Lp.

Kod

Nazwa NFZ

Nazwa handlowa

Limit
finansowania
ze środków
publicznych

Cena
brutto

Wysokość
udziału
własnego
świadczenio
biorcy

PROTEZY KOŃCZYN DOLNYCH

A

1.

Protezy kończyn dolnych po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy

A.001

Protezowa wkładka do buta
uzupełniająca stopę - do zwykłego
obuwia

Protezowa wkładka do buta
uzupełniajstopę po amputacji palców

200,00

200,00

0%

Proteza uzupełniająca stopę: skórzana
albo z tworzywa sztucznego

600,00

1150,00

0%

2.

A.002

Proteza uzupełniająca stopę

3.

A.001
A.002

Brak dopłaty do napraw

A.003

Proteza ostateczna bez stawu skokowego
Proteza ostateczna w obrębie stawu przy amputacji wg Pirogowa lub Syme a:
skokowego z kikutem oporowym
skórzana albo z tworzywa sztucznego

1800,00

1800,00

0%

A.003

Proteza ostateczna ze stawem skokowym
lub bez stawu skokowego przy amputacji
Proteza ostateczna w obrębie stawu wg Lisfranca lub Choparta: skórzana albo
skokowego z kikutem oporowym
z tworzywa sztucznego

1800,00

1800,00

0%

A.003

Proteza ostateczna ze stawem skokowym
Proteza ostateczna w obrębie stawu przy amputacji wg Pirogowa lub Syme a:
skokowego z kikutem oporowym
skórzana albo z tworzywa sztucznego

1800,00

2200,00

0%

540,00

540,00

0%

4.

5.

6.

7.

A.003.N

B

Naprawa: Proteza ostateczna w
obrębie stawu skokowego z kikutem Naprawa: Proteza ostateczna w obrębie
oporowym
stawu skokowego z kikutem oporowym

B

8.

9.

10.

Protezy kończyn dolnych po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie podudzia

B.004

B.004

B.004

Proteza tymczasowa podudzia

Proteza podudzia tymczasowa z tworzywa
sztucznego z zawieszeniem, stopa typu
SACH

900,00

1100,00

0%

Proteza tymczasowa podudzia

Proteza podudzia tymczasowa z tworzywa
sztucznego z zawieszeniem, stopa ze
stawem skokowym

900,00

1200,00

0%

Proteza tymczasowa podudzia

Proteza podudzia tymczasowa z tworzywa
sztucznego z zawieszeniem, stopa ze
stawem skokowym lub inna

900,00

2800,00

0%

Proteza podudzia tymczasowa z tworzywa
sztucznego, na elementach modularnych
stopa węglowa lub inna, zawieszenie na
rękawie silikonowym

900,00

4500,00

0%

Proteza ostateczna podudzia skórzana z
tulejką uda ze skóry, z zawieszeniem lub
bez, stopa ze stawem skokowym lub inna

2800,00

2800,00

0%

2800,00

3500,00

0%

2800,00

4800,00

0%

11.

B.004

Proteza tymczasowa podudzia

12.

B.004

Brak dopłaty do napraw

B.005

Proteza ostateczna skorupowa
podudzia z tuleją udową i
połączeniem w obrębie stawu
kolanowego

13.

14.

15.

B.005

Proteza ostateczna skorupowa
podudzia z tuleją udową i
połączeniem w obrębie stawu
kolanowego

B.005

Proteza ostateczna skorupowa
podudzia z tuleją udową i
połączeniem w obrębie stawu
kolanowego

Proteza ostateczna podudzia z tworzywa
sztucznego, albo drewniana, albo z innych
materiałów niewymienionych, z tulejką uda
ze skóry, z zawieszeniem lub bez,stopa
typu SACH lub inna
Proteza ostateczna podudzia z tworzywa
sztucznego, albo drewniana, albo z innych
materiałów niewymienionych, z tulejką uda
ze skóry, z zawieszeniem lub bez,stopa ze
stawem skokowym lub inna

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

B.005.N

Naprawa: Proteza ostateczna
skorupowa podudzia z tuleją udową Naprawa: Proteza ostateczna skorupowa
i połączeniem w obrębie stawu
podudzia z tuleją udową i połączeniem w
kolanowego
obrębie stawu kolanowego lub inna

840,00

840,00

B.006

Proteza ostateczna modularna
podudzia z tuleją udową i
połączeniem w obrębie stawu
kolanowego

Proteza ostateczna podudzia z tworzywa
sztucznego, na elementach modularnych,
z tulejką uda ze skóry, stopa dynamiczna
lub inna

4500,00

4500,00

0%

B.006

Proteza ostateczna modularna
podudzia z tuleją udową i
połączeniem w obrębie stawu
kolanowego

Proteza ostateczna podudzia z tworzywa
sztucznego, na elementach modularnych,
z tulejką uda ze skóry, stopa dynamiczna
lub inna

4500,00

5500,00

0%

B.006

Proteza ostateczna modularna
podudzia z tuleją udową i
połączeniem w obrębie stawu
kolanowego

Proteza ostateczna podudzia z tworzywa
sztucznego, na elementach modularnych,
z tulejką uda ze skóry, stopa węglowa lub
inna

4500,00

6500,00

0%

1350,00

1350,00

0%

B.006.N

B.007

B.007

B.007

Naprawa: Proteza ostateczna
modularna podudzia z tuleją udową i Naprawa: Proteza ostateczna modularna
połączeniem w obrębie stawu
podudzia z tuleją udową i połączeniem w
kolanowego
obrębie stawu kolanowego
Proteza ostateczna skorupowa
podudzia

Proteza ostateczna skorupowa podudzia z
tworzywa sztucznego z zawieszeniem,
stopa typu SACH lub inna

1800,00

1800,00

0%

Proteza ostateczna skorupowa
podudzia

Proteza ostateczna skorupowa podudzia
drewniana z zawieszeniem, stopa ze
stawem skokowym lub inna

1800,00

2900,00

0%

Proteza ostateczna skorupowa
podudzia

Proteza ostateczna skorupowa podudzia
drewniana z zawieszeniem, stopa ze
stawem skokowym lub inna

1800,00

4800,00

0%

24.

B.007

Proteza ostateczna skorupowa
podudzia

25.

B.007.N

Proteza ostateczna skorupowa
podudzia

26.

B.008

27.

28.

