné postupy pri lézii nervus facialis (n.VII) 8n270 Liečebné postupy pri lézii nervus facialis (n.VII)  

8n271.1 Klasická masáž jednej časti tela 8n271.1 Klasická masáž jednej časti tela  

8n271.2 Klasická masáž viacerých častí tela alebo trupu 8n271.2 Klasická masáž viacerých častí tela alebo trupu  

8n272 Reflexná masáž a iné špeciálne ručné masáže 8n272 Reflexná masáž a iné špeciálne ručné masáže  

8n273 Prístrojová masáž 8n273 Prístrojová masáž  

8n274.0 Lymfodrenáž: prístrojová 8n274.0 Lymfodrenáž: prístrojová  

8n274.1 Lymfodrenáž: manuálna 8n274.1 Lymfodrenáž: manuálna  



8n280 Integrovaná balneofototerapia TOMESA 8n280 Integrovaná balneofototerapia TOMESA  

8n281.1 Balneoterapia I. (pitná kúra, výplachy) 8n281.1 Balneoterapia I. (pitná kúra, výplachy)  

8n281.2 Balneoterapia II. (čiastkové kúpele, čiastkové zábaly a obklady) 8n281.2 Balneoterapia II. (čiastkové kúpele, čiastkové zábaly a obklady)  

8n281.3 Balneoterapia III. (celkové peloidné kúpele a peloidné zábaly) 8n281.3 Balneoterapia III. (celkové peloidné kúpele a peloidné zábaly)  

8n281.4 Balneoterapia IV. (vaňový kúpeľ v prírodnej liečivej vode) 8n281.4 Balneoterapia IV. (vaňový kúpeľ v prírodnej liečivej vode)  

8n281.5 Balneoterapia V. (kúpeľ v piscíne) 8n281.5 Balneoterapia V. (kúpeľ v piscíne)  

8n282 Metodika podľa Kenny 8n282 Metodika podľa Kenny  

8n283.1
Individuálna vodoliečba I. (končatinový vírivý kúpeľ, omývanie, polievanie, sprchy, sedacie kúpele, 

polovičné vaňové kúpele, šliapacie kúpele a podobne)
8n283.1

Individuálna vodoliečba I. (končatinový vírivý kúpeľ, omývanie, polievanie, sprchy, sedacie kúpele, 

polovičné vaňové kúpele, šliapacie kúpele a podobne)
 

8n283.2
Individuálna vodoliečba II. (celotelový vírivý kúpeľ, celkový kúpeľ, prísadový kúpeľ, Hauffeho kúpeľ, 

škótske streky)
8n283.2

Individuálna vodoliečba II. (celotelový vírivý kúpeľ, celkový kúpeľ, prísadový kúpeľ, Hauffeho kúpeľ, 

škótske streky)
 

8n284 Podvodná tlakovo-prúdová masáž - Hubbard 8n284 Podvodná tlakovo-prúdová masáž - Hubbard  

8n285 Umelo pripravený uhličitý kúpeľ s použitím plynného CO2 8n285 Umelo pripravený uhličitý kúpeľ s použitím plynného CO2  

8n286.1 Liečba chladom I. (ochladzovanie jednej časti tela lokálnym použitím ľadu alebo gélu) 8n286.1 Liečba chladom I. (ochladzovanie jednej časti tela lokálnym použitím ľadu alebo gélu)  

8n286.2 Liečba chladom II. (ochladzovanie jednej časti tela s použitím plynu) 8n286.2 Liečba chladom II. (ochladzovanie jednej časti tela s použitím plynu)  

8n286.3 Liečba chladom III. (ochladenie viacerých častí tela alebo trupu s lokálnym použitím ľadu alebo gélu) 8n286.3 Liečba chladom III. (ochladenie viacerých častí tela alebo trupu s lokálnym použitím ľadu alebo gélu)  

8n286.4 Liečba chladom IV. (ochladenie viacerých častí tela alebo trupu s lokálnym použitím plynu) 8n286.4 Liečba chladom IV. (ochladenie viacerých častí tela alebo trupu s lokálnym použitím plynu)  

8n287 Zábaly alebo obklady 8n287 Zábaly alebo obklady  

8n288 Povrchová aplikácia tepla 8n288 Povrchová aplikácia tepla  

8n289.1 Liečba horúcim vzduchom I. (jednej časti tela) 8n289.1 Liečba horúcim vzduchom I. (jednej časti tela)  

8n289.2 Liečba horúcim vzduchom II. (viacerých častí tela alebo celková) 8n289.2 Liečba horúcim vzduchom II. (viacerých častí tela alebo celková)  

8n28a Karboxyterapia - aplikácia plynovej injekcie 8n28a Karboxyterapia - aplikácia plynovej injekcie  

8n290 Aplikácia reboxových prúdov 8n290 Aplikácia reboxových prúdov  

8n900 Zostavenie dlhodobého a krátkodobého vstupného rehabilitačného plánu a programu 8n900 Zostavenie dlhodobého a krátkodobého vstupného rehabilitačného plánu a programu  

8n901
Zostavenie a aktualizácia fyzioterapeutických metodických postupov na základe kineziologického 

rozboru
8n901

Zostavenie a aktualizácia fyzioterapeutických metodických postupov na základe kineziologického 

rozboru
 

8n902 Priloženie prísaviek, baniek 8n902 Priloženie prísaviek, baniek  

8o100.1 Elektroimpulzoterapia porúch srdcového rytmu, vonkajšia: synchrónna (kardioverzia) 8o100.1 Elektroimpulzoterapia porúch srdcového rytmu, vonkajšia: synchrónna (kardioverzia)  

8o100.2 Elektroimpulzoterapia porúch srdcového rytmu, vonkajšia: asynchrónna (defibrilácia) 8o100.2 Elektroimpulzoterapia porúch srdcového rytmu, vonkajšia: asynchrónna (defibrilácia)  

8o100.x Elektroimpulzoterapia porúch srdcového rytmu, vonkajšia: ostatné 8o100.x Elektroimpulzoterapia porúch srdcového rytmu, vonkajšia: ostatné  

8o101 Kardiostimulácia vonkajšia dočasná: transtorakálne elektródy 8o101 Kardiostimulácia vonkajšia dočasná: transtorakálne elektródy  

8o102.1 Kardiostimulácia vnútorná dočasná: transvenózne elektródy 8o102.1 Kardiostimulácia vnútorná dočasná: transvenózne elektródy  

8o102.2 Kardiostimulácia vnútorná dočasná: epikardiálne elektródy 8o102.2 Kardiostimulácia vnútorná dočasná: epikardiálne elektródy  

8o102.3 Kardiostimulácia vnútorná dočasná: ezofageálne elektródy 8o102.3 Kardiostimulácia vnútorná dočasná: ezofageálne elektródy  

8o103 Kardiostimulácia: peroperačná 8o103 Kardiostimulácia: peroperačná  

8p100 Neinvazívna ventilácia (okrem u novorodencov) 8p100 Neinvazívna ventilácia  2)

8p101 Neinvazívna ventilácia u novorodencov 8p101 Neinvazívna ventilácia u novorodencov  

8p102.1 Umelá ventilácia pľúc: podporná 8p102.1 Umelá ventilácia pľúc: podporná  

8p102.2 Umelá ventilácia pľúc: riadená 8p102.2 Umelá ventilácia pľúc: riadená  

8p102.a Umelá ventilácia pľúc: transtracheálna 8p102.a Umelá ventilácia pľúc: transtracheálna  

8p102.b Umelá ventilácia pľúc: katétrová 8p102.b Umelá ventilácia pľúc: katétrová  

8p102.c Umelá ventilácia pľúc: bronchoskopická 8p102.c Umelá ventilácia pľúc: bronchoskopická  

8p103.1 Titrácia tlaku autoCPAP prístrojom 8p103.1 Titrácia tlaku autoCPAP prístrojom  

8p103.2 Titrácia tlaku autoBiPAP prístrojom 8p103.2 Titrácia tlaku autoBiPAP prístrojom  

8p107 Vysokofrekvenčná ventilácia 8p107 Vysokofrekvenčná ventilácia  

8p130 Aplikácia hyperbarickej oxygenoterapie 8p130 Aplikácia hyperbarickej oxygenoterapie  

8p131 Aplikácia kyslíka [oxygenoterapia] 8p131 Aplikácia kyslíka [oxygenoterapia]  

8p132 Aplikácia kyslíka [oxygenoterapia] v inkubátore 8p132 Aplikácia kyslíka [oxygenoterapia] v inkubátore  

8p140 Zavedenie laryngeálnej masky 8p140 Zavedenie laryngeálnej masky  

8p141 Koniotómia (koniopunkcia) 8p141 Koniotómia (koniopunkcia)  



8p142 Orotracheálna intubácia 8p142 Orotracheálna intubácia  

8p143 Nazotracheálna intubácia 8p143 Nazotracheálna intubácia  

8p144 Intubácia dvojlúmenovou endotracheálnou kanylou 8p144 Intubácia dvojlúmenovou endotracheálnou kanylou  

8p145 Zavedenie intubačnej kanyly retrográdne po vodiči 8p145 Zavedenie intubačnej kanyly retrográdne po vodiči  

8p146 Zavedenie transtracheálnej kanyly (katétra) pre vysokofrekvenčnú ventiláciu 8p146 Zavedenie transtracheálnej kanyly (katétra) pre vysokofrekvenčnú ventiláciu  

8p147 Zavedenie endotracheálnej kanyly bronchoskopicky 8p147 Zavedenie endotracheálnej kanyly bronchoskopicky  

8p148 Zavedenie vzduchovodu, Combitubusu a inej supraglotickej pomôcky 8p148 Zavedenie vzduchovodu, Combitubusu a inej supraglotickej pomôcky  

8p149 Inzercia T kanyly do trachey 8p149 Inzercia T kanyly do trachey  

8p204 Výmena tracheostomickej kanyly 8p204 Výmena tracheostomickej kanyly  

8p206 Extrakcia hrudníkového alebo pleurálneho drénu 8p206 Extrakcia hrudníkového alebo pleurálneho drénu  

8q110 Umelé dýchanie vakom 8q110 Umelé dýchanie vakom  

8q111 Umelé dýchanie a externá masáž srdca 8q111 Umelé dýchanie a externá masáž srdca  

8q121 Zatvorená masáž srdca 8q121 Zatvorená masáž srdca  

8q122 Otvorená masáž srdca 8q122 Otvorená masáž srdca  

8q123 Základná kardiopulmonálna resuscitácia 8q123 Základná kardiopulmonálna resuscitácia  

8q124 Rozšírená kardiopulmonálna resuscitácia 8q124 Rozšírená kardiopulmonálna resuscitácia  

8q901 Systémová trombolýza počas kardiopulmonálnej resuscitácie 8q901 Systémová trombolýza počas kardiopulmonálnej resuscitácie  

8q902 Aktívne kontrolované chladenie po resuscitácii: terapeutická hypotermia 8q902 Aktívne kontrolované chladenie po resuscitácii: terapeutická hypotermia  

8r110 Intermitentná peritoneálna dialýza s podporou prístrojov (IPD) 8r110 Intermitentná peritoneálna dialýza, automatizovaná (IPD)  2)

8r113.0 Kontinuálna peritoneálna dialýza, neautomatizovaná (CAPD): do 24 hodín 8r113.0 Kontinuálna peritoneálna dialýza, neautomatizovaná (CAPD): do 24 hodín  

8r113.1 Kontinuálna peritoneálna dialýza, neautomatizovaná (CAPD): viac ako 1 deň do 3 dní 8r113.1 Kontinuálna peritoneálna dialýza, neautomatizovaná (CAPD): viac ako 1 deň do 3 dní  

8r113.2 Kontinuálna peritoneálna dialýza, neautomatizovaná (CAPD): viac ako 3 dni do 6 dní 8r113.2 Kontinuálna peritoneálna dialýza, neautomatizovaná (CAPD): viac ako 3 dni do 6 dní  

8r113.3 Kontinuálna peritoneálna dialýza, neautomatizovaná (CAPD): viac ako 6 dni do 11 dní 8r113.3 Kontinuálna peritoneálna dialýza, neautomatizovaná (CAPD): viac ako 6 dni do 11 dní  

8r113.4 Kontinuálna peritoneálna dialýza, neautomatizovaná (CAPD): viac ako 11 dní do 18 dní 8r113.4 Kontinuálna peritoneálna dialýza, neautomatizovaná (CAPD): viac ako 11 dní do 18 dní  

8r113.5 Kontinuálna peritoneálna dialýza, neautomatizovaná (CAPD): viac ako 18 dní do 25 dní 8r113.5 Kontinuálna peritoneálna dialýza, neautomatizovaná (CAPD): viac ako 18 dní do 25 dní  

8r113.7 Kontinuálna peritoneálna dialýza, neautomatizovaná (CAPD): viac ako 25 dní do 40 dní 8r113.7 Kontinuálna peritoneálna dialýza, neautomatizovaná (CAPD): viac ako 25 dní do 40 dní  

8r113.8 Kontinuálna peritoneálna dialýza, neautomatizovaná (CAPD): viac ako 40 dní do 55 dní 8r113.8 Kontinuálna peritoneálna dialýza, neautomatizovaná (CAPD): viac ako 40 dní do 55 dní  

8r113.9 Kontinuálna peritoneálna dialýza, neautomatizovaná (CAPD): viac ako 55 dní do 70 dní 8r113.9 Kontinuálna peritoneálna dialýza, neautomatizovaná (CAPD): viac ako 55 dní do 70 dní  

8r113.a Kontinuálna peritoneálna dialýza, neautomatizovaná (CAPD): viac ako 70 dní do 85 dní 8r113.a Kontinuálna peritoneálna dialýza, neautomatizovaná (CAPD): viac ako 70 dní do 85 dní  

8r113.b Kontinuálna peritoneálna dialýza, neautomatizovaná (CAPD): viac ako 85 dní do 100 dní 8r113.b Kontinuálna peritoneálna dialýza, neautomatizovaná (CAPD): viac ako 85 dní do 100 dní  

8r113.c Kontinuálna peritoneálna dialýza, neautomatizovaná (CAPD): viac ako 100 dní 8r113.c Kontinuálna peritoneálna dialýza, neautomatizovaná (CAPD): viac ako 100 dní  

8r114.0 Kontinuálna peritoneálna dialýza, automatizovaná s použitím cyklovača (APD): do 24 hodín 8r114.0 Kontinuálna peritoneálna dialýza, automatizovaná (APD): do 24 hodín  2)

8r114.1 Kontinuálna peritoneálna dialýza, automatizovaná s použitím cyklovača (APD): viac ako 1 deň do 3 dní 8r114.1 Kontinuálna peritoneálna dialýza, automatizovaná (APD): viac ako 1 deň do 3 dní  2)

8r114.2 Kontinuálna peritoneálna dialýza, automatizovaná s použitím cyklovača (APD): viac ako 3 dni do 6 dní 8r114.2 Kontinuálna peritoneálna dialýza, automatizovaná (APD): viac ako 3 dni do 6 dní  2)

8r114.3 Kontinuálna peritoneálna dialýza, automatizovaná s použitím cyklovača (APD): viac ako 6 dni do 11 dní 8r114.3 Kontinuálna peritoneálna dialýza, automatizovaná (APD): viac ako 6 dni do 11 dní  2)

8r114.4
Kontinuálna peritoneálna dialýza, automatizovaná s použitím cyklovača (APD): viac ako 11 dní do 18 

dní
8r114.4 Kontinuálna peritoneálna dialýza, automatizovaná (APD): viac ako 11 dní do 18 dní  2)

8r114.5
Kontinuálna peritoneálna dialýza, automatizovaná s použitím cyklovača (APD): viac ako 18 dní do 25 

dní
8r114.5 Kontinuálna peritoneálna dialýza, automatizovaná (APD): viac ako 18 dní do 25 dní  2)

8r114.7
Kontinuálna peritoneálna dialýza, automatizovaná s použitím cyklovača (APD): viac ako 25 dní do 40 

dní
8r114.7 Kontinuálna peritoneálna dialýza, automatizovaná (APD): viac ako 25 dní do 40 dní  2)

8r114.8
Kontinuálna peritoneálna dialýza, automatizovaná s použitím cyklovača (APD): viac ako 40 dní do 55 

dní
8r114.8 Kontinuálna peritoneálna dialýza, automatizovaná (APD): viac ako 40 dní do 55 dní  2)

8r114.9
Kontinuálna peritoneálna dialýza, automatizovaná s použitím cyklovača (APD): viac ako 55 dní do 70 

dní
8r114.9 Kontinuálna peritoneálna dialýza, automatizovaná (APD): viac ako 55 dní do 70 dní  2)

8r114.a
Kontinuálna peritoneálna dialýza, automatizovaná s použitím cyklovača (APD): viac ako 70 dní do 85 

dní
8r114.a Kontinuálna peritoneálna dialýza, automatizovaná (APD): viac ako 70 dní do 85 dní  2)

8r114.b
Kontinuálna peritoneálna dialýza, automatizovaná s použitím cyklovača (APD): viac ako 85 dní do 100 

dní
8r114.b Kontinuálna peritoneálna dialýza, automatizovaná (APD): viac ako 85 dní do 100 dní  2)



8r114.c Kontinuálna peritoneálna dialýza, automatizovaná s použitím cyklovača (APD): viac ako 100 dní 8r114.c Kontinuálna peritoneálna dialýza, automatizovaná (APD): viac ako 100 dní  2)

8r11x Iná peritoneálna dialýza 8r11x Iná peritoneálna dialýza  

8r121.1
Intermitentná hemodialýza, antikoagulácia s heparínom alebo bez aplikácie antikoagulačnej látky: do 6 

hodín
8r121.1

Intermitentná hemodialýza, antikoagulácia s heparínom alebo bez aplikácie antikoagulačnej látky: do 6 

hodín
 

8r121.2
Intermitentná hemodialýza, antikoagulácia s heparínom alebo bez aplikácie antikoagulačnej látky: viac 

ako 6 hodín
8r121.2

Intermitentná hemodialýza, antikoagulácia s heparínom alebo bez aplikácie antikoagulačnej látky: viac 

ako 6 hodín
 

8r122.1 Intermitentná hemodialýza, antikoagulácia inou antikoagulačnou látkou: do 6 hodín 8r122.1 Intermitentná hemodialýza, antikoagulácia inou antikoagulačnou látkou: do 6 hodín  

8r122.2 Intermitentná hemodialýza, antikoagulácia inou antikoagulačnou látkou: viac ako 6 hodín 8r122.2 Intermitentná hemodialýza, antikoagulácia inou antikoagulačnou látkou: viac ako 6 hodín  

8r123.1 Hemodialýza: predľžená intermitentná, antikoagulácia s heparínom alebo bez antikoagulácie 8r123.1 Hemodialýza: predľžená intermitentná, antikoagulácia s heparínom alebo bez antikoagulácie  

8r123.2 Hemodialýza: predľžená intermitentná, antikoagulácia s ostanými substanciami 8r123.2 Hemodialýza: predľžená intermitentná, antikoagulácia s ostanými substanciami  

8r123.3 Hemodialýza: predľžená intermitentná, na elimináciu proteínov s molekulárnou masou do 60 001 8r123.3 Hemodialýza: predľžená intermitentná, na elimináciu proteínov s molekulárnou masou do 60 001  

8r124.0a
Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: do 24 hodín vrátane
8r124.0a

Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: do 24 hodín
 2)

8r124.0b
Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 24 do 72 hodín vrátane
8r124.0b

Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 24 do 72 hodín
 2)

8r124.0c
Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 72 do 144 hodín vrátane
8r124.0c

Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 72 do 144 hodín
 2)

8r124.0d
Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 144 do 264 hodín vrátane
8r124.0d

Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 144 do 264 hodín
 2)

8r124.0e
Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 264 do 432 hodín vrátane
8r124.0e

Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 264 do 432 hodín
 2)

8r124.0f
Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 432 do 600 hodín vrátane
8r124.0f

Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 432 do 600 hodín
 2)

8r124.0g
Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 600 do 960 hodín vrátane
8r124.0g

Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 600 do 960 hodín
 2)

8r124.0h
Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 960 do 1 320 hodín vrátane
8r124.0h

Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 960 do 1 320 hodín
 2)

8r124.0j
Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 1 320 do 1 680 hodín vrátane
8r124.0j

Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 1 320 do 1 680 hodín
 2)

8r124.0k
Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 1 680 do 2 040 hodín vrátane
8r124.0k

Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 1 680 do 2 040 hodín
 2)

8r124.0m
Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 2040 do 2 400 hodínv
8r124.0m

Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 2040 do 2 400 hodín
 2)

8r124.0n
Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: viac ako 2 400 hodín vrátane
8r124.0n

Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: viac ako 2 400 hodín
 2)

8r124.1a
Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s ostatnými substanciami: do 24 

hodín vrátane
8r124.1a

Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s ostatnými substanciami: do 24 

hodín
 2)

8r124.1b
Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s ostatnými substanciami: nad 

24 do 72 hodín vrátane
8r124.1b

Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s ostatnými substanciami: nad 

24 do 72 hodín
 2)

8r124.1c
Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s ostatnými substanciami: nad 

72 do 144 hodín vrátane
8r124.1c

Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s ostatnými substanciami: nad 

72 do 144 hodín
 2)

8r124.1d
Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s ostatnými substanciami: nad 

144 do 264 hodín vrátane
8r124.1d

Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s ostatnými substanciami: nad 

144 do 264 hodín
 2)

8r124.1e
Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s ostatnými substanciami: nad 

264 do 432 hodín vrátane
8r124.1e

Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s ostatnými substanciami: nad 

264 do 432 hodín
 2)

8r124.1f
Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s ostatnými substanciami: nad 

432 do 600 hodín vrátane
8r124.1f

Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s ostatnými substanciami: nad 

432 do 600 hodín
 2)

8r124.1g
Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s ostatnými substanciami: nad 

600 do 960 hodín vrátane
8r124.1g

Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s ostatnými substanciami: nad 

600 do 960 hodín
 2)

8r124.1h
Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s ostatnými substanciami: nad 

960 do 1 320 hodín vrátane
8r124.1h

Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s ostatnými substanciami: nad 

960 do 1 320 hodín
 2)

8r124.1j
Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s ostatnými substanciami: nad 1 

320 do 1 680 hodín vrátane
8r124.1j

Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s ostatnými substanciami: nad 1 

320 do 1 680 hodín
 2)

8r124.1k
Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s ostatnými substanciami: nad 1 

680 do 2 040 hodín vrátane
8r124.1k

Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s ostatnými substanciami: nad 1 

680 do 2 040 hodín
 2)



8r124.1m
Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s ostatnými substanciami: nad 

2040 do 2 400 hodín vrátane
8r124.1m

Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácia s ostatnými substanciami: nad 

2040 do 2 400 hodín
 2)

8r124.1n
Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácias ostatnými substanciami: viac 

ako 2 400 hodín vrátane
8r124.1n

Hemodialýza: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHD), antikoagulácias ostatnými substanciami: viac 

ako 2 400 hodín
 2)

8r12x Iná hemodialýza 8r12x Iná hemodialýza  

8r130 Hemoperfúzia 8r130 Hemoperfúzia  

8r141.1
Intermitentná hemodiafiltrácia, antikoagulácia s heparínom alebo bez aplikácie antikoagulačnej látky: 

do 6 hodín
8r141.1

Intermitentná hemodiafiltrácia, antikoagulácia s heparínom alebo bez aplikácie antikoagulačnej látky: 

do 6 hodín
 

8r141.2
Intermitentná hemodiafiltrácia, antikoagulácia s heparínom alebo bez aplikácie antikoagulačnej látky: 

viac ako 6 hodín
8r141.2

Intermitentná hemodiafiltrácia, antikoagulácia s heparínom alebo bez aplikácie antikoagulačnej látky: 

viac ako 6 hodín
 

8r142.1 Intermitentná hemodiafiltrácia, antikoagulácia inou antikoagulačnou látkou: do 6 hodín 8r142.1 Intermitentná hemodiafiltrácia, antikoagulácia inou antikoagulačnou látkou: do 6 hodín  

8r142.2 Intermitentná hemodiafiltrácia, antikoagulácia inou antikoagulačnou látkou: viac ako 6 hodín 8r142.2 Intermitentná hemodiafiltrácia, antikoagulácia inou antikoagulačnou látkou: viac ako 6 hodín  

8r143.1 Hemodiafiltrácia: predľžená intermitentná, antikoagulácia s heparínom alebo bez antikoagulácie 8r143.1 Hemodiafiltrácia: predľžená intermitentná, antikoagulácia s heparínom alebo bez antikoagulácie  

8r143.2 Hemodiafiltrácia: predľžená intermitentná, antikoagulácia s ostanými substanciami 8r143.2 Hemodiafiltrácia: predľžená intermitentná, antikoagulácia s ostanými substanciami  

8r144.0a
Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: do 24 hodín vrátane
8r144.0a

Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: do 24 hodín
 2)

8r144.0b
Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 24 do 72 hodín vrátane
8r144.0b

Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 24 do 72 hodín
 2)

8r144.0c
Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 72 do 144 hodín vrátane
8r144.0c

Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 72 do 144 hodín
 2)

8r144.0d
Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 144 do 264 hodín vrátane
8r144.0d

Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 144 do 264 hodín
 2)

8r144.0e
Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 264 do 432 hodín vrátane
8r144.0e

Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 264 do 432 hodín
 2)

8r144.0f
Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 432 do 600 hodín vrátane
8r144.0f

Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 432 do 600 hodín
 2)

8r144.0g
Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 600 do 960 hodín vrátane
8r144.0g

Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 600 do 960 hodín
 2)

8r144.0h
Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 960 do 1 320 hodín vrátane
8r144.0h

Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 960 do 1 320 hodín
 2)

8r144.0j
Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 1 320 do 1 680 hodín vrátane
8r144.0j

Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 1 320 do 1 680 hodín
 2)

8r144.0k
Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 1 680 do 2 040 hodín vrátane
8r144.0k

Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 1 680 do 2 040 hodín
 2)

8r144.0m
Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 2040 do 2 400 hodín vrátane
8r144.0m

Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 2040 do 2 400 hodín
 2)

8r144.0n
Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: viac ako 2 400 hodín vrátane
8r144.0n

Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: viac ako 2 400 hodín
 2)

8r144.1a
Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s ostanými substanciami: 

do 24 hodín vrátane
8r144.1a

Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s ostanými substanciami: 

do 24 hodín
 2)

8r144.1b
Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s ostanými substanciami: 

nad 24 do 72 hodín vrátane
8r144.1b

Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s ostanými substanciami: 

nad 24 do 72 hodín
 2)

8r144.1c
Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s ostanými substanciami: 

nad 72 do 144 hodín vrátane
8r144.1c

Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s ostanými substanciami: 

nad 72 do 144 hodín
 2)

8r144.1d
Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s ostanými substanciami: 

nad 144 do 264 hodín vrátane
8r144.1d

Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s ostanými substanciami: 

nad 144 do 264 hodín
 2)

8r144.1e
Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s ostanými substanciami: 

nad 264 do 432 hodín vrátane
8r144.1e

Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s ostanými substanciami: 

nad 264 do 432 hodín
 2)

8r144.1f
Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s ostanými substanciami: 

nad 432 do 600 hodín vrátane
8r144.1f

Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s ostanými substanciami: 

nad 432 do 600 hodín
 2)

8r144.1g
Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s ostanými substanciami: 

nad 600 do 960 hodín vrátane
8r144.1g

Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s ostanými substanciami: 

nad 600 do 960 hodín
 2)

8r144.1h
Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s ostanými substanciami: 

nad 960 do 1 320 hodín vrátane
8r144.1h

Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s ostanými substanciami: 

nad 960 do 1 320 hodín
 2)

8r144.1j
Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s ostanými substanciami: 

nad 1 320 do 1 680 hodín vrátane
8r144.1j

Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s ostanými substanciami: 

nad 1 320 do 1 680 hodín
 2)



8r144.1k
Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s ostanými substanciami: 

nad 1 680 do 2 040 hodín vrátane
8r144.1k

Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s ostanými substanciami: 

nad 1 680 do 2 040 hodín
 2)

8r144.1m
Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s ostanými substanciami: 

nad 2040 do 2 400 hodín vrátane
8r144.1m

Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s ostanými substanciami: 

nad 2040 do 2 400 hodín
 2)

8r144.1n
Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s ostanými substanciami: 

viac ako 2 400 hodín vrátane
8r144.1n

Hemodiafiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVHDF), antikoagulácia s ostanými substanciami: 

viac ako 2 400 hodín
 2)

8r145.0a Hemodiafiltrácia: kontinuálna artériovenózna (CAVHDF): do 24 hodín 8r145.0a Hemodiafiltrácia: kontinuálna artériovenózna  (CAVHDF): do 24 hodín  2)

8r145.0b Hemodiafiltrácia: kontinuálna artériovenózna (CAVHDF): nad 24 do 72 hodín 8r145.0b Hemodiafiltrácia: kontinuálna artériovenózna  (CAVHDF): nad 24 do 72 hodín  2)

8r145.0c Hemodiafiltrácia: kontinuálna artériovenózna (CAVHDF): nad 72 do 144 hodín 8r145.0c Hemodiafiltrácia: kontinuálna artériovenózna  (CAVHDF): nad 72 do 144 hodín  2)

8r145.0d Hemodiafiltrácia: kontinuálna artériovenózna (CAVHDF): nad 144 do 264 hodín 8r145.0d Hemodiafiltrácia: kontinuálna artériovenózna  (CAVHDF): nad 144 do 264 hodín  2)

8r145.0e Hemodiafiltrácia: kontinuálna artériovenózna (CAVHDF): nad 264 do 432 hodín 8r145.0e Hemodiafiltrácia: kontinuálna artériovenózna  (CAVHDF): nad 264 do 432 hodín  2)

8r145.0f Hemodiafiltrácia: kontinuálna artériovenózna (CAVHDF): nad 432 do 600 hodín 8r145.0f Hemodiafiltrácia: kontinuálna artériovenózna  (CAVHDF): nad 432 do 600 hodín  2)

8r145.0g Hemodiafiltrácia: kontinuálna artériovenózna (CAVHDF): nad 600 do 960 hodín 8r145.0g Hemodiafiltrácia: kontinuálna artériovenózna  (CAVHDF): nad 600 do 960 hodín  2)

8r145.0h Hemodiafiltrácia: kontinuálna artériovenózna (CAVHDF): nad 960 do 1 320 hodín 8r145.0h Hemodiafiltrácia: kontinuálna artériovenózna  (CAVHDF): nad 960 do 1 320 hodín  2)

8r145.0j Hemodiafiltrácia: kontinuálna artériovenózna (CAVHDF): nad 1 320 do 1 680 hodín 8r145.0j Hemodiafiltrácia: kontinuálna artériovenózna  (CAVHDF): nad 1 320 do 1 680 hodín  2)

8r145.0k Hemodiafiltrácia: kontinuálna artériovenózna (CAVHDF): nad 1 680 do 2 040 hodín 8r145.0k Hemodiafiltrácia: kontinuálna artériovenózna  (CAVHDF): nad 1 680 do 2 040 hodín  2)

8r145.0m Hemodiafiltrácia: kontinuálna artériovenózna (CAVHDF): nad 2040 do 2 400 hodín 8r145.0m Hemodiafiltrácia: kontinuálna artériovenózna  (CAVHDF): nad 2040 do 2 400 hodín  2)

8r145.0n Hemodiafiltrácia: kontinuálna artériovenózna (CAVHDF): viac ako 2 400 hodín 8r145.0n Hemodiafiltrácia: kontinuálna artériovenózna  (CAVHDF):  viac ako 2 400 hodín  2)

8r14x Iná hemodiafiltrácia 8r14x Iná hemodiafiltrácia  

8r151.1
Intermitentná hemofiltrácia, antikoagulácia s heparínom alebo bez aplikácie antikoagulačnej látky: do 

6 hodín
8r151.1

Intermitentná hemofiltrácia, antikoagulácia s heparínom alebo bez aplikácie antikoagulačnej látky: do 

6 hodín
 

8r151.2
Intermitentná hemofiltrácia, antikoagulácia s heparínom alebo bez aplikácie antikoagulačnej látky: viac 

ako 6 hodín (predĺžená)
8r151.2

Intermitentná hemofiltrácia, antikoagulácia s heparínom alebo bez aplikácie antikoagulačnej látky: viac 

ako 6 hodín
 2)

8r152.1 Intermitentná hemofiltrácia, antikoagulácia inou antikoagulačnou látkou: do 6 hodín 8r152.1 Intermitentná hemofiltrácia, antikoagulácia inou antikoagulačnou látkou: do 6 hodín  

8r152.2 Intermitentná hemofiltrácia, antikoagulácia inou antikoagulačnou látkou: viac ako 6 hodín (predĺžená) 8r152.2 Intermitentná hemofiltrácia, antikoagulácia inou antikoagulačnou látkou: viac ako 6 hodín  2)

8r154.0a
Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: do 24 hodín vrátane
8r154.0a

Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: do 24 hodín
 2)

8r154.0b
Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 24 do 72 hodín vrátane
8r154.0b

Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 24 do 72 hodín
 2)

8r154.0c
Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 72 do 144 hodín vrátane
8r154.0c

Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 72 do 144 hodín
 2)

8r154.0d
Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 144 do 264 hodín vrátane
8r154.0d

Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 144 do 264 hodín
 2)

8r154.0e
Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 264 do 432 hodín vrátane
8r154.0e

Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 264 do 432 hodín
 2)

8r154.0f
Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 432 do 600 hodín vrátane
8r154.0f

Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 432 do 600 hodín
 2)

8r154.0g
Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 600 do 960 hodín vrátane
8r154.0g

Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 600 do 960 hodín
 2)

8r154.0h
Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 960 do 1 320 hodín vrátane
8r154.0h

Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 960 do 1 320 hodín
 2)

8r154.0j
Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 1 320 do 1 680 hodín vrátane
8r154.0j

Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 1 320 do 1 680 hodín
 2)

8r154.0k
Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 1 680 do 2 040 hodín vrátane
8r154.0k

Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 1 680 do 2 040 hodín
 2)

8r154.0m
Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 2040 do 2 400 hodín vrátane
8r154.0m

Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: nad 2040 do 2 400 hodín
 2)

8r154.0n
Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: viac ako 2 400 hodín vrátane
8r154.0n

Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s heparínom alebo bez 

antikoagulácie: viac ako 2 400 hodín
 2)

8r154.1a
Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s ostatnými substanciami: do 24 

hodín vrátane
8r154.1a

Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s ostatnými substanciami : do 24 

hodín
 2)

8r154.1b
Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s ostatnými substanciami: nad 24 

do 72 hodín vrátane
8r154.1b

Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s ostatnými substanciami: nad 24 

do 72 hodín
 2)

8r154.1c
Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s ostatnými substanciami: nad 72 

do 144 hodín vrátane
8r154.1c

Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s ostatnými substanciami: nad 72 

do 144 hodín
 2)



8r154.1d
Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s ostatnými substanciami: nad 

144 do 264 hodín vrátane
8r154.1d

Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s ostatnými substanciami: nad 

144 do 264 hodín
 2)

8r154.1e
Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s ostatnými substanciami: nad 

264 do 432 hodín vrátane
8r154.1e

Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s ostatnými substanciami: nad 

264 do 432 hodín
 2)

8r154.1f
Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s ostatnými substanciami: nad 

432 do 600 hodín vrátane
8r154.1f

Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s ostatnými substanciami: nad 

432 do 600 hodín
 2)

8r154.1g
Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s ostatnými substanciami: nad 

600 do 960 hodín vrátane
8r154.1g

Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s ostatnými substanciami: nad 

600 do 960 hodín
 2)

8r154.1h
Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s ostatnými substanciami: nad 

960 do 1 320 hodín vrátane
8r154.1h

Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s ostatnými substanciami: nad 

960 do 1 320 hodín
 2)

8r154.1j
Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s ostatnými substanciami: nad 1 

320 do 1 680 hodín vrátane
8r154.1j

Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s ostatnými substanciami: nad 1 

320 do 1 680 hodín
 2)

8r154.1k
Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s ostatnými substanciami: nad 1 

680 do 2 040 hodín vrátane
8r154.1k

Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s ostatnými substanciami: nad 1 

680 do 2 040 hodín
 2)

8r154.1m
Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s ostatnými substanciami: nad 

2040 do 2 400 hodín vrátane
8r154.1m

Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s ostatnými substanciami: nad 

2040 do 2 400 hodín
 2)

8r154.1n
Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s ostatnými substanciami: viac 

ako 2 400 hodín vrátane
8r154.1n

Hemofiltrácia: vénovenózna, pumpou riadená (CVVH), antikoagulácia s ostatnými substanciami: viac 

ako 2 400 hodín
 2)

8r155.0a Hemofiltrácia: kontinuálna arteriovenózna (CAVH): do 24 hodín 8r155.0a Hemofiltrácia: kontinuálna arteriovenózna (CAVH): do 24 hodín  

8r155.0b Hemofiltrácia: kontinuálna arteriovenózna (CAVH): nad 24 do 72 hodín 8r155.0b Hemofiltrácia: kontinuálna arteriovenózna (CAVH): nad 24 do 72 hodín  

8r155.0c Hemofiltrácia: kontinuálna arteriovenózna (CAVH): nad 72 do 144 hodín 8r155.0c Hemofiltrácia: kontinuálna arteriovenózna (CAVH): nad 72 do 144 hodín  

8r155.0d Hemofiltrácia: kontinuálna arteriovenózna (CAVH): nad 144 do 264 hodín 8r155.0d Hemofiltrácia: kontinuálna arteriovenózna (CAVH): nad 144 do 264 hodín  

8r155.0e Hemofiltrácia: kontinuálna arteriovenózna (CAVH): nad 264 do 432 hodín 8r155.0e Hemofiltrácia: kontinuálna arteriovenózna (CAVH): nad 264 do 432 hodín  

8r155.0f Hemofiltrácia: kontinuálna arteriovenózna (CAVH): nad 432 do 600 hodín 8r155.0f Hemofiltrácia: kontinuálna arteriovenózna (CAVH): nad 432 do 600 hodín  

8r155.0g Hemofiltrácia: kontinuálna arteriovenózna (CAVH): nad 600 do 960 hodín 8r155.0g Hemofiltrácia: kontinuálna arteriovenózna (CAVH): nad 600 do 960 hodín  

8r155.0h Hemofiltrácia: kontinuálna arteriovenózna (CAVH): nad 960 do 1 320 hodín 8r155.0h Hemofiltrácia: kontinuálna arteriovenózna (CAVH): nad 960 do 1 320 hodín  

8r155.0j Hemofiltrácia: kontinuálna arteriovenózna (CAVH): nad 1 320 do 1 680 hodín 8r155.0j Hemofiltrácia: kontinuálna arteriovenózna (CAVH): nad 1 320 do 1 680 hodín  

8r155.0k Hemofiltrácia: kontinuálna arteriovenózna (CAVH): nad 1 680 do 2 040 hodín 8r155.0k Hemofiltrácia: kontinuálna arteriovenózna (CAVH): nad 1 680 do 2 040 hodín  

8r155.0m Hemofiltrácia: kontinuálna arteriovenózna (CAVH): nad 2040 do 2 400 hodín 8r155.0m Hemofiltrácia: kontinuálna arteriovenózna (CAVH): nad 2040 do 2 400 hodín  

8r155.0n Hemofiltrácia: kontinuálna arteriovenózna (CAVH): viac ako 2 400 hodín 8r155.0n Hemofiltrácia: kontinuálna arteriovenózna (CAVH): viac ako 2 400 hodín  

8r15x Iná hemofiltrácia 8r15x Iná hemofiltrácia  

8r160 Eliminačné metódy liečby zlyhania pečene (MARS: molekulárne adsorbčný recirkulačný systém) 8r160 Eliminačné metódy liečby zlyhania pečene (MARS: molekulárne adsorbčný recirkulačný systém)  

8r170 LDL-aferéza 8r170 LDL-aferéza  

8r171.1 Liečebná cytaferéza (okrem špeciálnej cytaferézy) 8r171 Liečebná cytaferéza 1) 2)

8r171.20 Špeciálna cytaferéza s adsorpciou granulocytov a monocytov: celulózové perličky 8r171.00 Špeciálna cytaferéza, adsorpcia granulocytov a monocytov, celulózové perličky 1) 2)

8r171.21
Špeciálna cytaferéza s adsorpciou granulocytov, monocytov a lymfocytov: polypropylén-adsorpčný 

filter
8r171.01 Špeciálna cytaferéza, adsorpcia granulocytov, monocytov a lymfocytov, polypropylén-adsorpčný filter 1) 2)

8r171.2x Špeciálna cytaferéza: ostatné 8r171.0x Špeciálna cytaferéza, ostatné  1) 2)

8r173 Fotoferéza 8r173 Fotoferéza  

8r175.0 Imunoadsorpcia bez regenerovateľnej kolóny 8r174.00 Imunoadsorpcia, bez regenerovateľnej kolóny 1) 2)

8r175.11 Imunoadsorpcia s regenerovateľnou kolónou, prvé použitie 8r174.01 Imunoadsorpcia, s regenerovateľnou kolónou, prvé použitie 1) 2)

8r175.12 Imunoadsorpcia s regenerovateľnou kolónou, ďalšie (opakované) použitie 8r174.02 Imunoadsorpcia, s regenerovateľnou kolónou, ďalšie (opakované) použitie 1) 2)

8r176.01 1 dvojitá filtračná plazmaferéza (DFPP), bez kryofiltrácie 8r172.01 1 dvojitá filtračná plazmaferéza (DFPP), bez kryofiltrácie 1) 

8r176.02 2 dvojité filtračné plazmaferézy (DFPP), bez kryofiltrácie 8r172.02 2 dvojité filtračné plazmaferézy (DFPP), bez kryofiltrácie 1) 

8r176.03 3 dvojité filtračné plazmaferézy (DFPP), bez kryofiltrácie 8r172.03 3 dvojité filtračné plazmaferézy (DFPP), bez kryofiltrácie 1) 

8r176.04 4 dvojité filtračné plazmaferézy (DFPP), bez kryofiltrácie 8r172.04 4 dvojité filtračné plazmaferézy (DFPP), bez kryofiltrácie 1) 

8r176.05 5 dvojitých filtračných plazmaferéz (DFPP), bez kryofiltrácie 8r172.05 5 dvojitých filtračných plazmaferéz (DFPP), bez kryofiltrácie 1) 

8r176.06 6 dvojitých filtračných plazmaferéz (DFPP), bez kryofiltrácie 8r172.06 6 dvojitých filtračných plazmaferéz (DFPP), bez kryofiltrácie 1) 

8r176.07 7 dvojitých filtračných plazmaferéz (DFPP), bez kryofiltrácie 8r172.07 7 dvojitých filtračných plazmaferéz (DFPP), bez kryofiltrácie 1) 

8r176.08 8 dvojitých filtračných plazmaferéz (DFPP), bez kryofiltrácie 8r172.08 8 dvojitých filtračných plazmaferéz (DFPP), bez kryofiltrácie 1) 

8r176.09 9 dvojitých filtračných plazmaferéz (DFPP), bez kryofiltrácie 8r172.09 9 dvojitých filtračných plazmaferéz (DFPP), bez kryofiltrácie 1) 

8r176.0a 10 dvojitých filtračných plazmaferéz (DFPP), bez kryofiltrácie 8r172.0a 10 dvojitých filtračných plazmaferéz (DFPP), bez kryofiltrácie 1) 



8r176.0b 20 dvojitých filtračných plazmaferéz (DFPP), bez kryofiltrácie 8r172.0b 20 dvojitých filtračných plazmaferéz (DFPP), bez kryofiltrácie 1) 

8r176.0c 30 dvojitých filtračných plazmaferéz (DFPP), bez kryofiltrácie 8r172.0c 30 dvojitých filtračných plazmaferéz (DFPP), bez kryofiltrácie 1) 

8r176.0d 40 dvojitých filtračných plazmaferéz (DFPP), bez kryofiltrácie 8r172.0d 40 dvojitých filtračných plazmaferéz (DFPP), bez kryofiltrácie 1) 

8r176.0e 50 dvojitých filtračných plazmaferéz (DFPP), bez kryofiltrácie 8r172.0e 50 dvojitých filtračných plazmaferéz (DFPP), bez kryofiltrácie 1) 

8r176.11 1 dvojitá filtračná plazmaferéza (DFPP), s kryofiltráciou 8r172.b1 1 dvojitá filtračná plazmaferéza (DFPP), s kryofiltráciou 1) 

8r176.12 2 dvojité filtračné plazmaferézy (DFPP), s kryofiltráciou 8r172.b2 2 dvojité filtračné plazmaferézy (DFPP), s kryofiltráciou 1) 

8r176.13 3 dvojité filtračné plazmaferézy (DFPP), s kryofiltráciou 8r172.b3 3 dvojité filtračné plazmaferézy (DFPP), s kryofiltráciou 1) 

8r176.14 4 dvojité filtračné plazmaferézy (DFPP), s kryofiltráciou 8r172.b4 4 dvojité filtračné plazmaferézy (DFPP), s kryofiltráciou 1) 

8r176.15 5 dvojitých filtračných plazmaferéz (DFPP), s kryofiltráciou 8r172.b5 5 dvojitých filtračných plazmaferéz (DFPP), s kryofiltráciou 1) 

8r176.16 6 dvojitých filtračných plazmaferéz (DFPP), s kryofiltráciou 8r172.b6 6 dvojitých filtračných plazmaferéz (DFPP), s kryofiltráciou 1) 

8r176.17 7 dvojitých filtračných plazmaferéz (DFPP), s kryofiltráciou 8r172.b7 7 dvojitých filtračných plazmaferéz (DFPP), s kryofiltráciou 1) 

8r176.18 8 dvojitých filtračných plazmaferéz (DFPP), s kryofiltráciou 8r172.b8 8 dvojitých filtračných plazmaferéz (DFPP), s kryofiltráciou 1) 

8r176.19 9 dvojitých filtračných plazmaferéz (DFPP), s kryofiltráciou 8r172.b9 9 dvojitých filtračných plazmaferéz (DFPP), s kryofiltráciou 1) 

8r176.1a 10 dvojitých filtračných plazmaferéz (DFPP), s kryofiltráciou 8r172.ba 10 dvojitých filtračných plazmaferéz (DFPP), s kryofiltráciou 1) 

8r176.1b 20 dvojitých filtračných plazmaferéz (DFPP), s kryofiltráciou 8r172.bb 20 dvojitých filtračných plazmaferéz (DFPP), s kryofiltráciou 1) 

8r176.1c 30 dvojitých filtračných plazmaferéz (DFPP), s kryofiltráciou 8r172.bc 30 dvojitých filtračných plazmaferéz (DFPP), s kryofiltráciou 1) 

8r176.1d 40 dvojitých filtračných plazmaferéz (DFPP), s kryofiltráciou 8r172.bd 40 dvojitých filtračných plazmaferéz (DFPP), s kryofiltráciou 1) 

8r176.1e 50 dvojitých filtračných plazmaferéz (DFPP), s kryofiltráciou 8r172.be 50 dvojitých filtračných plazmaferéz (DFPP), s kryofiltráciou 1) 

8r176.21 Prístrojová liečebná plazmaferéza, normálna plazma, 1 plazmaferéza 8r172.1 Prístrojová liečebná plazmaferéza, normálna plazma, 1 plazmaferéza 1) 

8r176.22 Prístrojová liečebná plazmaferéza, normálna plazma, 2 plazmaferézy 8r172.2 Prístrojová liečebná plazmaferéza, normálna plazma, 2 plazmaferézy 1) 

8r176.23 Prístrojová liečebná plazmaferéza, normálna plazma, 3 plazmaferézy 8r172.3 Prístrojová liečebná plazmaferéza, normálna plazma, 3 plazmaferézy 1) 

8r176.24 Prístrojová liečebná plazmaferéza, normálna plazma, 4 plazmaferézy 8r172.4 Prístrojová liečebná plazmaferéza, normálna plazma, 4 plazmaferézy 1) 

8r176.25 Prístrojová liečebná plazmaferéza, normálna plazma, 5 plazmaferéz 8r172.5 Prístrojová liečebná plazmaferéza, normálna plazma, 5 plazmaferéz 1) 

8r176.26 Prístrojová liečebná plazmaferéza, normálna plazma, 6 plazmaferéz 8r172.6 Prístrojová liečebná plazmaferéza, normálna plazma, 6 plazmaferéz 1) 

8r176.27 Prístrojová liečebná plazmaferéza, normálna plazma, 7 plazmaferéz 8r172.7 Prístrojová liečebná plazmaferéza, normálna plazma, 7 plazmaferéz 1) 

8r176.28 Prístrojová liečebná plazmaferéza, normálna plazma, 8 plazmaferéz 8r172.8 Prístrojová liečebná plazmaferéza, normálna plazma, 8 plazmaferéz 1) 

8r176.29 Prístrojová liečebná plazmaferéza, normálna plazma, 9 plazmaferéz 8r172.9 Prístrojová liečebná plazmaferéza, normálna plazma, 9 plazmaferéz 1) 

8r176.2a Prístrojová liečebná plazmaferéza, normálna plazma, 10 plazmaferéz 8r172.a Prístrojová liečebná plazmaferéza, normálna plazma, 10 plazmaferéz 1) 

8r176.2b Prístrojová liečebná plazmaferéza, normálna plazma, 20 plazmaferéz 8r172.b Prístrojová liečebná plazmaferéza, normálna plazma, 20 plazmaferéz 1) 

8r176.2c Prístrojová liečebná plazmaferéza, normálna plazma, 30 plazmaferéz 8r172.c Prístrojová liečebná plazmaferéza, normálna plazma, 30 plazmaferéz 1) 

8r176.2d Prístrojová liečebná plazmaferéza, normálna plazma, 40 plazmaferéz 8r172.d Prístrojová liečebná plazmaferéza, normálna plazma, 40 plazmaferéz 1) 

8r176.2e Prístrojová liečebná plazmaferéza, normálna plazma, 50 plazmaferéz 8r172.e Prístrojová liečebná plazmaferéza, normálna plazma, 50 plazmaferéz 1) 

8r176.31 Prístrojová liečebná plazmaferéza, plazma po kryodeplécii, 1 plazmaferéza 8r172.a1 Prístrojová liečebná plazmaferéza, plazma po kryodeplécii, 1 plazmaferéza 1) 

8r176.32 Prístrojová liečebná plazmaferéza, plazma po kryodeplécii, 2 plazmaferézy 8r172.a2 Prístrojová liečebná plazmaferéza, plazma po kryodeplécii, 2 plazmaferézy 1) 2)

8r176.33 Prístrojová liečebná plazmaferéza, plazma po kryodeplécii, 3 plazmaferézy 8r172.a3 Prístrojová liečebná plazmaferéza, plazma po kryodeplécii, 3 plazmaferézy 1) 2)

8r176.34 Prístrojová liečebná plazmaferéza, plazma po kryodeplécii, 4 plazmaferézy 8r172.a4 Prístrojová liečebná plazmaferéza, plazma po kryodeplécii, 4 plazmaferézy 1) 

8r176.35 Prístrojová liečebná plazmaferéza, plazma po kryodeplécii, 5 plazmaferéz 8r172.a5 Prístrojová liečebná plazmaferéza, plazma po kryodeplécii, 5 plazmaferéz 1) 

8r176.36 Prístrojová liečebná plazmaferéza, plazma po kryodeplécii, 6 plazmaferéz 8r172.a6 Prístrojová liečebná plazmaferéza, plazma po kryodeplécii, 6 plazmaferéz 1) 

8r176.37 Prístrojová liečebná plazmaferéza, plazma po kryodeplécii, 7 plazmaferéz 8r172.a7 Prístrojová liečebná plazmaferéza, plazma po kryodeplécii, 7 plazmaferéz 1) 

8r176.38 Prístrojová liečebná plazmaferéza, plazma po kryodeplécii, 8 plazmaferéz 8r172.a8 Prístrojová liečebná plazmaferéza, plazma po kryodeplécii, 8 plazmaferéz 1) 

8r176.39 Prístrojová liečebná plazmaferéza, plazma po kryodeplécii, 9 plazmaferéz 8r172.a9 Prístrojová liečebná plazmaferéza, plazma po kryodeplécii, 9 plazmaferéz 1) 

8r176.3a Prístrojová liečebná plazmaferéza, plazma po kryodeplécii, 10 plazmaferéz 8r172.aa Prístrojová liečebná plazmaferéza, plazma po kryodeplécii, 10 plazmaferéz 1) 

8r176.3b Prístrojová liečebná plazmaferéza, plazma po kryodeplécii, 20 plazmaferéz 8r172.ab Prístrojová liečebná plazmaferéza, plazma po kryodeplécii, 20 plazmaferéz 1) 

8r176.3c Prístrojová liečebná plazmaferéza, plazma po kryodeplécii, 30 plazmaferéz 8r172.ac Prístrojová liečebná plazmaferéza, plazma po kryodeplécii, 30 plazmaferéz 1) 

8r176.3d Prístrojová liečebná plazmaferéza, plazma po kryodeplécii, 40 plazmaferéz 8r172.ad Prístrojová liečebná plazmaferéza, plazma po kryodeplécii, 40 plazmaferéz 1) 

8r176.3e Prístrojová liečebná plazmaferéza, plazma po kryodeplécii, 50 plazmaferéz 8r172.ae Prístrojová liečebná plazmaferéza, plazma po kryodeplécii, 50 plazmaferéz 1) 

8r200.1 Rekombinantný aktivovaný faktor VII (rFVIIa), do 1 000 000 m.j. 8r200.1 Rekombinantný aktivovaný faktor VII (rFVIIa), do 1 000 000 m.j.  

