
Pogrubiony"LEKARZ POSIADAJĄCY SPECJALIZACJĘ W DZIEDZINIE NEUROLOGII LUB NEUROLOGII DZIECIĘCEJ
Kod NFZ Nazwa wyrobu medycznego Limit % refund.

ORTEZY KOŃCZYN DOLNYCH (Z WYŁĄCZENIEM OPASEK ELASTYCZNYCH)

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

ORTEZY KOŃCZYN GÓRNYCH (Z WYŁĄCZENIEM OPASEK ELASTYCZNYCH)

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

GORSETY I ORTEZY ORTOPEDYCZNE TUŁOWIA I SZYI

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

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
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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

ŚRODKI POMOCNICZE, PRZECIWODLEŻYNWE

P.090 Cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych do 180 sztuk 0,8 100

P.094 Cewniki zewnętrzne do 30 sztuk 4 70

P.095 Cewniki urologiczne do 4 sztuk 4 70

P.096 Cewniki jednorazowe urologiczne do 180 sztuk miesięcznie lub w równowartości ich kosztu jednorazowe hydrofilowe cewniki urologiczne 0,8 70

P.097 Worki do zbiórki moczu z odpływem do 12 sztuk 6,5 100

P.098 Worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk w przypadku nefrostomii lub w równowartości ich nabycia inny sprzęt urologiczny (np. cewniki, paski mocujące itp.) 120 100

P.100.PM N - Pieluchomajtki do 60 sztuk miesięcznie lub zamienniki do 60 sztuk miesięcznie 77 100

P.101.PM Z - Pieluchomajtki do 60 sztuk miesięcznie lub zamienniki do 60 sztuk miesięcznie 90 70

P.116 Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna 500 70

P.117 Materac przeciwodleżynowy (z wyłączeniem materacy piankowych) 400 70

KULE, BALKONIKI, WÓZKI

P.118 Kula łokciowa ze stopniową regulacją 30 70

P.119 Kula łokciowa z podparciem na przedramieniu 140 70

P.120 Kula pachowa 40 70

P.121 Trójnóg albo czwórnóg 75 70

P.122 Laska dla niewidomych (biała) 100 100

P.123 Balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenie 240 70

P.124.01 Balkonik specjalny dla dzieci z odciążeniem tułowia, umożliwiający przemieszczanie się - dla dzieci 600 100

P.125 Pionizator 2.000 100

P.126 Urządzenie multifunkcyjne: funkcja pionizacji, stabilizacji w poz. siedzącej i leżącej z funkcją transportową

P.127. Wózek inwalidzki ręczny 600 100

P.128.01 Wózek inwalidzki dziecięcy - dla dzieci 600 100

P.129.00 Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku - dla dorosłych 1.700 100

P.129.01 Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku -dla dzieci 1.700 100

P.130.00 Wózek inwalidzki specjalny (z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) - dla dorosłych 3.000 100

P.131.01 Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy(z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) - dla dzieci 3.000 100

P.132.01 Siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowę 700 100

P.133.01 Pełzak do raczkowania 120 100
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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 


