
Sazebník maximálních časů
protézy horních končetin

položka pomůcka brutto hodin

1.00.00 protézy horních končetin -ost.typy

1.01.01 epitézy prstů

1.01.02 protéza ruky kožená

1.01.03 protéza ruky laminátová

1.02.01 protéza předloketní pro dlouhý pahýl

1.03.01 protéza předloketní ulpívající na předl.

1.03.02 protéza předloketní ulpívající za kondyly

1.03.02 protéza předloketní s Neumannovým váz.

1.03.03 protéza předloketní s pažní objímkou

1.03.04 protéza předloketní pracovní

1.04.01 protéza předloketní bioel.2-kanálová

1.04.02 protéza předloketní bioel.1-kanálová

1.04.03 protéza předloketní bioel.4-kanálová

1.04.04 protéza předloketní bioel.s prac.nástavcem

1.04.05 protéza předloketní elektromech.se spínačem

1.04.06 prot.HK předloketní se zk. obj. - prvovybavení

1.04.07 prot.HK předloketní se zk. obj.

1.04.08 prot.HK předloketní se silikonem

1.04.09 prot.HK předloketní se silikonem a zk. objímkou

1.04.10 prot.HK předloketní myo se zk. objímkou

1.05.01 protéza pažní pro dlouhý pahýl

1.06.01 protéza pažní kožená s brat.předloktím

1.06.02 protéza pažní lamin.s lam.předloktím

1.06.03 protéza pažní lam.s tubulár.skeletem

1.07.01 protéza pažní jednotahová

1.07.02 protéza pažní dvoutahová

1.07.03 protéza pažní třítahová

1.08.01 protéza pažní bioelektrická

1.08.02 protéza pažní bioelektrická 4-kanálová

1.08.03 protéza pažní bioel. s 1 tahem

1.08.04 protéza pažní bioel. s 2 tahy

1.08.05 oprotéza pažní se zk. objímkou

1.08.06 Dprotéza pažní se zk. objímkou a silikonem

1.09.01 aprotéza pro exart. v ramenním kloubu

protézy dolních končetin
položka pomůcka

2.00.00 protézy dolních končetin - ostatní typy

2.01.01 protéza bércová pro dlouhý pahýl

2.02.01 protéza bércová kožená se steh.objímkou

2.02.02 protéza bércová kožená bez steh.objímky

2.02.03 protéza bércová lamin.se steh.objímkou

2.02.04 protéza bércová lamin.bez steh.objímky

2.02.05 protéza bércová lamin.KBM.PTS.PTB

2.02.06 protéza bércová tubul.KBM.PTS.PTB

2.02.07 protéza bércová tubul. se steh.objímkou

2.02.08 protéza bércová koupací

2.02.09 protéza bércová dřevěná se stehenní objímkou

2.02.10 protéza bércová se zkušební objímkou

2.02.11 protéza bércová prvovybavení se zkušební objímkou

2.02.12 protéza bércová se silik. lůžkem a se zkušební objímkou

2.03.01 protéza pro exart. v kol.kloubu kožená

2.03.02 protéza pro exart. v kol.kloubu tubulární

2.04.01 protéza stehenní dřevěná (kopír.stroj)

2.04.02 protéza stehenní koženná

2.04.03 protéza stehenní kombinovaná
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položka pomůcka brutto hodin

2.04.04 protéza stehenní tubulární

2.04.05 protéza stehenní koupací

2.04.06 protéza stehenní dřevěná (ruční výroba)

2.04.07 protéza stehenní dřevěná se speciálním lůžkem

2.04.08 protéza stehenní tubulární se zkušební objímkou

2.04.09 protéza stehenní tubulární se zkušební objímkou - prvovyb

2.04.10 protéza stehenní metodou SIT-CAST se zkušební objímkoi

2.04.11 protéza stehenní tubulární se zkušební objímkou a silikone

2.04.12 protéza stehenní tubulární se zk. objímkou a silikonem m.

2.05.01 protéza pro exart.v kyč.kloubu kožená

2.05.02 protéza pro exart.v kyč.kloubu tubulární

Ortézy
položka pomůcka

3.00.00 trupové ortézy - ostatní typy

3.01.01 korzet s nástavbou s plast.pánev.obj.

3.01.02 korzet stabilizační z plastu

3.01.03 korzet korekční z plastu (Cheneau, CBW, NYOH, Boston, .

3.01.04 korzet stabil.kombin.z tvrdého plastu

3.01.05 korzet korekční kombin.z tvrdého plastu

3.01.06 nákrčník kožený

3.01.07 tříbodový korzet individuální

3.01.08 Hessing korzet kožený

3.01.09 Hessing korzet plastový

3.01.10 Hessing korzet laminátový

3.01.11 korzet laminátový stabiliz.