8r200.2 Rekombinantný aktivovaný faktor VII (rFVIIa), 1 000 001 - 3 000 000 m.j. 8r200.2 Rekombinantný aktivovaný faktor VII (rFVIIa), 1 000 001 - 3 000 000 m.j.  

8r200.3 Rekombinantný aktivovaný faktor VII (rFVIIa), viac ako 3 000 000 m.j. 8r200.3 Rekombinantný aktivovaný faktor VII (rFVIIa), viac ako 3 000 000 m.j.  

8r201.1 Plazmatický faktor VII, do 2 000 j. 8r201.1 Plazmatický faktor VII, do 2 000 j.  



8r201.2 Plazmatický faktor VII, 2 001 - 5 000 j. 8r201.2 Plazmatický faktor VII, 2 001 - 5 000 j.  

8r201.3 Plazmatický faktor VII, viac ako 5 000 j. 8r201.3 Plazmatický faktor VII, viac ako 5 000 j.  

8r202.1 Rekombinantný faktor VIII (rFVIII), do 2 000 j. 8r202.1 Rekombinantný faktor VIII (rFVIII), do 2 000 j.  

8r202.2 Rekombinantný faktor VIII (rFVIII), 2 001 - 5 000 j. 8r202.2 Rekombinantný faktor VIII (rFVIII), 2 001 - 5 000 j.  

8r202.3 Rekombinantný faktor VIII (rFVIII), viac ako 5 000 j. 8r202.3 Rekombinantný faktor VIII (rFVIII), viac ako 5 000 j.  

8r203.1 Plazmatický faktor VIII, do 2 000 j. 8r203.1 Plazmatický faktor VIII, do 2 000 j.  

8r203.2 Plazmatický faktor VIII, 2 001 - 5 000 j. 8r203.2 Plazmatický faktor VIII, 2 001 - 5 000 j.  

8r203.3 Plazmatický faktor VIII, viac ako 5 000 j. 8r203.3 Plazmatický faktor VIII, viac ako 5 000 j.  

8r204.1 Rekombinantný faktor IX (rFIX), do 2 000 j. 8r204.1 Rekombinantný faktor IX (rFIX), do 2 000 j.  

8r204.2 Rekombinantný faktor IX (rFIX), 2 001 - 5 000 j. 8r204.2 Rekombinantný faktor IX (rFIX), 2 001 - 5 000 j.  

8r204.3 Rekombinantný faktor IX (rFIX), viac ako 5 000 j. 8r204.3 Rekombinantný faktor IX (rFIX), viac ako 5 000 j.  

8r205.1 Plazmatický faktor IX, do 2 000 j. 8r205.1 Plazmatický faktor IX, do 2 000 j.  

8r205.2 Plazmatický faktor IX, 2 001 - 5 000 j. 8r205.2 Plazmatický faktor IX, 2 001 - 5 000 j.  

8r205.3 Plazmatický faktor IX, viac ako 5 000 j. 8r205.3 Plazmatický faktor IX, viac ako 5 000 j.  

8r206.1
FEIBA - protrombínový komplex s aktivitou obchádzajúcou inhibítor faktora VIII (Factor Eight Inhibitor 

Bypass Activity), do 2 000 j.
8r206.1

FEIBA - protrombínový komplex s aktivitou obchádzajúcou inhibítor faktora VIII (Factor Eight Inhibitor 

Bypass Activity), do 2 000 j.
 

8r206.2
FEIBA - protrombínový komplex s aktivitou obchádzajúcou inhibítor faktora VIII (Factor Eight Inhibitor 

Bypass Activity), 2 001 - 5 000 j.
8r206.2

FEIBA - protrombínový komplex s aktivitou obchádzajúcou inhibítor faktora VIII (Factor Eight Inhibitor 

Bypass Activity), 2 001 - 5 000 j.
 

8r206.3
FEIBA - protrombínový komplex s aktivitou obchádzajúcou inhibítor faktora VIII (Factor Eight Inhibitor 

Bypass Activity), viac ako 5 000 j.
8r206.3

FEIBA - protrombínový komplex s aktivitou obchádzajúcou inhibítor faktora VIII (Factor Eight Inhibitor 

Bypass Activity), viac ako 5 000 j.
 

8r207.1 Von-Willebrand-faktor, do 2 000 j. 8r207.1 Von-Willebrand-faktor, do 2 000 j.  

8r207.2 Von-Willebrand-faktor, 2 001 - 5 000 j. 8r207.2 Von-Willebrand-faktor, 2 001 - 5 000 j.  

8r207.3 Von-Willebrand-faktor, viac ako 5 000 j. 8r207.3 Von-Willebrand-faktor, viac ako 5 000 j.  

8r208.1 Faktor XIII, do 2 000 j. 8r208.1 Faktor XIII, do 2 000 j.  

8r208.2 Faktor XIII, 2 001 - 5 000 j. 8r208.2 Faktor XIII, 2 001 - 5 000 j.  

8r208.4 Faktor XIII, 5 001 - 8 000 j. 8r208.4 Faktor XIII, 5 001 - 8 000 j.  

8r208.5 Faktor XIII, viac ako 8 000 j. 8r208.5 Faktor XIII, viac ako 8 000 j.  

8r209.1 Antitrombín III, od 2 000 m.j. do menej ako 3 500 m.j. 8r209.1 Antitrombín III, od 2 000 m.j. do menej ako 3 500 m.j.  

8r209.2 Antitrombín III, od 3 500 m.j. do menej ako 5 000 m.j. 8r209.2 Antitrombín III, od 3 500 m.j. do menej ako 5 000 m.j.  

8r209.3 Antitrombín III, od 5 000 m.j. do menej ako 7 000 m.j. 8r209.3 Antitrombín III, od 5 000 m.j. do menej ako 7 000 m.j.  

8r209.4 Antitrombín III, od 7.000 m.j. do menej ako 10 000 m.j. 8r209.4 Antitrombín III, od 7.000 m.j. do menej ako 10 000 m.j.  

8r209.5 Antitrombín III, od 10 000 m.j. do menej ako 15 000 m.j. 8r209.5 Antitrombín III, od 10 000 m.j. do menej ako 15 000 m.j.  

8r209.6 Antitrombín III, od 15 000 m.j. do menej ako 20 000 m.j. 8r209.6 Antitrombín III, od 15 000 m.j. do menej ako 20 000 m.j.  

8r209.7 Antitrombín III, od 20 000 m.j. do menej ako 25 000 m.j. 8r209.7 Antitrombín III, od 20 000 m.j. do menej ako 25 000 m.j.  

8r209.8 Antitrombín III, od 25 000 m.j. do menej ako 30 000 m.j. 8r209.8 Antitrombín III, od 25 000 m.j. do menej ako 30 000 m.j.  

8r209.9 Antitrombín III, od 30 000 m.j. do menej ako 40 000 m.j. 8r209.9 Antitrombín III, od 30 000 m.j. do menej ako 40 000 m.j.  

8r209.a Antitrombín III, od 40 000 m.j. do menej ako 50 000 m.j. 8r209.a Antitrombín III, od 40 000 m.j. do menej ako 50 000 m.j.  

8r209.b Antitrombín III, od 50 000 m.j. do menej ako 60 000 m.j. 8r209.b Antitrombín III, od 50 000 m.j. do menej ako 60 000 m.j.  

8r209.c Antitrombín III, od 60 000 m.j. do menej ako 70 000 m.j. 8r209.c Antitrombín III, od 60 000 m.j. do menej ako 70 000 m.j.  

8r209.d Antitrombín III, od 70 000 m.j. do menej ako 90 000 m.j. 8r209.d Antitrombín III, od 70 000 m.j. do menej ako 90 000 m.j.  

8r209.e Antitrombín III, od 90 000 m.j. do menej ako 110 000 m.j. 8r209.e Antitrombín III, od 90 000 m.j. do menej ako 110 000 m.j.  

8r209.f Antitrombín III, od 110 000 m.j. do menej ako 130 000 m.j. 8r209.f Antitrombín III, od 110 000 m.j. do menej ako 130 000 m.j.  

8r209.g Antitrombín III, od 130 000 m.j. do menej ako 150 000 m.j. 8r209.g Antitrombín III, od 130 000 m.j. do menej ako 150 000 m.j.  

8r209.h Antitrombín III, 150 000 m.j. a viac 8r209.h Antitrombín III, 150 000 m.j. a viac  

8r20a.1 C1-inhibítor esterázy, od 500 j. do menej ako 1 000 j. 8r20a.1 C1-inhibítor esterázy, od 500 j. do menej ako 1 000 j.  

8r20a.2 C1-inhibítor esterázy, od 1 000 j. do menej ako 1 500 j. 8r20a.2 C1-inhibítor esterázy, od 1 000 j. do menej ako 1 500 j.  

8r20a.3 C1-inhibítor esterázy, od 1 500 j. do menej ako 2 000 j. 8r20a.3 C1-inhibítor esterázy, od 1 500 j. do menej ako 2 000 j.  

8r20a.4 C1-inhibítor esterázy, od 2 000 j. do menej ako 2 500 j. 8r20a.4 C1-inhibítor esterázy, od 2 000 j. do menej ako 2 500 j.  

8r20a.5 C1-inhibítor esterázy, od 2 500 j. do menej ako 3 000 j. 8r20a.5 C1-inhibítor esterázy, od 2 500 j. do menej ako 3 000 j.  

8r20a.6 C1-inhibítor esterázy, od 3 000 j. do menej ako 4 000 j. 8r20a.6 C1-inhibítor esterázy, od 3 000 j. do menej ako 4 000 j.  

8r20a.7 C1-inhibítor esterázy, od 4 000 j. do menej ako 5 000 j. 8r20a.7 C1-inhibítor esterázy, od 4 000 j. do menej ako 5 000 j.  



8r20a.8 C1-inhibítor esterázy, od 5 000 j. do menej ako 6 000 j. 8r20a.8 C1-inhibítor esterázy, od 5 000 j. do menej ako 6 000 j.  

8r20a.9 C1-inhibítor esterázy, od 6 000 j. do menej ako 7 000 j. 8r20a.9 C1-inhibítor esterázy, od 6 000 j. do menej ako 7 000 j.  

8r20a.a C1-inhibítor esterázy, od 7 000 j. do menej ako 9 000 j. 8r20a.a C1-inhibítor esterázy, od 7 000 j. do menej ako 9 000 j.  

8r20a.b C1-inhibítor esterázy, od 9 000 j. do menej ako 11 000 j. 8r20a.b C1-inhibítor esterázy, od 9 000 j. do menej ako 11 000 j.  

8r20a.c C1-inhibítor esterázy, 11 000 j. a viac 8r20a.c C1-inhibítor esterázy, 11 000 j. a viac  

8r20b.1 Fibrinogén, do 3 g 8r20b.1 Fibrinogén, do 3 g  

8r20b.2 Fibrinogén, viac ako 3 až 10 g 8r20b.2 Fibrinogén, viac ako 3 až 10 g  

8r20b.3 Fibrinogén, viac ako 10 g 8r20b.3 Fibrinogén, viac ako 10 g  

8r20c.1 Rekombinantný aktivovaný protein C, od 20 mg do < 40 mg 8r20c.1 Rekombinantný aktivovaný protein C, od 20 mg do < 40 mg  

8r20c.2 Rekombinantný aktivovaný protein C, od 40 mg do < 60 mg 8r20c.2 Rekombinantný aktivovaný protein C, od 40 mg do < 60 mg  

8r20c.3 Rekombinantný aktivovaný protein C, od 60 mg do < 80 mg 8r20c.3 Rekombinantný aktivovaný protein C, od 60 mg do < 80 mg  

8r20c.4 Rekombinantný aktivovaný protein C, od 80 mg do < 100 mg 8r20c.4 Rekombinantný aktivovaný protein C, od 80 mg do < 100 mg  

8r20c.5 Rekombinantný aktivovaný protein C, od 100 mg do < 120 mg 8r20c.5 Rekombinantný aktivovaný protein C, od 100 mg do < 120 mg  

8r20c.6 Rekombinantný aktivovaný protein C, od 120 mg do < 140 mg 8r20c.6 Rekombinantný aktivovaný protein C, od 120 mg do < 140 mg  

8r20c.7 Rekombinantný aktivovaný protein C, od 140 mg do < 160 mg 8r20c.7 Rekombinantný aktivovaný protein C, od 140 mg do < 160 mg  

8r20c.8 Rekombinantný aktivovaný protein C, od 160 mg do < 180 mg 8r20c.8 Rekombinantný aktivovaný protein C, od 160 mg do < 180 mg  

8r20c.9 Rekombinantný aktivovaný protein C, od 180 mg do < 200 mg 8r20c.9 Rekombinantný aktivovaný protein C, od 180 mg do < 200 mg  

8r20c.a Rekombinantný aktivovaný protein C, od 200 mg do < 220 mg 8r20c.a Rekombinantný aktivovaný protein C, od 200 mg do < 220 mg  

8r20c.b Rekombinantný aktivovaný protein C, od 220 mg do < 240 mg 8r20c.b Rekombinantný aktivovaný protein C, od 220 mg do < 240 mg  

8r20c.c Rekombinantný aktivovaný protein C, od 240 mg do < 260 mg 8r20c.c Rekombinantný aktivovaný protein C, od 240 mg do < 260 mg  

8r20c.d Rekombinantný aktivovaný protein C, od 260 mg do < 280 mg 8r20c.d Rekombinantný aktivovaný protein C, od 260 mg do < 280 mg  

8r20c.e Rekombinantný aktivovaný protein C, 280 mg a viac 8r20c.e Rekombinantný aktivovaný protein C, 280 mg a viac  

8r20d.1 Protrombínový komplex, od 500 m.j. do menej ako 1 500 m.j. 8r20d.1 Protrombínový komplex, od 500 m.j. do menej ako 1 500 m.j.  

8r20d.2 Protrombínový komplex, od 1 500 m.j. do menej ako 2 500 m.j. 8r20d.2 Protrombínový komplex, od 1 500 m.j. do menej ako 2 500 m.j.  

8r20d.3 Protrombínový komplex, od 2 500 m.j. do menej ako 3 500 m.j. 8r20d.3 Protrombínový komplex, od 2 500 m.j. do menej ako 3 500 m.j.  

8r20d.4 Protrombínový komplex, od 3 500 m.j. do menej ako 4 500 m.j. 8r20d.4 Protrombínový komplex, od 3 500 m.j. do menej ako 4 500 m.j.  

8r20d.5 Protrombínový komplex, od 4 500 m.j. do menej ako 5 500 m.j. 8r20d.5 Protrombínový komplex, od 4 500 m.j. do menej ako 5 500 m.j.  

8r20d.6 Protrombínový komplex, od 5 500 m.j. do menej ako 6 500 m.j. 8r20d.6 Protrombínový komplex, od 5 500 m.j. do menej ako 6 500 m.j.  

8r20d.7 Protrombínový komplex, od 6 500 m.j. do menej ako 7 500 m.j. 8r20d.7 Protrombínový komplex, od 6 500 m.j. do menej ako 7 500 m.j.  

8r20d.8 Protrombínový komplex, od 7 500 m.j. do menej ako 8 500 m.j. 8r20d.8 Protrombínový komplex, od 7 500 m.j. do menej ako 8 500 m.j.  

8r20d.9 Protrombínový komplex, od 8 500 m.j. do menej ako 9 500 m.j. 8r20d.9 Protrombínový komplex, od 8 500 m.j. do menej ako 9 500 m.j.  

8r20d.a Protrombínový komplex, od 9 500 m.j. do < 10 500 m.j. 8r20d.a Protrombínový komplex, od 9 500 m.j. do < 10 500 m.j.  

8r20d.b Protrombínový komplex, od 10 500 m.j. do < 15 500 m.j. 8r20d.b Protrombínový komplex, od 10 500 m.j. do < 15 500 m.j.  

8r20d.c Protrombínový komplex, od 15 500 m.j. do < 20 500 m.j. 8r20d.c Protrombínový komplex, od 15 500 m.j. do < 20 500 m.j.  

8r20d.d Protrombínový komplex, od 20 500 m.j. do < 25 500 m.j. 8r20d.d Protrombínový komplex, od 20 500 m.j. do < 25 500 m.j.  

8r20d.e Protrombínový komplex, od 25 500 m.j. do < 30 500 m.j. 8r20d.e Protrombínový komplex, od 25 500 m.j. do < 30 500 m.j.  

8r20d.f Protrombínový komplex, 30 500 m.j. a viac 8r20d.f Protrombínový komplex, 30 500 m.j. a viac  

8r210.1
Ľudský imunoglobulín, špecifický proti povrchovému antigénu Hepatitis-B (HBsAg), od 2 000 m.j. do < 4 

000 m.j.
8r210.1

Ľudský imunoglobulín, špecifický proti povrchovému antigénu Hepatitis-B (HBsAg), od 2 000 m.j. do < 4 

000 m.j.
 

8r210.2
Ľudský imunoglobulín, špecifický proti povrchovému antigénu Hepatitis-B (HBsAg), od 4 000 m.j. do < 6 

000 m.j.
8r210.2

Ľudský imunoglobulín, špecifický proti povrchovému antigénu Hepatitis-B (HBsAg), od 4 000 m.j. do < 6 

000 m.j.
 

8r210.3
Ľudský imunoglobulín, špecifický proti povrchovému antigénu Hepatitis-B (HBsAg), od 6 000 m.j. do < 8 

000 m.j.
8r210.3

Ľudský imunoglobulín, špecifický proti povrchovému antigénu Hepatitis-B (HBsAg), od 6 000 m.j. do < 8 

000 m.j.
 

8r210.4
Ľudský imunoglobulín, špecifický proti povrchovému antigénu Hepatitis-B (HBsAg), od 8 000 m.j. do < 

10 000 m.j.
8r210.4

Ľudský imunoglobulín, špecifický proti povrchovému antigénu Hepatitis-B (HBsAg), od 8 000 m.j. do < 

10 000 m.j.
 

8r210.5
Ľudský imunoglobulín, špecifický proti povrchovému antigénu Hepatitis-B (HBsAg), od 10 000 m.j. do < 

12 000 m.j.
8r210.5

Ľudský imunoglobulín, špecifický proti povrchovému antigénu Hepatitis-B (HBsAg), od 10 000 m.j. do < 

12 000 m.j.
 

8r210.6
Ľudský imunoglobulín, špecifický proti povrchovému antigénu Hepatitis-B (HBsAg), od 12 000 m.j. do < 

14 000 m.j.
8r210.6

Ľudský imunoglobulín, špecifický proti povrchovému antigénu Hepatitis-B (HBsAg), od 12 000 m.j. do < 

14 000 m.j.
 

8r210.7
Ľudský imunoglobulín, špecifický proti povrchovému antigénu Hepatitis-B (HBsAg), od 14 000 m.j. do < 

16 000 m.j.
8r210.7

Ľudský imunoglobulín, špecifický proti povrchovému antigénu Hepatitis-B (HBsAg), od 14 000 m.j. do < 

16 000 m.j.
 



8r210.8
Ľudský imunoglobulín, špecifický proti povrchovému antigénu Hepatitis-B (HBsAg), od 16 000 m.j. do < 

18 000 m.j.
8r210.8

Ľudský imunoglobulín, špecifický proti povrchovému antigénu Hepatitis-B (HBsAg), od 16 000 m.j. do < 

18 000 m.j.
 

8r210.9
Ľudský imunoglobulín, špecifický proti povrchovému antigénu Hepatitis-B (HBsAg), od 18 000 m.j. do < 

20 000 m.j.
8r210.9

Ľudský imunoglobulín, špecifický proti povrchovému antigénu Hepatitis-B (HBsAg), od 18 000 m.j. do < 

20 000 m.j.
 

8r210.a
Ľudský imunoglobulín, špecifický proti povrchovému antigénu Hepatitis-B (HBsAg), od 20 000 m.j. do < 

22 000 m.j.
8r210.a

Ľudský imunoglobulín, špecifický proti povrchovému antigénu Hepatitis-B (HBsAg), od 20 000 m.j. do < 

22 000 m.j.
 

8r210.b
Ľudský imunoglobulín, špecifický proti povrchovému antigénu Hepatitis-B (HBsAg), od 22 000 m.j. do < 

24 000 m.j.
8r210.b

Ľudský imunoglobulín, špecifický proti povrchovému antigénu Hepatitis-B (HBsAg), od 22 000 m.j. do < 

24 000 m.j.
 

8r210.c
Ľudský imunoglobulín, špecifický proti povrchovému antigénu Hepatitis-B (HBsAg), od 24 000 m.j. do < 

28 000 m.j.
8r210.c

Ľudský imunoglobulín, špecifický proti povrchovému antigénu Hepatitis-B (HBsAg), od 24 000 m.j. do < 

28 000 m.j.
 

8r210.d
Ľudský imunoglobulín, špecifický proti povrchovému antigénu Hepatitis-B (HBsAg), od 28 000 m.j. do < 

32 000 m.j.
8r210.d

Ľudský imunoglobulín, špecifický proti povrchovému antigénu Hepatitis-B (HBsAg), od 28 000 m.j. do < 

32 000 m.j.
 

8r210.e
Ľudský imunoglobulín, špecifický proti povrchovému antigénu Hepatitis-B (HBsAg), od 32 000 m.j. do < 

36 000 m.j.
8r210.e

Ľudský imunoglobulín, špecifický proti povrchovému antigénu Hepatitis-B (HBsAg), od 32 000 m.j. do < 

36 000 m.j.
 

8r210.f
Ľudský imunoglobulín, špecifický proti povrchovému antigénu Hepatitis-B (HBsAg), od 36 000 m.j. do < 

40 000 m.j.
8r210.f

Ľudský imunoglobulín, špecifický proti povrchovému antigénu Hepatitis-B (HBsAg), od 36 000 m.j. do < 

40 000 m.j.
 

8r210.g
Ľudský imunoglobulín, špecifický proti povrchovému antigénu Hepatitis-B (HBsAg), od 40 000 m.j. do < 

46 000 m.j.
8r210.g

Ľudský imunoglobulín, špecifický proti povrchovému antigénu Hepatitis-B (HBsAg), od 40 000 m.j. do < 

46 000 m.j.
 

8r210.h
Ľudský imunoglobulín, špecifický proti povrchovému antigénu Hepatitis-B (HBsAg), od 46 000 m.j. do < 

52 000 m.j.
8r210.h

Ľudský imunoglobulín, špecifický proti povrchovému antigénu Hepatitis-B (HBsAg), od 46 000 m.j. do < 

52 000 m.j.
 

8r210.j
Ľudský imunoglobulín, špecifický proti povrchovému antigénu Hepatitis-B (HBsAg), od 52 000 m.j. do < 

58 000 m.j.
8r210.j

Ľudský imunoglobulín, špecifický proti povrchovému antigénu Hepatitis-B (HBsAg), od 52 000 m.j. do < 

58 000 m.j.
 

8r210.k
Ľudský imunoglobulín, špecifický proti povrchovému antigénu Hepatitis-B (HBsAg), od 58 000 m.j. do < 

64 000 m.j.
8r210.k

Ľudský imunoglobulín, špecifický proti povrchovému antigénu Hepatitis-B (HBsAg), od 58 000 m.j. do < 

64 000 m.j.
 

8r210.l Ľudský imunoglobulín, špecifický proti povrchovému antigénu Hepatitis-B (HBsAg), 64 000 m.j. a viac 8r210.l Ľudský imunoglobulín, špecifický proti povrchovému antigénu Hepatitis-B (HBsAg), 64 000 m.j. a viac  

8r211.1 Ľudský imunoglobulín, špecifický proti cytomegalovírusu (CMV), od 1,0 g do < 2,0 g 8r211.1 Ľudský imunoglobulín, špecifický proti cytomegalovírusu (CMV), od 1,0 g do < 2,0 g  

8r211.2 Ľudský imunoglobulín, špecifický proti cytomegalovírusu (CMV), od 2,0 g do < 3,0 g 8r211.2 Ľudský imunoglobulín, špecifický proti cytomegalovírusu (CMV), od 2,0 g do < 3,0 g  

8r211.3 Ľudský imunoglobulín, špecifický proti cytomegalovírusu (CMV), od 3,0 g do < 5,0 g 8r211.3 Ľudský imunoglobulín, špecifický proti cytomegalovírusu (CMV), od 3,0 g do < 5,0 g  

8r211.4 Ľudský imunoglobulín, špecifický proti cytomegalovírusu (CMV), od 5,0 g do < 7,5 g 8r211.4 Ľudský imunoglobulín, špecifický proti cytomegalovírusu (CMV), od 5,0 g do < 7,5 g  

8r211.5 Ľudský imunoglobulín, špecifický proti cytomegalovírusu (CMV), od 7,5 g do < 10,0 g 8r211.5 Ľudský imunoglobulín, špecifický proti cytomegalovírusu (CMV), od 7,5 g do < 10,0 g  

8r211.6 Ľudský imunoglobulín, špecifický proti cytomegalovírusu (CMV), od 10,0 g do < 12,5 g 8r211.6 Ľudský imunoglobulín, špecifický proti cytomegalovírusu (CMV), od 10,0 g do < 12,5 g  

8r211.7 Ľudský imunoglobulín, špecifický proti cytomegalovírusu (CMV), od 12,5 g do < 15,0 g 8r211.7 Ľudský imunoglobulín, špecifický proti cytomegalovírusu (CMV), od 12,5 g do < 15,0 g  

8r211.8 Ľudský imunoglobulín, špecifický proti cytomegalovírusu (CMV), od 15,0 g do < 20,0 g 8r211.8 Ľudský imunoglobulín, špecifický proti cytomegalovírusu (CMV), od 15,0 g do < 20,0 g  

8r211.9 Ľudský imunoglobulín, špecifický proti cytomegalovírusu (CMV), od 20,0 g do < 25,0 g 8r211.9 Ľudský imunoglobulín, špecifický proti cytomegalovírusu (CMV), od 20,0 g do < 25,0 g  

8r211.a Ľudský imunoglobulín, špecifický proti cytomegalovírusu (CMV), od 25,0 g do < 30,0 g 8r211.a Ľudský imunoglobulín, špecifický proti cytomegalovírusu (CMV), od 25,0 g do < 30,0 g  

8r211.b Ľudský imunoglobulín, špecifický proti cytomegalovírusu (CMV), od 30,0 g do < 35,0 g 8r211.b Ľudský imunoglobulín, špecifický proti cytomegalovírusu (CMV), od 30,0 g do < 35,0 g  

8r211.c Ľudský imunoglobulín, špecifický proti cytomegalovírusu (CMV), od 35,0 g do < 40,0 g 8r211.c Ľudský imunoglobulín, špecifický proti cytomegalovírusu (CMV), od 35,0 g do < 40,0 g  

8r211.d Ľudský imunoglobulín, špecifický proti cytomegalovírusu (CMV), od 40,0 g do < 45,0 g 8r211.d Ľudský imunoglobulín, špecifický proti cytomegalovírusu (CMV), od 40,0 g do < 45,0 g  

8r211.e Ľudský imunoglobulín, špecifický proti cytomegalovírusu (CMV), od 45,0 g do < 50,0 g 8r211.e Ľudský imunoglobulín, špecifický proti cytomegalovírusu (CMV), od 45,0 g do < 50,0 g  

8r211.f Ľudský imunoglobulín, špecifický proti cytomegalovírusu (CMV), 50,0 g a viac 8r211.f Ľudský imunoglobulín, špecifický proti cytomegalovírusu (CMV), 50,0 g a viac  

8r212.1 Ľudský imunoglobulín, špecifický proti vírusu varicella-zoster, od 250 m.j. do < 500 m.j. 8r212.1 Ľudský imunoglobulín, špecifický proti vírusu varicella-zoster, od 250 m.j. do < 500 m.j.  

8r212.2 Ľudský imunoglobulín, špecifický proti vírusu varicella-zoster, od 500 m.j. do < 750 m.j. 8r212.2 Ľudský imunoglobulín, špecifický proti vírusu varicella-zoster, od 500 m.j. do < 750 m.j.  

8r212.3 Ľudský imunoglobulín, špecifický proti vírusu varicella-zoster, od 750 m.j. do < 1 000 m.j. 8r212.3 Ľudský imunoglobulín, špecifický proti vírusu varicella-zoster, od 750 m.j. do < 1 000 m.j.  

8r212.4 Ľudský imunoglobulín, špecifický proti vírusu varicella-zoster, od 1 000 m.j. do < 1 500 m.j. 8r212.4 Ľudský imunoglobulín, špecifický proti vírusu varicella-zoster, od 1 000 m.j. do < 1 500 m.j.  

8r212.5 Ľudský imunoglobulín, špecifický proti vírusu varicella-zoster, od 1 500 m.j. do < 2 000 m.j. 8r212.5 Ľudský imunoglobulín, špecifický proti vírusu varicella-zoster, od 1 500 m.j. do < 2 000 m.j.  

8r212.6 Ľudský imunoglobulín, špecifický proti vírusu varicella-zoster, od 2 000 m.j. do < 2 500 m.j. 8r212.6 Ľudský imunoglobulín, špecifický proti vírusu varicella-zoster, od 2 000 m.j. do < 2 500 m.j.  

8r212.7 Ľudský imunoglobulín, špecifický proti vírusu varicella-zoster, od 2 500 m.j. do < 3 000 m.j. 8r212.7 Ľudský imunoglobulín, špecifický proti vírusu varicella-zoster, od 2 500 m.j. do < 3 000 m.j.  

8r212.8 Ľudský imunoglobulín, špecifický proti vírusu varicella-zoster, od 3 000 m.j. do < 3 500 m.j. 8r212.8 Ľudský imunoglobulín, špecifický proti vírusu varicella-zoster, od 3 000 m.j. do < 3 500 m.j.  

8r212.9 Ľudský imunoglobulín, špecifický proti vírusu varicella-zoster, od 3 500 m.j. do < 4 000 m.j. 8r212.9 Ľudský imunoglobulín, špecifický proti vírusu varicella-zoster, od 3 500 m.j. do < 4 000 m.j.  

8r212.a Ľudský imunoglobulín, špecifický proti vírusu varicella-zoster, od 4 000 m.j. do < 5 000 m.j. 8r212.a Ľudský imunoglobulín, špecifický proti vírusu varicella-zoster, od 4 000 m.j. do < 5 000 m.j.  

8r212.b Ľudský imunoglobulín, špecifický proti vírusu varicella-zoster, od 5 000 m.j. do < 6 000 m.j. 8r212.b Ľudský imunoglobulín, špecifický proti vírusu varicella-zoster, od 5 000 m.j. do < 6 000 m.j.  

8r212.c Ľudský imunoglobulín, špecifický proti vírusu varicella-zoster, od 6 000 m.j. do < 7 000 m.j. 8r212.c Ľudský imunoglobulín, špecifický proti vírusu varicella-zoster, od 6 000 m.j. do < 7 000 m.j.  

8r212.d Ľudský imunoglobulín, špecifický proti vírusu varicella-zoster, od 7 000 m.j. do < 8 000 m.j. 8r212.d Ľudský imunoglobulín, špecifický proti vírusu varicella-zoster, od 7 000 m.j. do < 8 000 m.j.  



8r212.e Ľudský imunoglobulín, špecifický proti vírusu varicella-zoster, 8 000 m.j. a viac 8r212.e Ľudský imunoglobulín, špecifický proti vírusu varicella-zoster, 8 000 m.j. a viac  

8r213.0 Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 2,5 g do < 5 g 8r213.0 Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 2,5 g do < 5 g  

8r213.1 Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 5 g do menej ako 10 g 8r213.1 Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 5 g do menej ako 10 g  

8r213.2 Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 10 g do < 15 g 8r213.2 Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 10 g do < 15 g  

8r213.3 Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 15 g do < 25 g 8r213.3 Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 15 g do < 25 g  

8r213.4 Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 25 g do < 35 g 8r213.4 Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 25 g do < 35 g  

8r213.5 Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 35 g do < 45 g 8r213.5 Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 35 g do < 45 g  

8r213.6 Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 45 g do < 55 g 8r213.6 Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 45 g do < 55 g  

8r213.7 Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 55 g do < 65 g 8r213.7 Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 55 g do < 65 g  

8r213.8 Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 65 g do < 75 g 8r213.8 Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 65 g do < 75 g  

8r213.9 Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 75 g do < 85 g 8r213.9 Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 75 g do < 85 g  

8r213.a Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 85 g do < 105 g 8r213.a Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 85 g do < 105 g  

8r213.b Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 105 g do < 125 g 8r213.b Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 105 g do < 125 g  

8r213.c Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 125 g do < 145 g 8r213.c Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 125 g do < 145 g  

8r213.d Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 145 g do < 165 g 8r213.d Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 145 g do < 165 g  

8r213.e Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 165 g do < 185 g 8r213.e Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 165 g do < 185 g  

8r213.f Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 185 g do < 205 g 8r213.f Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 185 g do < 205 g  

8r213.g Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 205 g do < 225 g 8r213.g Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 205 g do < 225 g  

8r213.h Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 225 g do < 245 g 8r213.h Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 225 g do < 245 g  

8r213.k Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 245 g do < 285 g 8r213.k Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 245 g do < 285 g  

8r213.m Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 285 g do < 325 g 8r213.m Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 285 g do < 325 g  

8r213.n Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 325 g do < 365 g 8r213.n Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 325 g do < 365 g  

8r213.o Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 365 g do < 445 g 8r213.o Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 365 g do < 445 g  

8r213.p Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 445 g do < 525 g 8r213.p Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 445 g do < 525 g  

8r213.q Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 525 g do < 605 g 8r213.q Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 525 g do < 605 g  

8r213.r Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 605 g do < 685 g 8r213.r Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 605 g do < 685 g  

8r213.s Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 685 g do < 765 g 8r213.s Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 685 g do < 765 g  

8r213.t Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 765 g do < 845 g 8r213.t Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, od 765 g do < 845 g  

8r213.v Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, 845 g a viac 8r213.v Ľudský imunoglobulín, polyvalentný, 845 g a viac  

8r214.0 Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 600 mg do < 1 200 mg 8r214.0 Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 600 mg do < 1 200 mg  

8r214.1 Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 1 200 mg do < 1 800 mg 8r214.1 Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 1 200 mg do < 1 800 mg  

8r214.2 Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 1 800 mg do < 2 400 mg 8r214.2 Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 1 800 mg do < 2 400 mg  

8r214.3 Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 2 400 mg do < 3 000 mg 8r214.3 Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 2 400 mg do < 3 000 mg  

8r214.4 Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 3 000 mg do < 3 600 mg 8r214.4 Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 3 000 mg do < 3 600 mg  

8r214.5 Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 3 600 mg do < 4 200 mg 8r214.5 Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 3 600 mg do < 4 200 mg  

8r214.6 Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 4 200 mg do < 4 800 mg 8r214.6 Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 4 200 mg do < 4 800 mg  

8r214.7 Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 4 800 mg do < 5 400 mg 8r214.7 Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 4 800 mg do < 5 400 mg  

8r214.8 Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 5 400 mg do < 6 000 mg 8r214.8 Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 5 400 mg do < 6 000 mg  

8r214.9 Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 6 000 mg do < 7 200 mg 8r214.9 Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 6 000 mg do < 7 200 mg  

8r214.a Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 7 200 mg do < 8 400 mg 8r214.a Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 7 200 mg do < 8 400 mg  

8r214.b Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 8 400 mg do < 9 600 mg 8r214.b Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 8 400 mg do < 9 600 mg  

8r214.c Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 9 600 mg do < 10 800 mg 8r214.c Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 9 600 mg do < 10 800 mg  

8r214.d Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 10 800 mg do < 13 200 mg 8r214.d Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 10 800 mg do < 13 200 mg  

8r214.e Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 13 200 mg do < 15 600 mg 8r214.e Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 13 200 mg do < 15 600 mg  

8r214.f Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 15 600 mg do < 18 000 mg 8r214.f Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 15 600 mg do < 18 000 mg  

8r214.g Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 18 000 mg do < 20 400 mg 8r214.g Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 18 000 mg do < 20 400 mg  

8r214.h Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 20 400 mg do < 22 800 mg 8r214.h Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 20 400 mg do < 22 800 mg  

8r214.k Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 22 800 mg do < 25 200 mg 8r214.k Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 22 800 mg do < 25 200 mg  

8r214.m Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 25 200 mg do < 27 600 mg 8r214.m Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 25 200 mg do < 27 600 mg  

8r214.n Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 27 600 mg do < 30 000 mg 8r214.n Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 27 600 mg do < 30 000 mg  



8r214.p Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 30 000 mg do < 34 800 mg 8r214.p Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 30 000 mg do < 34 800 mg  

8r214.q Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 34 800 mg do < 39 600 mg 8r214.q Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, od 34 800 mg do < 39 600 mg  

8r214.r Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, 39 600 mg a viac 8r214.r Alfa-1-inhibítor proteinázy, ľudský, parenterálne, 39 600 mg a viac  

8r21a.0 Interferón alfa-2a, parenterálne, od 100 mil. m.j. (MIU) do < 125 mil. m.j. (MIU) 8r21a.0 Interferón alfa-2a, parenterálne, od 100 mil. m.j. (MIU) do < 125 mil. m.j. (MIU)  

8r21a.1 Interferón alfa-2a, parenterálne, od 125 mil. m.j. (MIU) do < 150 mil. m.j. (MIU) 8r21a.1 Interferón alfa-2a, parenterálne, od 125 mil. m.j. (MIU) do < 150 mil. m.j. (MIU)  

8r21a.2 Interferón alfa-2a, parenterálne, od 150 mil. m.j. (MIU) do < 175 mil. m.j. (MIU) 8r21a.2 Interferón alfa-2a, parenterálne, od 150 mil. m.j. (MIU) do < 175 mil. m.j. (MIU)  

8r21a.3 Interferón alfa-2a, parenterálne, od 175 mil. m.j. (MIU) do < 200 mil. m.j. (MIU) 8r21a.3 Interferón alfa-2a, parenterálne, od 175 mil. m.j. (MIU) do < 200 mil. m.j. (MIU)  

8r21a.4 Interferón alfa-2a, parenterálne, od 200 mil. m.j. (MIU) do < 225 mil. m.j. (MIU) 8r21a.4 Interferón alfa-2a, parenterálne, od 200 mil. m.j. (MIU) do < 225 mil. m.j. (MIU)  

8r21a.5 Interferón alfa-2a, parenterálne, od 225 mil. m.j. (MIU) do < 250 mil. m.j. (MIU) 8r21a.5 Interferón alfa-2a, parenterálne, od 225 mil. m.j. (MIU) do < 250 mil. m.j. (MIU)  

8r21a.6 Interferón alfa-2a, parenterálne, od 250 mil. m.j. (MIU) do < 275 mil. m.j. (MIU) 8r21a.6 Interferón alfa-2a, parenterálne, od 250 mil. m.j. (MIU) do < 275 mil. m.j. (MIU)  

8r21a.7 Interferón alfa-2a, parenterálne, od 275 mil. m.j. (MIU) do < 300 mil. m.j. (MIU) 8r21a.7 Interferón alfa-2a, parenterálne, od 275 mil. m.j. (MIU) do < 300 mil. m.j. (MIU)  

8r21a.8 Interferón alfa-2a, parenterálne, od 300 mil. m.j. (MIU) do < 350 mil. m.j. (MIU) 8r21a.8 Interferón alfa-2a, parenterálne, od 300 mil. m.j. (MIU) do < 350 mil. m.j. (MIU)  

8r21a.9 Interferón alfa-2a, parenterálne, od 350 mil. m.j. (MIU) do < 400 mil. m.j. (MIU) 8r21a.9 Interferón alfa-2a, parenterálne, od 350 mil. m.j. (MIU) do < 400 mil. m.j. (MIU)  

8r21a.a Interferón alfa-2a, parenterálne, od 400 mil. m.j. (MIU) do < 450 mil. m.j. (MIU) 8r21a.a Interferón alfa-2a, parenterálne, od 400 mil. m.j. (MIU) do < 450 mil. m.j. (MIU)  

