
Časový sazebník APZZP a VZP

  verze z 16. 12. 2014

 Protézy horních končetin

položka pomůcka brutto hodin

1.00.000 protézy horních končetin - ostatní typy indiv. kalkulace

Protézy pro amputace v ruce

1.01.010 epitézy prstů indiv. kalkulace

1.01.011 protéza pro amputaci prstů indiv. kalkulace

1.01.012 protéza pro amputaci palce indiv. kalkulace

1.01.020 protéza transkarpální kožená 29,0

1.01.021 protéza transkarpální laminátová 25,0

1.01.022 protéza transkarpální silikonová indiv. kalkulace

Protézy pro exartikulaci v zápěstí

1.02.010 protéza pro exartikulaci v zápěstí 20,0

1.02.011 protéza pro exartikulaci v zápěstí kožená 20,0

1.02.012 protéza pro exartikulaci v zápěstí s flexibilním lůžkem 23,5

1.02.013 protéza pro exartikulaci v zápěstí silikonová indiv. kalkulace

Protézy transradiální

Protéza transradiální ulpívající na předloktí

1.03.010 protéza transradiální ulpívající na předloktí s laminátovým lůžkem - pasivní 20,2

1.03.011 protéza transradiální ulpívající na předloktí s vnitřním flexibilním lůžkem - pasivní 23,2

1.03.012 protéza transradiální ulpívající na předloktí s linerem - pasivní 42,0

1.03.013 protéza transradiální ulpívající na předloktí s laminátovým lůžkem - aktivní 22,2

1.03.014 protéza transradiální ulpívající na předloktí s vnitřním flexibilním lůžkem - aktivní 25,2

1.03.015 protéza transradiální ulpívající na předloktí s linerem - aktivní 44,0

1.03.016 protéza transradiální ulpívající na předloktí silikonová - pasivní indiv. kalkulace

Protéza transradiální ulpívající za kondyly 

1.03.020 protéza transradiální ulpívající za kondyly s laminátovým lůžkem - pasivní 30,0

1.03.021 protéza transradiální ulpívající za kondyly s vnitřním flexibilním lůžkem - pasivní 33,0

1.03.022 protéza transradiální ulpívající za kondyly, endoskeletární s laminátovým lůžkem - pasivní 30,0

1.03.023 protéza transradiální ulpívající za kondyly, endoskeletární s vnitřním flexibilním lůžkem - pasivní 33,0

1.03.024 protéza transradiální ulpívající za kondyly s linerem - pasivní 38,0

1.03.025 protéza transradiální ulpívající za kondyly s laminátovým lůžkem - aktivní 32,0

1.03.026 protéza transradiální ulpívající za kondyly s vnitřním flexibilním lůžkem -aktivní 35,0

1.03.027 protéza transradiální ulpívající za kondyly s linerem - aktivní 40,0

1.03.028 protéza transradiální ulpívající za kondyly silikonová - pasivní indiv. kalkulace

Protéza transradiální s pažní objímkou

1.03.030 protéza transradiální s pažní objímkou - aktivní 33,0

1.03.031 protéza transradiální s pažní objímkou - pasivní 31,0

1.03.032 protéza transradiální pracovní 31,0

Protézy transradiální myoelektrické

1.04.010 protéza transradiální myoelektrická 2-snímače a aktivní rotace 40,0

1.04.011 protéza transradiální myoelektrická 2-snímače 38,0

1.04.012 protéza transradiální myoelektrická 1 - snímač 35,8

1.04.013 protéza transradiální myoelektrická s prac.nástavcem 35,8

1.04.014 protéza transradiální elektromech.se spínačem 41,0

Protézy pro exartikulaci v loketním kloubu

1.05.010 protézy pro exartikulaci v loketním kloubu s linerem - pasivní 46,0

1.05.011 protézy pro exartikulaci v loketním kloubu, dvoudílné lůžko - pasivní 31,0

1.05.012 protézy pro exartikulaci v loketním kloubu, rámové lůžko - pasivní 41,0

1.05.013 protézy pro exartikulaci v loketním kloubu s linerem - aktivní 45,0

1.05.014 protézy pro exartikulaci v loketním kloubu, dvoudílné lůžko - aktivní 34,0

