
Fizjoterapeuta
Kod w 

słowniku 
NFZ

Nazwa wyrobu medycznego Limit 
cenowy

% 
refundacji

J.036.00 Orteza stabilizująca staw skokowy - dla dorosłych  200 90

J.036.01 Orteza stabilizująca staw skokowy - dla dzieci 200 100

J.037.00 Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę - dla dorosłych 300 90

J.037.01 Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę -  dla dzieci 300 100

J.038.00 Orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia - dla dorosłych 350 90

J.038.01 Orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia - dla dzieci 350 100

J.039.00 Orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleń i udo, z regulacją zakresu ruchomości - dla dorosłych  700 90

J.039.01 Orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleń i udo, z regulacją zakresu ruchomości - dla dzieci 700 100

J.040.00 Orteza jednostronna lub obustronna unieruchamiająca lub stabilizująca staw biodrowy z regulowanym kątem zgięcia lub odwiedzenia - dla dorosłych 1450 90

J.040.01 Orteza jednostronna lub obustronna unieruchamiająca lub stabilizująca staw biodrowy z regulowanym kątem zgięcia lub odwiedzenia - dla dzieci 1450 100

J.041.01 Szyna typu Saint-Germain - dla dzieci 50 100

J.042.01 Szyna Denis-Browna z obuwiem - dla dzieci 200 100

J.043.00 Orteza na całą kończynę dolną z ujęciem stopy z regulacją kąta zgięcia w stawie kolanowym - dla dorosłych 800 90

J.043.01 Orteza na całą kończynę dolną z ujęciem stopy z regulacją kąta zgięcia w stawie kolanowym -  dla dzieci 800 100

J.044.01 Orteza odwodząca do leczenia rozwojowej dysplazji stawu biodrowego -  dla dzieci 100 100

L.047.00 Orteza ręki stabilizująca lub korygująca (z wyłączeniem aparatu Stacka i Capenera) - dla dorosłych 160 90

L.047.01 Orteza ręki stabilizująca lub korygująca (z wyłączeniem aparatu Stacka i Capenera) -  dla dzieci 160 100

L.048.00 Orteza na rękę i przedramię - dla dorosłych 250 90

L.048.01 Orteza na rękę i przedramię - dla dzieci 250 100

L.049.00 Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki lub bez - dla dorosłych 600 90

L.049.01 Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki lub bez - dla dzieci 600 100

L.050.00 Orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki lub bez - dla dorosłych 300 90

L.050.01 Orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki lub bez - dla dzieci 300 100

L.051.00 Orteza na ramię i bark (z wyłączeniem temblaków i ortez typu „Dessault”) - dla dorosłych 250 90

L.051.01 Orteza na ramię i bark (z wyłączeniem temblaków i ortez typu „Dessault”) - dla dzieci 250 100

L.052.00 Orteza na ramię i bark typu „Dessault” - dla dorosłych 150 90

L.052.01 Orteza na ramię i bark typu „Dessault” -  dla dzieci 150 100

L.053.00 Orteza odwodząca stawu barkowego z regulacją kąta odwiedzenia - dla dorosłych 600 90

L.053.01 Orteza odwodząca stawu barkowego z regulacją kąta odwiedzenia - dla dzieci 600 100

M.057.00 Gorset stabilizująco-unieruchamiający - dla dorosłych 260 90

M.057.01 Gorset stabilizująco-unieruchamiający - dla dzieci 260 100

M.058.00 Pas stabilizujący odcinek lędźwiowo-krzyżowy lub miednicę - dla dorosłych 100 90

M.058.01 Pas stabilizujący odcinek lędźwiowo-krzyżowy lub miednicę - dla dzieci 100 100

M.059.00 Orteza (sznurówka) tułowia  sztywna wysoka ze stalkami lub fiszbinami - dla dorosłych 400 90
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M.059.01 Orteza (sznurówka) tułowia  sztywna wysoka ze stalkami lub fiszbinami - dla dzieci 400 100

M.060.00 Orteza (sznurówka) lędźwiowo–krzyżowa ze stalkami lub fiszbinami - dla dorosłych 200 90

M.060.01 Orteza (sznurówka) lędźwiowo–krzyżowa ze stalkami lub fiszbinami - dla dzieci 200 100

M.061.00 Kołnierz sztywny - dla dorosłych 80 90

M.061.01 Kołnierz sztywny -  dla dzieci 80 100

M.062.00 Kołnierz półsztywny - dla dorosłych 35 90

M.062.01 Kołnierz półsztywny -  dla dzieci 35 100

M.063.00 Półgorsetowa orteza szyjna - dla dorosłych 200 90

M.063.01 Półgorsetowa orteza szyjna - dla dzieci 200 100
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Opis 

00 dorośli

01 dzieci

N naprawa

02 kobiety w ciąży

B soczewki do bliży 

D soczewki do dali 

PR soczewka z mocą pryzmatyczną 