8r21a.b Interferón alfa-2a, parenterálne, od 450 mil. m.j. (MIU) do < 500 mil. m.j. (MIU) 8r21a.b Interferón alfa-2a, parenterálne, od 450 mil. m.j. (MIU) do < 500 mil. m.j. (MIU)  

8r21a.c Interferón alfa-2a, parenterálne, od 500 mil. m.j. (MIU) do < 600 mil. m.j. (MIU) 8r21a.c Interferón alfa-2a, parenterálne, od 500 mil. m.j. (MIU) do < 600 mil. m.j. (MIU)  

8r21a.d Interferón alfa-2a, parenterálne, od 600 mil. m.j. (MIU) do < 700 mil. m.j. (MIU) 8r21a.d Interferón alfa-2a, parenterálne, od 600 mil. m.j. (MIU) do < 700 mil. m.j. (MIU)  

8r21a.e Interferón alfa-2a, parenterálne, od 700 mil. m.j. (MIU) do < 800 mil. m.j. (MIU) 8r21a.e Interferón alfa-2a, parenterálne, od 700 mil. m.j. (MIU) do < 800 mil. m.j. (MIU)  

8r21a.f Interferón alfa-2a, parenterálne, od 800 mil. m.j. (MIU) do < 900 mil. m.j. (MIU) 8r21a.f Interferón alfa-2a, parenterálne, od 800 mil. m.j. (MIU) do < 900 mil. m.j. (MIU)  

8r21a.g Interferón alfa-2a, parenterálne, od 900 mil. m.j. (MIU) do < 1 000 mil. m.j. (MIU) 8r21a.g Interferón alfa-2a, parenterálne, od 900 mil. m.j. (MIU) do < 1 000 mil. m.j. (MIU)  

8r21a.h Interferón alfa-2a, parenterálne, od 1 000 mil. m.j. (MIU) do < 1 100 mil. m.j. (MIU) 8r21a.h Interferón alfa-2a, parenterálne, od 1 000 mil. m.j. (MIU) do < 1 100 mil. m.j. (MIU)  

8r21a.k Interferón alfa-2a, parenterálne, od 1 100 mil. m.j. (MIU) do < 1 200 mil. m.j. (MIU) 8r21a.k Interferón alfa-2a, parenterálne, od 1 100 mil. m.j. (MIU) do < 1 200 mil. m.j. (MIU)  

8r21a.l Interferón alfa-2a, parenterálne, od 1 200 mil. m.j. (MIU) do < 1 300 mil. m.j. (MIU) 8r21a.l Interferón alfa-2a, parenterálne, od 1 200 mil. m.j. (MIU) do < 1 300 mil. m.j. (MIU)  

8r21a.m Interferón alfa-2a, parenterálne, od 1 300 mil. m.j. (MIU) do < 1 400 mil. m.j. (MIU) 8r21a.m Interferón alfa-2a, parenterálne, od 1 300 mil. m.j. (MIU) do < 1 400 mil. m.j. (MIU)  

8r21a.n Interferón alfa-2a, parenterálne, od 1 400 mil. m.j. (MIU) a viac 8r21a.n Interferón alfa-2a, parenterálne, od 1 400 mil. m.j. (MIU) a viac  

8r21b.0 Interferón alfa-2b, parenterálne, od 75 mil. m.j. (MIU) do < 100 mil. m.j. (MIU) 8r21b.0 Interferón alfa-2b, parenterálne, od 75 mil. m.j. (MIU) do < 100 mil. m.j. (MIU)  

8r21b.1 Interferón alfa-2b, parenterálne, od 100 mil. m.j. (MIU) do < 125 mil. m.j. (MIU) 8r21b.1 Interferón alfa-2b, parenterálne, od 100 mil. m.j. (MIU) do < 125 mil. m.j. (MIU)  

8r21b.2 Interferón alfa-2b, parenterálne, od 125 mil. m.j. (MIU) do < 150 mil. m.j. (MIU) 8r21b.2 Interferón alfa-2b, parenterálne, od 125 mil. m.j. (MIU) do < 150 mil. m.j. (MIU)  

8r21b.3 Interferón alfa-2b, parenterálne, od 150 mil. m.j. (MIU) do < 175 mil. m.j. (MIU) 8r21b.3 Interferón alfa-2b, parenterálne, od 150 mil. m.j. (MIU) do < 175 mil. m.j. (MIU)  

8r21b.4 Interferón alfa-2b, parenterálne, od 175 mil. m.j. (MIU) do < 200 mil. m.j. (MIU) 8r21b.4 Interferón alfa-2b, parenterálne, od 175 mil. m.j. (MIU) do < 200 mil. m.j. (MIU)  

8r21b.5 Interferón alfa-2b, parenterálne, od 200 mil. m.j. (MIU) do < 225 mil. m.j. (MIU) 8r21b.5 Interferón alfa-2b, parenterálne, od 200 mil. m.j. (MIU) do < 225 mil. m.j. (MIU)  

8r21b.6 Interferón alfa-2b, parenterálne, od 225 mil. m.j. (MIU) do < 250 mil. m.j. (MIU) 8r21b.6 Interferón alfa-2b, parenterálne, od 225 mil. m.j. (MIU) do < 250 mil. m.j. (MIU)  

8r21b.7 Interferón alfa-2b, parenterálne, od 250 mil. m.j. (MIU) do < 275 mil. m.j. (MIU) 8r21b.7 Interferón alfa-2b, parenterálne, od 250 mil. m.j. (MIU) do < 275 mil. m.j. (MIU)  

8r21b.8 Interferón alfa-2b, parenterálne, od 275 mil. m.j. (MIU) do < 300 mil. m.j. (MIU) 8r21b.8 Interferón alfa-2b, parenterálne, od 275 mil. m.j. (MIU) do < 300 mil. m.j. (MIU)  

8r21b.9 Interferón alfa-2b, parenterálne, od 300 mil. m.j. (MIU) do < 350 mil. m.j. (MIU) 8r21b.9 Interferón alfa-2b, parenterálne, od 300 mil. m.j. (MIU) do < 350 mil. m.j. (MIU)  

8r21b.a Interferón alfa-2b, parenterálne, od 350 mil. m.j. (MIU) do < 400 mil. m.j. (MIU) 8r21b.a Interferón alfa-2b, parenterálne, od 350 mil. m.j. (MIU) do < 400 mil. m.j. (MIU)  

8r21b.b Interferón alfa-2b, parenterálne, od 400 mil. m.j. (MIU) do < 450 mil. m.j. (MIU) 8r21b.b Interferón alfa-2b, parenterálne, od 400 mil. m.j. (MIU) do < 450 mil. m.j. (MIU)  

8r21b.c Interferón alfa-2b, parenterálne, od 450 mil. m.j. (MIU) do < 500 mil. m.j. (MIU) 8r21b.c Interferón alfa-2b, parenterálne, od 450 mil. m.j. (MIU) do < 500 mil. m.j. (MIU)  

8r21b.d Interferón alfa-2b, parenterálne, od 500 mil. m.j. (MIU) do < 600 mil. m.j. (MIU) 8r21b.d Interferón alfa-2b, parenterálne, od 500 mil. m.j. (MIU) do < 600 mil. m.j. (MIU)  

8r21b.e Interferón alfa-2b, parenterálne, od 600 mil. m.j. (MIU) do < 700 mil. m.j. (MIU) 8r21b.e Interferón alfa-2b, parenterálne, od 600 mil. m.j. (MIU) do < 700 mil. m.j. (MIU)  

8r21b.f Interferón alfa-2b, parenterálne, od 700 mil. m.j. (MIU) do < 800 mil. m.j. (MIU) 8r21b.f Interferón alfa-2b, parenterálne, od 700 mil. m.j. (MIU) do < 800 mil. m.j. (MIU)  

8r21b.g Interferón alfa-2b, parenterálne, od 800 mil. m.j. (MIU) do < 900 mil. m.j. (MIU) 8r21b.g Interferón alfa-2b, parenterálne, od 800 mil. m.j. (MIU) do < 900 mil. m.j. (MIU)  

8r21b.h Interferón alfa-2b, parenterálne, od 900 mil. m.j. (MIU) do < 1 000 mil. m.j. (MIU) 8r21b.h Interferón alfa-2b, parenterálne, od 900 mil. m.j. (MIU) do < 1 000 mil. m.j. (MIU)  

8r21b.k Interferón alfa-2b, parenterálne, od 1 000 mil. m.j. (MIU) do < 1 100 mil. m.j. (MIU) 8r21b.k Interferón alfa-2b, parenterálne, od 1 000 mil. m.j. (MIU) do < 1 100 mil. m.j. (MIU)  

8r21b.l Interferón alfa-2b, parenterálne, od 1 100 mil. m.j. (MIU) do < 1 200 mil. m.j. (MIU) 8r21b.l Interferón alfa-2b, parenterálne, od 1 100 mil. m.j. (MIU) do < 1 200 mil. m.j. (MIU)  

8r21b.m Interferón alfa-2b, parenterálne, od 1 200 mil. m.j. (MIU) do < 1 300 mil. m.j. (MIU) 8r21b.m Interferón alfa-2b, parenterálne, od 1 200 mil. m.j. (MIU) do < 1 300 mil. m.j. (MIU)  

8r21b.n Interferón alfa-2b, parenterálne, od 1 300 mil. m.j. (MIU) do < 1 400 mil. m.j. (MIU) 8r21b.n Interferón alfa-2b, parenterálne, od 1 300 mil. m.j. (MIU) do < 1 400 mil. m.j. (MIU)  

8r21b.p Interferón alfa-2b, parenterálne, 1.400 mil. m.j. (MIU) a viac 8r21b.p Interferón alfa-2b, parenterálne, 1.400 mil. m.j. (MIU) a viac  

8r21z.1 Immunglobulin anti-humánny-T-lymfocytový, z králikov, parenterálne 8r21z.1 Immunglobulin anti-humánny-T-lymfocytový, z králikov, parenterálne  

8r21z.2 Immunglobulin anti-humánny- T-lymfocytový, z koní, parenterálne 8r21z.2 Immunglobulin anti-humánny- T-lymfocytový, z koní, parenterálne  



8r221.1 Kmeňové bunky periférne - separácia 8r221.1 Kmeňové bunky periférne - separácia  

8r221.2 Kmeňové bunky - magnetická separácia 8r221.2 Kmeňové bunky - magnetická separácia  

8r221.3 Kmeňové bunky - kryokonzervácia 8r221.3 Kmeňové bunky - kryokonzervácia  

8r221.4 Kmeňové bunky - oddelenie erytrocytov z kostnej drene 8r221.4 Kmeňové bunky - oddelenie erytrocytov z kostnej drene  

8r222.0 Autológna intramyokardiálna terapia kmeňovými bunkami
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r222.1 Autológna intrakoronárna terapia kmeňovými bunkami
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r222.2 Autológna parauretrálna terapia kmeňovými bunkami
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r222.3 Autológna "kostná" terapia kmeňovými bunkami
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r222.4 Autológna periférna (intraarteriálna alebo intramuskulárna) terapia kmeňovými bunkami
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r222.5 Iná autológna terapia kmeňovými bunkami
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r22a.0 Autológna transfúzia hemopoetických buniek z periférnej krvi: bez in-vitro prípravy 8r22a.0 Autológna transfúzia hemopoetických buniek z periférnej krvi: bez in-vitro prípravy  

8r22a.1 Autológna transfúzia hemopoetických buniek z periférnej krvi: po in-vitro príprave 8r22a.1 Autológna transfúzia hemopoetických buniek z periférnej krvi: po in-vitro príprave  

8r22b.00
Alogénna transfúzia hemopoetických buniek z periférnej krvi od príbuzného darcu: HLA neidentická, 

bez in-vitro prípravy
8r22b.00

Alogénna transfúzia hemopoetických buniek z periférnej krvi od príbuzného darcu: HLA neidentická, 

bez in-vitro prípravy
 

8r22b.02
Alogénna transfúzia hemopoetických buniek z periférnej krvi od príbuzného darcu: HLA-neidentická, 

po in-vitro príprave pri rozdiele v 1 antigéne
8r22b.02

Alogénna transfúzia hemopoetických buniek z periférnej krvi od príbuzného darcu: HLA-neidentická, 

po in-vitro príprave pri rozdiele v 1 antigéne
 

8r22b.03
Alogénna transfúzia hemopoetických buniek z periférnej krvi od príbuzného darcu: HLA-neidentická, 

po in-vitro príprave pri rozdiele v 2-3 antigénoch
8r22b.03

Alogénna transfúzia hemopoetických buniek z periférnej krvi od príbuzného darcu: HLA-neidentická, 

po in-vitro príprave pri rozdiele v 2-3 antigénoch
 

8r22b.10
Alogénna transfúzia hemopoetických buniek z periférnej krvi od príbuzného darcu: HLA identická, bez 

in-vitro prípravy
8r22b.10

Alogénna transfúzia hemopoetických buniek z periférnej krvi od príbuzného darcu: HLA identická, bez 

in-vitro prípravy
 

8r22b.11
Alogénna transfúzia hemopoetických buniek z periférnej krvi od príbuzného darcu: HLA-identická, po 

in-vitro príprave
8r22b.11

Alogénna transfúzia hemopoetických buniek z periférnej krvi od príbuzného darcu: HLA-identická, po 

in-vitro príprave
 

8r22c.00
Alogénna transfúzia hemopoetických buniek z periférnej krvi od nie príbuzného darcu: HLA 

neidentická, bez in-vitro prípravy
8r22c.00

Alogénna transfúzia hemopoetických buniek z periférnej krvi od nie príbuzného darcu: HLA 

neidentická, bez in-vitro prípravy
 

8r22c.01
Alogénna transfúzia hemopoetických buniek z periférnej krvi od nie príbuzného darcu: HLA-

neidentická, po in-vitro príprave
8r22c.01

Alogénna transfúzia hemopoetických buniek z periférnej krvi od nie príbuzného darcu: HLA-

neidentická, po in-vitro príprave
 

8r22c.10
Alogénna transfúzia hemopoetických buniek z periférnej krvi od nie príbuzného darcu: HLA identická, 

bez in-vitro prípravy
8r22c.10

Alogénna transfúzia hemopoetických buniek z periférnej krvi od nie príbuzného darcu: HLA identická, 

bez in-vitro prípravy
 

8r22c.11
Alogénna transfúzia hemopoetických buniek z periférnej krvi od nie príbuzného darcu: HLA-identická, 

po in-vitro príprave
8r22c.11

Alogénna transfúzia hemopoetických buniek z periférnej krvi od nie príbuzného darcu: HLA-identická, 

po in-vitro príprave
 

8r22d.0
Transfúzia periférne získaných krvotvorných kmeňových buniek: prudký vzostup počtu kmeňových 

buniek (boost) po úspešnej transplantácii krvotvorných kmeňových buniek: bez in-vitro spracovania

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r22d.1
Transfúzia periférne získaných krvotvorných kmeňových buniek: prudký vzostup počtu kmeňových 

buniek (boost) po úspešnej transplantácii krvotvorných kmeňových buniek: po in-vitro spracovaní
8r22d

Transfúzia periférne získaných krvotvorných kmeňových buniek: prudký vzostup počtu kmeňových 

buniek (boost) po úspešnej transplantácii krvotvorných kmeňových buniek: po in-vitro spracovaní
1) 

8r230.10 Transfúzia erytrocytov, 1 TU 8r230.10 Transfúzia erytrocytov, 1 TU  

8r230.11 Transfúzia erytrocytov, 1 TU m (malá) 8r230.11 Transfúzia erytrocytov, 1 TU m (malá)  

8r230.12 Transfúzia erytrocytov, 1 TU p (pediatrická) 8r230.12 Transfúzia erytrocytov, 1 TU p (pediatrická)  

8r230.20 Transfúzia erytrocytov, 2 TU 8r230.20 Transfúzia erytrocytov, 2 TU  

8r230.21 Transfúzia erytrocytov, 2 TU m (malá) 8r230.21 Transfúzia erytrocytov, 2 TU m (malá)  

8r230.22 Transfúzia erytrocytov, 2 TU p (pediatrická) 8r230.22 Transfúzia erytrocytov, 2 TU p (pediatrická)  

8r230.30 Transfúzia erytrocytov, 3 TU 8r230.30 Transfúzia erytrocytov, 3 TU  

8r230.31 Transfúzia erytrocytov, 3 TU m (malá) 8r230.31 Transfúzia erytrocytov, 3 TU m (malá)  

8r230.32 Transfúzia erytrocytov, 3 TU p (pediatrická) 8r230.32 Transfúzia erytrocytov, 3 TU p (pediatrická)  

8r230.40 Transfúzia erytrocytov, 4 TU 8r230.40 Transfúzia erytrocytov, 4 TU  

8r230.41 Transfúzia erytrocytov, 4 TU m (malá) 8r230.41 Transfúzia erytrocytov, 4 TU m (malá)  

8r230.42 Transfúzia erytrocytov, 4 TU p (pediatrická) 8r230.42 Transfúzia erytrocytov, 4 TU p (pediatrická)  

8r230.50 Transfúzia erytrocytov, 5 TU 8r230.50 Transfúzia erytrocytov, 5 TU  



8r230.51 Transfúzia erytrocytov, 5 TU m (malá) 8r230.51 Transfúzia erytrocytov, 5 TU m (malá)  

8r230.52 Transfúzia erytrocytov, 5 TU p (pediatrická) 8r230.52 Transfúzia erytrocytov, 5 TU p (pediatrická)  

8r230.60 Transfúzia erytrocytov, 6 TU 8r230.60 Transfúzia erytrocytov, 6 TU  

8r230.61 Transfúzia erytrocytov, 6 TU m (malá) 8r230.61 Transfúzia erytrocytov, 6 TU m (malá)  

8r230.62 Transfúzia erytrocytov, 6 TU p (pediatrická) 8r230.62 Transfúzia erytrocytov, 6 TU p (pediatrická)  

8r230.70 Transfúzia erytrocytov, 7 TU 8r230.70 Transfúzia erytrocytov, 7 TU  

8r230.71 Transfúzia erytrocytov, 7 TU m (malá) 8r230.71 Transfúzia erytrocytov, 7 TU m (malá)  

8r230.72 Transfúzia erytrocytov, 7 TU p (pediatrická) 8r230.72 Transfúzia erytrocytov, 7 TU p (pediatrická)  

8r230.80 Transfúzia erytrocytov, 8 TU 8r230.80 Transfúzia erytrocytov, 8 TU  

8r230.81 Transfúzia erytrocytov, 8 TU m (malá) 8r230.81 Transfúzia erytrocytov, 8 TU m (malá)  

8r230.82 Transfúzia erytrocytov, 8 TU p (pediatrická) 8r230.82 Transfúzia erytrocytov, 8 TU p (pediatrická)  

8r230.90 Transfúzia erytrocytov, 9 TU 8r230.90 Transfúzia erytrocytov, 9 TU  

8r230.91 Transfúzia erytrocytov, 9 TU m (malá) 8r230.91 Transfúzia erytrocytov, 9 TU m (malá)  

8r230.92 Transfúzia erytrocytov, 9 TU p (pediatrická) 8r230.92 Transfúzia erytrocytov, 9 TU p (pediatrická)  

8r230.a0 Transfúzia erytrocytov, 10 TU 8r230.a0 Transfúzia erytrocytov, 10 TU  

8r230.a1 Transfúzia erytrocytov, 10 TU m (malá) 8r230.a1 Transfúzia erytrocytov, 10 TU m (malá)  

8r230.a2 Transfúzia erytrocytov, 10 TU p (pediatrická) 8r230.a2 Transfúzia erytrocytov, 10 TU p (pediatrická)  

8r230.b0 Transfúzia erytrocytov, 20 TU 8r230.b0 Transfúzia erytrocytov, 20 TU  

8r230.b1 Transfúzia erytrocytov, 20 TU m (malá) 8r230.b1 Transfúzia erytrocytov, 20 TU m (malá)  

8r230.b2 Transfúzia erytrocytov, 20 TU p (pediatrická) 8r230.b2 Transfúzia erytrocytov, 20 TU p (pediatrická)  

8r230.c0 Transfúzia erytrocytov, 30 TU 8r230.c0 Transfúzia erytrocytov, 30 TU  

8r230.c1 Transfúzia erytrocytov, 30 TU m (malá) 8r230.c1 Transfúzia erytrocytov, 30 TU m (malá)  

8r230.c2 Transfúzia erytrocytov, 30 TU p (pediatrická) 8r230.c2 Transfúzia erytrocytov, 30 TU p (pediatrická)  

8r230.d0 Transfúzia erytrocytov, 40 TU 8r230.d0 Transfúzia erytrocytov, 40 TU  

8r230.d1 Transfúzia erytrocytov, 40 TU m (malá) 8r230.d1 Transfúzia erytrocytov, 40 TU m (malá)  

8r230.d2 Transfúzia erytrocytov, 40 TU p (pediatrická) 8r230.d2 Transfúzia erytrocytov, 40 TU p (pediatrická)  

8r230.e0 Transfúzia erytrocytov, 50 TU 8r230.e0 Transfúzia erytrocytov, 50 TU  

8r230.e1 Transfúzia erytrocytov, 50 TU m (malá) 8r230.e1 Transfúzia erytrocytov, 50 TU m (malá)  

8r230.e2 Transfúzia erytrocytov, 50 TU p (pediatrická) 8r230.e2 Transfúzia erytrocytov, 50 TU p (pediatrická)  

8r230.f0 Transfúzia erytrocytov, 60 TU 8r230.f0 Transfúzia erytrocytov, 60 TU  

8r230.f1 Transfúzia erytrocytov, 60 TU m (malá) 8r230.f1 Transfúzia erytrocytov, 60 TU m (malá)  

8r230.f2 Transfúzia erytrocytov, 60 TU p (pediatrická) 8r230.f2 Transfúzia erytrocytov, 60 TU p (pediatrická)  

8r230.g0 Transfúzia erytrocytov, 70 TU 8r230.g0 Transfúzia erytrocytov, 70 TU  

8r230.g1 Transfúzia erytrocytov, 70 TU m (malá) 8r230.g1 Transfúzia erytrocytov, 70 TU m (malá)  

8r230.g2 Transfúzia erytrocytov, 70 TU p (pediatrická) 8r230.g2 Transfúzia erytrocytov, 70 TU p (pediatrická)  

8r230.h0 Transfúzia erytrocytov, 80 TU 8r230.h0 Transfúzia erytrocytov, 80 TU  

8r230.h1 Transfúzia erytrocytov, 80 TU m (malá) 8r230.h1 Transfúzia erytrocytov, 80 TU m (malá)  

8r230.h2 Transfúzia erytrocytov, 80 TU p (pediatrická) 8r230.h2 Transfúzia erytrocytov, 80 TU p (pediatrická)  

8r230.k0 Transfúzia erytrocytov, 90 TU 8r230.k0 Transfúzia erytrocytov, 90 TU  

8r230.k1 Transfúzia erytrocytov, 90 TU m (malá) 8r230.k1 Transfúzia erytrocytov, 90 TU m (malá)  

8r230.k2 Transfúzia erytrocytov, 90 TU p (pediatrická) 8r230.k2 Transfúzia erytrocytov, 90 TU p (pediatrická)  

8r230.l0 Transfúzia erytrocytov, 100 TU 8r230.l0 Transfúzia erytrocytov, 100 TU  

8r230.l1 Transfúzia erytrocytov, 100 TU m (malá) 8r230.l1 Transfúzia erytrocytov, 100 TU m (malá)  

8r230.l2 Transfúzia erytrocytov, 100 TU p (pediatrická) 8r230.l2 Transfúzia erytrocytov, 100 TU p (pediatrická)  

8r230.m0 Transfúzia erytrocytov, 200 TU 8r230.m0 Transfúzia erytrocytov, 200 TU  

8r230.m1 Transfúzia erytrocytov, 200 TU m (malá) 8r230.m1 Transfúzia erytrocytov, 200 TU m (malá)  

8r230.m2 Transfúzia erytrocytov, 200 TU p (pediatrická) 8r230.m2 Transfúzia erytrocytov, 200 TU p (pediatrická)  

8r230.n0 Transfúzia erytrocytov, 300 TU 8r230.n0 Transfúzia erytrocytov, 300 TU  

8r230.n1 Transfúzia erytrocytov, 300 TU m (malá) 8r230.n1 Transfúzia erytrocytov, 300 TU m (malá)  

8r230.n2 Transfúzia erytrocytov, 300 TU p (pediatrická) 8r230.n2 Transfúzia erytrocytov, 300 TU p (pediatrická)  



8r231.10 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 1 TU 8r231.10 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 1 TU  

8r231.11 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 1 TU m (malá) 8r231.11 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 1 TU m (malá)  

8r231.12 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 1 TU p (pediatrická) 8r231.12 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 1 TU p (pediatrická)  

8r231.20 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 2 TU 8r231.20 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 2 TU  

8r231.21 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 2 TU m (malá) 8r231.21 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 2 TU m (malá)  

8r231.22 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 2 TU p (pediatrická) 8r231.22 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 2 TU p (pediatrická)  

8r231.30 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 3 TU 8r231.30 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 3 TU  

8r231.31 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 3 TU m (malá) 8r231.31 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 3 TU m (malá)  

8r231.32 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 3 TU p (pediatrická) 8r231.32 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 3 TU p (pediatrická)  

8r231.40 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 4 TU 8r231.40 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 4 TU  

8r231.41 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 4 TU m (malá) 8r231.41 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 4 TU m (malá)  

8r231.42 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 4 TU p (pediatrická) 8r231.42 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 4 TU p (pediatrická)  

8r231.50 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 5 TU 8r231.50 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 5 TU  

8r231.51 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 5 TU m (malá) 8r231.51 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 5 TU m (malá)  

8r231.52 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 5 TU p (pediatrická) 8r231.52 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 5 TU p (pediatrická)  

8r231.60 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 6 TU 8r231.60 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 6 TU  

8r231.61 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 6 TU m (malá) 8r231.61 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 6 TU m (malá)  

8r231.62 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 6 TU p (pediatrická) 8r231.62 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 6 TU p (pediatrická)  

8r231.70 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 7 TU 8r231.70 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 7 TU  

8r231.71 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 7 TU m (malá) 8r231.71 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 7 TU m (malá)  

8r231.72 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 7 TU p (pediatrická) 8r231.72 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 7 TU p (pediatrická)  

8r231.80 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 8 TU 8r231.80 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 8 TU  

8r231.81 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 8 TU m (malá) 8r231.81 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 8 TU m (malá)  

8r231.82 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 8 TU p (pediatrická) 8r231.82 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 8 TU p (pediatrická)  

8r231.90 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 9 TU 8r231.90 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 9 TU  

8r231.91 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 9 TU m (malá) 8r231.91 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 9 TU m (malá)  

8r231.92 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 9 TU p (pediatrická) 8r231.92 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 9 TU p (pediatrická)  

8r231.a0 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 10 TU 8r231.a0 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 10 TU  

8r231.a1 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 10 TU m (malá) 8r231.a1 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 10 TU m (malá)  

8r231.a2 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 10 TU p (pediatrická) 8r231.a2 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 10 TU p (pediatrická)  

8r231.b0 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 20 TU 8r231.b0 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 20 TU  

8r231.b1 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 20 TU m (malá) 8r231.b1 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 20 TU m (malá)  

8r231.b2 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 20 TU p (pediatrická) 8r231.b2 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 20 TU p (pediatrická)  

8r231.c0 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 30 TU 8r231.c0 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 30 TU  

8r231.c1 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 30 TU m (malá) 8r231.c1 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 30 TU m (malá)  

8r231.c2 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 30 TU p (pediatrická) 8r231.c2 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 30 TU p (pediatrická)  

8r231.d0 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 40 TU 8r231.d0 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 40 TU  

8r231.d1 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 40 TU m (malá) 8r231.d1 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 40 TU m (malá)  

8r231.d2 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 40 TU p (pediatrická) 8r231.d2 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 40 TU p (pediatrická)  

8r231.e0 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 50 TU 8r231.e0 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 50 TU  

8r231.e1 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 50 TU m (malá) 8r231.e1 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 50 TU m (malá)  

8r231.e2 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 50 TU p (pediatrická) 8r231.e2 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 50 TU p (pediatrická)  

8r231.f0 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 60 TU 8r231.f0 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 60 TU  

8r231.f1 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 60 TU m (malá) 8r231.f1 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 60 TU m (malá)  

8r231.f2 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 60 TU p (pediatrická) 8r231.f2 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 60 TU p (pediatrická)  

8r231.g0 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 70 TU 8r231.g0 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 70 TU  

8r231.g1 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 70 TU m (malá) 8r231.g1 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 70 TU m (malá)  

8r231.g2 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 70 TU p (pediatrická) 8r231.g2 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 70 TU p (pediatrická)  

8r231.h0 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 80 TU 8r231.h0 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 80 TU  

8r231.h1 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 80 TU m (malá) 8r231.h1 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 80 TU m (malá)  



8r231.h2 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 80 TU p (pediatrická) 8r231.h2 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 80 TU p (pediatrická)  

8r231.k0 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 90 TU 8r231.k0 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 90 TU  

8r231.k1 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 90 TU m (malá) 8r231.k1 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 90 TU m (malá)  

8r231.k2 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 90 TU p (pediatrická) 8r231.k2 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 90 TU p (pediatrická)  

8r231.l0 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 100 TU 8r231.l0 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 100 TU  

8r231.l1 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 100 TU m (malá) 8r231.l1 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 100 TU m (malá)  

8r231.l2 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 100 TU p (pediatrická) 8r231.l2 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 100 TU p (pediatrická)  

8r231.m0 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 200 TU 8r231.m0 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 200 TU  

8r231.m1 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 200 TU m (malá) 8r231.m1 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 200 TU m (malá)  

8r231.m2 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 200 TU p (pediatrická) 8r231.m2 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 200 TU p (pediatrická)  

8r231.n0 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 300 TU 8r231.n0 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 300 TU  

8r231.n1 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 300 TU m (malá) 8r231.n1 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 300 TU m (malá)  

8r231.n2 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 300 TU p (pediatrická) 8r231.n2 Transfúzia erytrocytov, resuspendované: 300 TU p (pediatrická)  

8r232.10 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 1 TU 8r232.10 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 1 TU  

8r232.11 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 1 TU m (malá) 8r232.11 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 1 TU m (malá)  

8r232.12 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 1 TU p (pediatrická) 8r232.12 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 1 TU p (pediatrická)  

8r232.20 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 2 TU 8r232.20 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 2 TU  

8r232.21 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 2 TU m (malá) 8r232.21 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 2 TU m (malá)  

8r232.22 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 2 TU p (pediatrická) 8r232.22 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 2 TU p (pediatrická)  

8r232.30 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 3 TU 8r232.30 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 3 TU  

8r232.31 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 3 TU m (malá) 8r232.31 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 3 TU m (malá)  

8r232.32 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 3 TU p (pediatrická) 8r232.32 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 3 TU p (pediatrická)  

8r232.40 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 4 TU 8r232.40 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 4 TU  

8r232.41 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 4 TU m (malá) 8r232.41 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 4 TU m (malá)  

8r232.42 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 4 TU p (pediatrická) 8r232.42 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 4 TU p (pediatrická)  

8r232.50 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 5 TU 8r232.50 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 5 TU  

8r232.51 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 5 TU m (malá) 8r232.51 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 5 TU m (malá)  

8r232.52 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 5 TU p (pediatrická) 8r232.52 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 5 TU p (pediatrická)  

8r232.60 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 6 TU 8r232.60 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 6 TU  

8r232.61 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 6 TU m (malá) 8r232.61 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 6 TU m (malá)  

8r232.62 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 6 TU p (pediatrická) 8r232.62 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 6 TU p (pediatrická)  

8r232.70 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 7 TU 8r232.70 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 7 TU  

8r232.71 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 7 TU m (malá) 8r232.71 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 7 TU m (malá)  

8r232.72 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 7 TU p (pediatrická) 8r232.72 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 7 TU p (pediatrická)  

8r232.80 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 8 TU 8r232.80 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 8 TU  

8r232.81 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 8 TU m (malá) 8r232.81 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 8 TU m (malá)  

8r232.82 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 8 TU p (pediatrická) 8r232.82 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 8 TU p (pediatrická)  

8r232.90 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 9 TU 8r232.90 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 9 TU  

8r232.91 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 9 TU m (malá) 8r232.91 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 9 TU m (malá)  

8r232.92 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 9 TU p (pediatrická) 8r232.92 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 9 TU p (pediatrická)  

8r232.a0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 10 TU 8r232.a0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 10 TU  

8r232.a1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 10 TU m (malá) 8r232.a1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 10 TU m (malá)  

8r232.a2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 10 TU p (pediatrická) 8r232.a2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 10 TU p (pediatrická)  

8r232.b0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 20 TU 8r232.b0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 20 TU  

8r232.b1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 20 TU m (malá) 8r232.b1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 20 TU m (malá)  

8r232.b2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 20 TU p (pediatrická) 8r232.b2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 20 TU p (pediatrická)  

8r232.c0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 30 TU 8r232.c0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 30 TU  

8r232.c1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 30 TU m (malá) 8r232.c1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 30 TU m (malá)  

8r232.c2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 30 TU p (pediatrická) 8r232.c2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 30 TU p (pediatrická)  

8r232.d0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 40 TU 8r232.d0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 40 TU  



8r232.d1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 40 TU m (malá) 8r232.d1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 40 TU m (malá)  

8r232.d2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 40 TU p (pediatrická) 8r232.d2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 40 TU p (pediatrická)  

8r232.e0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 50 TU 8r232.e0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 50 TU  

8r232.e1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 50 TU m (malá) 8r232.e1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 50 TU m (malá)  

8r232.e2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 50 TU p (pediatrická) 8r232.e2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 50 TU p (pediatrická)  

8r232.f0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 60 TU 8r232.f0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 60 TU  

8r232.f1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 60 TU m (malá) 8r232.f1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 60 TU m (malá)  

8r232.f2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 60 TU p (pediatrická) 8r232.f2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 60 TU p (pediatrická)  

8r232.g0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 70 TU 8r232.g0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 70 TU  

8r232.g1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 70 TU m (malá) 8r232.g1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 70 TU m (malá)  

8r232.g2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 70 TU p (pediatrická) 8r232.g2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 70 TU p (pediatrická)  

8r232.h0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 80 TU 8r232.h0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 80 TU  

8r232.h1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 80 TU m (malá) 8r232.h1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 80 TU m (malá)  

8r232.h2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 80 TU p (pediatrická) 8r232.h2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 80 TU p (pediatrická)  

8r232.k0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 90 TU 8r232.k0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 90 TU  

8r232.k1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 90 TU m (malá) 8r232.k1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 90 TU m (malá)  

8r232.k2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 90 TU p (pediatrická) 8r232.k2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 90 TU p (pediatrická)  

8r232.l0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 100 TU 8r232.l0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 100 TU  

8r232.l1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 100 TU m (malá) 8r232.l1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 100 TU m (malá)  

8r232.l2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 100 TU p (pediatrická) 8r232.l2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 100 TU p (pediatrická)  

8r232.m0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 200 TU 8r232.m0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 200 TU  

8r232.m1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 200 TU m (malá) 8r232.m1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 200 TU m (malá)  

8r232.m2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 200 TU p (pediatrická) 8r232.m2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 200 TU p (pediatrická)  

8r232.n0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 300 TU 8r232.n0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 300 TU  

8r232.n1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 300 TU m (malá) 8r232.n1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 300 TU m (malá)  

8r232.n2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 300 TU p (pediatrická) 8r232.n2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu resuspendované: 300 TU p (pediatrická)  

8r233.10 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 1 TU 8r233.10 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 1 TU  

8r233.11 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 1 TU m (malá) 8r233.11 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 1 TU m (malá)  

8r233.12 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 1 TU p (pediatrická) 8r233.12 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 1 TU p (pediatrická)  

8r233.20 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 2 TU 8r233.20 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 2 TU  

8r233.21 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 2 TU m (malá) 8r233.21 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 2 TU m (malá)  

8r233.22 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 2 TU p (pediatrická) 8r233.22 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 2 TU p (pediatrická)  

8r233.30 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 3 TU 8r233.30 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 3 TU  

8r233.31 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 3 TU m (malá) 8r233.31 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 3 TU m (malá)  

8r233.32 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 3 TU p (pediatrická) 8r233.32 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 3 TU p (pediatrická)  

8r233.40 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 4 TU 8r233.40 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 4 TU  

8r233.41 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 4 TU m (malá) 8r233.41 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 4 TU m (malá)  

8r233.42 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 4 TU p (pediatrická) 8r233.42 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 4 TU p (pediatrická)  

8r233.50 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 5 TU 8r233.50 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 5 TU  

8r233.51 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 5 TU m (malá) 8r233.51 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 5 TU m (malá)  

8r233.52 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 5 TU p (pediatrická) 8r233.52 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 5 TU p (pediatrická)  

8r233.60 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 6 TU 8r233.60 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 6 TU  

8r233.61 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 6 TU m (malá) 8r233.61 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 6 TU m (malá)  

8r233.62 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 6 TU p (pediatrická) 8r233.62 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 6 TU p (pediatrická)  

8r233.70 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 7 TU 8r233.70 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 7 TU  

8r233.71 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 7 TU m (malá) 8r233.71 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 7 TU m (malá)  

8r233.72 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 7 TU p (pediatrická) 8r233.72 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 7 TU p (pediatrická)  

8r233.80 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 8 TU 8r233.80 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 8 TU  

8r233.81 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 8 TU m (malá) 8r233.81 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 8 TU m (malá)  

8r233.82 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 8 TU p (pediatrická) 8r233.82 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 8 TU p (pediatrická)  



8r233.90 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 9 TU 8r233.90 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 9 TU  

8r233.91 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 9 TU m (malá) 8r233.91 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 9 TU m (malá)  

8r233.92 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 9 TU p (pediatrická) 8r233.92 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 9 TU p (pediatrická)  

8r233.a0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 10 TU 8r233.a0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 10 TU  

8r233.a1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 10 TU m (malá) 8r233.a1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 10 TU m (malá)  

8r233.a2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 10 TU p (pediatrická) 8r233.a2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 10 TU p (pediatrická)  

8r233.b0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 20 TU 8r233.b0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 20 TU  

8r233.b1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 20 TU m (malá) 8r233.b1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 20 TU m (malá)  

8r233.b2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 20 TU p (pediatrická) 8r233.b2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 20 TU p (pediatrická)  

8r233.c0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 30 TU 8r233.c0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 30 TU  

8r233.c1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 30 TU m (malá) 8r233.c1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 30 TU m (malá)  

8r233.c2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 30 TU p (pediatrická) 8r233.c2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 30 TU p (pediatrická)  

8r233.d0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 40 TU 8r233.d0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 40 TU  

8r233.d1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 40 TU m (malá) 8r233.d1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 40 TU m (malá)  

8r233.d2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 40 TU p (pediatrická) 8r233.d2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 40 TU p (pediatrická)  

8r233.e0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 50 TU 8r233.e0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 50 TU  

8r233.e1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 50 TU m (malá) 8r233.e1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 50 TU m (malá)  

8r233.e2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 50 TU p (pediatrická) 8r233.e2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 50 TU p (pediatrická)  

8r233.f0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 60 TU 8r233.f0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 60 TU  

8r233.f1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 60 TU m (malá) 8r233.f1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 60 TU m (malá)  

8r233.f2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 60 TU p (pediatrická) 8r233.f2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 60 TU p (pediatrická)  

8r233.g0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 70 TU 8r233.g0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 70 TU  

8r233.g1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 70 TU m (malá) 8r233.g1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 70 TU m (malá)  

8r233.g2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 70 TU p (pediatrická) 8r233.g2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 70 TU p (pediatrická)  

8r233.h0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 80 TU 8r233.h0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 80 TU  

8r233.h1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 80 TU m (malá) 8r233.h1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 80 TU m (malá)  

8r233.h2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 80 TU p (pediatrická) 8r233.h2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 80 TU p (pediatrická)  

8r233.k0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 90 TU 8r233.k0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 90 TU  

8r233.k1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 90 TU m (malá) 8r233.k1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 90 TU m (malá)  

8r233.k2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 90 TU p (pediatrická) 8r233.k2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 90 TU p (pediatrická)  

8r233.l0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 100 TU 8r233.l0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 100 TU  

8r233.l1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 100 TU m (malá) 8r233.l1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 100 TU m (malá)  

8r233.l2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 100 TU p (pediatrická) 8r233.l2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 100 TU p (pediatrická)  

8r233.m0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 200 TU 8r233.m0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 200 TU  

8r233.m1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 200 TU m (malá) 8r233.m1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 200 TU m (malá)  

8r233.m2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 200 TU p (pediatrická) 8r233.m2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 200 TU p (pediatrická)  

8r233.n0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 300 TU 8r233.n0 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 300 TU  

8r233.n1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 300 TU m (malá) 8r233.n1 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 300 TU m (malá)  

8r233.n2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 300 TU p (pediatrická) 8r233.n2 Transfúzia erytrocytov bez buffy - coatu, resuspendované, autológne: 300 TU p (pediatrická)  

8r234.10 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 1 TU 8r234.10 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 1 TU  

8r234.11 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 1 TU m (malá) 8r234.11 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 1 TU m (malá)  

8r234.12 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 1 TU p (pediatrická) 8r234.12 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 1 TU p (pediatrická)  

8r234.20 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 2 TU 8r234.20 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 2 TU  

8r234.21 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 2 TU m (malá) 8r234.21 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 2 TU m (malá)  

8r234.22 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 2 TU p (pediatrická) 8r234.22 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 2 TU p (pediatrická)  

8r234.30 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 3 TU 8r234.30 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 3 TU  

8r234.31 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 3 TU m (malá) 8r234.31 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 3 TU m (malá)  

8r234.32 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 3 TU p (pediatrická) 8r234.32 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 3 TU p (pediatrická)  

8r234.40 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 4 TU 8r234.40 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 4 TU  

8r234.41 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 4 TU m (malá) 8r234.41 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 4 TU m (malá)  



8r234.42 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 4 TU p (pediatrická) 8r234.42 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 4 TU p (pediatrická)  

8r234.50 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 5 TU 8r234.50 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 5 TU  

8r234.51 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 5 TU m (malá) 8r234.51 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 5 TU m (malá)  

8r234.52 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 5 TU p (pediatrická) 8r234.52 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 5 TU p (pediatrická)  

8r234.60 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 6 TU 8r234.60 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 6 TU  

8r234.61 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 6 TU m (malá) 8r234.61 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 6 TU m (malá)  

8r234.62 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 6 TU p (pediatrická) 8r234.62 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 6 TU p (pediatrická)  

8r234.70 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 7 TU 8r234.70 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 7 TU  

8r234.71 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 7 TU m (malá) 8r234.71 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 7 TU m (malá)  

8r234.72 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 7 TU p (pediatrická) 8r234.72 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 7 TU p (pediatrická)  

8r234.80 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 8 TU 8r234.80 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 8 TU  

8r234.81 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 8 TU m (malá) 8r234.81 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 8 TU m (malá)  

8r234.82 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 8 TU p (pediatrická) 8r234.82 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 8 TU p (pediatrická)  

8r234.90 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 9 TU 8r234.90 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 9 TU  

8r234.91 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 9 TU m (malá) 8r234.91 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 9 TU m (malá)  

8r234.92 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 9 TU p (pediatrická) 8r234.92 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 9 TU p (pediatrická)  

8r234.a0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 10 TU 8r234.a0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 10 TU  

8r234.a1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 10 TU m (malá) 8r234.a1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 10 TU m (malá)  

8r234.a2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 10 TU p (pediatrická) 8r234.a2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 10 TU p (pediatrická)  

8r234.b0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 20 TU 8r234.b0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 20 TU  

8r234.b1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 20 TU m (malá) 8r234.b1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 20 TU m (malá)  

8r234.b2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 20 TU p (pediatrická) 8r234.b2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 20 TU p (pediatrická)  

8r234.c0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 30 TU 8r234.c0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 30 TU  

8r234.c1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 30 TU m (malá) 8r234.c1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 30 TU m (malá)  

8r234.c2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 30 TU p (pediatrická) 8r234.c2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 30 TU p (pediatrická)  

8r234.d0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 40 TU 8r234.d0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 40 TU  

8r234.d1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 40 TU m (malá) 8r234.d1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 40 TU m (malá)  

8r234.d2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 40 TU p (pediatrická) 8r234.d2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 40 TU p (pediatrická)  

8r234.e0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 50 TU 8r234.e0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 50 TU  

8r234.e1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 50 TU m (malá) 8r234.e1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 50 TU m (malá)  

8r234.e2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 50 TU p (pediatrická) 8r234.e2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 50 TU p (pediatrická)  

8r234.f0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 60 TU 8r234.f0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 60 TU  

8r234.f1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 60 TU m (malá) 8r234.f1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 60 TU m (malá)  

8r234.f2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 60 TU p (pediatrická) 8r234.f2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 60 TU p (pediatrická)  

8r234.g0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 70 TU 8r234.g0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 70 TU  

8r234.g1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 70 TU m (malá) 8r234.g1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 70 TU m (malá)  

8r234.g2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 70 TU p (pediatrická) 8r234.g2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 70 TU p (pediatrická)  

8r234.h0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 80 TU 8r234.h0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 80 TU  

8r234.h1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 80 TU m (malá) 8r234.h1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 80 TU m (malá)  

8r234.h2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 80 TU p (pediatrická) 8r234.h2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 80 TU p (pediatrická)  

8r234.k0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 90 TU 8r234.k0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 90 TU  

8r234.k1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 90 TU m (malá) 8r234.k1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 90 TU m (malá)  

8r234.k2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 90 TU p (pediatrická) 8r234.k2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 90 TU p (pediatrická)  

8r234.l0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 100 TU 8r234.l0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 100 TU  

8r234.l1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 100 TU m (malá) 8r234.l1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 100 TU m (malá)  

8r234.l2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 100 TU p (pediatrická) 8r234.l2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 100 TU p (pediatrická)  

8r234.m0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 200 TU 8r234.m0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 200 TU  

8r234.m1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 200 TU m (malá) 8r234.m1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 200 TU m (malá)  

8r234.m2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 200 TU p (pediatrická) 8r234.m2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 200 TU p (pediatrická)  

8r234.n0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 300 TU 8r234.n0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 300 TU  



8r234.n1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 300 TU m (malá) 8r234.n1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 300 TU m (malá)  

8r234.n2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 300 TU p (pediatrická) 8r234.n2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, resuspendované: 300 TU p (pediatrická)  