1.05.015 protézy pro exartikulaci v loketním kloubu, rámové lůžko - aktivní 44,0

1.05.016 protézy pro exartikulaci v loketním kloubu, silikonová - pasivní indiv. kalkulace

Protézy transhumerální

Protéza transhumerální - pasivní

1.06.010 protéza transhumerální endoskeletární s laminátovým lůžkem - pasivní 36,0

1.06.011 protéza transhumerální endoskeletární s vnitřním flexibilním lůžkem - pasivní 39,0

1.06.012 protéza transhumerální endoskeletární s linerem - pasivní 47,0

1.06.013 protéza transhumerální exoskeletární s laminátovým lůžkem - pasivní 31,0

1.06.014 protéza transhumerální exoskeletární s vnitřním flexibilním lůžkem - pasivní 34,0

1.06.015 protéza transhumerální exoskeletární s linerem - pasivní 42,0

1.06.016 protéza transhumerální exoskeletární silikonová - pasivní indiv. kalkulace

Protéza transhumerální - aktivní

1.07.010 protéza transhumerální endoskeletární s laminátovým lůžkem - aktivní, jeden tah 38,0

1.07.011 protéza transhumerální endoskeletární s vnitřním flexibilním lůžkem - aktivní, jeden tah 41,0
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1.07.012 protéza transhumerální endoskeletární s linerem - aktivní, jeden tah 49,0

1.07.013 protéza transhumerální exoskeletární s laminátovým lůžkem - aktivní, jeden tah 33,0

1.07.014 protéza transhumerální exoskeletární s vnitřním flexibilním lůžkem - aktivní, jeden tah 37,0

1.07.015 protéza transhumerální exoskeletární s linerem - aktivní, jeden tah 44,0

1.07.016 protéza transhumerální exoskeletární s laminátovým lůžkem - aktivní, tři tahy 36,0

1.07.017 protéza transhumerální exoskeletární s vnitřním flexibilním lůžkem - aktivní, tři tahy 39,0

1.07.018 protéza transhumerální exoskeletární s linerem - aktivní, tři tahy 47,0

Protézy transhumerální myooelektrické

1.08.010 protéza transhumerální myoelektrická s laminátovým lůžkem a elektrickým loktem 42,0

1.08.011 protéza transhumerální myoelektrická s vnitřním flexibilním lůžkem a elektrickým loktem 45,0

1.08.012 protéza transhumerální myoelektrická s vnitřním HTV silikonovým lůžkem a elektrickým loktem 49,0

1.08.013 protéza transhumerální myoelektrická s laminátovým lůžkem a tahovým loktem 41,9

1.08.014 protéza transhumerální myoelektrická s vnitřním flexibilním lůžkem a tahovým loktem 44,9

1.08.015 protéza transhumerální myoelektrická s vnitřním HTV silikonovým lůžkem a tahovým loktem 49,0

1.09.010 protéza pro exartikulaci v ramenním kloubu indvid. kalkul.

 Protézy dolních končetin

položka pomůcka brutto hodin

2.00.00 protézy dolních končetin - ostatní typy indiv. kalkulace

Protézy pro amputaci v noze

2.01.010 protéza pro amputaci prstů indiv. kalkulace

2.01.011 protéza pro amputaci v noze silikonová indiv. kalkulace

2.01.012 protéza pro amputaci v přednoží vniřní měkké lůžko 20,0

2.01.013 protéza pro amputaci Syme se zkušebním lůžkem 39,5

2.01.014 protéza pro amputaci Syme se zkušebním lůžkem a linerem 43,9

2.01.015 protéza štítová s individuálním chodidlem 43,0

2.01.016 protéza štítová 41,0

Protézy transtibiální

Protézy transtibiální - klasické

2.02.010 protéza transtibiální kožená se stehenní objímkou 45,5

2.02.011 protéza transtibiální kožená bez stehenní objímky 28,5

2.02.012 protéza transtibiální dřevěná se stehenní objímkou 55,0

Protézy transtibiální exoskeletární

2.02.020 protéza transtibiální exoskeletární se stehenní objímkou 46,2

2.02.021 protéza transtibiální exoskeletární se stehenní objímkou a zkušebním lůžkem 49,2