3.01.12 korzet laminátový korekční

3.01.13 pánevní pás laminátový bez výztuhy

3.01.14 pánevní pás polyetylenový bez výztuhy

3.01.15 pánevní pás kožený bez výztuhy

3.01.16 tříbodový korzet stavebnice bandáž.dohotovení

3.01.17 nákrčník plastový

3.01.18 nákrčník laminátový

3.01.19 nákrčník kombinovaný

3.01.20 nákrčník s čelenkou

3.01.21 kryt hlavy

3.01.22 Calabisova bandáž

3.01.23 stabilizační korzet s nástavbou pro Hallo trakci

3.01.24 ortéza stabilizační bivalvovaná

3.1.2025 stabilizační korzet s nákrčníkem

3.01.26 dynamická korekční trupová ortéza Černý

3.01.27 dynamická korekční trupová ortéza Kosteas

3.01.28 dynamická korekční trupová ortéza 3D

3.01.29 ortéza pro korekci tvarových deformit hlavy (přilba)

3.02.01 přístroj objím.pro loket.kloub plast.

3.02.02 přístroj objírrhpro loketní kloub kožený

3.02.03 ortéza prstů a ruky kombinovaná

3.02.04 oketní ort.bez pohybu obloučková

3.02.05 předloketní ortéza kombinovaná

3.02.06 ortéza předloktí kožená

3.02.07 ortéza předloketí obloučková

3.02.08 ortéza předloktí laminátová

3.02.09 ortéza předloktí plastová

3.02.10 ortéza předloktí dynamická

3.02.11 ortéza prstů a ruky kožená

3.02.12 ortéza prstů a ruky plastová

3.02.13 ortéza prstů a ruky laminátová

3.02.14 ortéza prstů a ruky kovová

3.02.15 ortéza pažní kožená

3.02.16 ortéza pažní obloučková
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položka pomůcka brutto hodin

3.02.17 ortéza pažní laminátová

3.02.18 ortéza pažní plastová

3.02.19 ortéza pažní dynamická

3.02.20 dynamická ortéza typu DAHO

3.03.01 přístroj obj.pro ramenní kloub plast.

3.03.02 přístroj obj.pro ramenní kloub kožený

3.03.03 ortéza ramenní

3.04.01 přístroj bérc.oblouč.s plast.sandálem

3.04.02 přístroj bérc.oblouč.s koženým sandálem

3.04.03 přístrojtroj béroj)last. oblouč. na třmen

3.04.04 přístroj bére. oblouč.kožený s třmenem

3.04.05 přístroj bérc.objím.plastový se sandálem

3.04.06 přístroj bérc.objím.kožený se sandálem

3.04.07 přístroj bérc.objím.plastový s třmenem

3.04.08 přístroj bérc.objím.kožený s třmenem

3.04.09 Denis-Brown. ort.

3.04.10 hlezenná ortéza kombinovaná

3.04.11 přístroj bércový plastový se sandálem koženým

3.04.12 přístroj bércový laminátový se sandálem plastovým

3.04.13 přístroj bércový laminátový se sandálem koženým

3.04.14 přístroj bércový laminátový na třmeny

3.04.15 přístroj bércový plastový se sandálem laminátovým

3.04.16 přístroj bércový laminátový se sandálem laminátovým

3.04.17 ortéza hleznová kožená

3.04.18 ortéza hleznová laminátová

3.04.19 ortéza hleznová plastová

3.04.20 ortéza hleznová s pohybem

3.04.21 deprotační aparáty kombinované

3.04.22 ah peronální pérový

3.05.01 přístroj obloučkový pro DK se sandálem

3.05.02 přístroj obloučkový pro DK se sandálem kož.

3.05.03 přístroj oblouč. plast, pro DK s třmenem

3.05.04 přístroj obloučkový pro DK s třmenem

3.05.05 přístroj objím.plastový pro DK se sandálem

3.05.06 přístroj objím.kožený pro DK se sandálem

3.05.07 přístroj objím.plastový pro DK na třmen

3.05.08 přístroj objím.kožený pro DK na třmen

3.05.09 Thomasova dlaha (vzor HRADEC)

3.05.10 Hohman. dlaha "0"

3.05.11 Hohman. dlaha "X"

3.05.12 3eckerova ortéza

3.05.13 Vavrdův aparát

3.05.14 Sarmient ortéza

3.05.15 CTI ortéza

3.05.16 dlaha DK bez pohybu

3.05.17 kolenní dlaha bez poh.

3.05.18 přístroj plastový pro DK se sandálem plastovým

3.05.19 přístroj plastový pro DK se sandálem koženým

3.05.20 přístroj plastový pro DK se sandálem laminátovým

3.05.21 přístroj plastový pro DK na třmeny

3.05.22 přístroj laminátový pro DK se sandálem plastovým

3.05.23 přístroj laminátový pro DK se sandálem koženým

3.05.24 přístrojjaminátový pro DK se sandálem laminátovým

3.05.25 přístrojjaminátový pro DK na třmeny

3.05.26 dlaha pro chůzi DK plastová bez kolenního kloubu

3.05.27 dlaha pro chůzi DK laminátová bez kolenního kloubu

3.05.28 hyperkorekční ortéza DK podle Marika

3.06.01 přístroj kolenní objímkový kožený

3.06.02 přístrojJoMenní objímkový plastový

3.06.03 přístroj kolenní objímkový laminátový
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3.06.04 přístroj kolenní obloučkový

3.06.05 přístroj kolenní kombinovaný

3.07.01 přístroj kožený celokončetinový s pánevním košem

3.07.02 přístroj plastový celokončetinový s pánevním košem

3.07.03 přístroj laminátový celokončetinový s pánevním košem

3.07.04 přístroj kyčelní obloučkový

3.07.05 přístroj kyčelní plastový

3.07.06 přístroj kyčelní kožený

3.07.07 přístroj kyčelní laminátový

3.07.08 oboustranné dlahy s pánevním pasem (centrační ort.)