8r235.10 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 1 TU 8r235.10 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 1 TU  

8r235.11 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 1 TU m (malá) 8r235.11 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 1 TU m (malá)  

8r235.12 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 1 TU p (pediatrická) 8r235.12 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 1 TU p (pediatrická)  

8r235.20 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 2 TU 8r235.20 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 2 TU  

8r235.21 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 2 TU m (malá) 8r235.21 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 2 TU m (malá)  

8r235.22 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 2 TU p (pediatrická) 8r235.22 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 2 TU p (pediatrická)  

8r235.30 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 3 TU 8r235.30 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 3 TU  

8r235.31 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 3 TU m (malá) 8r235.31 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 3 TU m (malá)  

8r235.32 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 3 TU p (pediatrická) 8r235.32 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 3 TU p (pediatrická)  

8r235.40 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 4 TU 8r235.40 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 4 TU  

8r235.41 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 4 TU m (malá) 8r235.41 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 4 TU m (malá)  

8r235.42 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 4 TU p (pediatrická) 8r235.42 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 4 TU p (pediatrická)  

8r235.50 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 5 TU 8r235.50 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 5 TU  

8r235.51 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 5 TU m (malá) 8r235.51 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 5 TU m (malá)  

8r235.52 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 5 TU p (pediatrická) 8r235.52 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 5 TU p (pediatrická)  

8r235.60 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 6 TU 8r235.60 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 6 TU  

8r235.61 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 6 TU m (malá) 8r235.61 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 6 TU m (malá)  

8r235.62 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 6 TU p (pediatrická) 8r235.62 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 6 TU p (pediatrická)  

8r235.70 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 7 TU 8r235.70 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 7 TU  

8r235.71 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 7 TU m (malá) 8r235.71 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 7 TU m (malá)  

8r235.72 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 7 TU p (pediatrická) 8r235.72 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 7 TU p (pediatrická)  

8r235.80 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 8 TU 8r235.80 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 8 TU  

8r235.81 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 8 TU m (malá) 8r235.81 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 8 TU m (malá)  

8r235.82 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 8 TU p (pediatrická) 8r235.82 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 8 TU p (pediatrická)  

8r235.90 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 9 TU 8r235.90 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 9 TU  

8r235.91 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 9 TU m (malá) 8r235.91 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 9 TU m (malá)  

8r235.92 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 9 TU p (pediatrická) 8r235.92 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 9 TU p (pediatrická)  

8r235.a0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 10 TU 8r235.a0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 10 TU  

8r235.a1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 10 TU m (malá) 8r235.a1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 10 TU m (malá)  

8r235.a2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 10 TU p (pediatrická) 8r235.a2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 10 TU p (pediatrická)  

8r235.b0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 20 TU 8r235.b0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 20 TU  

8r235.b1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 20 TU m (malá) 8r235.b1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 20 TU m (malá)  

8r235.b2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 20 TU p (pediatrická) 8r235.b2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 20 TU p (pediatrická)  

8r235.c0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 30 TU 8r235.c0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 30 TU  

8r235.c1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 30 TU m (malá) 8r235.c1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 30 TU m (malá)  

8r235.c2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 30 TU p (pediatrická) 8r235.c2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 30 TU p (pediatrická)  

8r235.d0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 40 TU 8r235.d0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 40 TU  

8r235.d1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 40 TU m (malá) 8r235.d1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 40 TU m (malá)  

8r235.d2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 40 TU p (pediatrická) 8r235.d2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 40 TU p (pediatrická)  

8r235.e0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 50 TU 8r235.e0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 50 TU  

8r235.e1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 50 TU m (malá) 8r235.e1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 50 TU m (malá)  

8r235.e2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 50 TU p (pediatrická) 8r235.e2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 50 TU p (pediatrická)  

8r235.f0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 60 TU 8r235.f0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 60 TU  

8r235.f1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 60 TU m (malá) 8r235.f1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 60 TU m (malá)  

8r235.f2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 60 TU p (pediatrická) 8r235.f2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 60 TU p (pediatrická)  

8r235.g0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 70 TU 8r235.g0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 70 TU  

8r235.g1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 70 TU m (malá) 8r235.g1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 70 TU m (malá)  

8r235.g2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 70 TU p (pediatrická) 8r235.g2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 70 TU p (pediatrická)  



8r235.h0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 80 TU 8r235.h0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 80 TU  

8r235.h1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 80 TU m (malá) 8r235.h1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 80 TU m (malá)  

8r235.h2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 80 TU p (pediatrická) 8r235.h2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 80 TU p (pediatrická)  

8r235.k0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 90 TU 8r235.k0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 90 TU  

8r235.k1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 90 TU m (malá) 8r235.k1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 90 TU m (malá)  

8r235.k2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 90 TU p (pediatrická) 8r235.k2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 90 TU p (pediatrická)  

8r235.l0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 100 TU 8r235.l0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 100 TU  

8r235.l1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 100 TU m (malá) 8r235.l1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 100 TU m (malá)  

8r235.l2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 100 TU p (pediatrická) 8r235.l2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 100 TU p (pediatrická)  

8r235.m0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 200 TU 8r235.m0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 200 TU  

8r235.m1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 200 TU m (malá) 8r235.m1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 200 TU m (malá)  

8r235.m2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 200 TU p (pediatrická) 8r235.m2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 200 TU p (pediatrická)  

8r235.n0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 300 TU 8r235.n0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 300 TU  

8r235.n1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 300 TU m (malá) 8r235.n1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 300 TU m (malá)  

8r235.n2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 300 TU p (pediatrická) 8r235.n2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované: 300 TU p (pediatrická)  

8r236.10 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 1 TU 8r236.10 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 1 TU  

8r236.11 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 1 TU m (malá) 8r236.11 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 1 TU m (malá)  

8r236.12 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 1 TU p (pediatrická) 8r236.12 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 1 TU p (pediatrická)  

8r236.20 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 2 TU 8r236.20 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 2 TU  

8r236.21 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 2 TU m (malá) 8r236.21 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 2 TU m (malá)  

8r236.22 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 2 TU p (pediatrická) 8r236.22 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 2 TU p (pediatrická)  

8r236.30 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 3 TU 8r236.30 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 3 TU  

8r236.31 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 3 TU m (malá) 8r236.31 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 3 TU m (malá)  

8r236.32 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 3 TU p (pediatrická) 8r236.32 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 3 TU p (pediatrická)  

8r236.40 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 4 TU 8r236.40 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 4 TU  

8r236.41 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 4 TU m (malá) 8r236.41 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 4 TU m (malá)  

8r236.42 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 4 TU p (pediatrická) 8r236.42 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 4 TU p (pediatrická)  

8r236.50 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 5 TU 8r236.50 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 5 TU  

8r236.51 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 5 TU m (malá) 8r236.51 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 5 TU m (malá)  

8r236.52 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 5 TU p (pediatrická) 8r236.52 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 5 TU p (pediatrická)  

8r236.60 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 6 TU 8r236.60 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 6 TU  

8r236.61 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 6 TU m (malá) 8r236.61 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 6 TU m (malá)  

8r236.62 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 6 TU p (pediatrická) 8r236.62 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 6 TU p (pediatrická)  

8r236.70 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 7 TU 8r236.70 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 7 TU  

8r236.71 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 7 TU m (malá) 8r236.71 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 7 TU m (malá)  

8r236.72 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 7 TU p (pediatrická) 8r236.72 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 7 TU p (pediatrická)  

8r236.80 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 8 TU 8r236.80 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 8 TU  

8r236.81 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 8 TU m (malá) 8r236.81 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 8 TU m (malá)  

8r236.82 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 8 TU p (pediatrická) 8r236.82 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 8 TU p (pediatrická)  

8r236.90 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 9 TU 8r236.90 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 9 TU  

8r236.91 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 9 TU m (malá) 8r236.91 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 9 TU m (malá)  

8r236.92 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 9 TU p (pediatrická) 8r236.92 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 9 TU p (pediatrická)  

8r236.a0 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 10 TU 8r236.a0 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 10 TU  

8r236.a1 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 10 TU m (malá) 8r236.a1 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 10 TU m (malá)  

8r236.a2 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 10 TU p (pediatrická) 8r236.a2 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 10 TU p (pediatrická)  

8r236.b0 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 20 TU 8r236.b0 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 20 TU  

8r236.b1 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 20 TU m (malá) 8r236.b1 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 20 TU m (malá)  

8r236.b2 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 20 TU p (pediatrická) 8r236.b2 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 20 TU p (pediatrická)  

8r236.c0 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 30 TU 8r236.c0 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 30 TU  

8r236.c1 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 30 TU m (malá) 8r236.c1 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 30 TU m (malá)  



8r236.c2 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 30 TU p (pediatrická) 8r236.c2 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 30 TU p (pediatrická)  

8r236.d0 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 40 TU 8r236.d0 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 40 TU  

8r236.d1 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 40 TU m (malá) 8r236.d1 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 40 TU m (malá)  

8r236.d2 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 40 TU p (pediatrická) 8r236.d2 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 40 TU p (pediatrická)  

8r236.e0 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 50 TU 8r236.e0 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 50 TU  

8r236.e1 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 50 TU m (malá) 8r236.e1 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 50 TU m (malá)  

8r236.e2 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 50 TU p (pediatrická) 8r236.e2 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 50 TU p (pediatrická)  

8r236.f0 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 60 TU 8r236.f0 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 60 TU  

8r236.f1 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 60 TU m (malá) 8r236.f1 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 60 TU m (malá)  

8r236.f2 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 60 TU p (pediatrická) 8r236.f2 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 60 TU p (pediatrická)  

8r236.g0 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 70 TU 8r236.g0 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 70 TU  

8r236.g1 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 70 TU m (malá) 8r236.g1 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 70 TU m (malá)  

8r236.g2 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 70 TU p (pediatrická) 8r236.g2 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 70 TU p (pediatrická)  

8r236.h0 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 80 TU 8r236.h0 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 80 TU  

8r236.h1 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 80 TU m (malá) 8r236.h1 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 80 TU m (malá)  

8r236.h2 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 80 TU p (pediatrická) 8r236.h2 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 80 TU p (pediatrická)  

8r236.k0 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 90 TU 8r236.k0 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 90 TU  

8r236.k1 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 90 TU m (malá) 8r236.k1 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 90 TU m (malá)  

8r236.k2 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 90 TU p (pediatrická) 8r236.k2 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 90 TU p (pediatrická)  

8r236.l0 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 100 TU 8r236.l0 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 100 TU  

8r236.l1 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 100 TU m (malá) 8r236.l1 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 100 TU m (malá)  

8r236.l2 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 100 TU p (pediatrická) 8r236.l2 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 100 TU p (pediatrická)  

8r236.m0 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 200 TU 8r236.m0 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 200 TU  

8r236.m1 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 200 TU m (malá) 8r236.m1 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 200 TU m (malá)  

8r236.m2 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 200 TU p (pediatrická) 8r236.m2 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 200 TU p (pediatrická)  

8r236.n0 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 300 TU 8r236.n0 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 300 TU  

8r236.n1 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 300 TU m (malá) 8r236.n1 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 300 TU m (malá)  

8r236.n2 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 300 TU p (pediatrická) 8r236.n2 Transfúzia erytrocytov, 3x preprané: 300 TU p (pediatrická)  

8r237.10 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 1 TU 8r237.10 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 1 TU  

8r237.11 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 1 TU m (malá) 8r237.11 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 1 TU m (malá)  

8r237.12 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 1 TU p (pediatrická) 8r237.12 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 1 TU p (pediatrická)  

8r237.20 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 2 TU 8r237.20 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 2 TU  

8r237.21 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 2 TU m (malá) 8r237.21 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 2 TU m (malá)  

8r237.22 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 2 TU p (pediatrická) 8r237.22 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 2 TU p (pediatrická)  

8r237.30 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 3 TU 8r237.30 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 3 TU  

8r237.31 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 3 TU m (malá) 8r237.31 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 3 TU m (malá)  

8r237.32 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 3 TU p (pediatrická) 8r237.32 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 3 TU p (pediatrická)  

8r237.40 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 4 TU 8r237.40 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 4 TU  

8r237.41 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 4 TU m (malá) 8r237.41 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 4 TU m (malá)  

8r237.42 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 4 TU p (pediatrická) 8r237.42 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 4 TU p (pediatrická)  

8r237.50 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 5 TU 8r237.50 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 5 TU  

8r237.51 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 5 TU m (malá) 8r237.51 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 5 TU m (malá)  

8r237.52 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 5 TU p (pediatrická) 8r237.52 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 5 TU p (pediatrická)  

8r237.60 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 6 TU 8r237.60 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 6 TU  

8r237.61 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 6 TU m (malá) 8r237.61 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 6 TU m (malá)  

8r237.62 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 6 TU p (pediatrická) 8r237.62 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 6 TU p (pediatrická)  

8r237.70 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 7 TU 8r237.70 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 7 TU  

8r237.71 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 7 TU m (malá) 8r237.71 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 7 TU m (malá)  

8r237.72 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 7 TU p (pediatrická) 8r237.72 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 7 TU p (pediatrická)  

8r237.80 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 8 TU 8r237.80 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 8 TU  



8r237.81 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 8 TU m (malá) 8r237.81 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 8 TU m (malá)  

8r237.82 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 8 TU p (pediatrická) 8r237.82 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 8 TU p (pediatrická)  

8r237.90 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 9 TU 8r237.90 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 9 TU  

8r237.91 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 9 TU m (malá) 8r237.91 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 9 TU m (malá)  

8r237.92 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 9 TU p (pediatrická) 8r237.92 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 9 TU p (pediatrická)  

8r237.a0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 10 TU 8r237.a0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 10 TU  

8r237.a1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 10 TU m (malá) 8r237.a1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 10 TU m (malá)  

8r237.a2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 10 TU p (pediatrická) 8r237.a2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 10 TU p (pediatrická)  

8r237.b0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 20 TU 8r237.b0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 20 TU  

8r237.b1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 20 TU m (malá) 8r237.b1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 20 TU m (malá)  

8r237.b2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 20 TU p (pediatrická) 8r237.b2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 20 TU p (pediatrická)  

8r237.c0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 30 TU 8r237.c0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 30 TU  

8r237.c1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 30 TU m (malá) 8r237.c1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 30 TU m (malá)  

8r237.c2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 30 TU p (pediatrická) 8r237.c2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 30 TU p (pediatrická)  

8r237.d0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 40 TU 8r237.d0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 40 TU  

8r237.d1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 40 TU m (malá) 8r237.d1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 40 TU m (malá)  

8r237.d2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 40 TU p (pediatrická) 8r237.d2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 40 TU p (pediatrická)  

8r237.e0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 50 TU 8r237.e0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 50 TU  

8r237.e1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 50 TU m (malá) 8r237.e1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 50 TU m (malá)  

8r237.e2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 50 TU p (pediatrická) 8r237.e2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 50 TU p (pediatrická)  

8r237.f0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 60 TU 8r237.f0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 60 TU  

8r237.f1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 60 TU m (malá) 8r237.f1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 60 TU m (malá)  

8r237.f2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 60 TU p (pediatrická) 8r237.f2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 60 TU p (pediatrická)  

8r237.g0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 70 TU 8r237.g0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 70 TU  

8r237.g1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 70 TU m (malá) 8r237.g1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 70 TU m (malá)  

8r237.g2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 70 TU p (pediatrická) 8r237.g2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 70 TU p (pediatrická)  

8r237.h0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 80 TU 8r237.h0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 80 TU  

8r237.h1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 80 TU m (malá) 8r237.h1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 80 TU m (malá)  

8r237.h2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 80 TU p (pediatrická) 8r237.h2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 80 TU p (pediatrická)  

8r237.k0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 90 TU 8r237.k0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 90 TU  

8r237.k1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 90 TU m (malá) 8r237.k1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 90 TU m (malá)  

8r237.k2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 90 TU p (pediatrická) 8r237.k2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 90 TU p (pediatrická)  

8r237.l0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 100 TU 8r237.l0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 100 TU  

8r237.l1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 100 TU m (malá) 8r237.l1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 100 TU m (malá)  

8r237.l2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 100 TU p (pediatrická) 8r237.l2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 100 TU p (pediatrická)  

8r237.m0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 200 TU 8r237.m0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 200 TU  

8r237.m1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 200 TU m (malá) 8r237.m1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 200 TU m (malá)  

8r237.m2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 200 TU p (pediatrická) 8r237.m2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 200 TU p (pediatrická)  

8r237.n0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 300 TU 8r237.n0 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 300 TU  

8r237.n1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 300 TU m (malá) 8r237.n1 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 300 TU m (malá)  

8r237.n2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 300 TU p (pediatrická) 8r237.n2 Transfúzia erytrocytov, deleukotizované, 3x preprané: 300 TU p (pediatrická)  

8r238.10 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 1 TU 8r238.10 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 1 TU  

8r238.11 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 1 TU m (malá) 8r238.11 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 1 TU m (malá)  

8r238.12 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 1 TU p (pediatrická) 8r238.12 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 1 TU p (pediatrická)  

8r238.20 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 2 TU 8r238.20 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 2 TU  

8r238.21 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 2 TU m (malá) 8r238.21 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 2 TU m (malá)  

8r238.22 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 2 TU p (pediatrická) 8r238.22 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 2 TU p (pediatrická)  

8r238.30 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 3 TU 8r238.30 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 3 TU  

8r238.31 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 3 TU m (malá) 8r238.31 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 3 TU m (malá)  

8r238.32 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 3 TU p (pediatrická) 8r238.32 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 3 TU p (pediatrická)  



8r238.40 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 4 TU 8r238.40 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 4 TU  

8r238.41 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 4 TU m (malá) 8r238.41 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 4 TU m (malá)  

8r238.42 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 4 TU p (pediatrická) 8r238.42 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 4 TU p (pediatrická)  

8r238.50 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 5 TU 8r238.50 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 5 TU  

8r238.51 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 5 TU m (malá) 8r238.51 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 5 TU m (malá)  

8r238.52 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 5 TU p (pediatrická) 8r238.52 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 5 TU p (pediatrická)  

8r238.60 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 6 TU 8r238.60 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 6 TU  

8r238.61 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 6 TU m (malá) 8r238.61 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 6 TU m (malá)  

8r238.62 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 6 TU p (pediatrická) 8r238.62 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 6 TU p (pediatrická)  

8r238.70 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 7 TU 8r238.70 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 7 TU  

8r238.71 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 7 TU m (malá) 8r238.71 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 7 TU m (malá)  

8r238.72 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 7 TU p (pediatrická) 8r238.72 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 7 TU p (pediatrická)  

8r238.80 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 8 TU 8r238.80 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 8 TU  

8r238.81 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 8 TU m (malá) 8r238.81 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 8 TU m (malá)  

8r238.82 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 8 TU p (pediatrická) 8r238.82 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 8 TU p (pediatrická)  

8r238.90 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 9 TU 8r238.90 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 9 TU  

8r238.91 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 9 TU m (malá) 8r238.91 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 9 TU m (malá)  

8r238.92 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 9 TU p (pediatrická) 8r238.92 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 9 TU p (pediatrická)  

8r238.a0 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 10 TU 8r238.a0 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 10 TU  

8r238.a1 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 10 TU m (malá) 8r238.a1 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 10 TU m (malá)  

8r238.a2 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 10 TU p (pediatrická) 8r238.a2 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 10 TU p (pediatrická)  

8r238.b0 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 20 TU 8r238.b0 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 20 TU  

8r238.b1 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 20 TU m (malá) 8r238.b1 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 20 TU m (malá)  

8r238.b2 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 20 TU p (pediatrická) 8r238.b2 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 20 TU p (pediatrická)  

8r238.c0 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 30 TU 8r238.c0 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 30 TU  

8r238.c1 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 30 TU m (malá) 8r238.c1 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 30 TU m (malá)  

8r238.c2 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 30 TU p (pediatrická) 8r238.c2 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 30 TU p (pediatrická)  

8r238.d0 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 40 TU 8r238.d0 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 40 TU  

8r238.d1 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 40 TU m (malá) 8r238.d1 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 40 TU m (malá)  

8r238.d2 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 40 TU p (pediatrická) 8r238.d2 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 40 TU p (pediatrická)  

8r238.e0 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 50 TU 8r238.e0 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 50 TU  

8r238.e1 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 50 TU m (malá) 8r238.e1 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 50 TU m (malá)  

8r238.e2 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 50 TU p (pediatrická) 8r238.e2 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 50 TU p (pediatrická)  

8r238.f0 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 60 TU 8r238.f0 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 60 TU  

8r238.f1 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 60 TU m (malá) 8r238.f1 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 60 TU m (malá)  

8r238.f2 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 60 TU p (pediatrická) 8r238.f2 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 60 TU p (pediatrická)  

8r238.g0 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 70 TU 8r238.g0 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 70 TU  

8r238.g1 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 70 TU m (malá) 8r238.g1 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 70 TU m (malá)  

8r238.g2 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 70 TU p (pediatrická) 8r238.g2 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 70 TU p (pediatrická)  

8r238.h0 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 80 TU 8r238.h0 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 80 TU  

8r238.h1 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 80 TU m (malá) 8r238.h1 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 80 TU m (malá)  

8r238.h2 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 80 TU p (pediatrická) 8r238.h2 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 80 TU p (pediatrická)  

8r238.k0 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 90 TU 8r238.k0 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 90 TU  

8r238.k1 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 90 TU m (malá) 8r238.k1 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 90 TU m (malá)  

8r238.k2 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 90 TU p (pediatrická) 8r238.k2 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 90 TU p (pediatrická)  

8r238.l0 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 100 TU 8r238.l0 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 100 TU  

8r238.l1 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 100 TU m (malá) 8r238.l1 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 100 TU m (malá)  

8r238.l2 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 100 TU p (pediatrická) 8r238.l2 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 100 TU p (pediatrická)  

8r238.m0 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 200 TU 8r238.m0 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 200 TU  

8r238.m1 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 200 TU m (malá) 8r238.m1 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 200 TU m (malá)  



8r238.m2 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 200 TU p (pediatrická) 8r238.m2 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 200 TU p (pediatrická)  

8r238.n0 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 300 TU 8r238.n0 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 300 TU  

8r238.n1 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 300 TU m (malá) 8r238.n1 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 300 TU m (malá)  

8r238.n2 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 300 TU p (pediatrická) 8r238.n2 Transfúzia erytrocytov 0, deleukotizované, v AB plazme: 300 TU p (pediatrická)  

8r23a.1 Erytrocyty - odber autológny 8r23a.1 Erytrocyty - odber autológny  

8r23a.2 Erytrocyty - aferéza autológna 8r23a.2 Erytrocyty - aferéza autológna  

8r23a.3 Erytrocyty - kryokonzervácia 8r23a.3 Erytrocyty - kryokonzervácia  

8r240.1 Transfúzia trombocytov z celej krvi: 1 TU 8r240.1 Transfúzia trombocytov z celej krvi: 1 TU  

8r240.2 Transfúzia trombocytov z celej krvi: 2 TU 8r240.2 Transfúzia trombocytov z celej krvi: 2 TU  

8r240.3 Transfúzia trombocytov z celej krvi: 3 TU 8r240.3 Transfúzia trombocytov z celej krvi: 3 TU  

8r240.4 Transfúzia trombocytov z celej krvi: 4 TU 8r240.4 Transfúzia trombocytov z celej krvi: 4 TU  

8r240.5 Transfúzia trombocytov z celej krvi: 5 TU 8r240.5 Transfúzia trombocytov z celej krvi: 5 TU  

8r240.6 Transfúzia trombocytov z celej krvi: 6 TU 8r240.6 Transfúzia trombocytov z celej krvi: 6 TU  

8r240.7 Transfúzia trombocytov z celej krvi: 7 TU 8r240.7 Transfúzia trombocytov z celej krvi: 7 TU  

8r240.8 Transfúzia trombocytov z celej krvi: 8 TU 8r240.8 Transfúzia trombocytov z celej krvi: 8 TU  

8r240.9 Transfúzia trombocytov z celej krvi: 9 TU 8r240.9 Transfúzia trombocytov z celej krvi: 9 TU  

8r240.a Transfúzia trombocytov z celej krvi: 10 TU 8r240.a Transfúzia trombocytov z celej krvi: 10 TU  

8r240.b Transfúzia trombocytov z celej krvi: 20 TU 8r240.b Transfúzia trombocytov z celej krvi: 20 TU  

8r240.c Transfúzia trombocytov z celej krvi: 30 TU 8r240.c Transfúzia trombocytov z celej krvi: 30 TU  

8r240.d Transfúzia trombocytov z celej krvi: 40 TU 8r240.d Transfúzia trombocytov z celej krvi: 40 TU  

8r240.e Transfúzia trombocytov z celej krvi: 50 TU 8r240.e Transfúzia trombocytov z celej krvi: 50 TU  

8r240.f Transfúzia trombocytov z celej krvi: 60 TU 8r240.f Transfúzia trombocytov z celej krvi: 60 TU  

8r240.g Transfúzia trombocytov z celej krvi: 70 TU 8r240.g Transfúzia trombocytov z celej krvi: 70 TU  

8r240.h Transfúzia trombocytov z celej krvi: 80 TU 8r240.h Transfúzia trombocytov z celej krvi: 80 TU  

8r240.k Transfúzia trombocytov z celej krvi: 90 TU 8r240.k Transfúzia trombocytov z celej krvi: 90 TU  

8r240.l Transfúzia trombocytov z celej krvi: 100 TU 8r240.l Transfúzia trombocytov z celej krvi: 100 TU  

8r240.m Transfúzia trombocytov z celej krvi: 200 TU 8r240.m Transfúzia trombocytov z celej krvi: 200 TU  

8r241.3 Transfúzia trombocytov z celej krvi: poolované z 3 TU celej krvi 8r241.3 Transfúzia trombocytov z celej krvi, poolované: 3 TU  2)

8r241.4 Transfúzia trombocytov z celej krvi: poolované z 4 TU celej krvi 8r241.4 Transfúzia trombocytov z celej krvi, poolované: 4 TU  2)

8r241.5 Transfúzia trombocytov z celej krvi: poolované z 5 TU celej krvi 8r241.5 Transfúzia trombocytov z celej krvi, poolované: 5 TU  2)

8r241.6 Transfúzia trombocytov z celej krvi: poolované z 6 TU celej krvi 8r241.6 Transfúzia trombocytov z celej krvi, poolované: 6 TU  2)

8r241.7 Transfúzia trombocytov z celej krvi: poolované z 7 TU celej krvi 8r241.7 Transfúzia trombocytov z celej krvi, poolované: 7 TU  2)

8r241.8 Transfúzia trombocytov z celej krvi: poolované z 8 TU celej krvi 8r241.8 Transfúzia trombocytov z celej krvi, poolované: 8 TU  2)

8r241.x Transfúzia trombocytov z celej krvi: poolované z viac ako 8 TU celej krvi 8r241.x Transfúzia trombocytov z celej krvi, poolované: viac ako 8 TU  2)

8r242.3 Transfúzia trombocytov z celej krvi: poolované z 3 TU celej krvi: deleukotizované 8r242.3 Transfúzia trombocytov z celej krvi, poolované, deleukotizované: 3 TU  2)

8r242.4 Transfúzia trombocytov z celej krvi: poolované z 4 TU celej krvi: deleukotizované 8r242.4 Transfúzia trombocytov z celej krvi, poolované, deleukotizované: 4 TU  2)

8r242.5 Transfúzia trombocytov z celej krvi: poolované z 5 TU celej krvi: deleukotizované 8r242.5 Transfúzia trombocytov z celej krvi, poolované, deleukotizované: 5 TU  2)

8r242.6 Transfúzia trombocytov z celej krvi: poolované z 6 TU celej krvi: deleukotizované 8r242.6 Transfúzia trombocytov z celej krvi, poolované, deleukotizované: 6 TU  2)

8r242.7 Transfúzia trombocytov z celej krvi: poolované z 7 TU celej krvi: deleukotizované 8r242.7 Transfúzia trombocytov z celej krvi, poolované, deleukotizované: 7 TU  2)

8r242.8 Transfúzia trombocytov z celej krvi: poolované z 8 TU celej krvi: deleukotizované 8r242.8 Transfúzia trombocytov z celej krvi, poolované, deleukotizované: 8 TU  2)

8r242.x Transfúzia trombocytov z celej krvi: poolované z viac ako 8 TU celej krvi: deleukotizované 8r242.x Transfúzia trombocytov z celej krvi, poolované, deleukotizované: viac ako 8 TU  2)

8r243.3 Transfúzia trombocytov z celej krvi: resuspendované:  z 3 TU celej krvi 8r243.3 Transfúzia trombocytov z celej krvi, resuspendované: 3 TU  2)

8r243.4 Transfúzia trombocytov z celej krvi: resuspendované:  z 4 TU celej krvi 8r243.4 Transfúzia trombocytov z celej krvi, resuspendované: 4 TU  2)

8r243.5 Transfúzia trombocytov z celej krvi: resuspendované:  z 5 TU celej krvi 8r243.5 Transfúzia trombocytov z celej krvi, resuspendované: 5 TU  2)

8r243.6 Transfúzia trombocytov z celej krvi: resuspendované:  z 6 TU celej krvi 8r243.6 Transfúzia trombocytov z celej krvi, resuspendované: 6 TU  2)

8r243.7 Transfúzia trombocytov z celej krvi: resuspendované:  z 7 TU celej krvi 8r243.7 Transfúzia trombocytov z celej krvi, resuspendované: 7 TU  2)

8r243.8 Transfúzia trombocytov z celej krvi: resuspendované:  z 8 TU celej krvi 8r243.8 Transfúzia trombocytov z celej krvi, resuspendované: 8 TU  2)

8r243.x Transfúzia trombocytov z celej krvi: resuspendované:  z viac ako 8 TU celej krvi 8r243.x Transfúzia trombocytov z celej krvi, resuspendované: viac ako 8 TU  2)

8r24a.1 Transfúzia trombocytov z aferézy: 1 TU (koncentrát) 8r24a.1 Transfúzia trombocytov z aferézy: 1 TU (konc.)  2)

8r24a.2 Transfúzia trombocytov z aferézy: 2 TU (koncentrát) 8r24a.2 Transfúzia trombocytov z aferézy: 2 TU (konc.)  2)



8r24a.3 Transfúzia trombocytov z aferézy: 3 TU (koncentrát) 8r24a.3 Transfúzia trombocytov z aferézy: 3 TU (konc.)  2)

8r24a.4 Transfúzia trombocytov z aferézy: 4 TU (koncentrát) 8r24a.4 Transfúzia trombocytov z aferézy: 4 TU (konc.)  2)

8r24a.5 Transfúzia trombocytov z aferézy: 5 TU (koncentrát) 8r24a.5 Transfúzia trombocytov z aferézy: 5 TU (konc.)  2)

8r24a.6 Transfúzia trombocytov z aferézy: 6 TU (koncentrát) 8r24a.6 Transfúzia trombocytov z aferézy: 6 TU (konc.)  2)

8r24a.7 Transfúzia trombocytov z aferézy: 7 TU (koncentrát) 8r24a.7 Transfúzia trombocytov z aferézy: 7 TU (konc.)  2)

8r24a.8 Transfúzia trombocytov z aferézy: 8 TU (koncentrát) 8r24a.8 Transfúzia trombocytov z aferézy: 8 TU (konc.)  2)

8r24a.9 Transfúzia trombocytov z aferézy: 9 TU (koncentrát) 8r24a.9 Transfúzia trombocytov z aferézy: 9 TU (konc.)  2)

8r24a.a Transfúzia trombocytov z aferézy: 10 TU (koncentrát) 8r24a.a Transfúzia trombocytov z aferézy: 10 TU (konc.)  2)

8r24a.b Transfúzia trombocytov z aferézy: 20 TU (koncentrát) 8r24a.b Transfúzia trombocytov z aferézy: 20 TU (konc.)  2)

8r24a.c Transfúzia trombocytov z aferézy: 30 TU (koncentrát) 8r24a.c Transfúzia trombocytov z aferézy: 30 TU (konc.)  2)

8r24a.d Transfúzia trombocytov z aferézy: 40 TU (koncentrát) 8r24a.d Transfúzia trombocytov z aferézy: 40 TU (konc.)  2)

8r24a.e Transfúzia trombocytov z aferézy: 50 TU (koncentrát) 8r24a.e Transfúzia trombocytov z aferézy: 50 TU (konc.)  2)

8r24a.f Transfúzia trombocytov z aferézy: 60 TU (koncentrát) 8r24a.f Transfúzia trombocytov z aferézy: 60 TU (konc.)  2)

8r24a.g Transfúzia trombocytov z aferézy: 70 TU (koncentrát) 8r24a.g Transfúzia trombocytov z aferézy: 70 TU (konc.)  2)

8r24a.h Transfúzia trombocytov z aferézy: 80 TU (koncentrát) 8r24a.h Transfúzia trombocytov z aferézy: 80 TU (konc.)  2)

8r24a.k Transfúzia trombocytov z aferézy: 90 TU (koncentrát) 8r24a.k Transfúzia trombocytov z aferézy: 90 TU (konc.)  2)

8r24a.l Transfúzia trombocytov z aferézy: 100 TU (koncentrát) 8r24a.l Transfúzia trombocytov z aferézy: 100 TU (konc.)  2)

8r24a.m Transfúzia trombocytov z aferézy: 200 TU (koncentrát) 8r24a.m Transfúzia trombocytov z aferézy: 200 TU (konc.)  2)

8r24b.1 Transfúzia trombocytov z aferézy, deleukotizované: 1 TU (koncentrát) 8r24b.1 Transfúzia trombocytov z aferézy, deleukotizované: 1 TU (konc.)  2)

8r24b.2 Transfúzia trombocytov z aferézy, deleukotizované: 2 TU (koncentrát) 8r24b.2 Transfúzia trombocytov z aferézy, deleukotizované: 2 TU (konc.)  2)

8r24b.3 Transfúzia trombocytov z aferézy, deleukotizované: 3 TU (koncentrát) 8r24b.3 Transfúzia trombocytov z aferézy, deleukotizované: 3 TU (konc.)  2)

8r24b.4 Transfúzia trombocytov z aferézy, deleukotizované: 4 TU (koncentrát) 8r24b.4 Transfúzia trombocytov z aferézy, deleukotizované: 4 TU (konc.)  2)

8r24b.5 Transfúzia trombocytov z aferézy, deleukotizované: 5 TU (koncentrát) 8r24b.5 Transfúzia trombocytov z aferézy, deleukotizované: 5 TU (konc.)  2)

8r24b.6 Transfúzia trombocytov z aferézy, deleukotizované: 6 TU (koncentrát) 8r24b.6 Transfúzia trombocytov z aferézy, deleukotizované: 6 TU (konc.)  2)

8r24b.7 Transfúzia trombocytov z aferézy, deleukotizované: 7 TU (koncentrát) 8r24b.7 Transfúzia trombocytov z aferézy, deleukotizované: 7 TU (konc.)  2)

8r24b.8 Transfúzia trombocytov z aferézy, deleukotizované: 8 TU (koncentrát) 8r24b.8 Transfúzia trombocytov z aferézy, deleukotizované: 8 TU (konc.)  2)

8r24b.9 Transfúzia trombocytov z aferézy, deleukotizované: 9 TU (koncentrát) 8r24b.9 Transfúzia trombocytov z aferézy, deleukotizované: 9 TU (konc.)  2)

8r24b.a Transfúzia trombocytov z aferézy, deleukotizované: 10 TU (koncentrát) 8r24b.a Transfúzia trombocytov z aferézy, deleukotizované: 10 TU (konc.)  2)

8r24b.b Transfúzia trombocytov z aferézy, deleukotizované: 20 TU (koncentrát) 8r24b.b Transfúzia trombocytov z aferézy, deleukotizované: 20 TU (konc.)  2)

8r24b.c Transfúzia trombocytov z aferézy, deleukotizované: 30 TU (koncentrát) 8r24b.c Transfúzia trombocytov z aferézy, deleukotizované: 30 TU (konc.)  2)

8r24b.d Transfúzia trombocytov z aferézy, deleukotizované: 40 TU (koncentrát) 8r24b.d Transfúzia trombocytov z aferézy, deleukotizované: 40 TU (konc.)  2)

8r24b.e Transfúzia trombocytov z aferézy, deleukotizované: 50 TU (koncentrát) 8r24b.e Transfúzia trombocytov z aferézy, deleukotizované: 50 TU (konc.)  2)

8r24b.f Transfúzia trombocytov z aferézy, deleukotizované: 60 TU (koncentrát) 8r24b.f Transfúzia trombocytov z aferézy, deleukotizované: 60 TU (konc.)  2)

8r24b.g Transfúzia trombocytov z aferézy, deleukotizované: 70 TU (koncentrát) 8r24b.g Transfúzia trombocytov z aferézy, deleukotizované: 70 TU (konc.)  2)

8r24b.h Transfúzia trombocytov z aferézy, deleukotizované: 80 TU (koncentrát) 8r24b.h Transfúzia trombocytov z aferézy, deleukotizované: 80 TU (konc.)  2)

8r24b.k Transfúzia trombocytov z aferézy, deleukotizované: 90 TU (koncentrát) 8r24b.k Transfúzia trombocytov z aferézy, deleukotizované: 90 TU (konc.)  2)

8r24b.l Transfúzia trombocytov z aferézy, deleukotizované: 100 TU (koncentrát) 8r24b.l Transfúzia trombocytov z aferézy, deleukotizované: 100 TU (konc.)  2)

8r24b.m Transfúzia trombocytov z aferézy, deleukotizované: 200 TU (koncentrát) 8r24b.m Transfúzia trombocytov z aferézy, deleukotizované: 200 TU (konc.)  2)

8r24c.1
Transfúzia trombocytov špecifických pre pacienta, HLA-typované: 1 trombocytový koncentrát 

špecifický pre pacienta
8r24c.1 Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované: 1 TU (konc.)  2)

8r24c.2
Transfúzia trombocytov špecifických pre pacienta, HLA-typované: 2 trombocytové koncentráty 

špecifický pre pacienta
8r24c.2 Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované: 2 TU (konc.)  2)

8r24c.3
Transfúzia trombocytov špecifických pre pacienta, HLA-typované: 3 trombocytové koncentráty 

špecifické pre pacienta
8r24c.3 Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované: 3 TU (konc.)  2)

8r24c.4
Transfúzia trombocytov špecifických pre pacienta, HLA-typované: 4 trombocytové koncentráty 

špecifické pre pacienta
8r24c.4 Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované: 4 TU (konc.)  2)

8r24c.5
Transfúzia trombocytov špecifických pre pacienta, HLA-typované: 5 trombocytových koncentrátov 

špecifických pre pacienta
8r24c.5 Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované: 5 TU (konc.)  2)

8r24c.6
Transfúzia trombocytov špecifických pre pacienta, HLA-typované: 6 trombocytových koncentrátov 

špecifických pre pacienta
8r24c.6 Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované: 6 TU (konc.)  2)

8r24c.7
Transfúzia trombocytov špecifických pre pacienta, HLA-typované: 7 trombocytových koncentrátov 

špecifických pre pacienta
8r24c.7 Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované: 7 TU (konc.)  2)



8r24c.8
Transfúzia trombocytov špecifických pre pacienta, HLA-typované: 8 trombocytových koncentrátov 

špecifických pre pacienta
8r24c.8 Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované: 8 TU (konc.)  2)

8r24c.9
Transfúzia trombocytov špecifických pre pacienta, HLA-typované: 9 trombocytových koncentrátov 

špecifických pre pacienta
8r24c.9 Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované: 9 TU (konc.)  2)

8r24c.a
Transfúzia trombocytov špecifických pre pacienta, HLA-typované: 10 trombocytových koncentrátov 

špecifických pre pacienta
8r24c.a Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované: 10 TU (konc.)  2)

8r24c.b
Transfúzia trombocytov špecifických pre pacienta, HLA-typované: 20 trombocytových koncentrátov 

špecifických pre pacienta
8r24c.b Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované: 20 TU (konc.)  2)

8r24c.c
Transfúzia trombocytov špecifických pre pacienta, HLA-typované: 30 trombocytových koncentrátov 

špecifických pre pacienta
8r24c.c Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované: 30 TU (konc.)  2)

8r24c.d
Transfúzia trombocytov špecifických pre pacienta, HLA-typované: 40 trombocytových koncentrátov 

špecifických pre pacienta
8r24c.d Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované: 40 TU (konc.)  2)

8r24c.e
Transfúzia trombocytov špecifických pre pacienta, HLA-typované: 50 trombocytových koncentrátov 

špecifických pre pacienta
8r24c.e Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované: 50 TU (konc.)  2)

8r24c.f
Transfúzia trombocytov špecifických pre pacienta, HLA-typované: 60 trombocytových koncentrátov 

špecifických pre pacienta
8r24c.f Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované: 60 TU (konc.)  2)

8r24c.g
Transfúzia trombocytov špecifických pre pacienta, HLA-typované: 70 trombocytových koncentrátov 

špecifických pre pacienta
8r24c.g Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované: 70 TU (konc.)  2)

8r24c.h
Transfúzia trombocytov špecifických pre pacienta, HLA-typované: 80 trombocytových koncentrátov 

špecifických pre pacienta
8r24c.h Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované: 80 TU (konc.)  2)

8r24c.k
Transfúzia trombocytov špecifických pre pacienta, HLA-typované: 90 trombocytových koncentrátov 

špecifických pre pacienta
8r24c.k Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované: 90 TU (konc.)  2)

8r24c.l
Transfúzia trombocytov špecifických pre pacienta, HLA-typované: 100 trombocytových koncentrátov 

špecifických pre pacienta
8r24c.l Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované: 100 TU (konc.)  2)

8r24c.m
Transfúzia trombocytov špecifických pre pacienta, HLA-typované: 200 trombocytových koncentrátov 

špecifických pre pacienta
8r24c.m Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované: 200 TU (konc.)  2)

8r24d.1 Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované, deleukotizované: 1 TU (koncentrát) 8r24d.1 Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované, deleukotizované: 1 TU (konc.)  2)

8r24d.2 Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované, deleukotizované: 2 TU (koncentrát) 8r24d.2 Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované, deleukotizované: 2 TU (konc.)  2)

8r24d.3 Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované, deleukotizované: 3 TU (koncentrát) 8r24d.3 Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované, deleukotizované: 3 TU (konc.)  2)

8r24d.4 Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované, deleukotizované: 4 TU (koncentrát) 8r24d.4 Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované, deleukotizované: 4 TU (konc.)  2)

8r24d.5 Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované, deleukotizované: 5 TU (koncentrát) 8r24d.5 Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované, deleukotizované: 5 TU (konc.)  2)

8r24d.6 Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované, deleukotizované: 6 TU (koncentrát) 8r24d.6 Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované, deleukotizované: 6 TU (konc.)  2)

8r24d.7 Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované, deleukotizované: 7 TU (koncentrát) 8r24d.7 Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované, deleukotizované: 7 TU (konc.)  2)

8r24d.8 Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované, deleukotizované: 8 TU (koncentrát) 8r24d.8 Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované, deleukotizované: 8 TU (konc.)  2)

8r24d.9 Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované, deleukotizované: 9 TU (koncentrát) 8r24d.9 Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované, deleukotizované: 9 TU (konc.)  2)

8r24d.a Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované, deleukotizované: 10 TU (koncentrát) 8r24d.a Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované, deleukotizované: 10 TU (konc.)  2)

8r24d.b Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované, deleukotizované: 20 TU (koncentrát) 8r24d.b Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované, deleukotizované: 20 TU (konc.)  2)

8r24d.c Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované, deleukotizované: 30 TU (koncentrát) 8r24d.c Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované, deleukotizované: 30 TU (konc.)  2)

8r24d.d Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované, deleukotizované: 40 TU (koncentrát) 8r24d.d Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované, deleukotizované: 40 TU (konc.)  2)

8r24d.e Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované, deleukotizované: 50 TU (koncentrát) 8r24d.e Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované, deleukotizované: 50 TU (konc.)  2)

8r24d.f Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované, deleukotizované: 60 TU (koncentrát) 8r24d.f Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované, deleukotizované: 60 TU (konc.)  2)

8r24d.g Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované, deleukotizované: 70 TU (koncentrát) 8r24d.g Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované, deleukotizované: 70 TU (konc.)  2)

8r24d.h Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované, deleukotizované: 80 TU (koncentrát) 8r24d.h Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované, deleukotizované: 80 TU (konc.)  2)

8r24d.k Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované, deleukotizované: 90 TU (koncentrát) 8r24d.k Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované, deleukotizované: 90 TU (konc.)  2)

8r24d.l Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované, deleukotizované: 100 TU (koncentrát) 8r24d.l Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované, deleukotizované: 100 TU (konc.)  2)

8r24d.m Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované, deleukotizované: 200 TU (koncentrát) 8r24d.m Transfúzia trombocytov z aferézy, HLA typované, deleukotizované: 200 TU (konc.)  2)

8r250.10 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 1 TU 8r250.10 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 1 TU  

8r250.11 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 1 TU m (malá) 8r250.11 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 1 TU m (malá)  

8r250.12 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 1 TU p (pediatrická) 8r250.12 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 1 TU p (pediatrická)  

8r250.20 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 2 TU 8r250.20 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 2 TU  

8r250.21 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 2 TU m (malá) 8r250.21 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 2 TU m (malá)  

8r250.22 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 2 TU p (pediatrická) 8r250.22 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 2 TU p (pediatrická)  

8r250.30 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 3 TU 8r250.30 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 3 TU  

8r250.31 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 3 TU m (malá) 8r250.31 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 3 TU m (malá)  



8r250.32 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 3 TU p (pediatrická) 8r250.32 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 3 TU p (pediatrická)  

8r250.40 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 4 TU 8r250.40 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 4 TU  

8r250.41 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 4 TU m (malá) 8r250.41 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 4 TU m (malá)  

8r250.42 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 4 TU p (pediatrická) 8r250.42 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 4 TU p (pediatrická)  

8r250.50 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 5 TU 8r250.50 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 5 TU  

8r250.51 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 5 TU m (malá) 8r250.51 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 5 TU m (malá)  

8r250.52 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 5 TU p (pediatrická) 8r250.52 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 5 TU p (pediatrická)  

8r250.60 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 6 TU 8r250.60 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 6 TU  

8r250.61 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 6 TU m (malá) 8r250.61 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 6 TU m (malá)  

8r250.62 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 6 TU p (pediatrická) 8r250.62 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 6 TU p (pediatrická)  

8r250.70 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 7 TU 8r250.70 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 7 TU  

8r250.71 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 7 TU m (malá) 8r250.71 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 7 TU m (malá)  