2.02.022 protéza transtibiální exoskeletární PTB bez stehenní objímky 30,6

2.02.023 protéza transtibiální exoskeletární PTB se zkušebním lůžkem bez stehenní objímky 33,6

2.02.024 protéza transtibiální exoskeletární KBM,PTS 42,0

2.02.025 protéza transtibiální exoskeletární KBM,PTS se zkušebním lůžkem 45,0

Protézy transtibiální endoskeletární

2.02.030 protéza transtibiální endoskeletární KBM,PTS,PTB s PU krytem 42,0

2.02.031 protéza transtibiální endoskeletární KBM,PTS,PTB bez PU krytu 38,5

2.02.032 protéza transtibiální endoskeletární KBM,PTS,PTB s PU krytem a zkušebním lůžkem 45,0

2.02.033 protéza transtibiální endoskeletární KBM,PTS,PTB se zkušebním lůžkem bez PU krytu 41,5

2.02.034 protéza transtibiální endoskeletární se stehenní objímkou a PU krytem 46,8

2.02.035 protéza transtibiální endoskeletární se stehenní objímkou bez PU krytu 43,3

2.02.036 protéza transtibiální endoskeletární se stehenní objímkou, zkušebním lůžkem a PU krytem 49,8

2.02.037 protéza transtibiální endoskeletární se stehenní objímkou, zkušebním lůžkem bez PU krytu 46,8

Protézy transtibiální s linerem

2.02.040 protéza transtibiální s linerem, mechanickou aretací (účelový tvar), dvě a více zkušební lůžka, s PU krytem 58,0

2.02.041 protéza transtibiální s linerem, mechanickou aretací (účelový tvar), dvě a více zkušební lůžka, bez PU krytu 54,5

2.02.042 protéza transtibiální s linerem, mechanickou aretací (účelový tvar), jedno zkušební lůžko, s PU krytem 54,0

2.02.043 protéza transtibiální s linerem, mechanickou aretací (účelový tvar), jedno zkušební lůžko, bez PU krytu 50,5

2.02.044 protéza transtibiální s linerem, pasivní podtlak (TSB tvar), dvě a více zkušební lůžka, s PU krytem 57,0

2.02.045 protéza transtibiální s linerem, pasivní podtlak (TSB tvar), dvě a více zkušební lůžka, bez PU krytu 53,5

2.02.046 protéza transtibiální s linerem, pasivní podtlak (TSB tvar), jedno zkušební lůžko, s PU krytem 53,0

2.02.047 protéza transtibiální s linerem, pasivní podtlak (TSB tvar), jedno zkušební lůžko, bez PU krytu 49,5

2.02.048 protéza transtibiální s linerem, aktivní podtlak (TSB tvar), s PU krytem 59,0

2.02.049 protéza transtibiální s linerem, aktivní podtlak (TSB tvar), bez PU krytu 55,5

Protézy pro exartikulaci v kolenním kloubu

2.03.010 protéza pro exartikulaci v kolenním kloubu kožená 50,7

2.03.011 protéza pro exartikulaci v kolenním kloubu endoskeletární, s vnitřním měkým lůžkem a PU krytem 55,6

2.03.012 protéza pro exartikulaci v kolenním kloubu endoskeletární, s vnitřním měkým lůžkem bez PU krytu 52,1

2.03.013 protéza pro exartikulaci v kolenním kloubu endoskeletární, s linerem, pasivní podtlak, s PU krytem 55,6

2.03.014 protéza pro exartikulaci v kolenním kloubu endoskeletární, s linerem, pasivní podtlek, bez PU krytu 52,1

2.03.015 protéza pro exartikulaci v kolenním kloubu endoskeletární,s linerem, aktivní podtlak, s PU krytem 59,6
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2.03.016 protéza pro exartikulaci v kolenním kloubu endoskeletární,s linerem, aktivní podtlak, bez PU krytu 56,1