Proteza ostateczna skorupowa podudzia z
tworzywa sztucznego, z lejem silikonowym,
z zawieszeniem, stopa węglowa lub inna

1800,00

6800,00

0%

540,00

540,00

Proteza ostateczna modularna
podudzia

Naprawa: Proteza ostateczna skorupowa
podudzia
Proteza ostateczna modularna podudzia z
tworzywa sztucznego, z zawieszeniem,
stopa typu SACH

3500,00

3500,00

0%

B.008

Proteza ostateczna modularna
podudzia

Proteza ostateczna modularna podudzia z
tworzywa sztucznego, z zawieszeniem,
stopa ze stawem skokowym lub inna

3500,00

7000,00

0%

B.008

Proteza ostateczna modularna
podudzia

Proteza ostateczna modularna podudzia z
tworzywa sztucznego, z zawieszeniem,
stopa węglowa lub inna

3500,00

15000,00

Proteza ostateczna modularna podudzia z
tworzywa sztucznego, z zawieszeniem, z
lejkiem silikonowym stopa węglowa lub
inna

3500,00

19500,00

1050,00

1050,00

500,00

500,00

29.

B.008

Proteza ostateczna modularna
podudzia

30.

B.008.N

Naprawa: Proteza ostateczna
modularna podudzia

Naprawa: Proteza ostateczna modularna
podudzia

31.

B.009

Wymiana leja w protezie
tymczasowej podudzia

Wymiana leja w protezie tymczasowej
podudzia

0%

0%

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

B.010

Wymiana leja w protezie ostecznej
podudzia

1500,00

1500,00

0%

B.011

Protezowe wyrównanie skrócenia
Protezowe wyrównanie skrócenia
kończyny dolnej w obrębie podudzia z
kończyny dolnej w obrębie podudzia tworzywa sztucznego, stopa typu SACH

1800,00

1800,00

0%

B.011

Protezowe wyrównanie skrócenia
Protezowe wyrównanie skrócenia
kończyny dolnej w obrębie podudzia z
kończyny dolnej w obrębie podudzia tworzywa sztucznego, stopa ruchoma

1800,00

2800,00

0%

B.011

Protezowe wyrównanie skrócenia
kończyny dolnej w obrębie podudzia z
Protezowe wyrównanie skrócenia
tworzywa sztucznego, stopa typu SACH z
kończyny dolnej w obrębie podudzia tulejką uda

1800,00

3500,00

0%

B.011

Protezowe wyrównanie skrócenia
kończyny dolnej w obrębie podudzia z
Protezowe wyrównanie skrócenia
tworzywa sztucznego, stopa ruchoma z
kończyny dolnej w obrębie podudzia tulejką uda

1800,00

4200,00

0%

B.11

Protezowe wyrównanie skrócenia
kończyny dolnej w obrębie podudzia z
Protezowe wyrównanie skrócenia
tworzywa sztucznego na elementach
kończyny dolnej w obrębie podudzia modularnych

1800,00

4500,00

0%

540,00

540,00

B.011.N

C
37.

Wymiana leja w protezie ostatecznej
podudzia

Naprawa: Protezowe wyrównanie
skrócenia kończyny dolnej w
obrębie podudzia

Naprawa: Protezowe wyrównanie
skrócenia kończyny dolnej w obrębie
podudzia

Protezy kończyn dolnych po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie uda
C.012

Proteza tymczasowa w obrębie uda : z
Proteza tymczasowa w obrębie uda zawieszeniem, stopa typu SACH

1600,00

1600,00

0%

C.012

Proteza tymczasowa w obrębie uda : z
zawieszeniem samonośnym , stopa typu
Proteza tymczasowa w obrębie uda SACH

1600,00

2500,00

0%

C.012

Proteza tymczasowa w obrębie uda: z
zawieszeniem, stopa ze stawem
Proteza tymczasowa w obrębie uda skokowym

1600,00

3500,00

0%

40.

C.012

Proteza tymczasowa w obrębie uda: z
zawieszeniem samonośnym, stopa
Proteza tymczasowa w obrębie uda jednoosiowa

1600,00

4800,00

0%

41.

C.012

Brak dopłaty do napraw

Proteza ostateczna skorupowa w
obrębie uda

Proteza ostateczna skorupowa w obrębia
uda : z tworzywa sztucznego, z
zawieszeniem, stopa typu SACH lub inna

3000,00

3000,00

0%

Proteza ostateczna skorupowa w
obrębie uda

Proteza ostateczna skorupowa w obrębia
uda : drewniana, z zawieszeniem, stopa
typu SACH lub inna

3000,00

3800,00

0%

3000,00

4200,00

0%

3000,00

4500,00

0%

38.

39.

42.

43.

44.

45.

C.013

C.013

C.013

Proteza ostateczna skorupowa w
obrębie uda

C.013

Proteza ostateczna skorupowa w
obrębie uda

Proteza ostateczna skorupowa w obrębie
uda z lejem kikutowym skórzanym: goleń i
kolano drewniane albo goleń i kolano z
tworzywa sztucznego, albo goleń ze skóry,
albo drewna, albo z tworzywa, z
zawieszeniem, stopa typu SACH lub inna
Proteza ostateczna skorupowa w obrębie
uda: drewniana, z zawieszeniem, stopa ze
stawem skokowym lub inna

46.

47.

C.013

C.013

48.

C.013

49.

C.013.N

50.

51.

Proteza ostateczna skorupowa w
obrębie uda

Proteza ostateczna skorupowa w obrębie
uda z lejem kikutowym skórzanym: goleń i
kolano drewniane albo goleń i kolano z
tworzywa sztucznego, albo goleń ze skóry,
albo drewna, albo z tworzywa, z
zawieszeniem, stopa ze stawem
skokowym lub inna

3000,00

5000,00

0%

Proteza ostateczna skorupowa w
obrębie uda

Proteza ostateczna skorupowa w obrębia
uda : drewniana, z zawieszeniem
samonośnym , stopa ze stawem
skokowym lub inna

3000,00

5400,00

0%

Proteza ostateczna skorupowa w
obrębie uda

Proteza ostateczna skorupowa w obrębia
uda : z tworzywa sztucznego, z
zawieszeniem, stopa ze stawem
skokowym lub inna

3000,00

8000,00

0%

Naprawa: Proteza ostateczna
skorupowa w obrębie uda

Naprawa: Proteza ostateczna skorupowa
w obrębie uda

900,00

900,00

5500,00

5500,00

0%

5500,00

5900,00

0%

C.014

Proteza ostateczna modularna w
obrębie uda

C.014

Proteza ostateczna modularna w
obrębie uda

Proteza ostateczna modularna w obrębie
uda: z miękkim pokryciem ciałopodobnym,
z zawieszeniem, przegub kolanowy
bezpieczny, stopa typu SACH lub inna
Proteza ostateczna modularna w obrębie
uda: z miękkim pokryciem ciałopodobnym,
z zawieszeniem, przegub kolanowy
bezpieczny lub inny, stopa jednoosiowa lub
inna

52.

53.

54.

55.

56.