8r250.72 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 7 TU p (pediatrická) 8r250.72 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 7 TU p (pediatrická)  

8r250.80 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 8 TU 8r250.80 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 8 TU  

8r250.81 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 8 TU m (malá) 8r250.81 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 8 TU m (malá)  

8r250.82 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 8 TU p (pediatrická) 8r250.82 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 8 TU p (pediatrická)  

8r250.90 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 9 TU 8r250.90 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 9 TU  

8r250.91 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 9 TU m (malá) 8r250.91 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 9 TU m (malá)  

8r250.92 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 9 TU p (pediatrická) 8r250.92 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 9 TU p (pediatrická)  

8r250.a0 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 10 TU 8r250.a0 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 10 TU  

8r250.a1 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 10 TU m (malá) 8r250.a1 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 10 TU m (malá)  

8r250.a2 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 10 TU p (pediatrická) 8r250.a2 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 10 TU p (pediatrická)  

8r250.b0 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 20 TU 8r250.b0 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 20 TU  

8r250.b1 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 20 TU m (malá) 8r250.b1 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 20 TU m (malá)  

8r250.b2 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 20 TU p (pediatrická) 8r250.b2 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi: 20 TU p (pediatrická)  

8r251.10 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 1 TU 8r251.10 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 1 TU  

8r251.11 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 1 TU m (malá) 8r251.11 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 1 TU m (malá)  

8r251.12 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 1 TU p (pediatrická) 8r251.12 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 1 TU p (pediatrická)  

8r251.20 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 2 TU 8r251.20 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 2 TU  

8r251.21 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 2 TU m (malá) 8r251.21 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 2 TU m (malá)  

8r251.22 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 2 TU p (pediatrická) 8r251.22 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 2 TU p (pediatrická)  

8r251.30 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 3 TU 8r251.30 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 3 TU  

8r251.31 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 3 TU m (malá) 8r251.31 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 3 TU m (malá)  

8r251.32 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 3 TU p (pediatrická) 8r251.32 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 3 TU p (pediatrická)  

8r251.40 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 4 TU 8r251.40 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 4 TU  

8r251.41 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 4 TU m (malá) 8r251.41 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 4 TU m (malá)  

8r251.42 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 4 TU p (pediatrická) 8r251.42 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 4 TU p (pediatrická)  

8r251.50 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 5 TU 8r251.50 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 5 TU  

8r251.51 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 5 TU m (malá) 8r251.51 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 5 TU m (malá)  

8r251.52 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 5 TU p (pediatrická) 8r251.52 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 5 TU p (pediatrická)  

8r251.60 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 6 TU 8r251.60 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 6 TU  

8r251.61 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 6 TU m (malá) 8r251.61 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 6 TU m (malá)  

8r251.62 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 6 TU p (pediatrická) 8r251.62 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 6 TU p (pediatrická)  

8r251.70 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 7 TU 8r251.70 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 7 TU  

8r251.71 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 7 TU m (malá) 8r251.71 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 7 TU m (malá)  

8r251.72 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 7 TU p (pediatrická) 8r251.72 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 7 TU p (pediatrická)  

8r251.80 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 8 TU 8r251.80 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 8 TU  

8r251.81 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 8 TU m (malá) 8r251.81 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 8 TU m (malá)  

8r251.82 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 8 TU p (pediatrická) 8r251.82 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 8 TU p (pediatrická)  

8r251.90 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 9 TU 8r251.90 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 9 TU  



8r251.91 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 9 TU m (malá) 8r251.91 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 9 TU m (malá)  

8r251.92 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 9 TU p (pediatrická) 8r251.92 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 9 TU p (pediatrická)  

8r251.a0 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 10 TU 8r251.a0 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 10 TU  

8r251.a1 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 10 TU m (malá) 8r251.a1 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 10 TU m (malá)  

8r251.a2 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 10 TU p (pediatrická) 8r251.a2 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 10 TU p (pediatrická)  

8r251.b0 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 20 TU 8r251.b0 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 20 TU  

8r251.b1 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 20 TU m (malá) 8r251.b1 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 20 TU m (malá)  

8r251.b2 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 20 TU p (pediatrická) 8r251.b2 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi deleukotizovaná: 20 TU p (pediatrická)  

8r252.1 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi, autológna: 1 TU
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r252.2 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi, autológna: 2 TU
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r252.3 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi, autológna: 3 TU
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r252.4 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi, autológna: 4 TU
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r252.5 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi, autológna: 5 TU
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r252.6 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi, autológna: 6 TU
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r252.7 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi, autológna: 7 TU
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r252.8 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi, autológna: 8 TU
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r252.9 Transfúzia plazmy čerstvo zmrazenej z celej krvi, autológna: 9 TU
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r255.x Transfúzia plazmy a zložiek plazmy a génovou technikou pripravené plazmatické proteíny: iné 8r255.x Transfúzia plazmy a zložiek plazmy a génovou technikou pripravené plazmatické proteíny: iné  

8r260.1 Odber a retransfúzia vlastnej krvi [autotransfúzia] 8r260.1 Odber a retransfúzia vlastnej krvi [autotransfúzia]  

8r260.2 Prístrojová autotransfúzia (Cell-Saver) bez ožiarenia 8r260.2 Prístrojová autotransfúzia (Cell-Saver) bez ožiarenia  

8r260.3 Prístrojová autotransfúzia (Cell-Saver) s ožiarením 8r260.3 Prístrojová autotransfúzia (Cell-Saver) s ožiarením  

8r260.4 Normovolemická hemodilúcia v rámci operačného zákroku 8r260.4 Normovolemická hemodilúcia v rámci operačného zákroku  

8r261.0 Výmenná transfúzia: časti objemu krvi 8r261.0 Výmenná transfúzia: časti objemu krvi  

8r261.1 Výmenná transfúzia: celková 8r261.1 Výmenná transfúzia: celková  

8r262.10 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 1 TU 8r262.10 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 1 TU  

8r262.11 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 1 TU m (malá) 8r262.11 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 1 TU m (malá)  

8r262.12 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 1 TU p (pediatrická) 8r262.12 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 1 TU p (pediatrická)  

8r262.20 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 2 TU 8r262.20 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 2 TU  

8r262.21 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 2 TU m (malá) 8r262.21 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 2 TU m (malá)  

8r262.22 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 2 TU p (pediatrická) 8r262.22 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 2 TU p (pediatrická)  

8r262.30 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 3 TU 8r262.30 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 3 TU  

8r262.31 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 3 TU m (malá) 8r262.31 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 3 TU m (malá)  

8r262.32 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 3 TU p (pediatrická) 8r262.32 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 3 TU p (pediatrická)  

8r262.40 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 4 TU 8r262.40 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 4 TU  

8r262.41 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 4 TU m (malá) 8r262.41 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 4 TU m (malá)  

8r262.42 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 4 TU p (pediatrická) 8r262.42 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 4 TU p (pediatrická)  

8r262.50 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 5 TU 8r262.50 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 5 TU  

8r262.51 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 5 TU m (malá) 8r262.51 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 5 TU m (malá)  

8r262.52 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 5 TU p (pediatrická) 8r262.52 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 5 TU p (pediatrická)  

8r262.60 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 6 TU 8r262.60 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 6 TU  

8r262.61 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 6 TU m (malá) 8r262.61 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 6 TU m (malá)  

8r262.62 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 6 TU p (pediatrická) 8r262.62 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 6 TU p (pediatrická)  

8r262.70 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 7 TU 8r262.70 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 7 TU  



8r262.71 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 7 TU m (malá) 8r262.71 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 7 TU m (malá)  

8r262.72 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 7 TU p (pediatrická) 8r262.72 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 7 TU p (pediatrická)  

8r262.80 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 8 TU 8r262.80 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 8 TU  

8r262.81 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 8 TU m (malá) 8r262.81 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 8 TU m (malá)  

8r262.82 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 8 TU p (pediatrická) 8r262.82 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 8 TU p (pediatrická)  

8r262.90 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 9 TU 8r262.90 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 9 TU  

8r262.91 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 9 TU m (malá) 8r262.91 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 9 TU m (malá)  

8r262.92 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 9 TU p (pediatrická) 8r262.92 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 9 TU p (pediatrická)  

8r262.a0 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 10 TU 8r262.a0 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 10 TU  

8r262.a1 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 10 TU m (malá) 8r262.a1 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 10 TU m (malá)  

8r262.a2 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 10 TU p (pediatrická) 8r262.a2 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 10 TU p (pediatrická)  

8r262.b0 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 20 TU 8r262.b0 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 20 TU  

8r262.b1 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 20 TU m (malá) 8r262.b1 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 20 TU m (malá)  

8r262.b2 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 20 TU p (pediatrická) 8r262.b2 Transfúzia celej krvi, vyšetrenej: 20 TU p (pediatrická)  

8r263.1 Infúzia objemovej náhrady krvi u novorodenca, jedna samostatná infúzia, 1 - 5 jednotiek 8r263.1 Infúzia objemovej náhrady krvi u novorodenca, jedna samostatná infúzia, 1 - 5 jednotiek  

8r263.2 Infúzia objemovej náhrady krvi u novorodenca, masívna substitúcia, 6 a viac jednotiek 8r263.2 Infúzia objemovej náhrady krvi u novorodenca, masívna substitúcia, 6 a viac jednotiek  

8r280.1 Transfúzia granulocytov, 1 granulocytový koncentrát 8r280.1 Transfúzia granulocytov, 1 granulocytový koncentrát  

8r280.2 Transfúzia granulocytov, 2 granulocytové koncentráty 8r280.2 Transfúzia granulocytov, 2 granulocytové koncentráty  

8r280.3 Transfúzia granulocytov, 3 granulocytové koncentráty 8r280.3 Transfúzia granulocytov, 3 granulocytové koncentráty  

8r280.4 Transfúzia granulocytov, 4 granulocytové koncentráty 8r280.4 Transfúzia granulocytov, 4 granulocytové koncentráty  

8r280.5 Transfúzia granulocytov, 5 granulocytových koncentrátov 8r280.5 Transfúzia granulocytov, 5 granulocytových koncentrátov  

8r280.6 Transfúzia granulocytov, 6 granulocytových koncentrátov 8r280.6 Transfúzia granulocytov, 6 granulocytových koncentrátov  

8r280.7 Transfúzia granulocytov, 7 granulocytových koncentrátov 8r280.7 Transfúzia granulocytov, 7 granulocytových koncentrátov  

8r280.8 Transfúzia granulocytov, 8 granulocytových koncentrátov 8r280.8 Transfúzia granulocytov, 8 granulocytových koncentrátov  

8r280.9 Transfúzia granulocytov, 9 granulocytových koncentrátov 8r280.9 Transfúzia granulocytov, 9 granulocytových koncentrátov  

8r280.a Transfúzia granulocytov, 10 granulocytových koncentrátov 8r280.a Transfúzia granulocytov, 10 granulocytových koncentrátov  

8r280.b Transfúzia granulocytov, 20 granulocytových koncentrátov 8r280.b Transfúzia granulocytov, 20 granulocytových koncentrátov  

8r280.c Transfúzia granulocytov, 30 granulocytových koncentrátov 8r280.c Transfúzia granulocytov, 30 granulocytových koncentrátov  

8r281.1 Transfúzia leukocytov, iné leukocyty, 1 - 2 TU 8r281.1 Transfúzia leukocytov, iné leukocyty, 1 - 2 TU  

8r281.2 Transfúzia leukocytov, iné leukocyty, 3 - 5 TU 8r281.2 Transfúzia leukocytov, iné leukocyty, 3 - 5 TU  

8r281.3 Transfúzia leukocytov, iné leukocyty, 6 a viac TU 8r281.3 Transfúzia leukocytov, iné leukocyty, 6 a viac TU  

8r289 Transfúzia iných komponentov krvi 8r289 Transfúzia iných komponentov krvi  

8r291 Transfúzia krvného prípravku u novorodenca 8r291 Transfúzia krvného prípravku u novorodenca  

8r303.00 Perkutánna balónová angioplastika: cievy hlavy a krku
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r303.01 Perkutánna balónová angioplastika: intrakraniálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r303.02 Perkutánna balónová angioplastika: cievy ramena
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r303.03 Perkutánna balónová angioplastika: cievy predlaktia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r303.04 Perkutánna balónová angioplastika: aorta
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r303.05 Perkutánna balónová angioplastika: istmus aorty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r303.06 Perkutánna balónová angioplastika: priechodný ductus arteriosus
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r303.07 Perkutánna balónová angioplastika: vena cava
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r303.08 Perkutánna balónová angioplastika: torakálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r303.09 Perkutánna balónová angioplastika: iné cievy panvy a trupu
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



8r303.0a Perkutánna balónová angioplastika: viscerálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r303.0b Perkutánna balónová angioplastika: cievy stehna
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r303.0c Perkutánna balónová angioplastika: cievy predkolenia a nohy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r303.0d Perkutánna balónová angioplastika: cievne malformácie
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r303.0e Perkutánna balónová angioplastika: umelé cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r303.0f Perkutánna balónová angioplastika: cievy miechy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r303.0g Perkutánna balónová angioplastika: portálna véna
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r303.0x Perkutánna balónová angioplastika: ostatné
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r303.70
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, selektívna embolizácia s kovovými špirálami, 

intrakraniálne cievy
8r303.70

Perkutánna transluminálna intervencia ciev, selektívna embolizácia s kovovými špirálami, 

intrakraniálne cievy
 

8r303.71
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, selektívna embolizácia s kovovými špirálami, cievy hlavy 

extrakraniálne a krku
8r303.71

Perkutánna transluminálna intervencia ciev, selektívna embolizácia s kovovými špirálami, cievy hlavy 

extrakraniálne a krku
 

8r303.72
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, selektívna embolizácia s kovovými špirálami, cievy pleca a 

ramena
8r303.72

Perkutánna transluminálna intervencia ciev, selektívna embolizácia s kovovými špirálami, cievy pleca a 

ramena
 

8r303.73
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, selektívna embolizácia s kovovými špirálami, cievy 

predlaktia
8r303.73

Perkutánna transluminálna intervencia ciev, selektívna embolizácia s kovovými špirálami, cievy 

predlaktia
 

8r303.74 Perkutánna transluminálna intervencia ciev, selektívna embolizácia s kovovými špirálami, aorta 8r303.74 Perkutánna transluminálna intervencia ciev, selektívna embolizácia s kovovými špirálami, aorta  

8r303.75 Perkutánna transluminálna intervencia ciev, selektívna embolizácia s kovovými špirálami, istmus aorty 8r303.75 Perkutánna transluminálna intervencia ciev, selektívna embolizácia s kovovými špirálami, istmus aorty  

8r303.76
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, selektívna embolizácia s kovovými špirálami, ductus 

arteriosus apertus
8r303.76

Perkutánna transluminálna intervencia ciev, selektívna embolizácia s kovovými špirálami, ductus 

arteriosus apertus
 

8r303.77 Perkutánna transluminálna intervencia ciev, selektívna embolizácia s kovovými špirálami, v. cava 8r303.77 Perkutánna transluminálna intervencia ciev, selektívna embolizácia s kovovými špirálami, v. cava  

8r303.78
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, selektívna embolizácia s kovovými špirálami, iné torakálne 

cievy
8r303.78

Perkutánna transluminálna intervencia ciev, selektívna embolizácia s kovovými špirálami, iné torakálne 

cievy
 

8r303.79
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, selektívna embolizácia s kovovými špirálami, iné 

abdominálne cievy
8r303.79

Perkutánna transluminálna intervencia ciev, selektívna embolizácia s kovovými špirálami, iné 

abdominálne cievy
 

8r303.7a
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, selektívna embolizácia s kovovými špirálami, viscerálne 

cievy
8r303.7a

Perkutánna transluminálna intervencia ciev, selektívna embolizácia s kovovými špirálami, viscerálne 

cievy
 

8r303.7b Perkutánna transluminálna intervencia ciev, selektívna embolizácia s kovovými špirálami, cievy stehna 8r303.7b Perkutánna transluminálna intervencia ciev, selektívna embolizácia s kovovými špirálami, cievy stehna  

8r303.7c
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, selektívna embolizácia s kovovými špirálami, cievy 

predkolenia
8r303.7c

Perkutánna transluminálna intervencia ciev, selektívna embolizácia s kovovými špirálami, cievy 

predkolenia
 

8r303.7d
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, selektívna embolizácia s kovovými špirálami, malformácie 

ciev
8r303.7d

Perkutánna transluminálna intervencia ciev, selektívna embolizácia s kovovými špirálami, malformácie 

ciev
 

8r303.7e Perkutánna transluminálna intervencia ciev, selektívna embolizácia s kovovými špirálami, umelé cievy 8r303.7e Perkutánna transluminálna intervencia ciev, selektívna embolizácia s kovovými špirálami, umelé cievy  

8r303.7f
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, selektívna embolizácia s kovovými špirálami, cievy 

chrbtice
8r303.7f

Perkutánna transluminálna intervencia ciev, selektívna embolizácia s kovovými špirálami, cievy 

chrbtice
 

8r303.7g Perkutánna transluminálna intervencia ciev, selektívna embolizácia s kovovými špirálami, v. portae 8r303.7g Perkutánna transluminálna intervencia ciev, selektívna embolizácia s kovovými špirálami, v. portae  

8r303.7h
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, selektívna embolizácia kovovým oklúzorom, kolaterálne 

cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r303.7x Perkutánna transluminálna intervencia ciev, selektívna embolizácia s kovovými špirálami, ostatné 8r303.7x Perkutánna transluminálna intervencia ciev, selektívna embolizácia s kovovými špirálami, ostatné  

8r303.81 Perkutánna transluminálna intervencia ciev, trombektómia, intrakraniálne cievy 8r300.1 Perkutánna transluminálna intervencia ciev, trombektómia, intrakraniálne cievy 1) 

8r304.01 Perkutánna koronárna intervencia, angioplastika balónom bez využitia stentu: do dvoch balónov 8r303.8a
Perkutánna transluminálna intervencia na srdci a koronárnych cievach, angioplastika (balón), 1 

koronárna artéria
1) 2)

8r304.02 Perkutánna koronárna intervencia, angioplastika balónom bez využitia stentu: 3 a viac balónov 8r303.8b
Perkutánna transluminálna intervencia na srdci a koronárnych cievach, angioplastika (balón), viaceré 

koronárne artérie
1) 2)



8r304.10 Perkutánna koronárna intervencia, rotablácia 8r923 Perkutánna koronárna rotablácia 1) 2)

8r304.11 Perkutánna koronárna intervencia, rotačná aterektomia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r304.12 Perkutánna koronárna intervencia, angioplastika balónom typu "cutting"
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r304.13 Perkutánna koronárna intervencia, angioplastika balónom potiahnutým liečivom (DEB)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r304.1x
Perkutánna translúmenová arteriálna angioplastika s použitím čepieľkového balóna alebo iného 

špeciálneho balóna
8r927

Perkutánna translúmenová arteriálna angioplastika s použitím čepieľkového balóna, balóna 

uvoľňujúceho liečivo alebo iného špeciálneho balóna
1) 2)

8r304.31 Perkutánna koronárna intervencia s implantáciou stentu uvolňujúceho liečivo: 1 stent 8r303.8c
Perkutánna transluminálna intervencia na srdci a koronárnych cievach, vloženie stentu uvoľňujúceho 

lieky, 1 stent do jednej koronárnej artérie
1) 2)

8r304.32 Perkutánna koronárna intervencia s implantáciou stentu uvolňujúceho liečivo: 2 stenty 8r303.8d
Perkutánna transluminálna intervencia na srdci a koronárnych cievach, vloženie stentu uvoľňujúceho 

lieky, 2 stenty do jednej koronárnej artérie
1) 2)

8r304.33 Perkutánna koronárna intervencia s implantáciou stentu uvolňujúceho liečivo: 3 stenty 8r303.8f
Perkutánna transluminálna intervencia na srdci a koronárnych cievach, vloženie stentu uvoľňujúceho 

lieky, 3 stenty do jednej koronárnej artérie
1) 2)

8r304.34 Perkutánna koronárna intervencia s implantáciou stentu uvolňujúceho liečivo: 4 stenty 8r303.8h
Perkutánna transluminálna intervencia na srdci a koronárnych cievach, vloženie stentu uvoľňujúceho 

lieky, 4 stenty do jednej koronárnej artérie
1) 2)

8r304.35 Perkutánna koronárna intervencia s implantáciou stentu uvolňujúceho liečivo: 5 stentov 8r303.8k
Perkutánna transluminálna intervencia na srdci a koronárnych cievach, vloženie stentu uvoľňujúceho 

lieky, 5 stentov do jednej koronárnej artérie
1) 2)

8r304.36 Perkutánna koronárna intervencia s implantáciou stentu uvolňujúceho liečivo: 6 stentov 8r303.8n
Perkutánna transluminálna intervencia na srdci a koronárnych cievach, vloženie stentu uvoľňujúceho 

lieky, najmenej 6 stentov do jednej koronárnej artérie
1) 2)

8r304.37 Perkutánna koronárna intervencia s implantáciou stentu uvolňujúceho liečivo: 7 a viac stentov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r304.41 Perkutánna koronárna intervencia s implantáciou stentu: 1 stent
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r304.42 Perkutánna koronárna intervencia s implantáciou stentu: 2 stenty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r304.43 Perkutánna koronárna intervencia s implantáciou stentu: 3 stenty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r304.44 Perkutánna koronárna intervencia s implantáciou stentu: 4 stenty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r304.45 Perkutánna koronárna intervencia s implantáciou stentu: 5 stentov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r304.46 Perkutánna koronárna intervencia s implantáciou stentu: 6 stentov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r304.47 Perkutánna koronárna intervencia s implantáciou stentu: 7 a viac stentov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r304.50
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Andrastentu: 1 stent: kmeň pľúcnice alebo RV-PA 

konduit

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r304.51 Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Andrastentu: 1 stent: vetva pľúcnice
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r304.52 Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Andrastentu: 1 stent: interatriálne septum
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r304.53 Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Andrastentu: 1 stent: istmus aorty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r304.54 Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Andrastentu: 1 stent: v. cava
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r304.60
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Andrastentu: 2 a viac stentov: kmeň pľúcnice 

alebo RV-PA konduit

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r304.61 Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Andrastentu: 2 a viac stentov: vetva pľúcnice
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r304.62
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Andrastentu: 2 a viac stentov: interatriálne 

septum

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r304.63 Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Andrastentu: 2 a viac stentov: istmus aorty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r304.64 Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Andrastentu: 2 a viac stentov: v. cava
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r304.70
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého balónikom expandovateľného stentu: 1 stent: 

kmeň pľúcnice alebo RV-PA konduit

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



8r304.71
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého balónikom expandovateľného stentu: 1 stent: 

vetva pľúcnice

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r304.72
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého balónikom expandovateľného stentu: 1 stent: 

interatriálne septum

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r304.73
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého balónikom expandovateľného stentu: 1 stent: 

istmus aorty

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r304.74
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého balónikom expandovateľného stentu: 1 stent: v. 

cava

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r304.75
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého balónikom expandovateľného stentu: 1 stent: 

ductus arteriosus apertus

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r304.80
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého balónikom expandovateľného stentu: 2 a viac 

stentov: kmeň pľúcnice alebo RV-PA konduit

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r304.81
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého balónikom expandovateľného stentu: 2 a viac 

stentov: vetva pľúcnice

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r304.83
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého balónikom expandovateľného stentu: 2 a viac 

stentov: istmus aorty

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r304.84
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého balónikom expandovateľného stentu: 2 a viac 

stentov: v. cava

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r304.85
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého balónikom expandovateľného stentu: 2 a viac 

stentov: ductus arteriosus apertus

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r304.90
Perkutánna koronárna intervencia s implantáciou stentu (komplexný výkon s využitím nadpočetných 

balónov a vodičov)

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r304.91
Perkutánna koronárna intervencia, komplexný výkon pri chronickej oklúzii s antergrádnym a/alebo 

retrográdnym prístupom

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r304.92 Perkutánna koronárna intervencia, neúspešný výkon
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r304.a Perkutánna implantácia nepokrytého balónikom expandovateľného stentu: do fenestra
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r304.b Perkutánna transluminálna dilatácia fenestra
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r304.c Rádiofrekvenčná perforácia pľúcnej chlopne
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r305.10
Perkutánna transluminálna intervencia na cievach pľúcneho obehu, selektívna embolizácia časticami 

alebo kovovými špirálami, a. pulmonalis
8r303.8p

Perkutánna transluminálna intervencia na cievach pľúcneho obehu, selektívna embolizácia časticami 

alebo kovovými špirálami, a. pulmonalis
1) 

8r305.11
Perkutánna transluminálna intervencia na cievach pľúcneho obehu, selektívna embolizácia časticami 

alebo kovovými špirálami, v. pulmonalis
8r303.8q

Perkutánna transluminálna intervencia na cievach pľúcneho obehu, selektívna embolizácia časticami 

alebo kovovými špirálami, v. pulmonalis 
1) 2)

8r305.12
Perkutánna transluminálna intervencia na cievach pľúcneho obehu, selektívna embolizácia časticami 

alebo kovovými špirálami, aortopulmonálne kolaterálne cievy (MAPCA)
8r303.8r

Perkutánna transluminálna intervencia na cievach pľúcneho obehu, selektívna embolizácia časticami 

alebo kovovými špirálami, aortopulmonálne kolaterálne cievy (MAPCA)
1) 

8r305.13
Perkutánna transluminálna intervencia na cievach pľúcneho obehu, selektívna embolizácia časticami 

alebo kovovými špirálami, malformácie ciev
8r303.8s

Perkutánna transluminálna intervencia na cievach pľúcneho obehu, selektívna embolizácia časticami 

alebo kovovými špirálami, malformácie ciev
1) 

8r305.14
Perkutánna transluminálna intervencia na cievach pľúcneho obehu, selektívna embolizácia časticami 

alebo kovovými špirálami, umelé aortopulmonálne shunty
8r303.8t

Perkutánna transluminálna intervencia na cievach pľúcneho obehu, selektívna embolizácia časticami 

alebo kovovými špirálami, umelé aortopulmonálne shunty
1) 

8r305.15
Perkutánna transluminálna intervencia na cievach pľúcneho obehu, selektívna embolizácia časticami 

alebo kovovými špirálami, umelé cievy
8r303.8u

Perkutánna transluminálna intervencia na cievach pľúcneho obehu, selektívna embolizácia časticami 

alebo kovovými špirálami, umelé cievy
1) 

8r305.1x
Perkutánna transluminálna intervencia na cievach pľúcneho obehu, selektívna embolizácia časticami 

alebo kovovými špirálami, ostatné
8r303.8x

Perkutánna transluminálna intervencia na cievach pľúcneho obehu, selektívna embolizácia časticami 

alebo kovovými špirálami, ostatné
1) 

8r305.20
Perkutánna transluminálna intervencia ciev malého (pľúcneho) krvného obehu: vloženie nepokrytého 

expandujúceho stentu: a. pulmonalis
8r300.k0

Perkutánna transluminálna intervencia ciev malého (pľúcneho) krvného obehu: vloženie nepokrytého 

expandujúceho stentu: a. pulmonalis
1) 

8r305.21
Perkutánna transluminálna intervencia ciev malého (pľúcneho) krvného obehu: vloženie nepokrytého 

expandujúceho stentu: v. pulmonalis
8r300.k1

Perkutánna transluminálna intervencia ciev malého (pľúcneho) krvného obehu: vloženie nepokrytého 

expandujúceho stentu: v. pulmonalis
1) 

8r305.23
Perkutánna transluminálna intervencia ciev malého (pľúcneho) krvného obehu: vloženie nepokrytého 

expandujúceho stentu: aortopulmonálne kolaterálne cievy (MAPCA)
8r300.k2

Perkutánna transluminálna intervencia ciev malého (pľúcneho) krvného obehu: vloženie nepokrytého 

expandujúceho stentu: aortopulmonálne kolaterálne cievy (MAPCA)
1) 

8r305.24
Perkutánna transluminálna intervencia ciev malého (pľúcneho) krvného obehu: vloženie nepokrytého 

expandujúceho stentu: umelé aortopulmonálne shunty
8r300.k4

Perkutánna transluminálna intervencia ciev malého (pľúcneho) krvného obehu: vloženie nepokrytého 

expandujúceho stentu: umelé aortopulmonálne shunty
1) 

8r305.25
Perkutánna transluminálna intervencia ciev malého (pľúcneho) krvného obehu: vloženie nepokrytého 

expandujúceho stentu: umelé cievy
8r300.k5

Perkutánna transluminálna intervencia ciev malého (pľúcneho) krvného obehu: vloženie nepokrytého 

expandujúceho stentu: umelé cievy
1) 

8r305.2x
Perkutánna transluminálna intervencia ciev malého (pľúcneho) krvného obehu: vloženie nepokrytého 

expandujúceho stentu: ostatné cievy
8r300.kx

Perkutánna transluminálna intervencia ciev malého (pľúcneho) krvného obehu: vloženie nepokrytého 

expandujúceho stentu: ostatné cievy
1) 



8r305.30
Perkutánna transluminálna intervencia ciev malého (pľúcneho) krvného obehu: vloženie pokrytého 

expandujúceho stentu: a. pulmonalis
8r300.m0

Perkutánna transluminálna intervencia ciev malého (pľúcneho) krvného obehu: vloženie pokrytého 

expandujúceho stentu: a. pulmonalis
1) 

8r305.31
Perkutánna transluminálna intervencia ciev malého (pľúcneho) krvného obehu: vloženie pokrytého 

expandujúceho stentu: v. pulmonalis
8r300.m1

Perkutánna transluminálna intervencia ciev malého (pľúcneho) krvného obehu: vloženie pokrytého 

expandujúceho stentu: v. pulmonalis
1) 

8r305.32
Perkutánna transluminálna intervencia ciev malého (pľúcneho) krvného obehu: vloženie pokrytého 

expandujúceho stentu: aortopulmonálne kolaterálne cievy (MAPCA)
8r300.m2

Perkutánna transluminálna intervencia ciev malého (pľúcneho) krvného obehu: vloženie pokrytého 

expandujúceho stentu: aortopulmonálne kolaterálne cievy (MAPCA)
1) 

8r305.34
Perkutánna transluminálna intervencia ciev malého (pľúcneho) krvného obehu: vloženie pokrytého 

expandujúceho stentu: umelé aortopulmonálne shunty
8r300.m4

Perkutánna transluminálna intervencia ciev malého (pľúcneho) krvného obehu: vloženie pokrytého 

expandujúceho stentu: umelé aortopulmonálne shunty
1) 

8r305.35
Perkutánna transluminálna intervencia ciev malého (pľúcneho) krvného obehu: vloženie pokrytého 

expandujúceho stentu: umelé cievy
8r300.m5

Perkutánna transluminálna intervencia ciev malého (pľúcneho) krvného obehu: vloženie pokrytého 

expandujúceho stentu: umelé cievy
1) 

8r305.3x
Perkutánna transluminálna intervencia ciev malého (pľúcneho) krvného obehu: vloženie pokrytého 

expandujúceho stentu: ostatné cievy
8r300.mx

Perkutánna transluminálna intervencia ciev malého (pľúcneho) krvného obehu: vloženie pokrytého 

expandujúceho stentu: ostatné cievy
1) 

8r305.40 Perkutánna transluminálna angioplastika: a. pulmonalis
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r305.41 Perkutánna transluminálna angioplastika: kmeňa arterie pulmonalis alebo RV-PA konduitu
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r305.42
Perkutánna transluminálna intervencia na cievach pľúcneho obehu, angioplastika aortopulmonálnych 

kolaterálnych ciev (MAPCA)

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r305.44 Perkutánna transluminálna angioplastika: aortálneho istmu
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r305.45 Perkutánna transluminálna angioplastika chirurgicky vytvorenej spojky
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r305.46 Perkutánna transluminálna angioplastika: vetvy arterie pulmonalis
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r305.47 Perkutánna transluminálna angioplastika pľúcnej vény
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r305.4x Perkutánna transluminálna angioplastika: ostatné cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r306.01 Liečba intrakraniálnej aneuryzmy: špirálami
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r306.02 Liečba intrakraniálnej aneuryzmy: stentom
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r306.03 Liečba intrakraniálnej aneuryzmy: Flow-diverterom
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r306.04 Liečba intrakraniálnej aneuryzmy: Flow-disrupterom
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r306.05 Liečba intrakraniálnej aneuryzmy: Stentgrftom
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r306.06 Liečba intrakraniálnej aneuryzmy: Implantátom pre aneuryzmy v bifurkácii
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r306.0x Liečba intrakraniálnej aneuryzmy: iným implantátom
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r306.1 Endovaskulárna liečba akútnej ischemickej CMP
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r307.0 Perkutánne zavedenie intraaortálnej balónovej pumpy (IABK) 8r303.9a
Iná terapeutická katetrizácia a vloženie kanyly do srdca a ciev, perkutánne zavedenie intraaortálnej 

balónovej pumpy
1) 2)

8r307.10 Implantácia transvazálne uloženej axiálnej pumpy pre podporu obehu: univentrikulárna axiálna pumpa 8r303.9b

Iná terapeutická katetrizácia a vloženie kanyly do srdca a ciev, implantácia alebo odstránenie 

transvazálne uloženej axiálnej pumpy pre podporu obehu, implantácia univentrikulárnej axiálnej 

pumpy

1) 2)

8r307.11 Implantácia transvazálne uloženej axiálnej pumpy pre podporu obehu: biventrikulárna axiálna pumpa 8r303.9c
Iná terapeutická katetrizácia a vloženie kanyly do srdca a ciev, implantácia alebo odstránenie 

transvazálne uloženej axiálnej pumpy pre podporu obehu, implantácia biventrikulárnej axiálnej pumpy
1) 2)

8r307.x Perkutánne zavedenie inej mechanickej podpory obehu (Impella, ECMO a pod.)
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r308.0 Perkutánny uzáver katetrizačného prístupu v cieve 8r941 Perkutánny uzáve katetrizačného prístupu v cieve 1) 2)

8r308.1 Transjugulárna porto-systémová spojka [TIPS] a sklerotizácia varixov 8r946 Transjugulárna porto-systémová spojka [TIPS] a sklerotizácia varixov 1) 

8r309.11
Doplňujúce informácie k materiálom, použitie mikrodrôteného retriever-systému pre trombektómiu 

alebo odstránenie cudzieho telesa, 1 mikrodrôtený retriever-systém
8r303.91

Doplňujúce informácie k materiálom, použitie mikrodrôteného retriever-systému pre trombektómiu 

alebo odstránenie cudzieho telesa, 1 mikrodrôtený retriever-systém
1) 



8r309.12
Doplňujúce informácie k materiálom, použitie mikrodrôteného retriever-systému pre trombektómiu 

alebo odstránenie cudzieho telesa, 2 mikrodrôtené retriever-systémy
8r303.92

Doplňujúce informácie k materiálom, použitie mikrodrôteného retriever-systému pre trombektómiu 

alebo odstránenie cudzieho telesa, 2 mikrodrôtené retriever-systémy
1) 

8r309.13
Doplňujúce informácie k materiálom, použitie mikrodrôteného retriever-systému pre trombektómiu 

alebo odstránenie cudzieho telesa, 3 a viac mikrodrôtených retriever-systémov
8r303.93

Doplňujúce informácie k materiálom, použitie mikrodrôteného retriever-systému pre trombektómiu 

alebo odstránenie cudzieho telesa, 3 a viac mikrodrôtených retriever-systémov
1) 

8r309.21 Doplňujúce informácie k materiálom: 1 balón uvoľnujuci liek 8r303.94 Doplňujúce informácie k materiálom, druh použitého balónu, balón uvoľňujúci 1 liek 1) 2)

8r309.22 Doplňujúce informácie k materiálom: 2 balóny uvoľnujuci liek 8r303.95 Doplňujúce informácie k materiálom, druh použitého balónu, balón uvoľňujúci 2 lieky 1) 2)

8r309.23 Doplňujúce informácie k materiálom: 3 balóny uvoľnujuci liek 8r303.96 Doplňujúce informácie k materiálom, druh použitého balónu, balón uvoľňujúci 3 lieky 1) 2)

8r309.24 Doplňujúce informácie k materiálom: 4 balóny uvoľnujuci liek 8r303.97 Doplňujúce informácie k materiálom, druh použitého balónu, balón uvoľňujúci 4 a viac liekov 1) 2)

8r309.25 Doplňujúce informácie k materiálom, 5 a viac balónov uvoľňujúcich liek
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r309.31 Doplňujúce informácie k materiálom, 1 balón neuvoľňujúci liek
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r309.32 Doplňujúce informácie k materiálom, 2 balóny neuvoľňujúce liek
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r309.33 Doplňujúce informácie k materiálom, 3 balóny neuvoľňujúce liek
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r309.34 Doplňujúce informácie k materiálom, 4 balóny neuvoľňujúce liek
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r309.35 Doplňujúce informácie k materiálom, 5 a viac balónov neuvoľňujúcich liek
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r309.41 Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 1 kovová špirála 8r303.a1 Perkutánna transluminálna intervencia ciev, počet kovových špirál, 1 kovová špirála 1) 2)

8r309.42 Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 2 kovové špirály 8r303.a2 Perkutánna transluminálna intervencia ciev, počet kovových špirál, 2 kovové špirály 1) 2)

8r309.43 Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 3 kovové špirály 8r303.a3 Perkutánna transluminálna intervencia ciev, počet kovových špirál, 3 kovové špirály 1) 2)

8r309.44 Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 4 kovové špirály 8r303.a4 Perkutánna transluminálna intervencia ciev, počet kovových špirál, 4 kovové špirály 1) 2)

8r309.45 Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 5 kovových špirál 8r303.a5 Perkutánna transluminálna intervencia ciev, počet kovových špirál, 5 kovových špirál 1) 2)

8r309.46 Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 6 kovových špirál 8r303.a6 Perkutánna transluminálna intervencia ciev, počet kovových špirál, 6 kovových špirál 1) 2)

8r309.47 Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 7 kovových špirál 8r303.a7 Perkutánna transluminálna intervencia ciev, počet kovových špirál, 7 kovových špirál 1) 2)

8r309.48 Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 8 kovových špirál 8r303.a8 Perkutánna transluminálna intervencia ciev, počet kovových špirál, 8 kovových špirál 1) 2)

8r309.49 Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 9 kovových špirál 8r303.a9 Perkutánna transluminálna intervencia ciev, počet kovových špirál, 9 kovových špirál 1) 2)

8r309.4a Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 10 kovových špirál 8r303.aa Perkutánna transluminálna intervencia ciev, počet kovových špirál, 10 kovových špirál 1) 2)

8r309.4b Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 11 kovových špirál 8r303.ab Perkutánna transluminálna intervencia ciev, počet kovových špirál, 11 kovových špirál 1) 2)

8r309.4c Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 12 kovových špirál 8r303.ac Perkutánna transluminálna intervencia ciev, počet kovových špirál, 12 kovových špirál 1) 2)

8r309.4d Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 13 kovových špirál 8r303.ad Perkutánna transluminálna intervencia ciev, počet kovových špirál, 13 kovových špirál 1) 2)

8r309.4e Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 14 kovových špirál 8r303.ae Perkutánna transluminálna intervencia ciev, počet kovových špirál, 14 kovových špirál 1) 2)

8r309.4f Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 15 kovových špirál 8r303.af Perkutánna transluminálna intervencia ciev, počet kovových špirál, 15 kovových špirál 1) 2)

8r309.4g Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 16 kovových špirál 8r303.ag Perkutánna transluminálna intervencia ciev, počet kovových špirál, 16 kovových špirál 1) 2)

8r309.4h Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 17 kovových špirál 8r303.ah Perkutánna transluminálna intervencia ciev, počet kovových špirál, 17 kovových špirál 1) 2)

8r309.4j Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 18 kovových špirál 8r303.aj Perkutánna transluminálna intervencia ciev, počet kovových špirál, 18 kovových špirál 1) 2)

8r309.4k Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 19 kovových špirál 8r303.ak Perkutánna transluminálna intervencia ciev, počet kovových špirál, 19 kovových špirál 1) 2)

8r309.4m Perkutánna transluminálna intervencia ciev, 20 kovových špirál 8r303.am Perkutánna transluminálna intervencia ciev, počet kovových špirál, 20 kovových špirál 1) 2)

8r309.4n Perkutánna transluminálna intervencia ciev, viac ako 20 kovových špirál 8r303.an Perkutánna transluminálna intervencia ciev, počet kovových špirál, viac ako 20 kovových špirál 1) 2)

8r309.51 Perkutánna implantácia stentu malého lumenu: 1 stent
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r309.52 Perkutánna implantácia stentu malého lumenu: 2 stenty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r309.53 Perkutánna implantácia stentu malého lumenu: 3 a viac stentov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r309.61 Perkutánna implantácia stentu veľkého lumenu: 1 stent
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r309.62 Perkutánna implantácia stentu veľkého lumenu: 2 stenty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



8r309.63 Perkutánna implantácia stentu veľkého lumenu: 3 a viac stentov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r309.71 Perkutánna implantácia stentgratfu malého lumenu: 1 stent
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r309.72 Perkutánna implantácia stentgraftu malého lumenu: 2 stenty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r309.73 Perkutánna implantácia stentgraftu malého lumenu: 3 a viac stentov
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r309.8 Perkutánna transluminálna implantácia expandovateľného stentu 8r300.0 Perkutánna transluminálna implantácia expandovateľného stentu 1) 

8r310 Perkutánna transluminálna angioplastika: tepien oblúka aorty 8r310 Perkutánna transluminálna angioplastika: tepien oblúka aorty  

8r311.0 Perkutánna transluminálna angioplastika: torakálnej aorty 8r311 Perkutánna transluminálna angioplastika: torakálnej aorty 1) 

8r311.1 Perkutánna transluminálna angioplastika: brušnej aorty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r313.0 Perkutánna transluminálna angioplastika: karotickej alebo vertebrálnej artérie, extrakraniálne 8r313 Perkutánna transluminálna angioplastika: karotickej alebo vertebrálnej artérie 1) 2)

8r313.1 Perkutánna transluminálna angioplastika: karotickej alebo vertebrálnej artérie, intrakraniálne
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r314 Perkutánna transluminálna angioplastika: koronárnej artérie 8r314 Perkutánna transluminálna angioplastika: koronárnej artérie  

8r315 Perkutánna transluminálna angioplastika: mamokoronárneho štepu 8r315 Perkutánna transluminálna angioplastika: mamokoronárneho štepu  

8r316 Perkutánna transluminálna angioplastika: aortokoronárneho štepu 8r316 Perkutánna transluminálna angioplastika: aortokoronárneho štepu  

8r317 Perkutánna transluminálna angioplastika: renálnej artérie 8r317 Perkutánna transluminálna angioplastika: renálnej artérie  

8r318 Perkutánna transluminálna angioplastika: celiákalnej alebo mezenterickej artérie 8r318 Perkutánna transluminálna angioplastika: celiákalnej alebo mezenterickej artérie  

8r319 Perkutánna transluminálna angioplastika: periférnych artérií a artérií pánvy 8r319 Perkutánna transluminálna angioplastika: periférnych artérií a artérií pánvy  

8r31a Perkutánna transluminálna angioplastika: pri stenóze artériovenóznej fistuly 8r31a Perkutánna transluminálna angioplastika: pri stenóze artériovenóznej fistuly  

8r31b Perkutánna transluminálna angioplastika: do venózneho systému 8r31b Perkutánna transluminálna angioplastika: do venózneho systému  

8r410 Perkutánna implantácia stentu: do celiakálnej alebo mezenterickej artérie 8r410 Perkutánna implantácia stentu: do celiakálnej alebo mezenterickej artérie  

8r411 Perkutánna implantácia stentu: do karotickej alebo vertebrálnej tepny 8r411 Perkutánna implantácia stentu: do karotickej alebo vertebrálnej tepny  

8r412 Perkutánna implantácia stentu: do periférnych artérií končatín a artérií pánvy 8r412 Perkutánna implantácia stentu: do periférnych artérií končatín a artérií pánvy  

8r413 Perkutánna implantácia stentu: do tepien aortálneho oblúka 8r413 Perkutánna implantácia stentu: do tepien aortálneho oblúka  

8r414.0 Perkutánna implantácia stentu: do torakálnej aorty 8r414 Perkutánna implantácia stentu: do torakálnej aorty 1) 

8r414.1 Perkutánna implantácia stentu: do brušnej aorty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r415 Perkutánna implantácia stentu: do venózneho systému 8r415 Perkutánna implantácia stentu: do venózneho systému  

8r416 Perkutánna implantácia stentu: pri stenóze artériovenóznej fistuly 8r416 Perkutánna implantácia stentu: pri stenóze artériovenóznej fistuly  

8r417 Perkutánna implantácia stentu: do renálnej artérie 8r417 Perkutánna implantácia stentu: do renálnej artérie  

8r419.0 Perkutánne zavedenie intrakoronárneho stentu: kovový stent 8r419.0 Perkutánne zavedenie intrakoronárneho stentu: kovový stent  

8r41a Perkutánna implantácia stentu alebo stentgraftu do intrakraniálnej artérie 8r41a Perkutánna implantácia stentu alebo stentgraftu do intrakraniálnej artérie  

8r41b Implantácia stentu, stentgraftu alebo tzv. flowdivertera do intrakraniálnej artérie 8r41b Implantácia stentu, stentgraftu alebo tzv. flowdivertera do intrakraniálnej artérie  

8r41c Perkutánne zavedenie intrakoronárneho stentgraftu 8r41c Perkutánne zavedenie intrakoronárneho stentgraftu  

8r41d
Perkutánna implantácia liekmi pokrytého alebo biodegradabilného stentu do periférnych artérií 

končatín a artérií panvy
8r41d

Perkutánna implantácia liekmi pokrytého alebo biodegradabilného stentu do periférnych artérií 

končatín a artérií pánvy
 2)

8r420 Perkutánna terapia aneuryzmy aorty stentgraftom 8r420 Perkutánna terapia aneuryzmy aorty stent-graftom  2)

8r421 Endovaskulárna terapia aneuryzmy alebo disekcie aorty stentom alebo stentgraftom 8r421 Endovaskulárna terapia aneuryzmy alebo disekcie aorty stentom alebo stentgraftom  

8r424 Perkutánna implantácia stentgraftu pre aneuryzmu arteria iliaca 8r424 Perkutánna implantácia stentgraftu pre aneuryzmu arteria iliaca  