Protézy transfemorální

Protézy transfemorální - klasické

2.04.010 protéza transfemorální dřevěná (kopír.) 43,6

2.04.011 protéza transfemorální kožená 35,9

2.04.012 protéza transfemorální kombinovaná 35,9

2.04.013 protéza transfemorální dřevěná 65,0

2.04.014 protéza transfemorální dřevěná se speciálním lůžkem 56,0

Protézy transfemorální endoskeletární příčně oválné lůžko

2.04.020 protéza transfemorální endoskeletární, příčně oválné lůžko, s PU krytem 47,5

2.04.021 protéza transfemorální endoskeletární, příčně oválné lůžko, bez PU krytu 44,0

2.04.022 protéza transfemorální endoskeletární, příčně oválné lůžko,s linerem, zkušebním lůžkem a PU krytem 61,0

2.04.023 protéza transfemorální endoskeletární, příčně oválné lůžko,s linerem, zkušebním lůžkem, bez PU krytu 57,5

2.04.024 protéza transfemorální endoskeletární, příčně oválné lůžko, se zkušebním lůžkem a PU krytem 57,0

2.04.025 protéza transfemorální endoskeletární, příčně oválné lůžko, se zkušebním lůžkem bez PU krytu 53,5

Protézy transfemorální endoskeletární podélně oválné lůžko

2.04.030 protéza transfemorální endoskeletární, podélně oválné rámové lůžko, s linerem, zkušebním lůžkem a PU krytem 64,0

2.04.031 protéza transfemorální endoskeletární, podélně oválné rámové lůžko, s linerem, zkušebním lůžkem bez PU krytu 60,5

2.04.032 protéza transfemorální endoskeletární, podélně oválné lůžko, s linerem, zkušebním lůžkem a PU krytem 61,5

2.04.033 protéza transfemorální endoskeletární, podélně oválné lůžko, s linerem, zkušebním lůžkem bez PU krytu 58,0

2.04.034 protéza transfemorální endoskeletární, podélně oválné rámové lůžko, se zkušebním lůžkem a PU krytem 59,0

2.04.035 protéza transfemorální endoskeletární, podélně oválné rámové lůžko, se zkušebním lůžkem bez PU krytu 55,5

2.04.036 protéza transfemorální endoskeletární, podélně oválné lůžko, se zkušebním lůžkem a PU krytem 56,5

2.04.037 protéza transfemorální endoskeletární, podélně oválné lůžko, se zkušebním lůžkem bez PU krytu 52,5

Protézy transfemorální endoskeletární MAS lůžko

2.04.040 protéza transfemorální endoskeletární, MAS rámové lůžko s linerem a PU krytem 74,0

2.04.041 protéza transfemorální endoskeletární, MAS rámové lůžko s linerem bez PU krytu 70,5

2.04.042 protéza transfemorální endoskeletární, MAS lůžko s linerem a PU krytem 71,5

2.04.043 protéza transfemorální endoskeletární, MAS lůžko s linerem bez PU krytu 68,0

2.04.044 protéza transfemorální endoskeletární, MAS rámové lůžko a PU kryt 69,0

2.04.045 protéza transfemorální endoskeletární, MAS rámové lůžko bez PU krytu 65,5

2.04.046 protéza transfemorální endoskeletární, MAS lůžko a PU kryt 64,5

2.04.047 protéza transfemorální endoskeletární, MAS lůžko bez PU krytu 61,0

Protézy pro exartikulaci v kyčelním kloubu

2.05.010 protéza pro exartikulaci v kyčelním kloubu, laminátové lůžko s PU krytem 77,5

2.05.011 protéza pro exartikulaci v kyčelním kloubu, laminátové lůžko bez PU krytu 68,4

2.05.012 protéza pro exartikulaci v kyčelním kloubu, s flexibilním vnitřním lůžkem s PU krytem 84,0

2.05.013 protéza pro exartikulaci v kyčelním kloubu, s flexibilním vnitřním lůžkem bez PU krytu 71,0

Ortézy

položka pomůcka brutto hodin

3.00.000 ortéza trupová či končetinová - ostatní typy indiv. kalkulace

Ortézy trupové

3.01.010 ortéza trupová s nástavbou se skořepinovou plastovou pánevní objímkou (TLSO) 35,1