3.07.09 abdukční přístroj

3.08.01 dlaha polohovací laminátová

3.08.02 dlaha polohovací plastová

3.08.03 dlaha polohovací kovová

3.08.04 dlaha polohovací kožená

3.09.01 ortéza prstů nohy

3.09.02 ortéza polohovací pro nohu

3.10.01 ortoprotéza

3.10.02 reciprokátor (ortéza trupu a končetin)

Ortopedická obuv
položka pomůcka

4.00.00 ostatní typy obuvi a pomůcek pro nohu

4.01.01 ortopedická obuv stědně těžká

4.01.02 ortopedická obuv těžká

4.01.03 ortopedická obuv složitá

4.02.01 Ixační sandál s extenční vložkou

4.03.01 plast.vl. 1-3 st.

4.03.02 vlož.dle míry kork

4.03.03 vlož. kož.s klínky

4.03.04 vlož. lodičkové

4.03.05 vlož. valchované

4.03.06 vlož. plstěné

4.03.07 vlož.kož.pro př.kl

4.03.08 vložky plastové korekční

4.04.01 zkrat do 2 cm

4.04.02 zkrat do 4 cm

4.04.03 opatek jed.vysok.ks

4.04.04 příšt.spodkový

4.04.05 podrážky krup.

4.04.06 podrážky styrop.

4.04.07 podešve krupon

4.04.08 podešve styrop.

4.04.09 patníky krup.

4.04.10 patníky styrop.

4.04.11 vlepení srdíček

4.04.12 vlep.podél.klenby

4.04.13 stélky vylep, napa

4.04.14 stélky vylep. hlaz.

4.04.15 podpatěnka 0,5 cm

4.04.16 podpatěnka 1 cm

4.04.17 plastová úprava obuvi

Měkké bandáže
položka pomůcka

5.00.00 ostatní typy bandáží

5.01.01 bederní pas kostic.

5.01.02 bňšníjias podp.

5.01.03 břišní pas návlek

5.01.04 bederní pásj)ružný
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5.01.05 bederní pás kombinovaný

5.01.06 zhotovení korzeletu

5.01.07 rupová bandáž

5.02.01 suspensor

5.02.02 kýlní pas šourk.

5.02.03 kýlní pas oboustr.šourk.

5.02.04 kýlní pas pupeční

5.02.05 úprava kolost.pasu

5.03.01 zdrav, podprsenka

5.04.01 předloketní měkká bandáž

5.04.02 pažní měkká bandáž

5.04.03 ramenní měkká bandáž

5.05.01 měkká bandáž hlezna

5.05.02 měkká bandáž bérce

5.05.03 měkká bandáž kolena

5.05.04 měkká bandáž stehna

5.05.05 měkká bandáž celé DK

5.05.06 měkká bandáž DK s pánevním pasem

5.05.07 měkká bandáž bérce s dlahami

5.05.08 měkká bandáž kolena s dlahami

5.05.09 měkká bandáž hlezna s dlahami

5.05.10 patelami závěs pružný

5.05.11 patelami závěs plastový

5.05.12 nfrapatelární pásek

5.05.13 epipásek s jednou pelotou

5.06.01 měkká bandáž hlavy

5.06.02 měkký nákrčník

5.07.01 Epitéza prsu

5.07.02 Epitéza lýtka

5.07.03 Epitéza stehna

5.08.01 kompresivní bandáž končetinová

5.08.02 kompresivní bandáž trupová

5.08.03 kompresivni bandáž hlavy bez pelot

5.08.04 compresivní bandáž kalhoty

5.08.05 kompresivni bandáž košile

5.08.06 compresivní bandáž kombinezka

5.09.01 ah peronální podkolenní

5.09.02 ah peronální kotníkový

5.09.03 ah peronální osmička

5.09.04 ah peronální kombinovaný

5.09.05 extenční manžeta

Speciální pomůcky
položka pomůcka

6.00.00 speciální pomůcky - ostatní typy

6.01.01 zhotovení francouzké hole nerezové

6.01.02 úprava francouzké hole duralové

6.01.03 zhotovení ocelového nebo duralového obloučku

6.01.04 vyložení obloučku kůží ručně

6.01.05 vyložení obloučku

6.02.01 závěsná bandáž na vozík

6.03.01 polohovací klín individuální laminátový

6.03.02 polohovací klín individuální plastový

6.03.03 polohovací klín individuální sádrový

6.04.01 extenční závaží

6.05.01 individuální sedačka

6.05.02 individuální postura

6.05.03 individuální tvarovaná zádová opěrka
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