C.014

C.014

C.014

Proteza ostateczna modularna w
obrębie uda

Proteza ostateczna modularna w obrębie
uda: z miękkim pokryciem ciałopodobnym,
z zawieszeniem, przegub kolanowy 3R22
lub inny, stopa typu SACH lub inna

5500,00

6200,00

0%

Proteza ostateczna modularna w
obrębie uda

Proteza ostateczna modularna w obrębie
uda: z miękkim pokryciem ciałopodobnym,
z zawieszeniem, przegub kolanowy 3R22
lub inny, stopa jednoosiowa lub inna

5500,00

6800,00

0%

Proteza ostateczna modularna w
obrębie uda

Proteza ostateczna modularna w obrębie
uda: z miękkim pokryciem ciałopodobnym,
z zawieszeniem, przegub kolanowy 3R15
lyb
inny, ostateczna
stopa jednoosiowalub
Proteza
modularna inna
w obrębie

5500,00

7200,00

0%

5500,00

7600,00

0%

5500,00

8000,00

0%

5500,00

29500,00

0%

5500,00

38500,00

0%

C.014

Proteza ostateczna modularna w
obrębie uda

C.014

Proteza ostateczna modularna w
obrębie uda

57.

C.014

Proteza ostateczna modularna w
obrębie uda

58.

C.014

Proteza ostateczna modularna w
obrębie uda

uda: z miękkim pokryciem ciałopodobnym,
z zawieszeniem, przegub kolanowy 4
osiowy policentryczny lub inny, stopa
jednoosiowa lub inna
Proteza ostateczna modularna w obrębie
uda: z miękkim pokryciem ciałopodobnym,
z zawieszeniem, przegub kolanowy 4
osiowy policentryczny lub inny,stopa
węglowa lub inna
Proteza ostateczna modularna w obrębie
uda: z miękkim pokryciem ciałopodobnym,
z zawieszeniem, lej uda silikonowy,
przegub kolanowy 4 osiowy policentryczny
lub inny, stopa węglowa lub inna
Proteza ostateczna modularna w obrębie
uda: z miękkim pokryciem ciałopodobnym,
z zawieszeniem, przegub kolanowy 7
osiowy lub inny , stopa węglowa lub inna

59.

C.014.N

Naprawa: Proteza ostateczna
modularna w obrębie uda

60.

C.015

Protezowe wyrównanie skrócenia
kończyny dolnej w obrębie uda

61.

C.015

Protezowe wyrównanie skrócenia
kończyny dolnej w obrębie uda

62.

C.015

Protezowe wyrównanie skrócenia
kończyny dolnej w obrębi uda

63.

C.015

Protezowe wyrównanie skrócenia
kończyny dolnej w obrębi uda

64.

C.015

65.

C.015.N

Naprawa: Proteza ostateczna modularna w
obrębie uda
Protezowe wyrównanie skrótu kończyny
dolnej w obrębie uda: z tworzywa
sztucznego, z zawieszeniem, stopa typu
SACH
Protezowe wyrównanie skrótu kończyny
dolnej w obrębie uda: z tworzywa
sztucznego, z zawieszeniem,na
elementach modularnych , stopa typu
SACH lub inna
Protezowe wyrównanie skrótu kończyny
dolnej w obrębie uda: z tworzywa
sztucznego, szyny boczne, tulejka
uda,stopa węglowa lub inna
Protezowe wyrównanie skrótu kończyny
dolnej w obrębie uda: z tworzywa
sztucznego, z zawieszeniem,na
elementach modularnych z przegubem
kolanowym, stopa ze stawem skokowym
lub inna
Protezowe wyrównanie skrótu kończyny
dolnej w obrębie uda: z tworzywa
sztucznego, z zawieszeniem, przegub
kolanowy 4 osiowy policentryczny lub
inny,stopa węglowa lub inna

Protezowe wyrównanie skrócenia
kończyny dolnej w obrębi uda
Naprawa: Protezowe wyrównanie
skrócenia kończyny dolnej w obrębi Naprawa: Protezowe wyrównanie
uda
skrócenia kończyny dolnej w obrębi uda

1650,00

1650,00

5000,00

5000,00

0%

5000,00

5500,00

0%

5000,00

6000,00

0%

5000,00

8000,00

0%

5000,00

12000,00

0%

1500,00

1500,00

C.016

Wymiana leja w protezie
tymczasowej uda

Wymiana leja w protezie tymczasowej uda
z tworzywa sztucznego

500,00

500,00

0%

67.

C.017

Wymiana leja w protezie ostatecznej Wymiana leja w protezie ostatecznej uda z
uda
tworzywa sztucznego

2000,00

2000,00

0%

68.

C.017

Wymiana leja w protezie ostatecznej Wymiana leja w protezie ostatecznej uda
uda
drewna

2000,00

2500,00

0%

69.

C.017

Wymiana leja w protezie ostatecznej Wymiana leja w protezie ostatecznej uda
uda
ze skóry

2000,00

2400,00

0%

70.

C.016
C.017

Brak dopłaty do napraw

66.

D
Protezy kończyn dolnych po wyłuszczebiu w stawie biodrowym lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju kończyny

71.

72.

D.018

Proteza ostateczna skorupowa z
koszem biodrowym po wyłuszczeniu
w stawie biodrowym lub z krótkim
kikutem wymagającym zaopatrzenia
z koszem biodrowym

Proteza ostateczna skorupowa z koszem
biodrowym po wyłuszczeniu w stawie
biodrowym: z tworzywa sztucznego, stopa
typu SACH

6000,00

6000,00

0%

D.018

Proteza ostateczna skorupowa z
koszem biodrowym po wyłuszczeniu
w stawie biodrowym lub z krótkim
kikutem wymagającym zaopatrzenia
z koszem biodrowym

Proteza ostateczna skorupowa z koszem
biodrowym po wyłuszczeniu w stawie
biodrowym: z tworzywa sztucznego, stopa
ze stawem skokowym

6000,00

7000,00

0%

73.

74.

75.

D.018.N

Naprawa: Proteza ostateczna
skorupowa z koszem biodrowym po
wyłuszczeniu w stawie biodrowym
lub z krótkim kikutem wymagającym
zaopatrzenia z koszem biodrowym

Naprawa: Proteza ostateczna skorupowa z
koszem biodrowym po wyłuszczeniu w
stawie biodrowym lub z krótkim kikutem
wymagającym zaopatrzenia z koszem
biodrowym

1800,00

1800,00

D.019

Proteza ostateczna modularna z
koszem biodrowym po wyłuszczeniu
w stawie biodrowym lub z krótkim
kikutem wymagającym zaopatrzenia
z koszem biodrowym

Proteza ostateczna modularna z koszem
biodrowym po wyłuszczeniu w stawie
biodrowym, z tworzywa sztucznego, stopa
jednoosiowa

7500,00

7500,00

0%

D.019

Proteza ostateczna modularna z
koszem biodrowym po wyłuszczeniu
Proteza ostateczna modularna z koszem
w stawie biodrowym lub z krótkim
kikutem wymagającym zaopatrzenia biodrowym po wyłuszczeniu w stawie
z koszem biodrowym
biodrowym, stopa węglowa

7500,00

8300,00

0%

Naprawa: Proteza ostateczna
modularna z koszem biodrowym po
wyłuszczeniu w stawie biodrowym
lub z krótkim kikutem wymagającym
zaopatrzenia z koszem biodrowym

Naprawa: Proteza ostateczna modularna z
koszem biodrowym po wyłuszczeniu w
stawie biodrowym lub z krótkim kikutem
wymagającym zaopatrzenia z koszem
biodrowym

2250,00

2250,00

Wymiana kosza biodrowego po
wyłuszczeniu w stawie biodrowym

2000,00

2000,00

76.