3.01.020 ortéza trupová stabilizační skořepinový z plastu (TLSO, LSO) 31,2

3.01.030 ortéza trupová korekční skořepinový z plastu (CTLSO, TLSO, LSO) 40,3

3.01.040 ortéza trupová stabilizační materiálově či segmentově kombinovaná (CTLSO, TLSO, LSO) 42,0

3.01.050 ortéza trupová korekční materiálově či segmentově kombinovaná (CTLSO, TLSO, LSO) 48,0

3.01.060 ortéza trupová korekční dynamická s pohybem či nastavením (DTLSO, DLSO) 52,0

3.01.070 tříbodový korzet z polotovaru 8,0

3.01.140 pánevní pás plastový (LSO) 38,0

3.01.160 ortéza trupová tříbodová ze stavebnice bandážisticky dohotovená (TLSO) 8,0

3.01.170 nákrčník plastový (CTO) 21,0

3.01.180 nákrčník laminátový nebo kožený (CTO) 26,0

3.01.190 nákrčník materiálově či segmentově kombinovaný (CTO) 30,0

3.01.200 nákrčník s čelenkou (CTO) 37,0

3.01.210 ortéza hlavy - krytí (CO) 11,0

3.01.220 ortéza trupová - Calabisova bandáž (TLSO) 10,7

3.01.230 ortéza trupová stabilizační s nástavbou pro Hallo trakci (CTLSO) 62,0

3.01.240 ortéza trupová stabilizační či korekční bivalvovaná (TLSO) 60,3

3.01.250 ortéza trupová s nákrčníkem (CTLSO) 42,4

3.01.290 ortéza hlavy pro korekci tvarových a pooperačních deformit - přilba (CO) 32,0

Ortézy horních končetin

3.02.010 přístroj HK objímkový pro loketní kloub plastový (EO, EWHO) 21,5

3.02.020 přístroj HK objímkový pro loketní kloub laminátový či kožený (EO, EWHO) 26,0

3.02.070 ortéza HK předloketní obloučková (WO, WHO) 22,1

3.02.080 ortéza HK předloketní laminátová (WO, WHO) 29,3

3.02.090 ortéza HK předloketní plastová (WO, WHO) 26,6
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3.02.100 ortéza HK předloketní materiálově a segmentově kombinovaná, dynamická (WO, WHO) 29,8

3.02.120 ortéza HK - prstů a ruky plastová (HO) 16,6

3.02.130 ortéza HK - prstů a ruky laminátová (HO) 23,2

3.02.140 ortéza HK - prstů a ruky materiálově a segmentově kombinovaná, dynamická (HO) 20,8

3.02.160 ortéza HK pažní obloučková (SO, SEO, SEWO, SEWHO) 31,0

3.02.170 ortéza HK pažní laminátová (SO, SEO, SEWO, SEWHO) 33,5

3.02.180 ortéza HK pažní plastová (SO, SEO, SEWO, SEWHO) 28,0

3.02.190 ortéza HK pažní materiálově a segmentově kombinovaná, dynamická  (SO, SEO, SEWO, SEWHO) 35,7

3.02.200 ortéza HK - prstů a ruky dynamická typu DAHO (HO, WO, WHO) 48,0

3.03.010 přístroj HK objímkový pro ramenní kloub plastový (SO, SEO) 33,8

3.03.020 přístroj HK objímkový pro ramenní kloub laminátový či kožený (SO, SEO) 38,4

3.03.030 ortéza HK ramenní (SO) 38,4

Ortézy dolních končetin

3.04.010 přístroj DK bércový obloučkový s plastovým či koženým sandálem (AFO) 21,5

3.04.020 přístroj DK bércový obloučkový s koženým sandálem (AFO) 26,7

3.04.040 přístroj DK bércový obloučkový s třmenem (AFO) 23,4

3.04.050 přístroj DK bércový objímkový plastový se sandálem plastovým (AFO) 28,8

3.04.070 přístroj DK bércový objímkový plastový s třmenem (AFO) 22,8

3.04.080 přístroj DK bércový objímkový laminátový či kožený s třmenem (AFO) 27,3

3.04.090 ortéza DK typu Denis-Brown (FO) 4,9

3.04.120 přístroj DK bércový objímkový laminátový se sandálem plastovým (AFO) 35,0