8r427 Perkutánna transkatétrová balóniková atrioseptostómia s použitím čepieľkového balónika
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.10 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 1 stent, intrakraniálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.12 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 1 stent, cievy pleca a ramena
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.13 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 1 stent, cievy predlaktia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.14 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 1 stent, aorta 8r303.1a Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 1 stent, aorta 1) 



8r430.15 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 1 stent, istmus aorty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.16 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 1 stent, ductus arteriosus apertus
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.17 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 1 stent, v. cava
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.18 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 1 stent, iné torakálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.19 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 1 stent, iné abdominálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.1a Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 1 stent, viscerálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.1b Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 1 stent, cievy stehna
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.1c Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 1 stent, cievy predkolenia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.1d Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 1 stent, cievne malformácie
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.1e Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 1 stent, umelé cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.1f Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 1 stent, spinálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.1g Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 1 stent, v. portae
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.1h Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 1 stent, a. carotis, b.n.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.1j Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 1 stent, a. carotis communis
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.1k
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 1 stent, a. carotis interna 

extrakraniálne

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.1m
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 1 stent, a. carotis interna 

extrakraniálne s a. carotis communis

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.1n Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 1 stent, a. carotis externa
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.1x Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 1 stent, ostatné cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.20 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 2 stenty, intrakraniálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.22 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 2 stenty, cievy pleca a ramena
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.23 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 2 stenty, cievy predlaktia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.24 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 2 stenty, aorta 8r303.1b Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 2 stenty, aorta 1) 

8r430.25 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 2 stenty, istmus aorty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.26
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 2 stenty, ductus arteriosus 

apertus

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.27 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 2 stenty, v. cava
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.28 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 2 stenty, iné torakálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.29 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 2 stenty, iné abdominálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.2a Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 2 stenty, viscerálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.2b Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 2 stenty, cievy stehna
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.2c Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 2 stenty, cievy predkolenia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



8r430.2d Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 2 stenty, cievne malformácie
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.2e Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 2 stenty, umelé cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.2f Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 2 stenty, spinálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.2g Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 2 stenty, v. portae
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.2h Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 2 stenty, a. carotis, b.n.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.2j Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 2 stenty, a. carotis communis
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.2k
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 2 stenty, a. carotis interna 

extrakraniálne

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.2m
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 2 stenty, a. carotis interna 

extrakraniálne s a. carotis communis

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.2n Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 2 stenty, a. carotis externa
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.2x Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 2 stenty, ostatné cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.30 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 3 stenty, intrakraniálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.32 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 3 stenty, cievy pleca a ramena
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.33 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 3 stenty, cievy predlaktia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.34 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 3 stenty, aorta 8r303.1c Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 3 stenty, aorta 1) 

8r430.35 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 3 stenty, istmus aorty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.36
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 3 stenty, ductus arteriosus 

apertus

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.37 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 3 stenty, v. cava
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.38 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 3 stenty, iné torakálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.39 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 3 stenty, iné abdominálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.3a Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 3 stenty, viscerálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.3b Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 3 stenty, cievy stehna
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.3c Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 3 stenty, cievy predkolenia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.3d Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 3 stenty, cievne malformácie
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.3e Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 3 stenty, umelé cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.3f Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 3 stenty, spinálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.3g Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 3 stenty, v. portae
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.3h Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 3 stenty, a. carotis, b.n.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.3j Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 3 stenty, a. carotis communis
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.3k
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 3 stenty, a. carotis interna 

extrakraniálne

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.3m
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 3 stenty, a. carotis interna 

extrakraniálne s a. carotis communis

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



8r430.3n Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 3 stenty, a. carotis externa
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.3x Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 3 stenty, ostatné cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.40 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 4 stenty, intrakraniálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.42 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 4 stenty, cievy pleca a ramena
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.43 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 4 stenty, cievy predlaktia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.44 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 4 stenty, aorta 8r303.1d Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 4 stenty, aorta 1) 

8r430.45 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 4 stenty, istmus aorty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.46
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 4 stenty, ductus arteriosus 

apertus

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.47 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 4 stenty, v. cava
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.48 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 4 stenty, iné torakálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.49 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 4 stenty, iné abdominálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.4a Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 4 stenty, viscerálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.4b Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 4 stenty, cievy stehna
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.4c Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 4 stenty, cievy predkolenia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.4d Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 4 stenty, cievne malformácie
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.4e Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 4 stenty, umelé cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.4f Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 4 stenty, spinálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.4g Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 4 stenty, v. portae
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.4h Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 4 stenty, a. carotis, b.n.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.4j Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 4 stenty, a. carotis communis
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.4k
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 4 stenty, a. carotis interna 

extrakraniálne

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.4m
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 4 stenty, a. carotis interna 

extrakraniálne s a. carotis communis

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.4n Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 4 stenty, a. carotis externa
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.4x Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 4 stenty, ostatné cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.50 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 5 stentov, intrakraniálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.52 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 5 stentov, cievy pleca a ramena
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.53 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 5 stentov, cievy predlaktia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.54 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 5 stentov, aorta 8r303.1e Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 5 stentov, aorta 1) 

8r430.55 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 5 stentov, istmus aorty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.56
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 5 stentov, ductus arteriosus 

apertus

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



8r430.57 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 5 stentov, v. cava
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.58 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 5 stentov, iné torakálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.59 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 5 stentov, iné abdominálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.5a Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 5 stentov, viscerálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.5b Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 5 stentov, cievy stehna
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.5c Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 5 stentov, cievy predkolenia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.5d Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 5 stentov, cievne malformácie
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.5e Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 5 stentov, umelé cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.5f Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 5 stentov, spinálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.5g Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 5 stentov, v. portae
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.5h Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 5 stentov, a. carotis, b.n.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.5j Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 5 stentov, a. carotis communis
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.5k
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 5 stentov, a. carotis interna 

extrakraniálne

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.5m
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 5 stentov, a. carotis interna 

extrakraniálne s a. carotis communis

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.5n Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 5 stentov, a. carotis externa
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.5x Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 5 stentov, ostatné cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.60
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, intrakraniálne 

cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.62
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, cievy pleca a 

ramena

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.63 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, cievy predlaktia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.64 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, aorta 8r303.1f Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, aorta 1) 

8r430.65 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, istmus aorty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.66
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, ductus 

arteriosus apertus

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.67 Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, v. cava
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.68
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, iné torakálne 

cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.69
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, iné abdominálne 

cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.6a Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, viscerálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.6b Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, cievy stehna
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.6c
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, cievy 

predkolenia

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.6d
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, cievne 

malformácie

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



8r430.6e Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, umelé cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.6f Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, spinálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.6g Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, v. portae
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.6h Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, a. carotis, b.n.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.6j
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, a. carotis 

communis

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.6k
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, a. carotis interna 

extrakraniálne

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.6m
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, a. carotis interna 

extrakraniálne s a. carotis communis

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.6n
Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, a. carotis 

externa

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r430.6x Perkutánna transluminálna implantácia stentu neuvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, ostatné cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.10 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 1 stent, intrakraniálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.12 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 1 stent, cievy pleca a ramena
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.13 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 1 stent, cievy predlaktia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.14 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 1 stent, aorta 8r303.2a Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 1 stent, aorta 1) 

8r431.15 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 1 stent, istmus aorty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.16 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 1 stent, ductus arteriosus apertus
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.17 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 1 stent, v. cava
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.18 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 1 stent, iné torakálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.19 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 1 stent, iné abdominálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.1a Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 1 stent, viscerálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.1b Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 1 stent, cievy stehna
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.1c Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 1 stent, cievy predkolenia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.1d Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 1 stent, cievne malformácie
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.1e Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 1 stent, umelé cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.1f Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 1 stent, spinálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.1g Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 1 stent, v. portae
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.1h Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 1 stent, a. carotis, b.n.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.1j Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 1 stent, a. carotis communis
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.1k
Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 1 stent, a. carotis interna 

extrakraniálne

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.1m
Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 1 stent, a. carotis interna 

extrakraniálne s a. carotis communis

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.1n Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 1 stent, a. carotis externa
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



8r431.1x Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 1 stent, ostatné cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.20 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 2 stenty, intrakraniálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.22 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 2 stenty, cievy pleca a ramena
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.23 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 2 stenty, cievy predlaktia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.24 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 2 stenty, aorta 8r303.2b Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 2 stenty, aorta 1) 

8r431.25 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 2 stenty, istmus aorty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.26 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 2 stenty, ductus arteriosus apertus
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.27 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 2 stenty, v. cava
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.28 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 2 stenty, iné torakálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.29 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 2 stenty, iné abdominálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.2a Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 2 stenty, viscerálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.2b Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 2 stenty, cievy stehna
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.2c Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 2 stenty, cievy predkolenia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.2d Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 2 stenty, cievne malformácie
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.2e Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 2 stenty, umelé cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.2f Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 2 stenty, spinálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.2g Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 2 stenty, v. portae
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.2h Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 2 stenty, a. carotis, b.n.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.2j Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 2 stenty, a. carotis communis
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.2k
Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 2 stenty, a. carotis interna 

extrakraniálne

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.2m
Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 2 stenty, a. carotis interna 

extrakraniálne s a. carotis communis

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.2n Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 2 stenty, a. carotis externa
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.2x Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 2 stenty, ostatné cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.30 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 3 stenty, intrakraniálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.32 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 3 stenty, cievy pleca a ramena
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.33 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 3 stenty, cievy predlaktia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.34 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 3 stenty, aorta 8r303.2c Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 3 stenty, aorta 1) 

8r431.35 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 3 stenty, istmus aorty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.36 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 3 stenty, ductus arteriosus apertus
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.37 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 3 stenty, v. cava
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



8r431.38 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 3 stenty, iné torakálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.39 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 3 stenty, iné abdominálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.3a Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 3 stenty, viscerálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.3b Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 3 stenty, cievy stehna
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.3c Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 3 stenty, cievy predkolenia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.3d Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 3 stenty, cievne malformácie
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.3e Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 3 stenty, umelé cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.3f Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 3 stenty, spinálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.3g Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 3 stenty, v. portae
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.3h Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 3 stenty, a. carotis, b.n.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.3j Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 3 stenty, a. carotis communis
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.3k
Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 3 stenty, a. carotis interna 

extrakraniálne

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.3m
Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 3 stenty, a. carotis interna 

extrakraniálne s a. carotis communis

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.3n Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 3 stenty, a. carotis externa
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.3x Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 3 stenty, ostatné cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.40 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 4 stenty, intrakraniálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.42 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 4 stenty, cievy pleca a ramena
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.43 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 4 stenty, cievy predlaktia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.44 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 4 stenty, aorta 8r303.2d Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 4 stenty, aorta 1) 

8r431.45 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 4 stenty, istmus aorty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.46 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 4 stenty, ductus arteriosus apertus
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.47 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 4 stenty, v. cava
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.48 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 4 stenty, iné torakálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.49 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 4 stenty, iné abdominálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.4a Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 4 stenty, viscerálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.4b Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 4 stenty, cievy stehna
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.4c Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 4 stenty, cievy predkolenia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.4d Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 4 stenty, cievne malformácie
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.4e Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 4 stenty, umelé cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.4f Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 4 stenty, spinálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



8r431.4g Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 4 stenty, v. portae
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.4h Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 4 stenty, a. carotis, b.n.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.4j Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 4 stenty, a. carotis communis
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.4k
Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 4 stenty, a. carotis interna 

extrakraniálne

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.4m
Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 4 stenty, a. carotis interna 

extrakraniálne s a. carotis communis

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.4n Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 4 stenty, a. carotis externa
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.4x Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 4 stenty, ostatné cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.50 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 5 stentov, intrakraniálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.52 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 5 stentov, cievy pleca a ramena
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.53 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 5 stentov, cievy predlaktia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.54 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 5 stentov, aorta 8r303.2e Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 5 stentov, aorta 1) 

8r431.55 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 5 stentov, istmus aorty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.56 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 5 stentov, ductus arteriosus apertus
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.57 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 5 stentov, v. cava
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.58 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 5 stentov, iné torakálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.59 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 5 stentov, iné abdominálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.5a Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 5 stentov, viscerálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.5b Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 5 stentov, cievy stehna
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.5c Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 5 stentov, cievy predkolenia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.5d Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 5 stentov, cievne malformácie
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.5e Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 5 stentov, umelé cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.5f Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 5 stentov, spinálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.5g Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 5 stentov, v. portae
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.5h Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 5 stentov, a. carotis, b.n.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.5j Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 5 stentov, a. carotis communis
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.5k
Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 5 stentov, a. carotis interna 

extrakraniálne

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.5m
Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 5 stentov, a. carotis interna 

extrakraniálne s a. carotis communis

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.5n Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 5 stentov, a. carotis externa
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.5x Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 5 stentov, ostatné cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.60
Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, intrakraniálne 

cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



8r431.62
Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, cievy pleca a 

ramena

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.63 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, cievy predlaktia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.64 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, aorta 8r303.2f Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, aorta 1) 

8r431.65 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, istmus aorty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.66
Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, ductus arteriosus 

apertus

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.67 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, v. cava
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.68 Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, iné torakálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.69
Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, iné abdominálne 

cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.6a Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, viscerálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.6b Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, cievy stehna
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.6c Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, cievy predkolenia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.6d
Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, cievne 

malformácie

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.6e Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, umelé cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.6f Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, spinálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.6g Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, v. portae
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.6h Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, a. carotis, b.n.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.6j
Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, a. carotis 

communis

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.6k
Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, a. carotis interna 

extrakraniálne

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.6m
Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, a. carotis interna 

extrakraniálne s a. carotis communis

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.6n Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, a. carotis externa
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r431.6x Perkutánna transluminálna implantácia stentu uvoľňujúceho lieky, 6 a viac stentov, ostatné cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.10
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 1 stent, 

intrakraniálne cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.12
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 1 stent, 

cievy pleca a ramena

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.13
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 1 stent, 

cievy predlaktia

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.14
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 1 stent, 

aorta
8r303.3a

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stent-Graft), 1 stent, 

aorta
1) 2)

8r432.15
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 1 stent, 

istmus aorty

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.16
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 1 stent, 

ductus arteriosus apertus

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.17
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 1 stent, v. 

cava

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.18
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 1 stent, 

iné torakálne cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.19
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 1 stent, 

iné abdominálne cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



8r432.1a
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 1 stent, 

viscerálne cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.1b
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 1 stent, 

cievy stehna

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.1c
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 1 stent, 

cievy predkolenia

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.1d
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 1 stent, 

cievne malformácie

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.1e
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 1 stent, 

umelé cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.1f
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 1 stent, 

spinálne cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.1g
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 1 stent, v. 

portae

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.1h
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 1 stent, a. 

carotis, b.n.

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.1j
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 1 stent, a. 

carotis communis

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.1k
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 1 stent, a. 

carotis interna extrakraniálne

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.1m
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 1 stent, a. 

carotis interna extrakraniálne s a. carotis communis

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.1n
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 1 stent, a. 

carotis externa

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.1x
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 1 stent, 

ostatné cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.20
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 2 stenty, 

intrakraniálne cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.22
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 2 stenty, 

cievy pleca a ramena

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.23
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 2 stenty, 

cievy predlaktia

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.24
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 2 stenty, 

aorta
8r303.3b

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stent-Graft), 2 stenty, 

aorta
1) 2)

8r432.25
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 2 stenty, 

istmus aorty

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.26
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 2 stenty, 

ductus arteriosus apertus

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.27
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 2 stenty, 

v. cava

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.28
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 2 stenty, 

iné torakálne cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.29
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 2 stenty, 

iné abdominálne cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.2a
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 2 stenty, 

viscerálne cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.2b
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 2 stenty, 

cievy stehna

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.2c
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 2 stenty, 

cievy predkolenia

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.2d
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 2 stenty, 

cievne malformácie

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.2e
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 2 stenty, 

umelé cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.2f
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 2 stenty, 

spinálne cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.2g
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 2 stenty, 

v. portae

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



8r432.2h
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 2 stenty, 

a. carotis, b.n.

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.2j
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 2 stenty, 

a. carotis communis

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.2k
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 2 stenty, 

a. carotis interna extrakraniálne

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.2m
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 2 stenty, 

a. carotis interna extrakraniálne s a. carotis communis

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.2n
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 2 stenty, 

a. carotis externa

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.2x
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 2 stenty, 

ostatné cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.30
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 3 stenty, 

intrakraniálne cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.32
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 3 stenty, 

cievy pleca a ramena

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.33
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 3 stenty, 

cievy predlaktia

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.34
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 3 stenty, 

aorta
8r303.3c

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stent-Graft), 3 stenty, 

aorta
1) 2)

8r432.35
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 3 stenty, 

istmus aorty

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.36
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 3 stenty, 

ductus arteriosus apertus

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.37
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 3 stenty, 

v. cava

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.38
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 3 stenty, 

iné torakálne cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.39
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 3 stenty, 

iné abdominálne cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.3a
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 3 stenty, 

viscerálne cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.3b
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 3 stenty, 

cievy stehna

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.3c
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 3 stenty, 

cievy predkolenia

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.3d
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 3 stenty, 

cievne malformácie

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.3e
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 3 stenty, 

umelé cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.3f
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 3 stenty, 

spinálne cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.3g
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 3 stenty, 

v. portae

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.3h
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 3 stenty, 

a. carotis, b.n.

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.3j
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 3 stenty, 

a. carotis communis

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.3k
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 3 stenty, 

a. carotis interna extrakraniálne

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.3m
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 3 stenty, 

a. carotis interna extrakraniálne s a. carotis communis

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.3n
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 3 stenty, 

a. carotis externa

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.3x
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 3 stenty, 

ostatné cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.40
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 4 stenty, 

intrakraniálne cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



8r432.42
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 4 stenty, 

cievy pleca a ramena

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.43
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 4 stenty, 

cievy predlaktia

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.44
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 4 stenty, 

aorta
8r303.3d

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stent-Graft), 4 stenty, 

aorta
1) 2)

8r432.45
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 4 stenty, 

istmus aorty

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.46
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 4 stenty, 

ductus arteriosus apertus

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.47
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 4 stenty, 

v. cava

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.48
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 4 stenty, 

iné torakálne cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.49
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 4 stenty, 

iné abdominálne cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.4a
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 4 stenty, 

viscerálne cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.4b
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 4 stenty, 

cievy stehna

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.4c
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 4 stenty, 

cievy predkolenia

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.4d
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 4 stenty, 

cievne malformácie

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.4e
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 4 stenty, 

umelé cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.4f
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 4 stenty, 

spinálne cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.4g
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 4 stenty, 

v. portae

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.4h
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 4 stenty, 

a. carotis, b.n.

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.4j
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 4 stenty, 

a. carotis communis

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.4k
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 4 stenty, 

a. carotis interna extrakraniálne

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.4m
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 4 stenty, 

a. carotis interna extrakraniálne s a. carotis communis

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.4n
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 4 stenty, 

a. carotis externa

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.4x
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 4 stenty, 

ostatné cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.50
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 5 stentov, 

intrakraniálne cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.52
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 5 stentov, 

cievy pleca a ramena

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.53
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 5 stentov, 

cievy predlaktia

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.54
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 5 stentov, 

aorta
8r303.3e

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stent-Graft), 5 

stentov, aorta
1) 2)

8r432.55
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 5 stentov, 

istmus aorty

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.56
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 5 stentov, 

ductus arteriosus apertus

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.57
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 5 stentov, 

v. cava

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.58
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 5 stentov, 

iné torakálne cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



8r432.59
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 5 stentov, 

iné abdominálne cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.5a
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 5 stentov, 

viscerálne cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.5b
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 5 stentov, 

cievy stehna

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.5c
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 5 stentov, 

cievy predkolenia

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.5d
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 5 stentov, 

cievne malformácie

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.5e
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 5 stentov, 

umelé cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.5f
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 5 stentov, 

spinálne cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.5g
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 5 stentov, 

v. portae

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.5h
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 5 stentov, 

a. carotis, b.n.

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.5j
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 5 stentov, 

a. carotis communis

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.5k
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 5 stentov, 

a. carotis interna extrakraniálne

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.5m
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 5 stentov, 

a. carotis interna extrakraniálne s a. carotis communis

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.5n
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 5 stentov, 

a. carotis externa

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.5x
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 5 stentov, 

ostatné cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.60
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 6 a viac 

stentov, intrakraniálne cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.62
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 6 a viac 

stentov, cievy pleca a ramena

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.63
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 6 a viac 

stentov, cievy predlaktia

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.64
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 6 a viac 

stentov, aorta
8r303.3f

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stent-Graft), 6 a viac 

stentov, aorta
1) 2)

8r432.65
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 6 a viac 

stentov, istmus aorty

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.66
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 6 a viac 

stentov, ductus arteriosus apertus

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.67
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 6 a viac 

stentov, v. cava

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.68
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 6 a viac 

stentov, iné torakálne cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.69
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 6 a viac 

stentov, iné abdominálne cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.6a
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 6 a viac 

stentov, viscerálne cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.6b
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 6 a viac 

stentov, cievy stehna

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.6c
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 6 a viac 

stentov, cievy predkolenia

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.6d
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 6 a viac 

stentov, cievne malformácie

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.6e
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 6 a viac 

stentov, umelé cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.6f
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 6 a viac 

stentov, spinálne cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



8r432.6g
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 6 a viac 

stentov, v. portae

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.6h
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 6 a viac 

stentov, a. carotis, b.n.

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.6j
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 6 a viac 

stentov, a. carotis communis

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.6k
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 6 a viac 

stentov, a. carotis interna extrakraniálne

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.6m
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 6 a viac 

stentov, a. carotis interna extrakraniálne s a. carotis communis

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.6n
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 6 a viac 

stentov, a. carotis externa

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r432.6x
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu neuvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 6 a viac 

stentov, ostatné cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.10 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 1 stent, intrakraniálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.12 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 1 stent, cievy pleca a ramena
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.13 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 1 stent, cievy predlaktia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.14 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 1 stent, aorta 8r303.4a Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 1 stent, aorta 1) 

8r433.15 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 1 stent, istmus aorty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.16 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 1 stent, ductus arteriosus apertus
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.17 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 1 stent, v. cava
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.18 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 1 stent, iné torakálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.19 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 1 stent, iné abdominálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.1a Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 1 stent, viscerálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.1b Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 1 stent, cievy stehna
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.1c Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 1 stent, cievy predkolenia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.1d Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 1 stent, cievne malformácie
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.1e Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 1 stent, umelé cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.1f Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 1 stent, spinálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.1g Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 1 stent, v. portae
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.1h Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 1 stent, a. carotis, b.n.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.1j Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 1 stent, a. carotis communis
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.1k
Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 1 stent, a. carotis interna 

extrakraniálne

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.1m
Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 1 stent, a. carotis interna 

extrakraniálne s a. carotis communis

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.1n Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 1 stent, a. carotis externa
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.1x Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 1 stent, ostatné cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.20 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 2 stenty, intrakraniálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



8r433.22 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 2 stenty, cievy pleca a ramena
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.23 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 2 stenty, cievy predlaktia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.24 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 2 stenty, aorta 8r303.4b Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 2 stenty, aorta 1) 

8r433.25 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 2 stenty, istmus aorty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.26
Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 2 stenty, ductus arteriosus 

apertus

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.27 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 2 stenty, v. cava
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.28 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 2 stenty, iné torakálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.29 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 2 stenty, iné abdominálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.2a Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 2 stenty, viscerálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.2b Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 2 stenty, cievy stehna
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.2c Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 2 stenty, cievy predkolenia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.2d Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 2 stenty, cievne malformácie
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.2e Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 2 stenty, umelé cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.2f Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 2 stenty, spinálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.2g Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 2 stenty, v. portae
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.2h Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 2 stenty, a. carotis, b.n.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.2j Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 2 stenty, a. carotis communis
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.2k
Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 2 stenty, a. carotis interna 

extrakraniálne

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.2m
Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 2 stenty, a. carotis interna 

extrakraniálne s a. carotis communis

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.2n Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 2 stenty, a. carotis externa
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.2x Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 2 stenty, ostatné cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.30 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 3 stenty, intrakraniálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.32 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 3 stenty, cievy pleca a ramena
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.33 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 3 stenty, cievy predlaktia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.34 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 3 stenty, aorta 8r303.4c Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 3 stenty, aorta 1) 

8r433.35 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 3 stenty, istmus aorty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.36
Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 3 stenty, ductus arteriosus 

apertus

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.37 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 3 stenty, v. cava
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.38 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 3 stenty, iné torakálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.39 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 3 stenty, iné abdominálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



8r433.3a Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 3 stenty, viscerálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.3b Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 3 stenty, cievy stehna
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.3c Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 3 stenty, cievy predkolenia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.3d Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 3 stenty, cievne malformácie
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.3e Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 3 stenty, umelé cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.3f Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 3 stenty, spinálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.3g Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 3 stenty, v. portae
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.3h Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 3 stenty, a. carotis, b.n.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.3j Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 3 stenty, a. carotis communis
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.3k
Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 3 stenty, a. carotis interna 

extrakraniálne

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.3m
Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 3 stenty, a. carotis interna 

extrakraniálne s a. carotis communis

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.3n Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 3 stenty, a. carotis externa
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.3x Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 3 stenty, ostatné cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.40 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 4 stenty, intrakraniálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.42 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 4 stenty, cievy pleca a ramena
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.43 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 4 stenty, cievy predlaktia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.44 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 4 stenty, aorta 8r303.4d Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 4 stenty, aorta 1) 

8r433.45 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 4 stenty, istmus aorty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.46
Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 4 stenty, ductus arteriosus 

apertus

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.47 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 4 stenty, v. cava
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.48 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 4 stenty, iné torakálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.49 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 4 stenty, iné abdominálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.4a Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 4 stenty, viscerálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.4b Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 4 stenty, cievy stehna
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.4c Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 4 stenty, cievy predkolenia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.4d Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 4 stenty, cievne malformácie
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.4e Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 4 stenty, umelé cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.4f Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 4 stenty, spinálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.4g Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 4 stenty, v. portae
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.4h Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 4 stenty, a. carotis, b.n.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



8r433.4j Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 4 stenty, a. carotis communis
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.4k
Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 4 stenty, a. carotis interna 

extrakraniálne

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.4m
Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 4 stenty, a. carotis interna 

extrakraniálne s a. carotis communis

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.4n Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 4 stenty, a. carotis externa
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.4x Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 4 stenty, ostatné cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.50 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 5 stentov, intrakraniálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.52 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 5 stentov, cievy pleca a ramena
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.53 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 5 stentov, cievy predlaktia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.54 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 5 stentov, aorta 8r303.4e Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 5 stentov, aorta 1) 

8r433.55 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 5 stentov, istmus aorty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.56
Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 5 stentov, ductus arteriosus 

apertus

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.57 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 5 stentov, v. cava
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.58 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 5 stentov, iné torakálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.59 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 5 stentov, iné abdominálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.5a Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 5 stentov, viscerálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.5b Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 5 stentov, cievy stehna
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.5c Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 5 stentov, cievy predkolenia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.5d Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 5 stentov, cievne malformácie
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.5e Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 5 stentov, umelé cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.5f Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 5 stentov, spinálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.5g Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 5 stentov, v. portae
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.5h Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 5 stentov, a. carotis, b.n.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.5j Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 5 stentov, a. carotis communis
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.5k
Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 5 stentov, a. carotis interna 

extrakraniálne

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.5m
Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 5 stentov, a. carotis interna 

extrakraniálne s a. carotis communis

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.5n Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 5 stentov, a. carotis externa
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.5x Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 5 stentov, ostatné cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.60
Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 6 a viac stentov, intrakraniálne 

cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.62
Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 6 a viac stentov, cievy pleca a 

ramena

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.63 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 6 a viac stentov, cievy predlaktia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



8r433.64 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 6 a viac stentov, aorta 8r303.4f Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 6 a viac stentov, aorta 1) 

8r433.65 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 6 a viac stentov, istmus aorty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.66
Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 6 a viac stentov, ductus 

arteriosus apertus

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.67 Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 6 a viac stentov, v. cava
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.68
Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 6 a viac stentov, iné torakálne 

cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.69
Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 6 a viac stentov, iné abdominálne 

cievy

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.6a Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 6 a viac stentov, viscerálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.6b Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 6 a viac stentov, cievy stehna
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.6c
Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 6 a viac stentov, cievy 

predkolenia

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.6d
Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 6 a viac stentov, cievne 

malformácie

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.6e Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 6 a viac stentov, umelé cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.6f Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 6 a viac stentov, spinálne cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.6g Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 6 a viac stentov, v. portae
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.6h Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 6 a viac stentov, a. carotis, b.n.
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.6j
Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 6 a viac stentov, a. carotis 

communis

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.6k
Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 6 a viac stentov, a. carotis interna 

extrakraniálne

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.6m
Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 6 a viac stentov, a. carotis interna 

extrakraniálne s a. carotis communis

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.6n
Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 6 a viac stentov, a. carotis 

externa

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r433.6x Perkutánna transluminálna implantácia biorezorbovateľného stentu, 6 a viac stentov, ostatné cievy
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r434.00
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

intrakraniálne cievy
8r301.00

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

intrakraniálne cievy
1) 

8r434.02
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

cievy pleca a ramena
8r301.02

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

cievy pleca a ramena
1) 

8r434.03
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

cievy predlaktia
8r301.03

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

cievy predlaktia
1) 

8r434.04
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

aorta
8r301.04

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

aorta
1) 

8r434.05
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

istmus aorty
8r301.05

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

istmus aorty
1) 

8r434.06
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

ductus arteriosus apertus
8r301.06

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

ductus arteriosus apertus
1) 

8r434.07
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: v. 

cava
8r301.07

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: v. 

cava
1) 

8r434.08
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

iné torakálne cievy
8r301.08

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

iné torakálne cievy
1) 

8r434.09
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

iné abdominálne cievy
8r301.09

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

iné abdominálne cievy
1) 

8r434.0a
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

viscerálne cievy
8r301.0a

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

viscerálne cievy
1) 



8r434.0b
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

cievy stehna
8r301.0b

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

cievy stehna
1) 

8r434.0c
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

cievy predkolenia
8r301.0c

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

cievy predkolenia
1) 

8r434.0d
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

cievne malformácie
8r301.0d

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

cievne malformácie
1) 

8r434.0e
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

umelé cievy
8r301.0e

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

umelé cievy
1) 

8r434.0f
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

spinálne cievy
8r301.0f

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

spinálne cievy
1) 

8r434.0g
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: v. 

portae
8r301.0g

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: v. 

portae
1) 

8r434.0h
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: a. 

carotis, b.n.
8r301.0h

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: a. 

carotis, b.n.
1) 

8r434.0j
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: a. 

carotis communis
8r301.0j

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: a. 

carotis communis
1) 

8r434.0k
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: a. 

carotis interna extrakraniálne
8r301.0k

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: a. 

carotis interna extrakraniálne
1) 

8r434.0m
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: a. 

carotis interna extrakraniálne s a. carotis communis
8r301.0m

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: a. 

carotis interna extrakraniálne s a. carotis communis
1) 

8r434.0n
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: a. 

carotis externa
8r301.0n

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: a. 

carotis externa
1) 

8r434.0x
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

ostatné cievy
8r301.0x

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

ostatné cievy
1) 

8r434.10
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: intrakraniálne cievy
8r301.10

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: intrakraniálne cievy
1) 

8r434.12
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: cievy pleca a ramena
8r301.12

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: cievy pleca a ramena
1) 

8r434.13
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: cievy predlaktia
8r301.13

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: cievy predlaktia
1) 

8r434.14
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: aorta
8r301.14

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: aorta
1) 

8r434.15
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: istmus aorty
8r301.15

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: istmus aorty
1) 

8r434.16
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: ductus arteriosus apertus
8r301.16

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: ductus arteriosus apertus
1) 

8r434.17
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: v. cava
8r301.17

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: v. cava
1) 

8r434.18
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: iné torakálne cievy
8r301.18

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: iné torakálne cievy
1) 

8r434.19
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: iné abdominálne cievy
8r301.19

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: iné abdominálne cievy
1) 

8r434.1a
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: viscerálne cievy
8r301.1a

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: viscerálne cievy
1) 

8r434.1b
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: cievy stehna
8r301.1b

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: cievy stehna
1) 

8r434.1c
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: cievy predkolenia
8r301.1c

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: cievy predkolenia
1) 

8r434.1d
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: cievne malformácie
8r301.1d

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: cievne malformácie
1) 

8r434.1e
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: umelé cievy
8r301.1e

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: umelé cievy
1) 

8r434.1f
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: spinálne cievy
8r301.1f

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: spinálne cievy
1) 

8r434.1g
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: v. portae
8r301.1g

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: v. portae
1) 

8r434.1h
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: a. carotis, b.n.
8r301.1h

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: a. carotis, b.n.
1) 



8r434.1j
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: a. carotis communis
8r301.1j

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: a. carotis communis
1) 

8r434.1k
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: a. carotis interna extrakraniálne
8r301.1k

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: a. carotis interna extrakraniálne
1) 

8r434.1m
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: a. carotis interna extrakraniálne s a. carotis communis
8r301.1m

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: a. carotis interna extrakraniálne s a. carotis communis
1) 

8r434.1n
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: a. carotis externa
8r301.1n

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: a. carotis externa
1) 

8r434.1x
Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: ostatné cievy
8r301.1x

Perkutánna transluminálna implantácia nepokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: ostatné cievy
1) 

8r435.00
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

intrakraniálne cievy
8r302.00

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

intrakraniálne cievy
1) 

8r435.02
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: cievy 

pleca a ramena
8r302.02

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: cievy 

pleca a ramena
1) 

8r435.03
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: cievy 

predlaktia
8r302.03

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: cievy 

predlaktia
1) 

8r435.04
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

aorta
8r302.04

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

aorta
1) 

8r435.05
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

istmus aorty
8r302.05

Perkutánna transluminálna implantácia krytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: istmus 

aorty
1) 2)

8r435.06
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

ductus arteriosus apertus
8r302.06

Perkutánna transluminálna implantácia krytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: ductus 

arteriosus apertus
1) 2)

8r435.07
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: v. 

cava
8r302.07

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: v. 

cava
1) 

8r435.08
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: iné 

torakálne cievy
8r302.08

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: iné 

torakálne cievy
1) 

8r435.09
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: iné 

abdominálne cievy
8r302.09

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: iné 

abdominálne cievy
1) 

8r435.0a
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

viscerálne cievy
8r302.0a

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

viscerálne cievy
1) 

8r435.0b
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: cievy 

stehna
8r302.0b

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: cievy 

stehna
1) 

8r435.0c
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: cievy 

predkolenia
8r302.0c

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: cievy 

predkolenia
1) 

8r435.0d
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

cievne malformácie
8r302.0d

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

cievne malformácie
1) 

8r435.0e
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

umelé cievy
8r302.0e

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

umelé cievy
1) 

8r435.0f
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

spinálne cievy
8r302.0f

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

spinálne cievy
1) 

8r435.0g
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: v. 

portae
8r302.0g

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: v. 

portae
1) 

8r435.0h
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: a. 

carotis, b.n.
8r302.0h

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: a. 

carotis, b.n.
1) 

8r435.0j
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: a. 

carotis communis
8r302.0j

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: a. 

carotis communis
1) 

8r435.0k
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: a. 

carotis interna extrakraniálne
8r302.0k

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: a. 

carotis interna extrakraniálne
1) 

8r435.0m
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: a. 

carotis interna extrakraniálne s a. carotis communis
8r302.0m

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: a. 

carotis interna extrakraniálne s a. carotis communis
1) 

8r435.0n
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: a. 

carotis externa
8r302.0n

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: a. 

carotis externa
1) 

8r435.0x
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

ostatné cievy
8r302.0x

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 1 stent: 

ostatné cievy
1) 

8r435.10
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: intrakraniálne cievy
8r302.10

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: intrakraniálne cievy
1) 

8r435.12
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: cievy pleca a ramena
8r302.12

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: cievy pleca a ramena
1) 



8r435.13
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: cievy predlaktia
8r302.13

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: cievy predlaktia
1) 

8r435.14
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: aorta
8r302.14

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: aorta
1) 

8r435.15
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: istmus aorty
8r302.15

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: istmus aorty
1) 

8r435.16
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: ductus arteriosus apertus
8r302.16

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: ductus arteriosus apertus
1) 

8r435.17
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: v. cava
8r302.17

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: v. cava
1) 

8r435.18
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: iné torakálne cievy
8r302.18

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: iné torakálne cievy
1) 

8r435.19
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: iné abdominálne cievy
8r302.19

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: iné abdominálne cievy
1) 

8r435.1a
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: viscerálne cievy
8r302.1a

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: viscerálne cievy
1) 

8r435.1b
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: cievy stehna
8r302.1b

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: cievy stehna
1) 

8r435.1c
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: cievy predkolenia
8r302.1c

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: cievy predkolenia
1) 

8r435.1d
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: cievne malformácie
8r302.1d

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: cievne malformácie
1) 

8r435.1e
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: umelé cievy
8r302.1e

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: umelé cievy
1) 

8r435.1f
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: spinálne cievy
8r302.1f

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: spinálne cievy
1) 

8r435.1g
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: v. portae
8r302.1g

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: v. portae
1) 

8r435.1h
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: a. carotis, b.n.
8r302.1h

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: a. carotis, b.n.
1) 

8r435.1j
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: a. carotis communis
8r302.1j

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: a. carotis communis
1) 

8r435.1k
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: a. carotis interna extrakraniálne
8r302.1k

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: a. carotis interna extrakraniálne
1) 

8r435.1m
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: a. carotis interna extrakraniálne s a. carotis communis
8r302.1m

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: a. carotis interna extrakraniálne s a. carotis communis
1) 

8r435.1n
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: a. carotis externa
8r302.1n

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: a. carotis externa
1) 

8r435.1x
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: ostatné cievy
8r302.1x

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého Cheatham-Platinum-stentu (CP-stent): 2 a viac 

stentov: ostatné cievy
1) 

8r436.5a
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu uvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 1 stent, 

aorta
8r303.5a

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu uvoľňujúceho lieky (Stent-Graft), 1 stent, 

aorta
1) 2)

8r436.5b
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu uvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 2 stenty, 

aorta
8r303.5b

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu uvoľňujúceho lieky (Stent-Graft), 2 stenty, 

aorta
1) 2)

8r436.5c
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu uvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 3 stenty, 

aorta
8r303.5c

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu uvoľňujúceho lieky (Stent-Graft), 3 stenty, 

aorta
1) 2)

8r436.5d
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu uvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 4 stenty, 

aorta
8r303.5d

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu uvoľňujúceho lieky (Stent-Graft), 4 stenty, 

aorta
1) 2)

8r436.5e
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu uvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 5 stentov, 

aorta
8r303.5e

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu uvoľňujúceho lieky (Stent-Graft), 5 stentov, 

aorta
1) 2)

8r436.5f
Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu uvoľňujúceho lieky (Stentgraft), 6 a viac 

stentov, aorta
8r303.5f

Perkutánna transluminálna implantácia pokrytého stentu uvoľňujúceho lieky (Stent-Graft), 6 a viac 

stentov, aorta
1) 2)

8r437.6a Perkutánna transluminálna implantácia iného nepokrytého stentu s veľkým luménom, 1 stent, aorta 8r303.6a Perkutánna transluminálna implantácia iného nepokrytého stentu s veľkým luménom, 1 stent, aorta 1) 

8r437.6b
Perkutánna transluminálna implantácia iného nepokrytého stentu s veľkým luménom, 2 a viac stentov, 

aorta
8r303.6b

Perkutánna transluminálna implantácia iného nepokrytého stentu s veľkým luménom, 2 a viac stentov, 

aorta
1) 

8r438.6c Perkutánna transluminálna implantácia iného pokrytého stentu s veľkým luménom, 1 stent, aorta 8r303.6c Perkutánna transluminálna implantácia iného pokrytého stentu s veľkým luménom, 1 stent, aorta 1) 



8r438.6d
Perkutánna transluminálna implantácia iného pokrytého stentu s veľkým luménom, 2 a viac stentov, 

aorta
8r303.6d

Perkutánna transluminálna implantácia iného pokrytého stentu s veľkým luménom, 2 a viac stentov, 

aorta
1) 

8r439.6e Perkutánna transluminálna implantácia stentu pre laminovanie toku pri aneurizmách, 1 stent, aorta 8r303.6e Perkutánna transluminálna implantácia stentu pre laminovanie toku pri aneurizmách, 1 stent, aorta 1) 

8r439.6f
Perkutánna transluminálna implantácia stentu pre laminovanie toku pri aneurizmách, 2 a viac stentov, 

aorta
8r303.6f

Perkutánna transluminálna implantácia stentu pre laminovanie toku pri aneurizmách, 2 a viac stentov, 

aorta
1) 

8r510 Perkutánna embolizácia: intrakraniálneho vaskularizovaného tumoru 8r510 Perkutánna embolizácia: intrakraniálneho vaskularizovaného tumoru  

8r511 Perkutánna embolizácia: intrakraniálnej aneuryzmy 8r511 Perkutánna embolizácia: intrakraniálnej aneuryzmy  

8r512 Perkutánna embolizácia: intrakraniálnej A-V malformácie 8r512 Perkutánna embolizácia: intrakraniálnej A-V malformácie  

8r513 Perkutánna embolizácia: karoticko - kavernóznej fistuly 8r513 Perkutánna embolizácia: karoticko - kavernóznej fistuly  

8r514 Perkutánna embolizácia: prípadne sklerotizácia varikokély u muža 8r514 Perkutánna embolizácia: prípadne sklerotizácia varikokély u muža  

8r515 Perkutánna embolizácia: v oblasti abdomenu 8r515 Perkutánna embolizácia: v oblasti abdomenu  

8r516 Perkutánna embolizácia: v oblasti hrudníka 8r516 Perkutánna embolizácia: v oblasti hrudníka  

8r517 Perkutánna embolizácia: v oblasti chrbtice, spinálneho kanála, miešnych štruktúr 8r517 Perkutánna embolizácia: v oblasti chrbtice, spinálneho kanála, miešnych štruktúr  

8r518 Perkutánna embolizácia: v oblasti malej panvy 8r518 Perkutánna embolizácia: v oblasti malej panvy  

8r519 Perkutánna embolizácia: v oblasti muskuloskeletálneho systému 8r519 Perkutánna embolizácia: v oblasti muskuloskeletálneho systému  

8r51a Perkutánna embolizácia: vaskularizovaného procesu na krku a tvári 8r51a Perkutánna embolizácia: vaskularizovaného procesu na krku a tvári  

8r520.01
Perkutánna embolizácia - použitie permanentného embolizačného materiálu - mechanicky okluzívnny 

materiál: vaskulárne zátky, odpútateľné balóny a iné

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r520.02
Perkutánna embolizácia - použitie permanentného embolizačného materiálu - mechanicky okluzívnny 

materiál: makrošpirály

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r520.03
Perkutánna embolizácia - použitie permanentného embolizačného materiálu - mechanicky okluzívnny 

materiál: mikrošpirály

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r520.04
Perkutánna embolizácia - použitie permanentného embolizačného materiálu- mechanicky okluzívnny 

materiál: mikročastice PVA, mikroguličky, drug-eluting microspheres a iné

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r520.11
Perkutánna embolizácia - použitie permanentného embolizačného materiálu- tekuté okluzívnne 

materiály: neadhezívne tekuté materiály Onyx, Phil a iné

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r520.12
Perkutánna embolizácia - použitie permanentného embolizačného materiálu- tekuté okluzívnne 

materiály: lepidlá Histoacryl, Glubran, Lipiodol a iné

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r520.13
Perkutánna embolizácia - použitie permanentného embolizačného materiálu- tekuté okluzívnne 

materiály: alkohol, sklerotizačné látky a iné

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r520.2
Perkutánna embolizácia - použitie dočasného embolizačného materiálu: autológny materiál, 

vstrebateľná želatína a iné

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r520.3
Perkutánna transluminálna intervencia ciev, embolizácia vaskulárnym uzáverom v periférnom riečisku 

(Vascular plug)

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r610.00 Katétrová ablácia: rádiofrekvenčná: pravá predsieň - iná 8r610.0 Katétrová ablácia: rádiofrekvenčná; pravá predsieň 1) 2)

8r610.01 Katétrová ablácia komplexných foriem predsienových arytmií v pravej predsieni rádiofrekvenčná
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r610.1 Katétrová ablácia: rádiofrekvenčná: koronárny sínus a dolná dutá žila 8r610.1 Katétrová ablácia: rádiofrekvenčná; koronárny sínus a dolná dutá žila  2)

8r610.20 Katétrová ablácia: rádiofrekvenčná: AV uzol: selektívna 8r610.20 Katétrová ablácia: rádiofrekvenčná; AV uzol; selektívna  2)

8r610.21 Katétrová ablácia: rádiofrekvenčná: AV uzol: neselektívna 8r610.21 Katétrová ablácia: rádiofrekvenčná; AV uzol; neselektívna  2)

8r610.22 Katétrová ablácia A-V junkcie neselektívna rádiofrekvenčná
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r610.3 Katétrová ablácia komplexných foriem komorových arytmií v pravej komore rádiofrekvenčná 8r610.3 Katétrová ablácia: rádiofrekvenčná; pravá komora  2)

8r610.40 Katétrová ablácia fibrilácie predsiení v ľavej predsieni a v pľúcnych žilách rádiofrekvenčná 8r610.4 Katétrová ablácia: rádiofrekvenčná; ľavá predsieň a pľúcne žily 1) 2)

8r610.41 Katétrová ablácia fibrilácie predsiení v ľavej predsieni komplexná rádiofrekvenčná
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r610.42 Katétrová ablácia nervových ganglií v ľavej predsieni rádiofrekvenčná
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r610.50
Katétrová ablácia komplexných foriem komorových arytmií v ľavej komore pri štrukturálne normálnom 

srdci, rádiofrekvenčná

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r610.51
Katétrová ablácia komplexných foriem komorových arytmií v dysfunkčnej ľavej komore 

rádiofrekvenčná

Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r610.5x Katétrová ablácia: rádiofrekvenčná: ľavá komora - iná 8r610.5 Katétrová ablácia: rádiofrekvenčná; ľavá komora 1) 2)



8r610.6 Katétrová ablácia akcesórnej dráhy na mitrálnom ústí rádiofrekvenčná
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r610.7 Katétrová ablácia akcesórnej dráhy na trikuspidálnom ústí rádiofrekvenčná
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r610.8 Katétrová ablácia atrioventrikulárnej nodálnej reentry tachykardie selektívna rádiofrekvenčná
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r61b Katétrová ablácia: perkutánna renálna denervácia 8r61b Katétrová ablácia: perkutánna renálna denervácia  

8r620.01 Katétrová ablácia komplexných foriem predsienových arytmií v pravej predsieni kryoablačná 8r620.0 Katétrová ablácia: kryoablácia; pravá predsieň 1) 2)

8r620.02 Katétrová ablácia fibrilácie predsiení v ľavej predsieni a v pľúcnych žilách kryoablačná 8r620.4 Katétrová ablácia: kryoablácia; ľavá predsieň a pľúcne žily 1) 2)

8r620.1 Katétrová ablácia: kryoablácia: koronárny sínus a dolná dutá žila 8r620.1 Katétrová ablácia: kryoablácia; koronárny sínus a dolná dutá žila  2)