D.019.N

77.

D.020

Wymiana kosza biodrowego po
wyłuszczeniu w stawie biodrowym

78.

D.020

Brak dopłaty do napraw

0%

PROTEZY KOŃCZYN GÓRNYCH

E

Protezy kończyn górnych po amputacji lub w przypadku wrodzonego lub niedorozwoju w obrębie ręki

79.

E.021

80.

E.021.N

F

81.

82.

83.
84.

Proteza kosmetyczna w obrębie ręki Proteza kosmetyczna w obrębie ręki
Naprawa: Proteza kosmetyczna w
obrębie ręki

Naprawa: Proteza kosmetyczna w obrębie
ręki

800,00

800,00

240,00

240,00

0%

Protezy kończyn górnych po amputacji lub w przypadku wrodzonego lub niedorozwoju w obrębie przedramienia

F.022

F.022

F.022
F.022.N

Proteza kosmetyczna w obrębie
przedramienia

Proteza kosmetyczna w obrębie
przedramienia skórzana lub z tworzywa
sztucznego, z dłonią protezową, z
zawieszeniem

1200,00

1200,00

0%

Proteza kosmetyczna w obrębie
przedramienia

Proteza kosmetyczna w obrębie
przedramienia skórzana lub z tworzywa
sztucznego, z przegubem nadgarstkowym
z zawieszeniem

1200,00

2000,00

0%

Proteza kosmetyczna w obrębie
przedramienia

Proteza kosmetyczna w obrębie
przedramienia z elementów modularnych,
z miekkim pokryciem ciałopodobnym, z
dłonią protezową, z zawieszeniem

1200,00

4500,00

0%

Naprawa: Proteza kosmetyczna w
obrębie przedramienia

Naprawa: Proteza kosmetyczna w obrębie
przedramienia

360,00

360,00

85.

F.023

86.

F.023

87.

F.023

88.

F.023.N

G

89.

Proteza robocza z końcówką
roboczą w obrębie przedramienia

Proteza robocza z końcówką roboczą w
obrębie przedramienia bez elementów
modularnych, skorupowa, z tulejką
ramienia, z miękkim pokryciem
ciałopodobnym, z przegubem
nadgarstkowym z dłonią protezową, z
zawieszeniem

2800,00

2900,00

0%

Proteza robocza z końcówką
roboczą w obrębie przedramienia

Proteza robocza z końcówką roboczą w
obrębie przedramienia z elementów
modularnych, z miękkim pokryciem
ciałopodobnym, z przegubem
nadgarstkowym z dłonią protezową, z
zawieszeniem

2800,00

4500,00

0%

Proteza robocza z końcówką
roboczą w obrębie przedramienia

Proteza robocza z końcówką roboczą w
obrębie przedramienia z elementów
modularnych, z tulejką ramienia, z miękkim
pokryciem ciałopodobnym, z dłonią
protezową

2800,00

8500,00

0%

Naprawa: Proteza robocza z
końcówką roboczą w obrębie
przedramienia

Naprawa: Proteza robocza z końcówką
roboczą w obrębie przedramienia

840,00

840,00

Protezy kończyn górnych po amputacji lub w przypadku wrodzonego lub niedorozwoju w obrębie ramienia

G.024

Proteza kosmetyczna w obrębie
ramienia

Proteza kosmetyczna w obrębie ramienia,
skorupowa, z dłonią protezową, z
zawieszeniem

2400,00

2400,00

0%

90.

91.
92.

93.

94.

95.

96.

Proteza kosmetyczna w obrębie
ramienia

Proteza kosmetyczna w obrębie ramienia:
skórzana, z tworzywa sztucznego, lej ze
skóry lub z tworzywa sztucznego, szyny
boczne, mechaniczny przegub
nadgarstkowy z dłonią protezową, z
zawieszeniem

2400,00

2400,00

0%

Proteza kosmetyczna w obrębie
ramienia

Proteza kosmetyczna w obrębie ramienia:
skórzana, z tworzywa sztucznego, lej ze
skóry lub z tworzywa, z dłonią protezową, z
zawieszeniem

2400,00

3500,00

0%

Naprawa: Proteza kosmetyczna w
obrębie ramienia

Naprawa: Proteza kosmetyczna w obrębie
ramienia

720,00

720,00

G.025

Proteza robocza z końcówką
roboczą w obrębie ramienia

Proteza robocza z końcówką roboczą w
obrębie ramienia z elementów
modularnych, z miękkim pokryciem
ciałopodobnym, z dłonią protezową, z
zawieszeniem

4000,00

8000,00

G.025.N

Naprawa: Proteza robocza z
końcówką roboczą w obrębie
ramienia

Naprawa: Proteza robocza z końcówką
roboczą w obrębie ramienia

1200,00

1200,00

3000,00

4500,00

900,00

1100,00

G.024

G.024
G.024.N

G.026

G.026.N

Proteza kosmetyczna całej kończyny
Proteza kosmetyczna całej
górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu
kończyny górnej po wyłuszczeniu w barkowego, z tworzywa sztucznego, z
obrębie stawu barkowego
dłonią protezową, z zawieszeniem
Naprawa: Proteza kosmetyczna
całej kończyny górnej po
wyłuszczeniu w obrębie stawu
barkowego

Naprawa: Proteza kosmetyczna całej
kończyny górnej po wyłuszczeniu w
obrębie stawu barkowego

0%

0%

97.

98.

G.027

Proteza robocza z końcówką
roboczą całej kończyny górnej po
wyłuszczeniu w obrębie stawu
barkowego

Proteza robocza z końcówką roboczą całej
kończyny górnej po wyłuszczeniu w
obrębie stawu barkowego, z elementów
modularnych, z miękkim pokryciem
ciałopodobnym, z dłonią protezową, z
zawieszeniem

4600,00

9000,00

G.027.N

Naprawa: Proteza robocza z
końcówką roboczą całej kończyny
górnej po wyłuszczeniu w obrębie
stawu barkowego

Naprawa: Proteza robocza z końcówką
roboczą całej kończyny górnej po
wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego

1380,00

1380,00

400,00

400,00

10%

400,00

450,00

10%

400,00

420,00

10%

400,00

550,00

10%

H

0%

ORTEZY KOŃCZYN DOLONYCH
DLA DOROSŁYCH

99.

H.028.00

100.

H.028.00

101.