3.04.140 přístroj DK bércový laminátový na třmeny (AFO) 33,0

3.04.150 přístroj DK bércový objímkový plastový se sandálem laminátovým či koženým (AFO) 35,0

3.04.160 přístroj DK bércový objímkový laminátový či kožený se sandálem (AFO) 39,0

3.04.170 ortéza DK pro hlezno kožená (AFO) 18,0

3.04.180 ortéza DK pro hlezno laminátová (AFO) 21,6

3.04.190 ortéza DK pro hlezno plastová (AFO) 16,1

3.04.200 ortéza DK pro hlezno s pohybem (AFO) 28,7

3.04.210 ortéza DK - derotační aparáty kombinované bilaterálně (HKAFO) 45,0

3.04.220 ortéza DK - tah peroneální pérový (AFO) 13,5

3.05.010 přístroj DK obloučkový se sandálem (KAFO) 45,5

3.05.020 přístroj DK obloučkový se sandálem laminátovým či koženým (KAFO) 53,3

3.05.030 přístroj DK obloučkový plastový na třmen (KAFO) 38,4

3.05.040 přístroj DK obloučkový na třmen (KAFO) 44,9

3.05.050 přístroj DK objímkový plastový se sandálem (KAFO) 48,8

3.05.070 přístroj DK objímkový plastový na třmen (KAFO) 41,6

3.05.100 ortéza DK redresní - Hohmannova dlaha pro varozitu bez stavěcího prvku (KAFO) 14,0

3.05.110 ortéza DK redresní - Hohmannova dlaha pro valgozitu bez stavěcího prvku (KAFO) 14,6

3.05.120 ortéza DK i HK derotační typu Becker (jedna končetina), (KAFO) 15,6

3.05.130 ortéza DK - abdukční Vavrdův aparát, bilaterálně (HO) 16,5

3.05.140 ortéza DK typu Sarmiento bivalvovaná (AFO, KAFO) 42,9

3.05.150 ortéza DK typu CTI laminovaná (KO) 45,5

3.05.180 přístroj DK plastový se sandálem plastovým (KAFO) 46,5

3.05.200 přístroj DK plastový se sandálem laminátovým či koženým (KAFO) 50,2

3.05.210 přístroj DK plastový na třmeny (KAFO) 41,0

3.05.220 přístroj DK objímkový laminátový či kožený se sandálem plastovým (KAFO) 57,8

3.05.240 přístroj DK objímkový laminátový či kožený se sandálem laminátovým či koženým (KAFO) 61,5

3.05.250 přístroj DK objímkový laminátový či kožený na třmen (KAFO) 55,9

3.05.280 ortéza DK hyperkorekční nastavitelná podle Maříka pro valgozitu či varozitu (KAFO) 32,0

3.06.020 přístroj DK kolenní objímkový plastový (KO) 31,3

3.06.030 přístroj DK kolenní objímkový laminátový či kožený (KO) 31,9

3.06.040 přístroj DK kolenní obloučkový (KO) 29,0

3.06.050 přístroj DK kolenní materiálově a segmentově kombinovaný (KO) 35,0

3.07.020 přístroj DK celokončetinový plastový s pánevním košem (HKAFO) 56,2

3.07.030 přístroj DK celokončetinový laminátový či kožený s pánevním košem (HKAFO) 67,0

3.07.040 přístroj DK kyčelní obloučkový (HO) 22,0

3.07.050 přístroj DK kyčelní plastový (HO) 30,0

3.07.070 přístroj DK kyčelní laminátový či kožený (HO) 35,0

3.07.080 ortéza DK dlahová s pánevním pasem (centrační ort.) bilaterálně (HKAFO) 32,3

3.07.090 ortéza DK - abdukční aparát typu Atlanta bilaterálně (HO) 45,5

3.08.010 ortéza DK celé - polohovací laminátová (KAFO) 32,3

3.08.020 ortéza DK celé - polohovací plastová (KAFO) 24,4

3.08.030 ortéza DK celé - polohovací obloučková (KAFO) 35,6

3.08.040 ortéza DK celé - polohovací kožená (KAFO) 21,2

3.09.010 ortéza DK - prstů nohy (FO) 1,3

3.09.020 ortéza DK pro nohu neprotvarovaná redresní (AFO) 6,2

3.09.030 ortéza DK pro nohu s proprioceptivními prvky (AFO) 62,5

Ortézy speciální

3.10.010 ortoprotéza 82,3
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3.10.020 reciprokátor (ortéza trupu a končetin) (HKAFO) 140,0