8r620.20 Katétrová ablácia atrioventrikulárnej nodálnej reentry tachykardie selektívna kryoablačná 8r620.20 Katétrová ablácia: kryoablácia; AV uzol; selektívna  2)

8r620.21 Katétrová ablácia A-V junkcie neselektívna kryoablačná 8r620.21 Katétrová ablácia: kryoablácia; AV uzol; neselektívna  2)

8r620.31 Katétrová ablácia komplexných foriem komorových arytmií v pravej komore kryoablačná 8r620.3 Katétrová ablácia: kryoablácia; pravá komora 1) 2)

8r620.32 Katétrová ablácia komplexných foriem komorových arytmií v ľavej komore kryoablačná 8r620.5 Katétrová ablácia: kryoablácia; ľavá komora 1) 2)

8r620.40 Katétrová ablácia akcesórnej dráhy na mitrálnom ústí kryoablačná
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r620.41 Katétrová ablácia akcesórnej dráhy na trikuspidálnom ústí kryoablačná
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r620.6 Perkutánna katétrová alkoholová ablácia medzikomorového septa 8r910 Alkoholová ablácia interventrikulárneho septa 1) 2)

8r712 Perioperačná flowmetria 8r712 Perioperačná flowmetria  

8r713 Perioperačná trombolýza 8r713 Perioperačná trombolýza  

8r714 Podanie krvnej kardioplégie 8r714 Podanie krvnej kardioplégie  

8r715 Použitie autotransfúzneho systému perioperačne 8r715 Použitie autotransfúzneho systému perioperačne  

8r716 Použitie Biomedicus pumpy 8r716 Použitie Biomedicus pumpy  

8r717.0 Vedenie mimotelového obehu krvi: v normotermii (viacej ako 35°C) 8r717.0 Vedenie mimotelového obehu krvi: v normotermii (viacej ako 35°C)  

8r717.1 Vedenie mimotelového obehu krvi: v slabej hypotermii (32-35°C) 8r717.1 Vedenie mimotelového obehu krvi: v slabej hypotermii (32-35°C)  

8r717.2 Vedenie mimotelového obehu krvi: v strednej hypotermii (26-32°C) 8r717.2 Vedenie mimotelového obehu krvi: v strednej hypotermii (26-32°C)  

8r717.3 Vedenie mimotelového obehu krvi: v hlbokej hepotermii (20-26°C) 8r717.3 Vedenie mimotelového obehu krvi: v hlbokej hepotermii (20-26°C)  

8r717.4 Vedenie mimotelového obehu krvi: v hlbokej hepotermii (menej ako 20°C) 8r717.4 Vedenie mimotelového obehu krvi: v hlbokej hepotermii (menej ako 20°C)  

8r717.x Vedenie mimotelového obehu krvi: ostatné 8r717.x Vedenie mimotelového obehu krvi: iné  2)

8r718 Perioperačná hemodilúcia 8r718 Perioperačná hemodilúcia  

8r720 Zavedenie periférneho venózneho katétra 8r720 Zavedenie periférneho venózneho katétra  

8r721 Zavedenie katétra pre intraaortálnu balónikovú kontrapulzáciu 8r721 Zavedenie katétra pre intraaortálnu balónikovú kontrapulzáciu  

8r722 Zavedenie katétra do arteria pulmonalis [Swan-Ganzový katéter] 8r722 Zavedenie katétra do arteria pulmonalis [Swan-Ganzový katéter]  

8r723 Zavedenie arteriálneho katétra 8r723 Zavedenie arteriálneho katétra  

8r724.10 Zavedenie centrálneho venózneho katétra: externý tunelizovaný katéter, bez USG navidácie 8r724.10 Zavedenie centrálneho venózneho katétra: externý tunelizovaný katéter, bez USG navidácie  

8r724.11 Zavedenie centrálneho venózneho katétra: externý tunelizovaný katéter, USG navigácia 8r724.11 Zavedenie centrálneho venózneho katétra: externý tunelizovaný katéter, USG navigácia  

8r724.20 Zavedenie centrálneho venózneho katétra: Port-a-Cath systém, bez USG navidácie 8r724.20 Zavedenie centrálneho venózneho katétra: Port-a-Cath systém, bez USG navidácie  

8r724.21 Zavedenie centrálneho venózneho katétra: Port-a-Cath systém, USG navigácia 8r724.21 Zavedenie centrálneho venózneho katétra: Port-a-Cath systém, USG navigácia  

8r724.30 Zavedenie centrálneho venózneho katétra: PICC katétre, bez USG navidácie 8r724.30 Zavedenie centrálneho venózneho katétra: PICC katétre, bez USG navidácie  

8r724.31 Zavedenie centrálneho venózneho katétra: PICC katétre, USG navigácia 8r724.31 Zavedenie centrálneho venózneho katétra: PICC katétre, USG navigácia  

8r724.x0 Zavedenie centrálneho venózneho katétra: iný katéter, bez USG navigácie 8r724.x0 Zavedenie centrálneho venózneho katétra: iný, bez USG navigácie  2)

8r724.x1 Zavedenie centrálneho venózneho katétra: iný katéter, USG navigácia 8r724.x1 Zavedenie centrálneho venózneho katétra: iný, USG navigácia  2)

8r725 Zavedenie katétra do véna femoralis a artéria femoralis 8r725 Zavedenie katétra do véna femoralis a artéria femoralis  

8r726.1 Extrakcia centrálneho venózneho katétra: tunelizovaný katéter 8r726.1 Extrakcia centrálneho venózneho katétra: tunelizovaný katéter  

8r730 Reperfúzna trombolytická liečba akútneho infarktu 8r730 Reperfúzna trombolytická liečba akútneho infarktu  

8r731 Trombolýza supraaortálnych vetiev aorty 8r731 Trombolýza supraaortálnych vetiev aorty  

8r732 Trombolýza A - V shuntu 8r732 Trombolýza A - V shuntu  

8r741.0 Embolizácia intrakraniálnej durálnej fistuly
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  



8r741.1 Embolizácia spinálnej AVM
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r741.2 Embolizácia spinálnej durálnej fistuly
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r741.3 Embolizácia myómu maternice
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r741.5 Parciálna embolizácia sleziny 8r741 Parciálna embolizácia sleziny 1) 

8r741.6 Embolizácia prostaty
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r741.70 Embolizácia v oblasti horných končatín
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r741.71 Embolizácia v oblasti dolných končatín
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r741.8 Chemoembolizácia 8r911 Chemoembolizácia 1) 

8r750 Extrakorporálna eliminácia CO2 [ECCO2-R] 8r750 Extrakorporálna eliminácia CO2 [ECCO2-R]  

8r751.00
Extrakorporálna membránová oxygenácia (ECMO) a pre-ECMO-terapia: extrakorporálna membránová 

oxygenácia (ECMO): do menej ako 48 hodín
8r751.00

Extrakorporálna membránová oxygenácia (ECMO) a pre-ECMO-terapia: extrakorporálna membránová 

oxygenácia (ECMO): do menej ako 48 hodín
 

8r751.01
Extrakorporálna membránová oxygenácia (ECMO) a pre-ECMO-terapia: extrakorporálna membránová 

oxygenácia (ECMO): 48 hodín až do menej ako 96 hodín
8r751.01

Extrakorporálna membránová oxygenácia (ECMO) a pre-ECMO-terapia: extrakorporálna membránová 

oxygenácia (ECMO): 48 hodín až do menej ako 96 hodín
 

8r751.02
Extrakorporálna membránová oxygenácia (ECMO) a pre-ECMO-terapia: extrakorporálna membránová 

oxygenácia (ECMO): 96 hodín a viac
8r751.02

Extrakorporálna membránová oxygenácia (ECMO) a pre-ECMO-terapia: extrakorporálna membránová 

oxygenácia (ECMO): 96 hodín a viac
 

8r751.20
Extrakorporálna membránová oxygenácia (ECMO) a pre-ECMO-terapia: extrakorporálna podpora pľúc, 

bez pumpy: do menej ako 6 dní
8r751.20

Extrakorporálna membránová oxygenácia (ECMO) a pre-ECMO-terapia: extrakorporálna podpora pľúc, 

bez pumpy: do menej ako 6 dní
 

8r751.21
Extrakorporálna membránová oxygenácia (ECMO) a pre-ECMO-terapia: extrakorporálna podpora pľúc, 

bez pumpy: 6 až menej ako 12 dní
8r751.21

Extrakorporálna membránová oxygenácia (ECMO) a pre-ECMO-terapia: extrakorporálna podpora pľúc, 

bez pumpy: 6 až menej ako 12 dní
 

8r751.22
Extrakorporálna membránová oxygenácia (ECMO) a pre-ECMO-terapia: extrakorporálna podpora pľúc, 

bez pumpy: 12 až menej ako 18 dní
8r751.22

Extrakorporálna membránová oxygenácia (ECMO) a pre-ECMO-terapia: extrakorporálna podpora pľúc, 

bez pumpy: 12 až menej ako 18 dní
 

8r751.23
Extrakorporálna membránová oxygenácia (ECMO) a pre-ECMO-terapia: extrakorporálna podpora pľúc, 

bez pumpy: 18 až menej ako 30 dní
8r751.23

Extrakorporálna membránová oxygenácia (ECMO) a pre-ECMO-terapia: extrakorporálna podpora pľúc, 

bez pumpy: 18 až menej ako 30 dní
 

8r751.24
Extrakorporálna membránová oxygenácia (ECMO) a pre-ECMO-terapia: extrakorporálna podpora pľúc, 

bez pumpy: 30 až menej ako 42 dní
8r751.24

Extrakorporálna membránová oxygenácia (ECMO) a pre-ECMO-terapia: extrakorporálna podpora pľúc, 

bez pumpy: 30 až menej ako 42 dní
 

8r751.25
Extrakorporálna membránová oxygenácia (ECMO) a pre-ECMO-terapia: extrakorporálna podpora pľúc, 

bez pumpy: 42 a viac dní
8r751.25

Extrakorporálna membránová oxygenácia (ECMO) a pre-ECMO-terapia: extrakorporálna podpora pľúc, 

bez pumpy: 42 a viac dní
 

8r751.30
Extrakorporálna membránová oxygenácia (ECMO) a pre-ECMO-terapia: použitie minimalizovaného 

kardiopulmonálneho prístroja: do menej ako 48 hodín
8r751.30

Extrakorporálna membránová oxygenácia (ECMO) a pre-ECMO-terapia: použitie minimalizovaného 

kardiopulmonálneho prístroja: do menej ako 48 hodín
 

8r751.31
Extrakorporálna membránová oxygenácia (ECMO) a pre-ECMO-terapia: použitie minimalizovaného 

kardiopulmonálneho prístroja: 48 až menej ako 96 hodín
8r751.31

Extrakorporálna membránová oxygenácia (ECMO) a pre-ECMO-terapia: použitie minimalizovaného 

kardiopulmonálneho prístroja: 48 až menej ako 96 hodín
 

8r751.32
Extrakorporálna membránová oxygenácia (ECMO) a pre-ECMO-terapia: použitie minimalizovaného 

kardiopulmonálneho prístroja: 96 a viac hodín
8r751.32

Extrakorporálna membránová oxygenácia (ECMO) a pre-ECMO-terapia: použitie minimalizovaného 

kardiopulmonálneho prístroja: 96 a viac hodín
 

8r752 HVPG - meranie tlaku v zaklinení vo vena hepatica a vo voľnej hepatálnej žile (VCI - vena cava inferior) 8r752 HVPG - meranie tlaku v zaklinení vo vena hepatica a vo voľnej hepatálnej žile (VCI - vena cava inferior)  

8r902.0 USG navigovaný uzáver arteriálnej pseudoaneuryzmy trombínom 8r902
Uzavretie pseudoaneuryzmy perkutánnou aplikáciou trombínu pod kontrolou farebnej dupplexnej 

sonografie
1) 2)

8r902.1 Uzáver cievnej pseudoaneuryzmy pod kontrolou USG, kompresia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r914.0 Katétrový uzáver defektu predsieňovej prepážky 8r914.0 Katétrový uzáver defektu predsieňovej prepážky  

8r914.1 Katétrový uzáver defektu komorovej prepážky 8r914.1 Katétrový uzáver defektu komorovej prepážky  

8r914.20 Katétrový uzáver intrakardiálneho skratu, využitie sizing balóna 8r914.2 Katétrový uzáver intrakardiálneho skratu, použitie sizing balóna 1) 2)

8r914.21 Katétrový uzáver intrakardiálneho skratu, využitie ďalšieho oklúdera 8r914.3 Katétrový uzáver intrakardiálneho skratu, použitie oklúdera 1) 2)

8r914.4 Katétrový uzáver ductus arteriosus 8r914.4 Katétrový uzáver ductus arteriosus  

8r914.5 Perkutánny katétrový uzáver arterio-venoznej fistuly
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r914.6 Perkutánny katétrový uzáver uška ľavej predsiene
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r914.7 Katétrový uzáver paravalvulárneho leaku
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r915.0 Kontinuálna lokálna trombolýza arteriového uzáveru 8r915 Kontinuálna lokálna trombolýza arteriového uzáveru 1) 



8r915.1 Kontinuálna lokálna trombolýza vénového uzáveru 8r916 Kontinuálna lokálna trombolýza vénového uzáveru 1) 

8r915.x Kontinuálna trombolýza: iná
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r917.0 Perkutánna aspiračná trombektómia cievneho uzáveru 8r917 Perkutánna aspiračná trombektómia cievneho uzáveru 1) 

8r917.1 Perkutánna mechanická trombektómia cievneho uzáveru
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r917.2 Perkutánna farmakomechanická trombektómia cievneho uzáveru 8r920 Perkutánna -farmakomechanická trombektómia cievneho uzáveru 1) 2)

8r918 Perkutánna aterektómia 8r918 Perkutánna aterektómia  

8r919 Perkutánna extrakcia kaválneho filtra z vena cava inferior 8r919 Perkutánna extrakcia kaválneho filtra z vena cava inferior  

8r921 Perkutánna implantácia kaválneho filtra do vena cava inferior 8r921 Perkutánna implantácia kaválneho filtra do vena cava inferior  

8r925 Perkutánna fenestrácia aortálnej disekcie 8r925 Perkutánna fenestrácia aortálnej disekcie  

8r926 Perkutánna transkatétrová balóniková atrioseptostómia 8r926 Perkutánna transkatétrová balóniková atrioseptostómia  

8r928
Perkutánna translúmenová arteriálna intervencia s použitím protektívneho inštrumentária pred 

periférnou embolizáciou
8r928

Perkutánna translúmenová arteriálna intervencia s použitím protektívneho inštrumentária pred 

periférnou embolizáciou
 

8r929 Perkutánna translúmenová direktná aterektómia koronárnej alebo periférnej artérie 8r929 Perkutánna translúmenová direktná aterektómia koronárnej alebo periférnej artérie  

8r930 Perkutánna translúmenová embolektómia koronárnej alebo periférnej artérie 8r930 Perkutánna translúmenová embolektómia koronárnej alebo periférnej artérie  

8r931 Perkutánna translúmenová koronárna trombektómia 8r931 Perkutánna translúmenová koronárna trombektómia  

8r932 Perkutánna translúmenová oklúzia koronárnej fistuly 8r932 Perkutánna translúmenová oklúzia koronárnej fistuly  

8r936 Perkutánne translúmenové zavedenie umelej chlopne do aortálnej pozície retrográdne cez aortu 8r936 Perkutánne translúmenové zavedenie umelej chlopne do aortálnej pozície retrográdne cez aortu  

8r937 Liečba ischemickej choroby srdca pomocou razovej vlny
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r938 Použitie embolizačného protekčného systému
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r939 Perkutánna rotačná trombektómia
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8r980 Rekanalizácia koronárnej artérie laserom 8r980 Rekanalizácia koronárnej artérie laserom  

8r981 Rekanalizácia cievneho uzáveru: intraluminálna 8r981 Rekanalizácia cievneho uzáveru: intraluminálna  

8r982 Rekanalizácia cievneho uzáveru: subintiminálna 8r982 Rekanalizácia cievneho uzáveru: subintiminálna  

8t100 Blokáda interkostálneho nervu/nervov 8t100 Blokáda interkostálneho nervu/nervov  

8t101 Blokáda nervového kmeňa (koreňa) 8t101 Blokáda nervového kmeňa (koreňa)  

8t102 Perkutánna blokáda nervového plexu 8t102 Perkutánna blokáda nervového plexu  

8t104 Blokáda periférneho nervu: anestetická 8t104 Blokáda periférneho nervu: anestetická  

8t121 Znecitlivenie so subarachnoideálnym podaním anestetika (analgetika) - spinálna anestézia 8t121 Znecitlivenie so subarachnoideálnym podaním anestetika (analgetika) - spinálna anestézia  

8t122.1 Subarachnoideálna anestézia: jednorázové podanie 8t122.1 Subarachnoideálna anestézia: jednorázové podanie  

8t122.2 Subarachnoideálna anestézia: opakované alebo kontinuálne podavánie 8t122.2 Subarachnoideálna anestézia: opakované alebo kontinuálne podavánie  

8t124.1 Epidurálna anestézia: jednorázové podanie 8t124.1 Epidurálna anestézia: jednorázové podanie  

8t124.2 Epidurálna anestézia: opakované alebo kontinuálne podavánie 8t124.2 Epidurálna anestézia: opakované alebo kontinuálne podavánie  

8t126.1 Kaudálna anestézia/analgézia: jednorázové podanie 8t126.1 Kaudálna anestézia/analgézia: jednorázové podanie  

8t126.2 Kaudálna anestézia/analgézia: opakované alebo kontinuálne podavánie 8t126.2 Kaudálna anestézia/analgézia: opakované alebo kontinuálne podavánie  

8t128 Anestézia typ AWAKE (neuroanestézia) 8t128 Anestézia typ AWAKE (neuroanestézia)  

8t130 Intravenózna regionálna anestézia (IVRA, Blokáda podľa Biera) 8t130 Intravenózna regionálna anestézia (IVRA, Blokáda podľa Biera)  

8t131.0 Totálna intravenózna anestézia [TIVA] bez použitia myorelaxancií: do 60 minút 8t131.0 Totálna intravenózna anestézia [TIVA] bez použitia myorelaxancií: do 60 minút  

8t131.1 Totálna intravenózna anestézia [TIVA] bez použitia myorelaxancií: viac ako 60 minút 8t131.1 Totálna intravenózna anestézia [TIVA] bez použitia myorelaxancií: viac ako 60 minút  

8t132.0 Totálna intravenózna anestézia [TIVA] s použitím myorelaxancií: krátkodobá 8t132.0 Totálna intravenózna anestézia [TIVA] s použitím myorelaxancií: krátkodobá  

8t132.1 Totálna intravenózna anestézia [TIVA] s použitím myorelaxancií: dlhodobá 8t132.1 Totálna intravenózna anestézia [TIVA] s použitím myorelaxancií: dlhodobá  

8t133.0 Inhalačná anestézia s použitím plynných a volatilných anestetík: krátkodobá 8t133.0 Inhalačná anestézia s použitím plynných a volatilných anestetík: krátkodobá  

8t133.1 Inhalačná anestézia s použitím plynných a volatilných anestetík: dlhodobá 8t133.1 Inhalačná anestézia s použitím plynných a volatilných anestetík: dlhodobá  

8t134 Intraligamentárna anestézia 8t134 Intraligamentárna anestézia  

8t135 Intraoseálna anestézia 8t135 Intraoseálna anestézia  

8t136 Extraorálna anestézia 8t136 Extraorálna anestézia  

8t140 Infiltračná anestézia 8t140 Infiltračná anestézia  



8t141 Kombinovaná zvodová anestézia 8t141 Kombinovaná zvodová anestézia  

8t142 Kombinovaná zvodová anestézia opakovaným alebo kontinuálnym podávaním anestetika 8t142 Kombinovaná zvodová anestézia opakovaným alebo kontinuálnym podávaním anestetika  

8t150
Kombinovaná anestézia I. (aplikovaná maskou s použitím vnútrožilových, plynných a volatilných 

(prchavých) anestetík)
8t150

Kombinovaná anestézia I. (aplikovaná maskou s použitím vnútrožilových, plynných a volatilných 

(prchavých) anestetík)
 

8t151
Kombinovaná anestézia II. (aplikovaná endotracheálnou kanylou s použitím vnútrožilových, plynných a 

volatilných (prchavých) anestetík)
8t151

Kombinovaná anestézia II. (aplikovaná endotracheálnou kanylou s použitím vnútrožilových, plynných a 

volatilných (prchavých) anestetík)
 

8t152
Kombinovaná anestézia III. (aplikovaná endotracheálnou kanylou s použitím vnútrožilových, plynných, 

a volatilných anestetík v kombilácii so svalovými relaxanciami)
8t152

Kombinovaná anestézia III. (aplikovaná endotracheálnou kanylou s použitím vnútrožilových, plynných, 

a volatilných anestetík v kombilácii so svalovými relaxanciami)
 

8t154 Kombinovaná celková anestézia so zvodovou anestéziou 8t154 Kombinovaná celková anestézia so zvodovou anestéziou  

8t155 Počítačovo riadená celková anestézia 8t155 Počítačovo riadená celková anestézia  

8t156 Inhalačná kombinovaná anestézia s použitím Xenónu 8t156 Inhalačná kombinovaná anestézia s použitím Xenónu  

8t190 Aplikácia intravenóznych anestetík pomocou mikroprocesorom ovládaného dávkovača 8t190 Aplikácia intravenóznych anestetík pomocou mikroprocesorom ovládaného dávkovača  

8t191 Aplikácia anestetík (volatilných) do extrakorporálneho oxygenátora 8t191 Aplikácia anestetík (volatilných) do extrakorporálneho oxygenátora  

8t192 Aplikácia anestetík a analgetík (venóznych) do extrakorporálneho okruhu 8t192 Aplikácia anestetík a analgetík (venóznych) do extrakorporálneho okruhu  

8t196 Anestézia pri zvlášť náročných výkonoch 8t196 Anestézia pri zvlášť náročných výkonoch  

8t197 Anestézia pri implantácii alebo explantácii VAD (ventricular assist device) 8t197 Anestézia pri implantácii alebo explantácii VAD (ventricular assist device)  

8t210.0 Epidurálna analgézia: jednorázové alebo kontinuálne podavánie 8t210.0 Epidurálna analgézia: jednorázové alebo kontinuálne podavánie  

8t210.1 Subarachnoideálna analgézia: jednorázové alebo kontinuálne podavánie 8t210.1 Subarachnoideálna analgézia: jednorázové alebo kontinuálne podavánie  

8t220 Liečebná anestézia hlavového nervu a/alebo ganglia: extrakraniálny prístup 8t220 Liečebná anestézia hlavového nervu a/alebo ganglia; extrakraniálny prístup  2)

8t221.01
Liečebná anestézia nervového koreňa a/alebo miechového nervu: bez použitia zobrazovacej metódy: 

krčná chrbtica
8t221.01

Liečebná anestézia nervového koreňa a/alebo miechového nervu: bez použitia zobrazovacej metódy: 

krčná chrbtica
 

8t221.02
Liečebná anestézia nervového koreňa a/alebo miechového nervu: bez použitia zobrazovacej metódy: 

hrudníková chrbtica
8t221.02

Liečebná anestézia nervového koreňa a/alebo miechového nervu: bez použitia zobrazovacej metódy: 

hrudníková chrbtica 
 2)

8t221.03
Liečebná anestézia nervového koreňa a/alebo miechového nervu: bez použitia zobrazovacej metódy: 

drieková chrbtica
8t221.03

Liečebná anestézia nervového koreňa a/alebo miechového nervu: bez použitia zobrazovacej metódy: 

drieková chrbtica 
 2)

8t221.0x
Liečebná anestézia nervového koreňa a/alebo miechového nervu: bez použitia zobrazovacej metódy: 

ostatné
8t221.0x

Liečebná anestézia nervového koreňa a/alebo miechového nervu: bez použitia zobrazovacej metódy: 

ostatné 
 2)

8t221.11
Liečebná anestézia nervového koreňa a/alebo miechového nervu: s použitím zobrazovacej metódy: 

krčná chrbtica
8t221.11

Liečebná anestézia nervového koreňa a/alebo miechového nervu: s použitím zobrazovacej metódy: 

krčná chrbtica
 

8t221.12
Liečebná anestézia nervového koreňa a/alebo miechového nervu: s použitím zobrazovacej metódy: 

hrudníková chrbtica
8t221.12

Liečebná anestézia nervového koreňa a/alebo miechového nervu: s použitím zobrazovacej metódy: 

hrudníková chrbtica 
 2)

8t221.13
Liečebná anestézia nervového koreňa a/alebo miechového nervu: s použitím zobrazovacej metódy: 

drieková chrbtica
8t221.13

Liečebná anestézia nervového koreňa a/alebo miechového nervu: s použitím zobrazovacej metódy: 

drieková chrbtica 
 2)

8t221.1x
Liečebná anestézia nervového koreňa a/alebo miechového nervu: s použitím zobrazovacej metódy: 

ostatné
8t221.1x

Liečebná anestézia nervového koreňa a/alebo miechového nervu: s použitím zobrazovacej metódy: 

ostatné 
 2)

8t222 Liečebná anestézia periférneho nervu: jednorázové alebo kontinuálne podavánie 8t222 Liečebná anestézia periférneho nervu: jednorázové alebo kontinuálne podavánie  

8t230.01 Liečebná anestézia sympatikového nervovému systému: bez použitia zobrazovacej metódy: krčná časť 8t230.01 Liečebná anestézia sympatikového nervovému systému: bez použitia zobrazovacej metódy: krčná časť  2)

8t230.02
Liečebná anestézia sympatikového nervovému systému: bez použitia zobrazovacej metódy: hrudníková 

časť
8t230.02

Liečebná anestézia sympatikového nervovému systému: bez použitia zobrazovacej metódy: hrudníková 

časť 
 2)

8t230.03
Liečebná anestézia sympatikového nervovému systému: bez použitia zobrazovacej metódy: drieková 

časť
8t230.03

Liečebná anestézia sympatikového nervovému systému: bez použitia zobrazovacej metódy: drieková 

časť 
 2)

8t230.04
Liečebná anestézia sympatikového nervovému systému: bez použitia zobrazovacej metódy: 

prevertebrálne gangliá (plexus coeliacus, plexus hypogastricus)
8t230.04

Liečebná anestézia sympatikového nervovému systému: bez použitia zobrazovacej metódy: 

prevertebrálne gangliá (plexus coeliacus, plexus hypogastricus)
 

8t230.0x Liečebná anestézia sympatikového nervovému systému: bez použitia zobrazovacej metódy: ostatné 8t230.0x Liečebná anestézia sympatikového nervovému systému: bez použitia zobrazovacej metódy: ostatné  2)

8t230.10 Liečebná anestézia sympatikového nervovému systému: s použitím zobrazovacej metódy: krčná časť 8t230.10 Liečebná anestézia sympatikového nervovému systému: s použitím zobrazovacej metódy: krčná časť  2)

8t230.11
Liečebná anestézia sympatikového nervovému systému: s použitím zobrazovacej metódy: hrudníková 

časť
8t230.11

Liečebná anestézia sympatikového nervovému systému: s použitím zobrazovacej metódy: hrudníková 

časť 
 2)

8t230.12
Liečebná anestézia sympatikového nervovému systému: s použitím zobrazovacej metódy: drieková 

časť
8t230.12

Liečebná anestézia sympatikového nervovému systému: s použitím zobrazovacej metódy: drieková 

časť 
 2)

8t230.13
Liečebná anestézia sympatikového nervovému systému: s použitím zobrazovacej metódy: 

prevertebrálne gangliá (plexus coeliacus, plexus hypogastricus)
8t230.13

Liečebná anestézia sympatikového nervovému systému: s použitím zobrazovacej metódy: 

prevertebrálne gangliá (plexus coeliacus, plexus hypogastricus)
 

8t230.1x Liečebná anestézia sympatikového nervovému systému: s použitím zobrazovacej metódy: ostatné 8t230.1x Liečebná anestézia sympatikového nervovému systému: s použitím zobrazovacej metódy: ostatné  2)



8t240.01 Liečebná anestézia kĺbov chrbtice: bez použitia zobrazovacej metódy: kĺby hlavy 8t240.01 Liečebná anestézia kĺbov chrbtice: bez použitia zobrazovacej metódy: kĺby hlavy  

8t240.02 Liečebná anestézia kĺbov chrbtice: bez použitia zobrazovacej metódy: krčná chrbtica 8t240.02 Liečebná anestézia kĺbov chrbtice: bez použitia zobrazovacej metódy: krčná chrbtica  2)

8t240.03 Liečebná anestézia kĺbov chrbtice: bez použitia zobrazovacej metódy: hrudníková chrbtica 8t240.03 Liečebná anestézia kĺbov chrbtice: bez použitia zobrazovacej metódy: hrudníková chrbtica  2)

8t240.04 Liečebná anestézia kĺbov chrbtice: bez použitia zobrazovacej metódy: drieková chrbtica 8t240.04 Liečebná anestézia kĺbov chrbtice: bez použitia zobrazovacej metódy: drieková chrbtica  

8t240.0x Liečebná anestézia kĺbov chrbtice: bez použitia zobrazovacej metódy: ostatné 8t240.0x Liečebná anestézia kĺbov chrbtice: bez použitia zobrazovacej metódy: ostatné  2)

8t240.11 Liečebná anestézia kĺbov chrbtice: s použitím zobrazovacej metódy: kĺby hlavy 8t240.11 Liečebná anestézia kĺbov chrbtice: s použitím zobrazovacej metódy: kĺby hlavy  

8t240.12 Liečebná anestézia kĺbov chrbtice: s použitím zobrazovacej metódy: krčná chrbtica 8t240.12 Liečebná anestézia kĺbov chrbtice: s použitím zobrazovacej metódy: krčná chrbtica  2)

8t240.13 Liečebná anestézia kĺbov chrbtice: s použitím zobrazovacej metódy: hrudníková chrbtica 8t240.13 Liečebná anestézia kĺbov chrbtice: s použitím zobrazovacej metódy: hrudníková chrbtica  2)

8t240.14 Liečebná anestézia kĺbov chrbtice: s použitím zobrazovacej metódy: drieková chrbtica 8t240.14 Liečebná anestézia kĺbov chrbtice: s použitím zobrazovacej metódy: drieková chrbtica  

8t240.1x Liečebná anestézia kĺbov chrbtice: s použitím zobrazovacej metódy: ostatné 8t240.1x Liečebná anestézia kĺbov chrbtice: s použitím zobrazovacej metódy: ostatné  2)

8t250 Multimodálna terapia bolesti - v trvaní minimálne 7 dní 
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

8t901 Premedikácia a sedácia 8t901 Premedikácia a sedácia  

8t902 Zavedenie epidurálneho katétra 8t902 Zavedenie epidurálneho katétra  

8t903 Zavedenie katétra spinálne (subarachniodálne) a do anestezovanej dutiny 8t903 Zavedenie katétra spinálne (subarachniodálne) a do anestezovanej dutiny  

8t904 Zavedenie katétra s portom pre dlhodobú epidurálnu/subarachnoideálnu analgéziu 8t904 Zavedenie katétra s portom pre dlhodobú epidurálnu /subarachnoideálnu analgéziu  2)

8t905 Zavedenie katétra k periférnemu nervu 8t905 Zavedenie katétra k periférnemu nervu  

8t906 Zavedenie katétra k nervovému plexu, nervovému kmeňu, nervovému koreňu 8t906 Zavedenie katétra k nervovému plexu, nervovému kmeňu, nervovému koreňu  

8t908 Elektrostimulačná diagnostika uloženia katétra (ihly) pre zvodovú anestéziu 8t908 Elektrostimulačná diagnostika uloženia katétra (ihly) pre zvodovú anestéziu  

8t910 Monitorovanie koncentrácie plynných a volatilných anestetík 8t910 Monitorovanie koncentrácie plynných a volatilných anestetík  

8t911 Monitorovanie koncentrácie anestetík v ovzduší operačného traktu 8t911 Monitorovanie koncentrácie anestetík v ovzduší operačného traktu  

8t913 Umelá ventilácia počas anestézie 8t913 Umelá ventilácia počas anestézie  

8t914 Intravenózna analgézia 8t914 Intravenózna analgézia  

8t915 Zvodová (regionálna) analgézia 8t915 Zvodová (regionálna) analgézia  

8t916 Epidurálna pooperačná analgézia vrátane zavedenia katétra 8t916 Epidurálna pooperačná analgézia vrátane zavedenia katétra  

8t917 Pooperačná kombinovaná zvodová a intravenózna analgézia 8t917 Pooperačná kombinovaná zvodová a intravenózna analgézia  

8t918 Analgosedácia 8t918 Analgosedácia  

8u001 Kontinuálne monitorovanie klinického stavu 8u001 Kontinuálne monitorovanie klinického stavu  

8u002 Monitorovanie telesnej teploty 8u002 Monitorovanie telesnej teploty  

8u003 Monitorovanie periférnej telesnej teploty 8u003 Monitorovanie periférnej telesnej teploty  

8u005 Monitorovanie teploty dýchacích plynov a ich vlhkosti 8u005 Monitorovanie teploty dýchacích plynov a ich vlhkosti  

8u103 Monitorovanie intrakraniálneho tlaku: epidurálne 8u103 Monitorovanie intrakraniálneho tlaku: epidurálne  

8u104 Monitorovanie intrakraniálneho tlaku: parenchymatózne 8u104 Monitorovanie intrakraniálneho tlaku: parenchymatózne  

8u105 Monitorovanie intrakraniálneho tlaku: intraventrikulárne 8u105 Monitorovanie intrakraniálneho tlaku: intraventrikulárne  

8u106 Monitorovanie perfúzie mozgu transkraniálnym dopplerom 8u106 Monitorovanie perfúzie mozgu transkraniálnym dopplerom  

8u110 Monitorovanie EEG počas anestézie a v intenzívnej starostlivosti 8u110 Monitorovanie EEG počas anestézie a v intenzívnej starostlivosti  

8u112 Monitorovanie evokovaných potenciálov počas anestézie 8u112 Monitorovanie evokovaných potenciálov počas anestézie  

8u120 Monitorovanie účinnosti svalových relaxancií 8u120 Monitorovanie účinnosti svalových relaxancií  

8u130 Monitorovanie saturácie krvi kyslíkom vrátane zavedenia snímača do bulbus jugularis 8u130 Monitorovanie saturácie krvi kyslíkom vrátane zavedenia snímača do bulbus jugularis  

8u131 Kontinuálne monitorovanie saturácie zmiešanej venóznej krvi kyslíkom 8u131 Kontinuálne monitorovanie saturácie zmiešanej venóznej krvi kyslíkom  

8u132 Monitorovanie tkanivovej oxymetrie 8u132 Monitorovanie tkanivovej oxymetrie  

8u133 Monitorovanie cerebrálnej oxymetrie 8u133 Monitorovanie cerebrálnej oxymetrie  

8u134 Monitorovanie pulznej oxymetrie počas anestézie a v intenzívnej starostlivosti 8u134 Monitorovanie pulznej oxymetrie počas anestézie a v intenzívnej starostlivosti  

8u150 Meranie senzitivity baroreflexu neinvazívne 8u150 Meranie senzitivity baroreflexu neinvazívne  

8u151 Monitorovanie bispektrálneho indexu (BIS) 8u151 Monitorovanie bispektrálneho indexu (BIS)  

8u160 Intraoperačný neurofyziologický monitoring: do 4 hodín 8u160 Intraoperačný neurofyziologický monitoring: do 4 hodín  

8u161 Intraoperačný neurofyziologický monitoring: od 4 do 8 hodín 8u161 Intraoperačný neurofyziologický monitoring: od 4 do 8 hodín  

8u162 Intraoperačný neurofyziologický monitoring: od 8 do 12 hodín 8u162 Intraoperačný neurofyziologický monitoring: od 8 do 12 hodín  

8u163 Intraoperačný neurofyziologický monitoring: viac ako 12 hodín 8u163 Intraoperačný neurofyziologický monitoring: viac ako 12 hodín  

8u201 Monitorovanie a vyhodnocovanie umelej pľúcnej ventilácie (UPV) 8u201 Monitorovanie a vyhodnocovanie umelej pľúcnej ventilácie (UPV)  



8u202 Monitorovanie a vyhodnocovanie mechanických vlastností pľúc 8u202 Monitorovanie a vyhodnocovanie mechanických vlastností pľúc  

8u203 Kontinuálne monitorovanie dýchania 8u203 Kontinuálne monitorovanie dýchania  

8u204 Monitorovanie a vyhodnovovanie transportu O2 a CO2 8u204 Monitorovanie a vyhodnovovanie transportu O2 a CO2  

8u205 Kapnografia 8u205 Kapnografia  

8u206
Monitorovanie pH, parciálneho tlaku oxidu uhličitého (paCO2), parciálneho tlaku kyslíka (PaO2) 

fibrooptickým katétrom
8u206

Monitorovanie pH, parciálneho tlaku oxidu uhličitého (paCO2), parciálneho tlaku kyslíka (PaO2) 

fibrooptickým katétrom
 

8u210 Invazívne meranie minutového srdcového objemu 8u210 Invazívne meranie minutového srdcového objemu  

8u211 Monitorovanie tlaku v ľavej predsieni 8u211 Monitorovanie tlaku v ľavej predsieni  

8u212.1 Monitorovanie hemodynamiky: neinvazívne alebo miniinvazívne 8u212.1 Monitorovanie hemodynamiky: neinvazívne alebo miniinvazívne  

8u213.2 Monitorovanie hemodynamiky: invazívne 8u213.2 Monitorovanie hemodynamiky: invazívne  

8u214
Monitorovanie a vyhodnocovanie parametrov podporného krvného obehu (ventricular assist device - 

VAD)
8u214

Monitorovanie a vyhodnocovanie parametrov podporného krvného obehu (ventricular assist device - 

VAD)
 

8u220 Monitorovanie vitálnych funkcií 8u220 Monitorovanie vitálnych funkcií  

8u221 Monitorovanie základných funkcií krvného obehu 8u221 Monitorovanie základných funkcií krvného obehu  

8u222 Monitorovanie pulzovej frekvencie 8u222 Monitorovanie pulzovej frekvencie  

8u223 Monitorovanie krvného tlaku nekrvavou cestou 8u223 Monitorovanie krvného tlaku nekrvavou cestou  

8u224 Kontinuálne monitorovanie tlaku 8u224 Kontinuálne monitorovanie tlaku  

8u225 Monitorovanie arteriálneho tlaku neinvazívne 8u225 Monitorovanie arteriálneho tlaku neinvazívne  

8u226 Monitorovanie arteriálneho tlaku invazívne 8u226 Monitorovanie arteriálneho tlaku invazívne  

8u227 Monitorovanie centrálneho venózneho tlaku 8u227 Monitorovanie centrálneho venózneho tlaku  

8u228 Monitorovanie tlaku v artérii pulmonalis a tlaku v zaklinení v artérii pulmonalis 8u228 Monitorovanie tlaku v artérii pulmonalis a tlaku v zaklinení v artérii pulmonalis  

8u229 Monitorovanie intraabdominálneho tlaku 8u230 Monitorovanie intraabdominálneho tlaku 1) 

8u22a Monitorovanie ezofageálneho tlaku 8u231 Monitorovanie ezofageálneho tlaku 1) 

8u22b Monitorovanie teploty v močovom mechúri 8u233 Monitorovanie teploty v močovom mechúri 1) 

8u901.1 Zavedenie snímača intrakraniálneho tlaku: epidurálny snímač 8u901 Zavedenie epidurálneho snímača intrakraniálneho tlaku 1) 2)

8u901.2 Zavedenie snímača intrakraniálneho tlaku: parenchýmový snímač 8u902 Zavedenie parenchýmoného snímača intrakraniálneho tlaku 1) 2)

8u901.3 Zavedenie snímača intrakraniálneho tlaku: komorový snímač 8u903 Zavedenie komorového snímača intrakraniálneho tlaku 1) 2)

8u904 Zavedenie transezofageálnej echokardiografickej sondy 8u904 Zavedenie Dopplerovského snímača do pažeráku pre monitorovanie hemodynamiky  2)

8u905 Aktívne chladenie/ohrievanie 8u910 Aktívne chladenie/ohrievanie 1) 

8u906 Komplexná poresuscitačná starostlivosť 8u920 Komplexná poresuscitačná starostlivosť 1) 

8u907 Intenzívna starostlivosť o pacienta s implantovaným VAD 8u921 Intenzívna starostlivosť o pacienta s implantovaným VAD 1) 

8v101 Multimodálna komplexná dermatologická liečba: celotelová (najmenej 2 x denne) 8v101 Multimodálna komplexná dermatologická liečba: celotelová (najmenej 2 x denne)  

8v102
Multimodálna komplexná dermatologická liečba: celotelová (najmenej 2 x denne), balneoterapia 

a/alebo liečba svetlom
8v102

Multimodálna komplexná dermatologická liečba: celotelová (najmenej 2 x denne), balneoterapia 

a/alebo liečba svetlom
 

8v103
Multimodálna komplexná dermatologická liečba: celotelová (najmenej 2 x denne), balneoterapia 

a/alebo liečba svetlom, alergologické, dietetické a/alebo psychosomatické opatrenia
8v103

Multimodálna komplexná dermatologická liečba: celotelová (najmenej 2 x denne), balneoterapia 

a/alebo liečba svetlom, alergologické, dietetické a/alebo psychosomatické opatrenia
 

8v104

Multimodálna komplexná dermatologická liečba: celotelová (najmenej 2 x denne), balneoterapia 

a/alebo liečba svetlom, alergologické, dietetické a/alebo psychosomatické opatrenia, špeciálna 

parenterálna infúzna liečba

8v104

Multimodálna komplexná dermatologická liečba: celotelová (najmenej 2 x denne), balneoterapia 

a/alebo liečba svetlom, alergologické, dietetické a/alebo psychosomatické opatrenia, špeciálna 

parenterálna infúzna liečba

 

8v105

Multimodálna komplexná dermatologická liečba: celotelová (najmenej 2 x denne), balneoterapia 

a/alebo liečba svetlom, alergologické, dietetické a/alebo psychosomatické opatrenia, špeciálna 

parenterálna infúzna liečba, poučenie pacienta (rodiča-dieťaťa)

8v105

Multimodálna komplexná dermatologická liečba: celotelová (najmenej 2 x denne), balneoterapia 

a/alebo liečba svetlom, alergologické, dietetické a/alebo psychosomatické opatrenia, špeciálna 

parenterálna infúzna liečba, poučenie pacienta (rodiča-dieťaťa)

 

8v10x Multimodálna komplexná dermatologická liečba: iná 8v10x Multimodálna komplexná dermatologická liečba: iná  

8v111 Komplexná liečba ťažkej epilepsie: najmenej 7 až najviac 13 dní 8v111 Komplexná liečba ťažkej epilepsie: najmenej 7 až najviac 13 dní  

8v112 Komplexná liečba ťažkej epilepsie: najmenej 14 až najviac 20 dní 8v112 Komplexná liečba ťažkej epilepsie: najmenej 14 až najviac 20 dní  

8v113 Komplexná liečba ťažkej epilepsie: najmenej 21 dní 8v113 Komplexná liečba ťažkej epilepsie: najmenej 21 dní  

8v121.0 Komplexná liečba pri transverzálnom prerušení miechy: rozsiahla prvoliečba: do 99 dní 8v121 Komplexná liečba pri transverzálnom prerušení miechy: rozsiahla prvoliečba: do 99 dní 1) 

8v121.1
Komplexná liečba pri transverzálnom prerušení miechy: rozsiahla prvoliečba: najmenej 100 až najviac 

199 dní
8v121.1

Komplexná liečba pri transverzálnom prerušení miechy: rozsiahla prvoliečba: najmenej 100 až najviac 

199 dní
 

8v121.2
Komplexná liečba pri transverzálnom prerušení miechy: rozsiahla prvoliečba: najmenej 200 až najviac 

299 dní
8v121.2

Komplexná liečba pri transverzálnom prerušení miechy: rozsiahla prvoliečba: najmenej 200 až najviac 

299 dní
 



8v121.3 Komplexná liečba pri transverzálnom prerušení miechy: rozsiahla prvoliečba: najmenej 300 dní 8v121.3 Komplexná liečba pri transverzálnom prerušení miechy: rozsiahla prvoliečba: najmenej 300 dní  

8v122.1
Komplexná liečba pri transverzálnom prerušení miechy: liečba na základe priamych alebo združených 

následkov: do 17 dní
8v122.1

Komplexná liečba pri transverzálnom prerušení miechy: liečba na základe priamych alebo združených 

následkov: do 17 dní
 

8v122.2
Komplexná liečba pri transverzálnom prerušení miechy: liečba na základe priamych alebo združených 

následkov: najmenej 18 až najviac 49 dní
8v122.2

Komplexná liečba pri transverzálnom prerušení miechy: liečba na základe priamych alebo združených 

následkov: najmenej 18 až najviac 49 dní
 

8v122.3
Komplexná liečba pri transverzálnom prerušení miechy: liečba na základe priamych alebo združených 

následkov: najmenej 50 až najviac 99 dní
8v122.3

Komplexná liečba pri transverzálnom prerušení miechy: liečba na základe priamych alebo združených 

následkov: najmenej 50 až najviac 99 dní
 

8v122.4
Komplexná liečba pri transverzálnom prerušení miechy: liečba na základe priamych alebo združených 

následkov: najmenej 100 dní
8v122.4

Komplexná liečba pri transverzálnom prerušení miechy: liečba na základe priamych alebo združených 

následkov: najmenej 100 dní
 

8v123
Komplexná liečba pri transverzálnom prerušení miechy: liečba na základe doživotnej následnej 

starostlivosti
8v123

Komplexná liečba pri transverzálnom prerušení miechy: liečba na základe doživotnej následnej 

starostlivosti
 

8v131 Multimodálna intenzívna starostlivosť a liečba u cerebrovaskulárnych vazospazmov: do 6 dní 8v131 Multimodálna intenzívna starostlivosť a liečba u cerebrovaskulárnych vazospazmov: do 6 dní  

8v132
Multimodálna intenzívna starostlivosť a liečba u cerebrovaskulárnych vazospazmov: najmenej 7 a 

najviac 13 dní
8v132

Multimodálna intenzívna starostlivosť a liečba u cerebrovaskulárnych vazospazmov: najmenej 7 a 

najviac 13 dní
 

8v133 Multimodálna intenzívna starostlivosť a liečba u cerebrovaskulárnych vazospazmov: najmenej 14 dní 8v133 Multimodálna intenzívna starostlivosť a liečba u cerebrovaskulárnych vazospazmov: najmenej 14 dní  