H.028.00

Orteza obejmująca goleń i stopę z
Orteza obejmująca goleń i stopę lub podciągiem sprężynowym
ze strzemieniem (typu AFO)
Orteza obejmująca goleń i stopę
strzałkowa lub piszczelowa ze
Orteza obejmująca goleń i stopę lub strzemieniem do buta, z podciągiem
ze strzemieniem (typu AFO)
sprężynowym
Orteza obejmująca goleń i stopę z
Orteza obejmująca goleń i stopę lub tworzywa sztucznego , bez przegubu
skokowego (łuska)
ze strzemieniem (typu AFO)

H.028.00

Orteza obejmująca goleń i stopę z
tworzywa sztucznego , z regulacją zgięcia
Orteza obejmująca goleń i stopę lub
w przegubie skokowym (łuska)
ze strzemieniem (typu AFO)

102.

103.

H.028.00

104.

H.028.00

Orteza obejmująca goleń i stopę z
tworzywa sztucznego (polietylenu) z
Orteza obejmująca goleń i stopę lub sandałem formowanym ze skóry (typu
ze strzemieniem (typu AFO)
AFO)
Orteza obejmująca goleń i stopę lub Orteza obejmująca goleń i stopę ze
strzemieniem do buta lub z sandałem
ze strzemieniem (typu AFO)

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

400,00

550,00

10%

400,00

620,00

10%

H.028.00

Orteza obejmująca goleń i stopę z
Orteza obejmująca goleń i stopę lub podparciem podrzepkowym, ze
strzemieniem do buta lub z sandałem
ze strzemieniem (typu AFO)

400,00

850,00

10%

H.028.00

Orteza obejmująca goleń i stopę tulejkowa
Orteza obejmująca goleń i stopę lub skórzana lub z tworzywa sztucznego, ze
ze strzemieniem (typu AFO)
strzemieniem do buta lub z sandałem

400,00

980,00

10%

H.028.00

Orteza obejmująca goleń i stopę (tutor) ze
Orteza obejmująca goleń i stopę lub skóry lub z tworzywa sztucznego z
ze strzemieniem (typu AFO)
szynami bocznymi

400,00

1100,00

10%

H.028.00.N

Naprawa: Orteza obejmująca goleń
Naprawa: Orteza obejmująca goleń i stopę
i stopę lub ze strzemieniem (typu
AFO)
lub ze strzemieniem (typu AFO)

120,00

120,00

Orteza krótka korygująca
zaburzenia osiowe w płaszczyźnie
czołowej (typu DAFO lub GRAFO)

500,00

550,00

Naprawa: Orteza krótka korygująca Naprawa: Orteza krótka korygująca
zaburzenia osiowe w płaszczyźnie zaburzenia osiowe w płaszczyźnie
czołowej (typu DAFO lub GRAFO) czołowej (typu DAFO lub GRAFO)

150,00

150,00

Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy Orteza z ujęciem uda , golni i stopy do
(typu KAFO)
korekcji ustawienia stóp

800,00

800,00

H.029.00

H.029.00.N

H.030.00

Orteza krótka korygująca zaburzenia
osiowe w płaszczyźnie czołowej (typu
DAFO)

10%

10%

H.030.00

Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy Orteza z ujęciem uda , golni i stopy z
(typu KAFO)
tworzywa sztucznego (typu KAFO)

800,00

980,00

10%

H.030.00

Orteza z ujęciem uda , golni i stopy bez
Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy przegubu kolanowego do korekcji
(typu KAFO)
ustawienia kolana (typu KAFO)

800,00

800,00

10%

H.030.00

Orteza z ujęciem uda, golni i stopy z
Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy tworzywa sztucznego, z regulacją kąta
(typu KAFO)
zgięcia w stawie kolanowym (typu KAFO)

800,00

1000,00

10%

H.030.00

Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy
Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy szynowo-opaskowa ze strzemieniem lub z
(typu KAFO)
sandałem

800,00

1400,00

10%

116.

H.030.00

Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy
szynowo-opaskowa lub z tworzywa
sztucznego, lub ze skóry, ze strzemieniem
Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy lub z sandałem (przegub kolanowy
(typu KAFO)
blokowany)

800,00

3800,00

10%

117.

H.030.00.N

Naprawa: Orteza z ujęciem uda,
goleni i stopy (typu KAFO)

240,00

240,00

H.031.00

Orteza obejmujaca obręcz
Orteza obejmujaca obręcz biodrową, uda,
biodrową, uda, golenie i stopy (typu golenie i stopy (typu HKAFO) HKAFO)
komponenty krajowe

2500,00

3000,00

10%

H.031.00

Orteza obejmujaca obręcz
Orteza obejmujaca obręcz biodrową, uda,
biodrową, uda, golenie i stopy (typu golenie i stopy (typu HKAFO) HKAFO)
komponenty z Otto Bocka

2500,00

6000,00

10%

750,00

750,00

112.

113.

114.

115.

118.

119.

120.

H.031.00.N

Naprawa: Orteza obejmujaca
obręcz biodrową, uda, golenie i
stopy (typu HKAFO)

Naprawa: Orteza z ujęciem uda, goleni i
stopy (typu KAFO)

Naprawa: Orteza obejmujaca obręcz
biodrową, uda, golenie i stopy (typu
HKAFO)

H.032.00

Orteza odciążająca kończynę dolną z
tulejką uda skórzaną lub z tworzywa
Orteza odciążająca kończynę dolną sztucznego bez przegubu kolanowego

1000,00

1250,00

10%

122.

H.032.00

Orteza odciążająca kończynę dolną z
tulejką uda skórzaną lub z tworzywa
Orteza odciążająca kończynę dolną sztucznego z przegubem kolanowym

1000,00

1600,00

10%

123.

H.032.00.N

300,00

300,00

121.

Naprawa: Orteza odciążająca
kończynę dolną

Naprawa: Orteza odciążająca kończynę
dolną
DLA DZIECI

124.

125.

126.

127.

128.