Ortopedická obuv

položka pomůcka brutto hodin

4.00.000 ortopedická obuv nebo její úpravy  - ostatní typy indiv. kalkulace

Ortopedická obuv jednoduchá

4.01.001 ortopedická obuv jednoduchá 41,6

4.01.002 ortopedická obuv dětská 28,0

Ortopedická obuv středně složitá

4.01.011 výška svršku do 9 cm, podešve syntetika či pryž,  dle potřeby odlehčovací či stabilizační prvky 48,0

4.01.012 výška svršku do 9 cm, podešve useň,  dle potřeby odlehčovací či stabilizační prvky 50,0

4.01.013 výška svršku do 9 cm, zkrat 2,5-4 cm, podešve syntetika či pryž,  dle potřeby odlehčovací či stabilizační prvky 52,0

4.01.014 výška svršku do 9 cm, zkrat 2,5-4 cm, podešve useň,  dle potřeby odlehčovací či stabilizační prvky 54,0

4.01.015 výška svršku nad 9 cm, podešve syntetika či pryž,  dle potřeby odlehčovací či stabilizační prvky 51,0

4.01.016 výška svršku nad 9 cm, podešve useň, dle potřeby odlehčovací či stabilizační prvky 53,0

4.01.017 výška svršku nad 9 cm, zkrat 2,5-4 cm, podešve syntetika či pryž, dle potřeby odlehčovací či stabilizační prvky 55,5

4.01.018 výška svršku nad 9 cm, zkrat 2,5-4 cm, podešve useň, dle potřeby odlehčovací popř. stabilizační prvky 56,0

4.01.019 ortopedická obuv středně složitá - ostatní 52,0

Ortopedická obuv velmi složitá

4.01.021 výška svršku do 9 cm, podešve syntetika či pryž, dle potřeby odlehčovací či stabilizační prvky 57,0

4.01.022 výška svršku do 9 cm, podešve useň, dle potřeby odlehčovací či stabilizační prvky 58,0

4.01.023 výška svršku do 9 cm, zkrat nad 4,5 cm, podešve syntetika či pryž, dle potřeby odlehčovací či stabilizační prvky 59,5

4.01.024 výška svršku do 9 cm, zkrat nad 4,5 cm, podešve useň, dle potřeby odlehčovací popř. stabilizační prvky 61,0

4.01.025 výška svršku  nad 9 cm, podešve syntetika či pryž, dle potřeby odlehčovací či stabilizační prvky 58,5

4.01.026 výška svršku  nad 9 cm, podešve useň, dle potřeby odlehčovací popř. stabilizační prvky 60,0

4.01.027 výška svršku  nad 9 cm, zkrat nad 4,5 cm, podešve syntetika či pryž, dle potřeby odlehčovací či stabilizační prvky 61,5

4.01.028 výška svršku  nad 9 cm, zkrat nad 4,5 cm, podešve useň, dle potřeby odlehčovací popř. stabilizační prvky 62,0

4.01.029 ortopedická obuv velmi složitá  - ostatní 59,0

Vnitřní obuv (sandál), přímá součást protetické pomůcky nebo obuv nahrazující přístroj 

4.01.031 vnitřní obuv extenční indiv. kalkulace

4.01.032 vnitřní obuv poamputační (Chopart sandál) indiv. kalkulace

4.01.033 obuv ortopedická jako přímá součást prot. pomůcky, nebo obuv nahrazující přístroj indiv. kalkulace

Ortopedické vložky speciální

4.02.001 vložky lisované na odlitek, indiv. kopyto nebo ve vakuových lisovacích formách 5,0

4.02.002 vložky frézované podle digitálního otisku, nebo 3D skenu 4,0

4.02.003 vložky proprioceptivní s aplikací stimulačních elementů (bez rozdílu výr. technologie) 6,0