8v141 Multimodálna intenzívna starostlivosť a liečba u neuromuskulárnych chorôb: do 6 dní 8v141 Multimodálna intenzívna starostlivosť a liečba u neuromuskulárnych chorôb: do 6 dní  

8v142
Multimodálna intenzívna starostlivosť a liečba u neuromuskulárnych chorôb: najmenej 7 až najviac 13 

dní
8v142

Multimodálna intenzívna starostlivosť a liečba u neuromuskulárnych chorôb: najmenej 7 až najviac 13 

dní
 

8v143 Multimodálna intenzívna starostlivosť a liečba u neuromuskulárnych chorôb: najmenej 14 dní 8v143 Multimodálna intenzívna starostlivosť a liečba u neuromuskulárnych chorôb: najmenej 14 dní  

8v151.1 Multimodálna komplexná liečba Morbus Parkinson: najmenej 7 až najviac 13 dní 8v151.1 Multimodálna komplexná liečba Morbus Parkinson: najmenej 7 až najviac 13 dní  

8v151.2 Multimodálna komplexná liečba Morbus Parkinson: najmenej 14 až najviac 20 dní 8v151.2 Multimodálna komplexná liečba Morbus Parkinson: najmenej 14 až najviac 20 dní  

8v151.3 Multimodálna komplexná liečba Morbus Parkinson: najmenej 21 dní 8v151.3 Multimodálna komplexná liečba Morbus Parkinson: najmenej 21 dní  

8v152.1 Liečba Morbus Parkinson v neskorej fáze s liekovou pumpou: prvonastavenie s apomofínom 8v152.1 Liečba Morbus Parkinson v neskorej fáze s liekovou pumpou: prvonastavenie s apomofínom  

8v152.2
Liečba Morbus Parkinson v neskorej fáze s liekovou pumpou: kontrola liečby a dávok a optimalizovanie 

liečby s apomofínom
8v152.2

Liečba Morbus Parkinson v neskorej fáze s liekovou pumpou: kontrola liečby a dávok a optimalizovanie 

liečby s apomofínom
 

8v152.3 Liečba Morbus Parkinson v neskorej fáze s liekovou pumpou: prvonastavenie s L-Dopa-Gel 8v152.3 Liečba Morbus Parkinson v neskorej fáze s liekovou pumpou: prvonastavenie s L-Dopa-Gel  

8v152.4
Liečba Morbus Parkinson v neskorej fáze s liekovou pumpou: kontrola liečby a dávok a optimalizovanie 

liečby s L-Dopa-Gel
8v152.4

Liečba Morbus Parkinson v neskorej fáze s liekovou pumpou: kontrola liečby a dávok a optimalizovanie 

liečby s L-Dopa-Gel
 

8v161.1 Komplexná neurologická liečba akútnej cievnej mozgovej príhody: najmenej 24 až najviac 72 hodín 8v161.1 Komplexná neurologická liečba akútnej cievnej mozgovej príhody: najmenej 24 až najviac 72 hodín  

8v161.2 Komplexná neurologická liečba akútnej cievnej mozgovej príhody: viac ako 72 hodín 8v161.2 Komplexná neurologická liečba akútnej cievnej mozgovej príhody: viac ako 72 hodín  

8v162.0
Iná komplexná neurologická liečba akútnej CMP: najmenej 24 až najviac 72 hodín: bez využitia 

telekonziliárnej služby
8v162.0

Iná komplexná neurologická liečba akútnej CMP: najmenej 24 až najviac 72 hodín: bez využitia 

telekonziliárnej služby
 

8v162.1
Iná komplexná neurologická liečba akútnej cievnej mozgovej príhody: najmenej 24 až najviac 72 hodín: 

s využitím telekonziliárnej služby
8v162.1

Iná komplexná neurologická liečba akútnej cievnej mozgovej príhody: najmenej 24 až najviac 72 hodín: 

s využitím telekonziliárnej služby
 

8v163.0
Iná komplexná neurologická liečba akútnej cievnej mozgovej príhody: viac ako 72 hodín: bez využitia 

telekonziliárnej služby
8v163.0

Iná komplexná neurologická liečba akútnej cievnej mozgovej príhody: viac ako 72 hodín: bez využitia 

telekonziliárnej služby
 

8v163.1
Iná komplexná neurologická liečba akútnej cievnej mozgovej príhody: viac ako 72 hodín: s využitím 

telekonziliárnej služby
8v163.1

Iná komplexná neurologická liečba akútnej cievnej mozgovej príhody: viac ako 72 hodín: s využitím 

telekonziliárnej služby
 

8v171.1 Multimodálna komplexná reumatologická liečba: najmenej 7 až najviac 13 dní 8v171.1 Multimodálna komplexná reumatologická liečba: najmenej 7 až najviac 13 dní  

8v171.2 Multimodálna komplexná reumatologická liečba detí a dorastu: najmenej 7 až najviac 13 dní 8v171.2 Multimodálna komplexná reumatologická liečba detí a dorastu: najmenej 7 až najviac 13 dní  

8v172.1 Multimodálna komplexná reumatologická liečba: najmenej 14 až najviac 20 dní 8v172.1 Multimodálna komplexná reumatologická liečba: najmenej 14 až najviac 20 dní  

8v172.2 Multimodálna komplexná reumatologická liečba detí a dorastu: najmenej 14 až najviac 20 dní 8v172.2 Multimodálna komplexná reumatologická liečba detí a dorastu: najmenej 14 až najviac 20 dní  

8v173.1 Multimodálna komplexná reumatologická liečba: najmenej 21 dní 8v173.1 Multimodálna komplexná reumatologická liečba: najmenej 21 dní  

8v173.2 Multimodálna komplexná reumatologická liečba detí a dorastu: najmenej 21 dní 8v173.2 Multimodálna komplexná reumatologická liečba detí a dorastu: najmenej 21 dní  

8v181 Multimodálna komplexná liečba Diabetes mellitus: najmenej 7 až najviac 13 dní 8v181 Multimodálna komplexná liečba Diabetes mellitus: najmenej 7 až najviac 13 dní  

8v182 Multimodálna komplexná liečba Diabetes mellitus: najmenej 14 až najviac 20 dní 8v182 Multimodálna komplexná liečba Diabetes mellitus: najmenej 14 až najviac 20 dní  

8v183 Multimodálna komplexná liečba Diabetes mellitus: najmenej 21 dní 8v183 Multimodálna komplexná liečba Diabetes mellitus: najmenej 21 dní  

8v191 Špeciálna komplexná liečba ruky: do 6 dní 8v191 Špeciálna komplexná liečba ruky: do 6 dní  



8v192 Špeciálna komplexná liečba ruky: najmenej 7 až najviac 13 dní 8v192 Špeciálna komplexná liečba ruky: najmenej 7 až najviac 13 dní  

8v193 Špeciálna komplexná liečba ruky: najmenej 14 až najviac 20 dní 8v193 Špeciálna komplexná liečba ruky: najmenej 14 až najviac 20 dní  

8v194 Špeciálna komplexná liečba ruky: najmenej 21 dní 8v194 Špeciálna komplexná liečba ruky: najmenej 21 dní  

8v1a1.1
Komplexná liečba osídlenia alebo infekcie multirezistentnými pôvodcami: komplexná liečba na 

špeciálnej izolačnej jednotke: do 6 dní
8v1a1.1

Komplexná liečba osídlenia alebo infekcie multirezistentnými pôvodcami: komplexná liečba na 

špeciálnej izolačnej jednotke: do 6 dní
 

8v1a1.2
Komplexná liečba osídlenia alebo infekcie multirezistentnými pôvodcami: komplexná liečba mimo 

izolačnej jednotky: do 6dní
8v1a1.2

Komplexná liečba osídlenia alebo infekcie multirezistentnými pôvodcami: komplexná liečba mimo 

izolačnej jednotky: do 6dní
 

8v1a2.1
Komplexná liečba osídlenia alebo infekcie multirezistentnými pôvodcami: komplexná liečba na 

špeciálnej izolačnej jednotke: najmenej 7 až najviac 13 dní
8v1a2.1

Komplexná liečba osídlenia alebo infekcie multirezistentnými pôvodcami: komplexná liečba na 

špeciálnej izolačnej jednotke: najmenej 7 až najviac 13 dní
 

8v1a2.2
Komplexná liečba osídlenia alebo infekcie multirezistentnými pôvodcami: komplexná liečba mimo 

izolačnej jednotky: najmenej 7 až najviac 13dní
8v1a2.2

Komplexná liečba osídlenia alebo infekcie multirezistentnými pôvodcami: komplexná liečba mimo 

izolačnej jednotky: najmenej 7 až najviac 13dní
 

8v1a3.1
Komplexná liečba osídlenia alebo infekcie multirezistentnými pôvodcami: komplexná liečba na 

špeciálnej izolačnej jednotke: najmenej 14 až najviac 20 dní
8v1a3.1

Komplexná liečba osídlenia alebo infekcie multirezistentnými pôvodcami: komplexná liečba na 

špeciálnej izolačnej jednotke: najmenej 14 až najviac 20 dní
 

8v1a3.2
Komplexná liečba osídlenia alebo infekcie multirezistentnými pôvodcami: komplexná liečba mimo 

izolačnej jednotky: najmenej 14 až najviac 20 dní
8v1a3.2

Komplexná liečba osídlenia alebo infekcie multirezistentnými pôvodcami: komplexná liečba mimo 

izolačnej jednotky: najmenej 14 až najviac 20 dní
 

8v1a4.1
Komplexná liečba osídlenia alebo infekcie multirezistentnými pôvodcami: komplexná liečba na 

špeciálnej izolačnej jednotke: najmenej 21 dní
8v1a4.1

Komplexná liečba osídlenia alebo infekcie multirezistentnými pôvodcami: komplexná liečba na 

špeciálnej izolačnej jednotke: najmenej 21 dní
 

8v1a4.2
Komplexná liečba osídlenia alebo infekcie multirezistentnými pôvodcami: komplexná liečba mimo 

izolačnej jednotky: najmenej 21 dní
8v1a4.2

Komplexná liečba osídlenia alebo infekcie multirezistentnými pôvodcami: komplexná liečba mimo 

izolačnej jednotky: najmenej 21 dní
 

8v1b1 Komplexná chirurgická liečba ťažkých infekcií: najmenej 7 až najviac 13 dní 8v1b1 Komplexná chirurgická liečba ťažkých infekcií: najmenej 7 až najviac 13 dní  

8v1b2 Komplexná chirurgická liečba ťažkých infekcií: najmenej 14 až najviac 20 dní 8v1b2 Komplexná chirurgická liečba ťažkých infekcií: najmenej 14 až najviac 20 dní  

8v1b3 Komplexná chirurgická liečba ťažkých infekcií: najmenej 21 až najviac 27 dní 8v1b3 Komplexná chirurgická liečba ťažkých infekcií: najmenej 21 až najviac 27 dní  

8v1b4 Komplexná chirurgická liečba ťažkých infekcií: najmenej 28 až najviac 34 dní 8v1b4 Komplexná chirurgická liečba ťažkých infekcií: najmenej 28 až najviac 34 dní  

8v1b5 Komplexná chirurgická liečba ťažkých infekcií: najmenej 35 až najviac 41 dní 8v1b5 Komplexná chirurgická liečba ťažkých infekcií: najmenej 35 až najviac 41 dní  

8v1b6 Komplexná chirurgická liečba ťažkých infekcií: najmenej 42 až najviac 48 dní 8v1b6 Komplexná chirurgická liečba ťažkých infekcií: najmenej 42 až najviac 48 dní  

8v1b7 Komplexná chirurgická liečba ťažkých infekcií: najmenej 49 dní 8v1b7 Komplexná chirurgická liečba ťažkých infekcií: najmenej 49 dní  

8v1c1 Komplexná paliatívna liečba: do 6 dní 8v1c1 Komplexná paliatívna liečba: do 6 dní  

8v1c2 Komplexná paliatívna liečba: najmenej 7 až najviac 13 dní 8v1c2 Komplexná paliatívna liečba: naimenej 7 až najviac 13 dní  2)

8v1c3 Komplexná paliatívna liečba: najmenej 14 až najviac 20 dní 8v1c3 Komplexná paliatívna liečba: najmenej 14 až najviac 20 dní  

8v1c4 Komplexná paliatívna liečba: najmenej 21 dní 8v1c4 Komplexná paliatívna liečba: najmenej 21 dní  

8v1d1 Multimodálna nechirurgická komplexná liečba pohybového aparátu 8v1d1 Multimodálna nechirurgická komplexná liečba pohybového aparátu  

8v1e1 Komplexná liečba u spina bifida 8v1e1 Komplexná liečba u spina bifida  

8v1f1 Multimodálna komplexná liečba inej chronickej choroby: najmenej 7 až najviac 13 dní 8v1f1 Multimodálna komplexná liečba inej chronickej choroby: najmenej 7 až najviac 13 dní  

8v1f2 Multimodálna komplexná liečba inej chronickej choroby: najmenej 14 až najviac 20 dní 8v1f2 Multimodálna komplexná liečba inej chronickej choroby: najmenej 14 až najviac 20 dní  

8v1f3 Multimodálna komplexná liečba inej chronickej choroby: najmenej 21 dní 8v1f3 Multimodálna komplexná liečba inej chronickej choroby: najmenej 21 dní  

8v211.0 Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 10 až najviac 29 dní: pred transplantáciou obličky 8v211.0 Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 10 až najviac 29 dní: pred transplantáciou obličky  

8v211.1 Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 10 až najviac 29 dní: pred transplantáciou srdca 8v211.1 Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 10 až najviac 29 dní: pred transplantáciou srdca  

8v211.2 Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 10 až najviac 29 dní: pred transplantáciou pľúc 8v211.2 Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 10 až najviac 29 dní: pred transplantáciou pľúc  

8v211.3
Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 10 až najviac 29 dní: pred transplantáciou srdca a 

pľúc
8v211.3

Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 10 až najviac 29 dní: pred transplantáciou srdca a 

pľúc
 

8v211.4 Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 10 až najviac 29 dní: pred transplantáciou pečene 8v211.4 Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 10 až najviac 29 dní: pred transplantáciou pečene  

8v211.5
Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 10 až najviac 29 dní: pred transplantáciou 

pankreasu
8v211.5

Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 10 až najviac 29 dní: pred transplantáciou 

pankreasu
 

8v211.6
Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 10 až najviac 29 dní: pred transplantáciou 

tenkého čreva
8v211.6

Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 10 až najviac 29 dní: pred transplantáciou 

tenkého čreva
 

8v211.x Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 10 až najviac 29 dní: ostatné 8v211.x Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 10 až najviac 29 dní: iná  2)

8v212.0 Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 30 až najviac 49 dní: pred transplantáciou obličky 8v212.0 Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 30 až najviac 49 dní: pred transplantáciou obličky  

8v212.1 Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 30 až najviac 49 dní: pred transplantáciou srdca 8v212.1 Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 30 až najviac 49 dní: pred transplantáciou srdca  



8v212.2 Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 30 až najviac 49 dní: pred transplantáciou pľúc 8v212.2 Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 30 až najviac 49 dní: pred transplantáciou pľúc  

8v212.3
Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 30 až najviac 49 dní: pred transplantáciou srdca a 

pľúc
8v212.3

Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 30 až najviac 49 dní: pred transplantáciou srdca a 

pľúc
 

8v212.4 Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 30 až najviac 49 dní: pred transplantáciou pečene 8v212.4 Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 30 až najviac 49 dní: pred transplantáciou pečene  

8v212.5
Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 30 až najviac 49 dní: pred transplantáciou 

pankreasu
8v212.5

Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 30 až najviac 49 dní: pred transplantáciou 

pankreasu
 

8v212.6
Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 30 až najviac 49 dní: pred transplantáciou 

tenkého čreva
8v212.6

Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 30 až najviac 49 dní: pred transplantáciou 

tenkého čreva
 

8v212.x Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 30 až najviac 49 dní: ostatné 8v212.x Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 30 až najviac 49 dní: iná  2)

8v213.0 Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 50 dní: pred transplantáciou obličky 8v213.0 Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 50 dní: pred transplantáciou obličky  

8v213.1 Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 50 dní: pred transplantáciou srdca 8v213.1 Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 50 dní: pred transplantáciou srdca  

8v213.2 Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 50 dní: pred transplantáciou pľúc 8v213.2 Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 50 dní: pred transplantáciou pľúc  

8v213.3 Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 50 dní: pred transplantáciou srdca a pľúc 8v213.3 Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 50 dní: pred transplantáciou srdca a pľúc  

8v213.4 Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 50 dní: pred transplantáciou pečene 8v213.4 Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 50 dní: pred transplantáciou pečene  

8v213.5 Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 50 dní: pred transplantáciou pankreasu 8v213.5 Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 50 dní: pred transplantáciou pankreasu  

8v213.6 Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 50 dní: pred transplantáciou tenkého čreva 8v213.6 Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 50 dní: pred transplantáciou tenkého čreva  

8v213.x Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 50 dní: ostatné 8v213.x Lôžková starostlivosť pred transplantáciou: najmenej 50 dní: iná  2)

8v221.0
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: do 15 dní: pred 

transplantáciou obličky
8v221.0

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: do 15 dní: pred 

transplantáciou obličky
 

8v221.1
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: do 15 dní: pred 

transplantáciou srdca
8v221.1

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: do 15 dní: pred 

transplantáciou srdca
 

8v221.2
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: do 15 dní: pred 

transplantáciou pľúc
8v221.2

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: do 15 dní: pred 

transplantáciou pľúc
 

8v221.3
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: do 15 dní: pred 

transplantáciou srdca a pľúc
8v221.3

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: do 15 dní: pred 

transplantáciou srdca a pľúc
 

8v221.4
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: do 15 dní: pred 

transplantáciou pečene
8v221.4

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: do 15 dní: pred 

transplantáciou pečene
 

8v221.5
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: do 15 dní: pred 

transplantáciou pankresu
8v221.5

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: do 15 dní: pred 

transplantáciou pankresu
 

8v221.6
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: do 15 dní: pred 

transplantáciou tenkého čreva
8v221.6

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: do 15 dní: pred 

transplantáciou tenkého čreva
 

8v221.x Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: do 15 dní: ostatné 8v221.x Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: do 15 dní: iná  2)

8v222.0
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 16 až najviac 

22 dní: pred transplantáciou obličky
8v222.0

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 16 až najviac 

22 dní: pred transplantáciou obličky
 

8v222.1
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 16 až najviac 

22 dní: pred transplantáciou srdca
8v222.1

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 16 až najviac 

22 dní: pred transplantáciou srdca
 

8v222.2
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 16 až najviac 

22 dní: pred transplantáciou pľúc
8v222.2

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 16 až najviac 

22 dní: pred transplantáciou pľúc
 

8v222.3
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 16 až najviac 

22 dní: pred transplantáciou srdca a pľúc
8v222.3

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 16 až najviac 

22 dní: pred transplantáciou srdca a pľúc
 

8v222.4
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 16 až najviac 

22 dní: pred transplantáciou pečene
8v222.4

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 16 až najviac 

22 dní: pred transplantáciou pečene
 

8v222.5
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 16 až najviac 

22 dní: pred transplantáciou pankreasu
8v222.5

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 16 až najviac 

22 dní: pred transplantáciou pankreasu
 

8v222.6
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 16 až najviac 

22 dní: pred transplantáciou tenkého čreva
8v222.6

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 16 až najviac 

22 dní: pred transplantáciou tenkého čreva
 

8v222.x
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 16 až najviac 

22 dní: ostatné
8v222.x

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 16 až najviac 

22 dní: iná
 2)

8v223.0
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 23 až najviac 

29 dní: pred transplantáciou obličky
8v223.0

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 23 až najviac 

29 dní: pred transplantáciou obličky
 

8v223.1
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 23 až najviac 

29 dní: pred transplantáciou srdca
8v223.1

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 23 až najviac 

29 dní: pred transplantáciou srdca
 



8v223.2
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 23 až najviac 

29 dní: pred transplantáciou pľúc
8v223.2

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 23 až najviac 

29 dní: pred transplantáciou pľúc
 

8v223.3
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 23 až najviac 

29 dní: pred transplantáciou srdca a pľúc
8v223.3

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 23 až najviac 

29 dní: pred transplantáciou srdca a pľúc
 

8v223.4
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 23 až najviac 

29 dní: pred transplantáciou pečene
8v223.4

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 23 až najviac 

29 dní: pred transplantáciou pečene
 

8v223.5
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 23 až najviac 

29 dní: pred transplantáciou pankreasu
8v223.5

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 23 až najviac 

29 dní: pred transplantáciou pankreasu
 

8v223.6
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 23 až najviac 

29 dní: pred transplantáciou tenkého čreva
8v223.6

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 23 až najviac 

29 dní: pred transplantáciou tenkého čreva
 

8v223.x
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 23 až najviac 

29 dní: ostatné
8v223.x

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 23 až najviac 

29 dní: iná
 2)

8v224.0
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 30 až najviac 

43 dní: pred transplantáciou obličky
8v224.0

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 30 až najviac 

43 dní: pred transplantáciou obličky
 

8v224.1
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 30 až najviac 

43 dní: pred transplantáciou srdca
8v224.1

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 30 až najviac 

43 dní: pred transplantáciou srdca
 

8v224.2
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 30 až najviac 

43 dní: pred transplantáciou pľúc
8v224.2

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 30 až najviac 

43 dní: pred transplantáciou pľúc
 

8v224.3
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 30 až najviac 

43 dní: pred transplantáciou srdca a pľúc
8v224.3

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 30 až najviac 

43 dní: pred transplantáciou srdca a pľúc
 

8v224.4
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 30 až najviac 

43 dní: pred transplantáciou pečene
8v224.4

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 30 až najviac 

43 dní: pred transplantáciou pečene
 

8v224.5
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 30 až najviac 

43 dní: pred transplantáciou pankreasu
8v224.5

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 30 až najviac 

43 dní: pred transplantáciou pankreasu
 

8v224.6
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 30 až najviac 

43 dní: pred transplantáciou tenkého čreva
8v224.6

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 30 až najviac 

43 dní: pred transplantáciou tenkého čreva
 

8v224.x
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 30 až najviac 

43 dní: ostatné
8v224.x

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 30 až najviac 

43 dní: iná
 2)

8v225.0
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 44 až najviac 

57 dní: pred transplantáciou obličky
8v225.0

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 44 až najviac 

57 dní: pred transplantáciou obličky
 

8v225.1
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 44 až najviac 

57 dní: pred transplantáciou srdca
8v225.1

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 44 až najviac 

57 dní: pred transplantáciou srdca
 

8v225.2
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 44 až najviac 

57 dní: pred transplantáciou pľúc
8v225.2

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 44 až najviac 

57 dní: pred transplantáciou pľúc
 

8v225.3
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 44 až najviac 

57 dní: pred transplantáciou srdca a pľúc
8v225.3

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 44 až najviac 

57 dní: pred transplantáciou srdca a pľúc
 

8v225.4
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 44 až najviac 

57 dní: pred transplantáciou pečene
8v225.4

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 44 až najviac 

57 dní: pred transplantáciou pečene
 

8v225.5
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 44 až najviac 

57 dní: pred transplantáciou pankreasu
8v225.5

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 44 až najviac 

57 dní: pred transplantáciou pankreasu
 

8v225.6
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 44 až najviac 

57 dní: pred transplantáciou tenkého čreva
8v225.6

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 44 až najviac 

57 dní: pred transplantáciou tenkého čreva
 

8v225.x
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 44 až najviac 

57 dní: ostatné
8v225.x

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 44 až najviac 

57 dní: iná
 2)

8v226.0
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 58 dní: pred 

transplantáciou obličky
8v226.0

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 58 dní: pred 

transplantáciou obličky
 

8v226.1
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 58 dní: pred 

transplantáciou srdca
8v226.1

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 58 dní: pred 

transplantáciou srdca
 

8v226.2
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 58 dní: pred 

transplantáciou pľúc
8v226.2

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 58 dní: pred 

transplantáciou pľúc
 

8v226.3
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 58 dní: pred 

transplantáciou srdca a pľúc
8v226.3

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 58 dní: pred 

transplantáciou srdca a pľúc
 

8v226.4
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 58 dní: pred 

transplantáciou pečene
8v226.4

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 58 dní: pred 

transplantáciou pečene
 

8v226.5
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 58 dní: pred 

transplantáciou pankreasu
8v226.5

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 58 dní: pred 

transplantáciou pankreasu
 

8v226.6
Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 58 dní: pred 

transplantáciou tenkého čreva
8v226.6

Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 58 dní: pred 

transplantáciou tenkého čreva
 



8v226.x Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 58 dní: ostatné 8v226.x Lôžková starostlivosť po zaradení na čakaciu listinu na transplantáciu orgánu: najmenej 58 dní: iná  2)

8v231 Manažment potenciálneho darcu orgánu 8v231 Manažment potenciálneho darcu orgánu  

8v232 Starostlivosť o darcu orgánov 8v232 Starostlivosť o darcu orgánov  

8v233 Udržiavanie homeostázy pre postmortálne darovanie orgánu 8v233 Udržiavanie homeostázy pre postmortálne darovanie orgánu  

8v311 Komplexná intenzívna liečba: 1-184 bodov 8v311 Komplexná intenzívna liečba: 1- 184 bodov  2)

8v312 Komplexná intenzívna liečba: 185-368 bodov 8v312 Komplexná intenzívna liečba: 185- 368 bodov  2)

8v313 Komplexná intenzívna liečba: 369-552 bodov 8v313 Komplexná intenzívna liečba: 369- 552 bodov  2)

8v314 Komplexná intenzívna liečba: 553-828 bodov 8v314 Komplexná intenzívna liečba: 553- 828 bodov  2)

8v315 Komplexná intenzívna liečba: 829-1104 bodov 8v315 Komplexná intenzívna liečba: 829- 1104 bodov  2)

8v316 Komplexná intenzívna liečba: 1105-1380 bodov 8v316 Komplexná intenzívna liečba: 1105- 1380 bodov  2)

8v317 Komplexná intenzívna liečba: 1381-1656 bodov 8v317 Komplexná intenzívna liečba: 1381- 1656 bodov  2)

8v318 Komplexná intenzívna liečba: 1657-1932 bodov 8v318 Komplexná intenzívna liečba: 1657- 1932 bodov  2)

8v319 Komplexná intenzívna liečba: 1933-2208 bodov 8v319 Komplexná intenzívna liečba: 1932- 2208 bodov  2)

8v31a Komplexná intenzívna liečba: 2209-2484 bodov 8v31a Komplexná intenzívna liečba: 2089- 2484 bodov  2)

8v31b Komplexná intenzívna liečba: 2485-2760 bodov 8v31b Komplexná intenzívna liečba: 2485- 2760 bodov  2)

8v31c Komplexná intenzívna liečba: 2761-3220 bodov 8v31c Komplexná intenzívna liečba: 2761- 3220 bodov  2)

8v31d Komplexná intenzívna liečba: 3221-3680 bodov 8v31d Komplexná intenzívna liečba: 3221- 3680 bodov  2)

8v31e Komplexná intenzívna liečba: 3681-4600 bodov 8v31e Komplexná intenzívna liečba: 3681- 4600 bodov  2)

8v31f Komplexná intenzívna liečba: 4601-5520 bodov 8v31f Komplexná intenzívna liečba: 4601-5520 bodov  

8v31g Komplexná intenzívna liečba: 5521-7360 bodov 8v31g Komplexná intenzívna liečba: 5521- 7360 bodov  2)

8v31h Komplexná intenzívna liečba: 7361-9200 bodov 8v31h Komplexná intenzívna liečba: 7361- 9200 bodov  2)

8v31j Komplexná intenzívna liečba: 9201-11040 bodov 8v31j Komplexná intenzívna liečba: 9201- 11040 bodov  2)

8v31k Komplexná intenzívna liečba: 11041-13800 bodov 8v31k Komplexná intenzívna liečba: 11041- 13800 bodov  2)

8v31l Komplexná intenzívna liečba: 13801-16560 bodov 8v31l Komplexná intenzívna liečba: 13801- 16560 bodov  2)

8v31m Komplexná intenzívna liečba: 16561-19320 bodov 8v31m Komplexná intenzívna liečba: 16561- 19320 bodov  2)

8v31n Komplexná intenzívna liečba: 19321 a viac bodov 8v31n Komplexná intenzívna liečba: 19321 a viac bodov  

8v321 Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 1-196 bodov 8v321 Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 1-196 bodov  

8v322 Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 197-392 bodov 8v322 Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 197-392 bodov  

8v323 Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 393-588 bodov 8v323 Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 393-588 bodov  

8v324 Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 589-784 bodov 8v324 Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 589-784 bodov  

8v325 Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 785-980 bodov 8v325 Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 785-980 bodov  

8v326 Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 981-1176 bodov 8v326 Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 981-1176 bodov  

8v327 Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 1177-1470 bodov 8v327 Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 1177-1470 bodov  

8v328 Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 1471-1764 bodov 8v328 Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 1471-1764 bodov  

8v329 Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 1765-2058 bodov 8v329 Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 1765-2058 bodov  

8v32a Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 2059-2352 bodov 8v32a Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 2059-2352 bodov  

8v32b Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 2353-2646 bodov 8v32b Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 2353-2646 bodov  

8v32c Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 2647-2940 bodov 8v32c Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 2647-2940 bodov  

8v32d Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 2941-3430 bodov 8v32d Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 2941-3430 bodov  

8v32e Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 3431-3920 bodov 8v32e Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 3431-3920 bodov  

8v32f Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 3921-4410 bodov 8v32f Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 3921-4410 bodov  

8v32g Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 4411-4900 bodov 8v32g Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 4411-4900 bodov  

8v32h Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 4901-5880 bodov 8v32h Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 4901-5880 bodov  

8v32j Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 5881-6860 bodov 8v32j Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 5881-6860 bodov  

8v32k Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 6861-7840 bodov 8v32k Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 6861-7840 bodov  

8v32l Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 7841-9800 bodov 8v32l Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 7841-9800 bodov  

8v32m Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 9801-11760 bodov 8v32m Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 9801-11760 bodov  

8v32n Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 11761-13720 bodov 8v32n Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 11761-13720 bodov  

8v32o Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 13721-16660 bodov 8v32o Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 13721-16660 bodov  



8v32p Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 16661-19600 bodov 8v32p Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 16661-19600 bodov  

8v32q Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 19601 a viac bodov 8v32q Komplexná intenzívna liečba v detskom veku: 19601 a viac bodov  

8v331 Intenzívna starostlivosť v inkubátore 8v331 Intenzívna starostlivosť v inkubátore  

8v411 Motivačná liečba závislosti (kvalifikovaná odvykacia liečba): do 6 dní 8v411 Motivačná liečba závislosti (kvalifikovaná odvykacia liečba): do 6 dní  

8v412 Motivačná liečba závislosti (kvalifikovaná odvykacia liečba): najmenej 7 až najviac 13 dní 8v412 Motivačná liečba závislosti (kvalifikovaná odvykacia liečba): najmenej 7 až najviac 13 dní  

8v413 Motivačná liečba závislosti (kvalifikovaná odvykacia liečba): najmenej 14 až najviac 20 dní 8v413 Motivačná liečba závislosti (kvalifikovaná odvykacia liečba): najmenej 14 až najviac 20 dní  

8v414 Motivačná liečba závislosti (kvalifikovaná odvykacia liečba): najmenej 21 dní 8v414 Motivačná liečba závislosti (kvalifikovaná odvykacia liečba): najmenej 21 dní  

8v421 Stacionárna komplexná geriatrická liečba: základná starostlivosť 8v421 Stacionárna komplexná geriatrická liečba: základná starostlivosť  

8v422
Stacionárna komplexná geriatrická liečba: rozsiahla starostlivosť: 60 až 90 minút liečby denne v 

individuálnej a/alebo skupinovej liečbe
8v422

Stacionárna komplexná geriatrická liečba: rozsiahla starostlivosť: 60 až 90 minút liečby denne v 

individuálnej a/alebo skupinovej liečbe
 

8v423
Stacionárna komplexná geriatrická liečba: rozsiahla starostlivosť: viac ako 90 minút liečby denne v 

individuálnej a/alebo skupinovej liečbe
8v423

Stacionárna komplexná geriatrická liečba: rozsiahla starostlivosť: viac ako 90 minút liečby denne v 

individuálnej a/alebo skupinovej liečbe
 

8z000.1 Kontrola a programovanie jednodutinového kardiostimulátora: priamo 8z000.1 Kontrola a programovanie jednodutinového kardiostimulátora: priamo  

8z000.2 Kontrola a programovanie jednodutinového kardiostimulátora: telemonitoring 8z000.2 Kontrola a programovanie jednodutinového kardiostimulátora: telemonitoring  

8z001.1 Kontrola a programovanie jednodutinového ICD: priamo 8z001.1 Kontrola a programovanie jednodutinového ICD: priamo  

8z001.2 Kontrola a programovanie jednodutinového ICD: telemonitoring 8z001.2 Kontrola a programovanie jednodutinového ICD: telemonitoring  

8z002.1 Kontrola a programovanie dvojdutinového kardiostimulátora: priamo 8z002.1 Kontrola a programovanie dvojdutinového kardiostimulátora: priamo  

8z002.2 Kontrola a programovanie dvojdutinového kardiostimulátora: telemonitoring 8z002.2 Kontrola a programovanie dvojdutinového kardiostimulátora: telemonitoring  

8z003.1 Kontrola a programovanie dvojdutinového ICD: priamo 8z003.1 Kontrola a programovanie dvojdutinového ICD: priamo  

8z003.2 Kontrola a programovanie dvojdutinového ICD: telemonitoring 8z003.2 Kontrola a programovanie dvojdutinového ICD: telemonitoring  

8z004.1 Kontrola a programovanie biventrikulárneho ICD: priamo 8z004.1 Kontrola a programovanie biventrikulárneho ICD: priamo  

8z004.2 Kontrola a programovanie biventrikulárneho ICD: telemonitoring 8z004.2 Kontrola a programovanie biventrikulárneho ICD: telemonitoring  

8z005.1 Kontrola a programovanie biventrikulárneho kardiostimulátora: priamo 8z005.1 Kontrola a programovanie biventrikulárneho kardiostimulátora: priamo  

8z005.2 Kontrola a programovanie biventrikulárneho kardiostimulátora: telemonitoring 8z005.2 Kontrola a programovanie biventrikulárneho kardiostimulátora: telemonitoring  

8z020 Instilácia liečebných a diagnostických prostriedkov do dýchacích ciest bronchoskopicky 8z020 Instilácia liečebných a diagnostických prostriedkov do dýchacích ciest bronchoskopicky  

8z021 Bronchoskopická liečba lézií laserom v tracheobronchiálnom strome 8z021 Bronchoskopická liečba lézií laserom v tracheobronchiálnom strome  

8z022 Bronchoskopia terapeutická 8z022 Bronchoskopia terapeutická  

8z023 Bronchiálna termoplastika 8z023 Bronchiálna termoplastika  

8z025 Terapeutické titrovanie tlakov v liečbe porúch dýchania v spánku pomocou pulznej oxymetrie 8z025 Terapeutické titrovanie tlakov v liečbe porúch dýchania v spánku pomocou pulznej oxymetrie  

8z040 Biofeedback a neurofeedback 8z040 Biofeedback a neurofeedback  

8z041 Vestibulový tréning na statickej alebo dynamickej posturografickej plošine 8z041 Vestibulový tréning na statickej alebo dynamickej posturografickej plošine  

8z050 Komplexné programovanie a nastavenie neurostimulačného zariadenia 8z050 Komplexné programovanie a nastavenie neurostimulačného zariadenia  

8z051 Kontrola činnosti neurostimulačného zariadenia a úprava parametrov stimulácie 8z051 Kontrola činnosti neurostimulačného zariadenia a úprava parametrov stimulácie  

8z060 Diuréza forsírovaná 8z060 Diuréza forsírovaná  

8z200 Kauterizácia kože 8z200 Kauterizácia kože  

8z201 Brúsenie alebo frézovanie plôch kože alebo nechtov 8z201 Brúsenie alebo frézovanie plôch kože alebo nechtov  

8z206 Liečba dermatóz deštrukčným laserom 8z206 Liečba dermatóz deštrukčným laserom  

8z207 Kryoterapia kože 8z207 Kryoterapia kože  

8z208
Fotodynamická terapia I: aplikácia derivátov kyseliny aminolevulovej (Metvix) na bazocelulárny 

karcinóm prípadne aktinické keratózy
8z208

Fotodynamická terapia I: aplikácia derivátov kyseliny aminolevulovej (Metvix) na bazocelulárny 

karcinóm prípadne aktinické keratózy
 

8z209 Fotodynamická terapia II: aplikácia červeného svetla 8z209 Fotodynamická terapia II: aplikácia červeného svetla  

8z210 Fotochemoterapia 8z210 Fotochemoterapia  

8z211 Odstránenie bradavíc alebo porovnateľných kožných zmien 8z211 Odstránenie bradavíc alebo porovnateľných kožných zmien  

8z212 Otvorenie, vytlačenie a ošetrenie komedomu, akné pri súčasnom použití kompresy 8z212 Otvorenie, vytlačenie a ošetrenie komedomu, akné pri súčasnom použití kompresy  

8z231 Irigácia virginálnej vagíny 8z231 Irigácia virginálnej vagíny  

8z330.0 Odstránenie ušného mazu: výplachom 8z330.0 Odstránenie ušného mazu: výplachom  

8z330.1 Odstránenie ušného mazu: inštrumentálne 8z330.1 Odstránenie ušného mazu: inštrumentálne  

8z335 Ošetrenie nosa po endoskopickom chirurgickom výkone 8z335 Ošetrenie nosa po endoskopickom chirurgickom výkone  

8z336 Insuflácia vzduchu do sluchovej trubice s použitím tlaku 8z336 Insuflácia vzduchu do sluchovej trubice s použitím tlaku  

8z338 Terapeutické manévre pri benígnom paroxyzmálnom polohovom vertigu 8z338 Terapeutické manévre pri benígnom paroxyzmálnom polohovom vertigu  



8z340 Hlasové cvičenia 8z340 Hlasové cvičenia  

8z341 Verbálna intervencia pri poruchách hlasu a reči 8z341 Verbálna intervencia pri poruchách hlasu a reči  

8z342 Reedukácia reči a hlasu po laryngektómii 8z342 Reedukácia reči a hlasu po laryngektómii  

8z345.0 Prvé nastavenie rečového procesora kochleárneho implantátu 8z345.0 Prvé nastavenie rečového procesora kochleárneho implantátu  

8z345.1 Opakované nastavenie rečového procesora kochleárnej protézy 8z345.1 Opakované nastavenie rečového procesora kochleárnej protézy  

8z347 Výber a nastavenie naslúchadla 8z347 Výber a nastavenie naslúchadla  

8z348 Vyhotovenie odtlačku z ucha 8z348 Vyhotovenie odtlačku z ucha  

8z350 Pripojenie a nastavenie vonkajšej časti BAHA implantátu 8z350 Pripojenie a nastavenie vonkajšej časti BAHA implantátu  

8z351 Pripojenie a nastavenie vonkajšej časti vibrátora Vibrant Soundbridge 8z351 Pripojenie a nastavenie vonkajšej časti vibrátora Vibrant Soundbridge  

91110 Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť pri prekotnom pôrode 91110 Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť pri prekotnom pôrode  

91111 Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť počas I.doby pôrodnej pri fyziologickom pôrode 91111 Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť počas I.doby pôrodnej pri fyziologickom pôrode  

91112 Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o rodičku v II. pôrodnej dobe fyziologického pôrodu 91112 Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o rodičku v II. pôrodnej dobe fyziologického pôrodu  

91113 Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o rodičku v III. dobe pôrodnej pri fyziologickom pôrode 91113 Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o rodičku v III. dobe pôrodnej pri fyziologickom pôrode  

91114
Aplikácia metód nefarmakologického tlmenia bolesti v I. dobe počas pôrodu (fitlopta, sprcha, masáže, 

hudba, aromaterapia)
91114

Aplikácia metód nefarmakologického tlmenia bolesti v I. dobe počas pôrodu (fitlopta, sprcha, masáže, 

hudba, aromaterapia)
 

91120 Oxymetria intrapartálna pulzná (IFPO) 91120 Oxymetria intrapartálna pulzná (IFPO)  

91121 Uvoľnenie dolného pólu plodového vajca 91121 Uvoľnenie dolného pólu plodového vajca  

91127 Sledovanie a vedenie rizikového pôrodu 91127 Sledovanie a vedenie rizikového pôrodu  

91128.1 Sledovanie a vedenie nerizikového pôrodu: jednoplodová gravidita 91128.1 Sledovanie a vedenie nerizikového pôrodu: jednoplodová gravidita  

91128.2 Sledovanie a vedenie nerizikového pôrodu: viacplodová gravidita 91128.2 Sledovanie a vedenie nerizikového pôrodu: viacplodová gravidita  

91515 Transfer embrya 91515 Transfer embrya  

91516 Zavedenie zmrazeného embrya 91516 Zavedenie zmrazeného embrya  

91518 Inseminácia umelá cerviko-vaginálna 91518 Inseminácia umelá cerviko-vaginálna  

91519 Inseminácia umelá intrakavitálna alebo intratubárna 91519 Inseminácia umelá intrakavitálna alebo intratubárna  

91520 Výkon asistovanej reprodukcie s odberom oocytov k in vitro fertilizácii, bez prenosu embryí 91520 Výkon asistovanej reprodukcie s odberom oocytov k in vitro fertilizácii, bez prenosu embryí

91521 Výkon asistovanej reprodukcie komplexný cyklus s prenosom embryí 91521 Výkon asistovanej reprodukcie komplexný cyklus s prenosom embryí  

91522 Asistovaná fertilizácia 91522 Asistovaná fertilizácia  

99603 Edukácia pacienta s ochorením pečene 99603 Edukácia pacienta s ochorením pečene  

99604
Edukácia pri zistení závažného kardiologického ochorenia alebo rizikového faktora pre vznik 

kardiovaskulárneho ochorenia (KVO)
99604

Edukácia pri zistení závažného kardiologického ochorenia alebo rizikového faktora pre vznik 

kardiovaskulárneho ochorenia (KVO)
 

99605 Edukácia zákonných zástupcov dieťaťa 99605 Edukácia zákonných zástupcov dieťaťa  

99606 Edukácia o racionálnej farmakoterapii 99606 Edukácia o racionálnej farmakoterapii  

99607 Edukácia pacienta na liečbu oxygenátorom-jednorázová 99607 Edukácia pacienta na liečbu oxygenátorom-jednorázová  

99608 Edukácia a nácvik správnej inhalačnej techniky 99608 Edukácia a nácvik správnej inhalačnej techniky  

99609 Edukácia o potrebe a spôsobe dychových cvičení 99609 Edukácia o potrebe a spôsobe dychových cvičení  

9960a Edukácia pri zistení diabetes mellitus 99610 Edukácia pri zistení diabetes mellitus 1) 

9960b Edukácia aplikácie inzulínu 99611 Edukácia aplikácie inzulínu 1) 

9960c Edukácia pri nastavovaní na antidiabetiká, selfmonitoring glykémii glukomerom 99612 Edukácia pri nastavovaní na antidiabetiká, selfmonitoring glykémii glukomerom 1) 

9960d Edukácia o liečbe pri deficite rastového hormónu 99613 Edukácia o liečbe pri deficite rastového hormónu 1) 

9960e Edukácia v súvislosti s liečbou osteoformačným preparátom 99614 Edukácia v súvislosti s liečbou osteoformačným preparátom 1) 

9960f Edukácia pri prechode perorálnej bazálnej liečby na parenterálnu 99615 Edukácia pri prechode perorálnej bazálnej liečby na parenterálnu 1) 

9960g Edukácia o reumatických ochoreniach 99616 Edukácia o reumatických ochoreniach 1) 

9960h Edukácia peritoneálne dialyzovaného pacienta 99617 Edukácia peritoneálne dialyzovaného pacienta 1) 

9960j Edukácia po transplantácii obličky-tréning močového mechúra 99618 Edukácia po transplantácii obličky-tréning močového mechúra 1) 

9960k Edukácia pri chronickom ochorení obličiek 99619 Edukácia pri chronickom ochorení obličiek 1) 

9960m Edukácia pri enuréze 99620 Edukácia pri enuréze 1) 

9960n Edukácia o manipulácii s trvalou močovou cievkou 99621 Edukácia o manipulácii s trvalou močovou cievkou 1) 

9960o Edukácia o manipulácii s urostómiou, kolostómiou, pouche 99622 Edukácia o manipulácii s urostómiou, kolostómiou, pouche 1) 

9960p Edukácia o vestibulovom tréningu 99624 Edukácia o vestibulovom tréningu 1) 

9960q Edukácia metodická 99625 Edukácia metodická 1) 



9960r Edukácia zákonného zástupcu alebo sprievodcu v špeciálnej liečebnej metodike 99626 Edukácia zákonného zástupcu alebo sprievodcu v špeciálnej liečebnej metodike 1) 

9960s Edukácia a vedenie rodinného príslušníka 99627 Edukácia a vedenie rodinného príslušníka 1) 

9960t Edukácia o posturálnej životospráve 99628 Edukácia o posturálnej životospráve 1) 

9960u Edukácia a nácvik samovyšetrovania prsníkov 99629 Edukácia a nácvik samovyšetrovania prsníkov 1) 

99640 Edukácia dojčiacej matky v starostlivosti o prsníky 99630 Edukácia dojčiacej matky v starostlivosti o prsníky 1) 

99641 Edukácia matky o význame dojčenia 99631 Edukácia matky o význame dojčenia 1) 

99642 Edukácia matky o umelej výžive novorodenca 99632 Edukácia matky o umelej výžive novorodenca 1) 

99643 Edukácia o dodržiavaní zásad správnej životosprávy šestonedieľky 99633 Edukácia o dodržiavaní zásad správnej životosprávy šestonedieľky 1) 

99644 Nácvik prikladania novorodenca k prsníku 99663 Nácvik prikladania novorodenca k prsníku 1) 

99645 Odborný nácvik výkonov potrebných pri ošetrovaní v domácnosti 99666 Odborný nácvik výkonov potrebných pri ošetrovaní v domácnosti 1) 

99646 Príprava rodičky na pôrod 99667 Príprava rodičky na pôrod 1) 

99700 Sociálnopediatrická, neuropediatrická a pediatrickopsychosomatická liečba (min.3dni) 
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

99701 Psychosomatická komplexná liečba 
Nedefinovaný 

výkon
Nedefinovaný výkon  

99904 Observácia pacienta na expektačnom lôžku 99904 Observácia pacienta na expektačnom lôžku  