H.028.01

Orteza obejmująca goleń i stopę lub Orteza obejmująca goleń i stopę z
ze strzemieniem (typu AFO)
podciągiem sprężynowym

H.028.01

Orteza obejmująca goleń i stopę
strzałkowa lub piszczelowa ze
Orteza obejmująca goleń i stopę lub strzemieniem do buta, z podciągiem
sprężynowym
ze strzemieniem (typu AFO)

H.028.01

Orteza obejmująca goleń i stopę z
Orteza obejmująca goleń i stopę lub tworzywa sztucznego , bez przegubu
skokowego (łuska)
ze strzemieniem (typu AFO)

H.028.01

Orteza obejmująca goleń i stopę z
tworzywa sztucznego , z regulacją zgięcia
Orteza obejmująca goleń i stopę lub w przegubie skokowym (łuska)
ze strzemieniem (typu AFO)

H.028.01

Orteza obejmująca goleń i stopę z
tworzywa sztucznego (polietylenu) z
Orteza obejmująca goleń i stopę lub sandałem formowanym ze skóry (typu
ze strzemieniem (typu AFO)
AFO)

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia

420,00

0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia

400,00

0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia

500,00

0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia

550,00

0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

H.028.01

Orteza obejmująca goleń i stopę ze
Orteza obejmująca goleń i stopę lub
strzemieniem do buta lub z sandałem
ze strzemieniem (typu AFO)

H.028.01

Orteza obejmująca goleń i stopę z
Orteza obejmująca goleń i stopę lub podparciem podrzepkowym, ze
strzemieniem do buta lub z sandałem
ze strzemieniem (typu AFO)

H.028.01

Orteza obejmująca goleń i stopę tulejkowa
Orteza obejmująca goleń i stopę lub skórzana lub z tworzywa sztucznego, ze
ze strzemieniem (typu AFO)
strzemieniem do buta lub z sandałem

H.028.01

Orteza obejmująca goleń i stopę (tutor) ze
Orteza obejmująca goleń i stopę lub skóry lub z tworzywa sztucznego z
ze strzemieniem (typu AFO)
szynami bocznymi

H.028.01.N

Naprawa: Orteza obejmująca goleń
Naprawa: Orteza obejmująca goleń i stopę
i stopę lub ze strzemieniem (typu
AFO)
lub ze strzemieniem (typu AFO)

H.029.01

H.029.01.N

H.030.01

Orteza krótka korygująca
zaburzenia osiowe w płaszczyźnie
czołowej (typu DAFO lub GRAFO)

Orteza krótka korygująca zaburzenia
osiowe w płaszczyźnie czołowej (typu
DAFO)

Naprawa: Orteza krótka korygująca Naprawa: Orteza krótka korygująca
zaburzenia osiowe w płaszczyźnie zaburzenia osiowe w płaszczyźnie
czołowej (typu DAFO lub GRAFO) czołowej (typu DAFO lub GRAFO)
Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy Orteza z ujęciem uda , golni i stopy do
(typu KAFO)
korekcji ustawienia stóp

600,00

0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia

800,00

0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia

950,00

0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia

400,00

1100,00

0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia

120,00

120,00

400,00

400,00

400,00

500,00

500,00

150,00

150,00

800,00

800,00

0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia

0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

H.030.01

Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy Orteza z ujęciem uda , golni i stopy z
(typu KAFO)
tworzywa sztucznego (typu KAFO)

H.030.01

Orteza z ujęciem uda , golni i stopy bez
Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy przegubu kolanowego do korekcji
(typu KAFO)
ustawienia kolana (typu KAFO)

H.030.01

Orteza z ujęciem uda, golni i stopy z
Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy tworzywa sztucznego, z regulacją kąta
(typu KAFO)
zgięcia w stawie kolanowym (typu KAFO)

H.030.01

Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy
Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy szynowo-opaskowa ze strzemieniem lub z
(typu KAFO)
sandałem

H.030.01

Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy
szynowo-opaskowa lub z tworzywa
sztucznego, lub ze skóry, ze strzemieniem
Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy lub z sandałem (przegub kolanowy
(typu KAFO)
blokowany)
Naprawa: Orteza z ujęciem uda,
goleni i stopy (typu KAFO)

H.030.01.N

Naprawa: Orteza z ujęciem uda, goleni i
stopy (typu KAFO)

H.031.01

Orteza obejmujaca obręcz
Orteza obejmujaca obręcz biodrową, uda,
biodrową, uda, golenie i stopy (typu golenie i stopy (typu HKAFO) HKAFO)
komponenty krajowe

H.031.01

Orteza obejmujaca obręcz
Orteza obejmujaca obręcz biodrową, uda,
biodrową, uda, golenie i stopy (typu golenie i stopy (typu HKAFO) HKAFO)
komponenty z Otto Bocka

800,00

0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia

800,00

0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia

1000,00

0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia

1400,00

0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia

800,00

3600,00

0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia

240,00

240,00

800,00

800,00

800,00

800,00

2500,00

2500,00

2900,00

0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia

6000,00

0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

H.031.01.N

Naprawa: Orteza obejmujaca
obręcz biodrową, uda, golenie i
stopy (typu HKAFO)

Naprawa: Orteza obejmujaca obręcz
biodrową, uda, golenie i stopy (typu
HKAFO)

H.032.01

Orteza odciążająca kończynę dolną z
tulejką uda skórzaną lub z tworzywa
Orteza odciążająca kończynę dolną sztucznego bez przegubu kolanowego

H.032.01

Orteza odciążająca kończynę dolną z
tulejką uda skórzaną lub z tworzywa
Orteza odciążająca kończynę dolną sztucznego z przegubem kolanowym
Naprawa: Orteza odciążająca
kończynę dolną

Naprawa: Orteza odciążająca kończynę
dolną

H.033.01

Orteza reciprokalna z
umożliwieniem ruchu w stawach
skokowych i kolanowych

Orteza reciprokalna z umożliwieniem ruchu
w stawach skokowych i kolanowych komponenty krajowe

H.033.01

Orteza reciprokalna z
umożliwieniem ruchu w stawach
skokowych i kolanowych

Orteza reciprokalna z umożliwieniem ruchu
w stawach skokowych i kolanowych i
biodrowych - komponenty z Otto Bocka

H.033.01.N

Naprawa: Orteza reciprokalna z
umożliwieniem ruchu w stawach
skokowych i kolanowych

Naprawa: Orteza reciprokalna z
umożliwieniem ruchu w stawach
skokowych i kolanowych

H.032.01.N

I

750,00

750,00

1200,00

0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia

1000,00

1600,00

0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia

300,00

300,00

1000,00

6000,00

0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia

3000,00

16000,00

0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia

900,00

900,00

280,00

300,00

3000,00

WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO ORTEZ KOŃCZYN DOLNYCH
DLA DOROSŁYCH

152.

I.034.00

Pas biodrowy z szyną lub szynami

Pas biodrowy z szyną

10%

153.

I.034.00

Pas biodrowy z szyną lub szynami

Pas biodrowy z szynami

280,00

380,00

10%

154.

I.034.00

Pas biodrowy z szyną lub szynami

Pas biodrowy z szynami (łącznikami) i
opaskami uda

280,00

580,00

10%

155.

I.034.00.N

84,00

84,00

156.

I.035.00

157.

I.035.00.N

Naprawa: Pas biodrowy z szyną lub Naprawa: Pas biodrowy z szyną lub
szynami
szynami
Kosz biodrowy

Kosz biodrowy

400,00

450,00

Naprawa: Kosz biodrowy

Naprawa: Kosz biodrowy

120,00

120,00

10%

DLA DZIECI
158.

159.

I.034.01

I.034.01

160.

I.034.01

161.

I.034.01.N

162.

163.

I.035.01

I.035.01

Pas biodrowy z szyną lub szynami

Pas biodrowy z szyną

280,00

280,00

Pas biodrowy z szyną lub szynami

Pas biodrowy z szynami

280,00

340,00

Pas biodrowy z szyną lub szynami

Pas biodrowy z szynami (łącznikami) i
opaskami uda

280,00

560,00

84,00

84,00

Naprawa: Pas biodrowy z szyną lub Naprawa: Pas biodrowy z szyną lub
szynami
szynami
Kosz biodrowy

Kosz biodrowy

Kosz biodrowy

Kosz biodrowy z szynami i tulejkami uda

400,00

400,00

0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia
0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia
0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia

400,00

0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia

560,00

0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia

164.

I.035.01.N

Naprawa: Kosz biodrowy

Naprawa: Kosz biodrowy

K

120,00

120,00

250,00

270,00

10%

250,00

320,00

10%

75,00

75,00

ORTEZY KOŃCZYN GÓRNYCH
DLA DOROSŁYCH

165.

K.045.00

Orteza na rękę i przedramię

Orteza na rękę i przedramię z tworzywa
sztucznego

166.

K.045.00

Orteza na rękę i przedramię

Orteza na rękę i przedramię z tworzywa
sztucznego z regulacją zgięcia

167.

K.045.00.N

Naprawa: Orteza na rękę i
przedramię

Naprawa: Orteza na rękę i przedramię

K.046.00

Orteza przedramienno-ramienna z
ujęciem ręki

Orteza przedramienno-ramienna z
tworzywa sztucznego lub ze skóry

400,00

500,00

10%

K.046.00

Orteza przedramienno-ramienna z
ujęciem ręki

Orteza przedramienno-ramienna z
tworzywa sztucznego lub ze skóry z
ujęciem ręki

400,00

650,00

10%

K.046.00.N

Naprawa: Orteza przedramiennoramienna z ujęciem ręki

Naprawa: Orteza przedramienno-ramienna
z ujęciem ręki

120,00

120,00

168.

169.

170.

DLA DZIECI

171.

172.

K.045.01

K.045.01

Orteza na rękę i przedramię

Orteza na rękę i przedramię z tworzywa
sztucznego

Orteza na rękę i przedramię

Orteza na rękę i przedramię z tworzywa
sztucznego z regulacją zgięcia

250,00

250,00

250,00

0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia

300,00

0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia

Naprawa: Orteza na rękę i
przedramię

Naprawa: Orteza na rękę i przedramię

K.046.01

Orteza przedramienno-ramienna z
ujęciem ręki

Orteza przedramienno-ramienna z
tworzywa sztucznego lub ze skóry

175.

K.046.01

Orteza przedramienno-ramienna z
ujęciem ręki

Orteza przedramienno-ramienna z
tworzywa sztucznego lub ze skóry z
ujęciem ręki

176.

K.046.01.N

Naprawa: Orteza przedramiennoramienna z ujęciem ręki

Naprawa: Orteza przedramienno-ramienna
z ujęciem ręki

173.

174.

K.045.01.N

Ł

75,00

75,00

400,00

0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia

400,00

600,00

0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia

120,00

120,00

400,00

GORSETY ORTOPEDYCZNE
DLA DOROSŁYCH

177.

178.

179.

180.

Ł.054.00

Gorset odciążająco-stabilizujący
(z wyłączeniem gorsetu typu
Jewetta)

Gorset odciążająco-stabilizujący
typu Callota

700,00

700,00

10%

Ł.054.00

Gorset odciążająco-stabilizujący
(z wyłączeniem gorsetu typu
Jewetta)

Gorset odciążająco-stabilizujący typu
doniczkowego z tworzywa sztucznego

700,00

750,00

10%

Ł.054.00

Gorset odciążająco-stabilizujący
(z wyłączeniem gorsetu typu
Jewetta)

Gorset odciążająco-stabilizujący typu
doniczkowego ze skóry

700,00

800,00

10%

Ł.054.00

Gorset odciążająco-stabilizujący
(z wyłączeniem gorsetu typu
Jewetta)

Gorset odciążająco-stabilizujący z
tworzywa sztucznego z podparciem pod
brodę i potylicę

700,00

900,00

10%

Naprawa: Gorset odciążającostabilizujący (z wyłączeniem gorsetu Naprawa: Gorset odciążająco-stabilizujący
typu Jewetta)
(z wyłączeniem gorsetu typu Jewetta)

210,00

210,00

181.

Ł.054.00.N

182.

Ł.056.00

Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa z
Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa tworzywa sztucznego

400,00

450,00

10%

Ł.056.00

Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa z
Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa innych materiałów

400,00

500,00

10%

Ł.056.00.N

Naprawa: Orteza tułowia lędźwiowo- Naprawa: Orteza tułowia lędźwiowokrzyżowa
krzyżowa

120,00

120,00

183.

184.

DLA DZIECI

185.

186.

187.

188.

Ł.054.01

Ł.054.01.N

Ł.055.01

Ł.055.01

Gorset odciążająco-stabilizujący
(z wyłączeniem gorsetu typu
Jewetta)

Gorset odciążająco-stabilizujący z
tworzywa sztucznego z podparciem pod
brodę i potylicę

Naprawa: Gorset odciążającostabilizujący (z wyłączeniem gorsetu Naprawa: Gorset odciążająco-stabilizujący
typu Jewetta)
(z wyłączeniem gorsetu typu Jewetta)
Gorset korekcyjny do leczenia
skolioz lub kyfoz

Gorset korekcyjny do leczenia skolioz z
tworzywa sztucznego - niski typu Cheneau
lub Boston

Gorset korekcyjny do leczenia
skolioz lub kyfoz

Gorset korekcyjny do leczenia skolioz z
tworzywa sztucznego - wysoki z systemem
pelot korekcyjnych oraz wyścieleniami,
typu Cheneau lub Boston

700,00

900,00

210,00

210,00

1600,00

1600,00

0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia

1600,00

0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia

1800,00

0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia

Ł.055.01

Gorset korekcyjny do leczenia
skolioz lub kyfoz

Ł.056.01

Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa z
Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa tworzywa sztucznego

191.

Ł.056.01

Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa z
Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa innych materiałów

192.

Ł.056.01.N

Naprawa: Orteza tułowia lędźwiowo- Naprawa: Orteza tułowia lędźwiowokrzyżowa
krzyżowa

189.

190.

M
193.
194.

M.062.00
M.062.00

Gorset korekcyjny do leczenia skolioz lub
kyfoz z tworzywa sztucznego

1700,00

0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia

400,00

0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia

400,00

450,00

0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia

120,00

120,00

1600,00

400,00

GORETY I ORTEZY ORTOPEDYCZNE TUŁOWIA I SZYI produkowane seryjnie
Kołnierz półsztywny
Kołnierz półsztywny

N

Stabilizator półsztywny (dwuczęściowy)
Stabilizator półsztywny (dwuczęściowy)

35,00

0% dzieci do

35,00 ukończenia 18

35,00

48,00

roku życia
10% dorośli

OBUWIE ORTOPEDYCZNE
DLA DOROSŁYCH

195.

196.

N.064.00

But na stopę o różnym
zniekształceniu

But na stopę o różnym zniekształceniu dla
dorosłych półbuty

155,00

295,00

30%

N.064.00

But na stopę o różnym
zniekształceniu

But na stopę o różnym zniekształceniu dla
dorosłych trzewiki wysokość cholewki do
17cm

155,00

330,00

30%

197.

N.064.00

But na stopę o różnym
zniekształceniu

198.

N.065.00

But wyrównujący skrócenie
kończyny dolnej

But wyrównujące skrócenie kończyny
dolnej: skrócenie kończyny 3 cm

210,00

340,00

30%

But wyrównujący skrócenie
kończyny dolnej

But wyrównujący skrócenie kończyny
dolnej: skrócenie kończyny od 3 cm do 6
cm

210,00

360,00

30%

210,00

435,00

30%

199.

N.065.00

But na stopę o różnym zniekształceniu dla
dorosłych wykonane na modelu gipsowym

155,00

405,00

30%

200.

N.065.00

But wyrównujący skrócenie
kończyny dolnej

But wyrównujący skrócenie kończyny
dolnej: skrócenie kończyny od 6 cm do 9
cm

201.

N.066.00

But przy amputacji w obrębie stopy

But przy amputacji w obrębie stopy półbut

155,00

295,00

30%

202.

N.066.00

But przy amputacji w obrębie stopy

But przy amputacjach w obrębie stopy
trzewik wysokość cholewki do 17 cm

155,00

330,00

30%

203.

N.067.00

But do ortezy obejmujący stopę

But do ortezy obejmującej stopę -ze
strzemieniem dla dorosłych

210,00

345,00

30%

N.067.00

But do ortezy obejmujący stopę

But do ortezy obejmującej stopę do
sandała dla dorosłych

210,00

345,00

30%

N.068.00

But do pary przy zaopatrzeniu
jednoczesnym na chorą stopę

But do pary przy zaopatrzeniu
jednoczesnym na chorą stopę - półbut

100,00

305,00

30%

N.068.00

But do pary przy zaopatrzeniu
jednoczesnym na chorą stopę

But do pary przy zaopatrzeniu
jednoczesnym na chorą stopę - wysokość
cholewki do 17 cm

100,00

330,00

30%

204.

205.

206.

DLA DZIECI

207.

208.

209.

210.

211.

212.
213.

214.

But na stopę o różnym
zniekształceniu

But na stopę o różnym zniekształceniu dla
dzieci sandałki lub but wysoki wielkość
stopy powyżej 20 cm

N.064.01

But na stopę o różnym
zniekształceniu

But na stopę o różnym zniekształceniu
sandałki lub but wysoki dla dzieci wielkość
stopy do 20 cm

N.065.01

But wyrównujący skrócenie
kończyny dolnej

But wyrównujące skrócenie kończyny
dolnej: skrócenie kończyny 2 cm

N.065.01

But wyrównujący skrócenie
kończyny dolnej

But wyrównujący skrócenie kończyny
dolnej: skrócenie kończyny od 2 cm do 6
cm

N.065.01

But wyrównujący skrócenie
kończyny dolnej

But wyrównujący skrócenie kończyny
dolnej: skrócenie kończyny od 6 cm do 9
cm

But do ortezy obejmujący stopę

But do ortezy obejmującej stopę -ze
strzemieniem dla dzieci

N.067.01

But do ortezy obejmujący stopę

But do ortezy obejmującej stopędo sandała
dla dzieci

N.068.01

But do pary przy zaopatrzeniu
jednoczesnym na chorą stopę

But do pary przy zaopatrzeniu
jednoczesnym na chorą stopę - półbut

N.064.01

N.067.01

Brak dopłaty do napraw obuwia

155,00

155,00

210,00

210,00

210,00

210,00
210,00

100,00

310,00

0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia

265,00

0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia

320,00

0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia

340,00

0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia

385,00

0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia

275,00

0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia

285,00

0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia

275,00

0% dzieci do
ukończenia 18
roku życia

P

WYROBY MEDYCZNE - produkcja seryjna

P.107

Pończocha kikutowa - po amputacji Pończocha kikutowa - po amputacji lub w
lub w przypadku wrodzonego braku przypadku wrodzonego braku w obrębie
w obrębie podudzia do 12 sztuk
podudzia do 12 sztuk (ORPEL)

240,00

(20,00 zł /szt)

P.107

Pończocha kikutowa - po amputacji Pończocha kikutowa - po amputacji lub w
lub w przypadku wrodzonego braku przypadku wrodzonego braku w obrębie
w obrębie podudzia do 12 sztuk
podudzia do 12 sztuk (ZAWRAT)

240,00

(36,00 zł/szt)

P.108

Pończocha kikutowa - po amputacji Pończocha kikutowa - po amputacji lub w
lub w przypadku wrodzonego braku przypadku wrodzonego braku w obrębie
w obrębie uda do 12 sztuk
uda do 12 sztuk (ORPEL)

240,00

(20,00 zł /szt)

P.108

Pończocha kikutowa - po amputacji Pończocha kikutowa - po amputacji lub w
lub w przypadku wrodzonego braku przypadku wrodzonego braku w obrębie
w obrębie uda do 12 sztuk
uda do 12 sztuk (ZAWRAT)

240,00

(32,00 zł/szt)

P.109

Majteczki po wyłuszczeniu lub w
przypadku wrodzonego braku w
stawie biodrowym do 12 sztuk

Majteczki po wyłuszczeniu lub w
przypadku wrodzonego braku w stawie
biodrowym do 12 sztuk

360,00

(30,00 zł/szt)

220.

P.109

Majteczki po wyłuszczeniu lub w
przypadku wrodzonego braku w
stawie biodrowym do 12 sztuk

Majteczki po wyłuszczeniu lub w
przypadku wrodzonego braku w stawie
biodrowym do 12 sztuk (ORPEL)

360,00

(34,00 zł/szt)

0%

P.118

Kula łokciowa ze stopniową
regulacją

Kula łokciowa ze stopniową regulacją

221.

30,00

30,00

30%

Kula łokciowa ze stopniową regulacją

222.

P.118

Kula łokciowa ze stopniową
regulacją

30,00

30,00

30%

223.

P.123

Balkonik albo podpórka ułatwiająca Balkonik albo podpórka ułatwiająca
chodzenie
chodzenie (ASTON)

240,00

240,00

30%

215.

216.

217.

218.

219.

(ASTON)

(MIKIRAD)

240,00
0%

432,00
0%

240,00
0%

384,00
0%

360,00
0%

408,00