Ortopedické vložky ostatní

4.02.011 vložky s Helfetovou patní skořepinou, supinačním/pronačním klínem, detorzní 3,5

4.02.012 vložky korekční pro úpravu seriové obuvi (bez rozdílu výr. technologie) 4,8

Úpravy ortopedické obuvi  

4.03.001 vyrovnání zkratu do 2 cm vložkou, nebo na podešvi 3,3

4.03.002 vyrovnání zkratu 2 - 4 cm na podešvi 4,0

4.03.003 vyrovnání zkratu 4 - 6 cm na podešvi 4,5

4.03.004 vyrovnání zkratu 6 - 8 cm na podešvi 5,0

4.03.005 aplikace třmenu do obuvi, nebo oprava třmenu 3,7

4.03.006 opatek zvýšený nebo peroneální 2,6

4.03.007 korekce osového postavení DK na spodku obvuvi (příšt.spodkový) 2,6

4.03.008 úprava, oprava spodku obuvi 2,6

4.03.009 úprava, oprava svršku obuvi 5,0

4.03.010 zhotovení ortopedického valu (kus) 3,0

4.03.011 odlehčovací stélky - tloušťka 0,5 - 1,5 cm (pár) 6,5

4.03.012 aplikace, nebo oprava výplně obuvi (kus) po amputaci přednoží 1,5

4.03.013 aplikace korekčních prvků (podélná klenba, MTT peloty, supinační/pronační klín) (pár) 1,4

4.03.014 stélky vlepovací (pár) 1,3

4.03.015 podpatěnka korekční do výšky 2 cm 1,3

4.03.016 podpatěnky pro odlehčení patní ostruhy (pár) 3,0

4.03.017 úprava obuvi při změně zdrav. stavu 8,0

Měkké bandáže

položka pomůcka brutto hodin

5.00.000 ostatní typy bandáží indiv. kalkulace

Bandáže trupové

5.01.010 bederní pás kosticový (TLSO) 8,7

5.01.020 břišní pás podpůrný (LSO) 11,2

5.01.030 břišní pás návlek (LSO) 9,2

5.01.040 bederní pás pružný (TLSO) 7,4

5.01.050 bederní pás kombinovaný (TLSO) 12,5
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5.01.060 zhotovení korzetu (TLSO) 25,0

5.01.070 trupová bandáž (CTLSO) 6,0

Kýlní pasy

5.02.010 suspenzor (SIO) 7,5

5.02.020 kýlní pás šourk. (SIO) 11,0

5.02.030 kýlní pás oboustr.šourk. (SIO) 13,4

5.02.040 kýlní pás pupeční (LSO) 8,8

5.02.050 úprava kolostomického pásu (LSO) 5,4

Bandáže speciální

5.03.010 zdravotní podprsenka 7,7

Bandáže horní končetiny

5.04.010 zápěstní měkká bandáž (WO) 9,5

5.04.020 předloketní měkká bandáž (WO) 11,0

5.04.030 loketní měkká bandáž (EO) 11,0

5.04.040 pažní měkká bandáž (SO) 12,3

5.04.050 ramenní měkká bandáž (SO) 14,9

5.04.060 epikondylární páska s jednou pelotou (EO) 3,2

Bandáže dolní končetiny

5.05.010 měkká bandáž hlezna (AFO) 10,3

5.05.020 měkká bandáž bérce (AFO) 10,1

5.05.030 měkká bandáž kolena (KO) 15,0

5.05.040 měkká bandáž stehna (HO) 12,8

5.05.050 měkká bandáž celé DK (HKFO) 21,2

5.05.060 měkká bandáž DK s pánevním košem (HO) 33,2

5.05.070 měkká bandáž berce s dlahami (AFO) 15,6

5.05.080 měkká bandáž kolena s dlahami (KO) 20,4

5.05.090 měkká bandáž hlezna s dlahami (AFO) 16,6

5.05.100 patelární závěs pružný (KO) 5,3

5.05.110 patelární závěs plastový (KO) 10,0

5.05.120 infrapatelární páska (KO) 3,2

Bandáže hlavy

5.06.010 měkká bandáž hlavy (CO) 10,3

5.06.020 měkký nákrčník (CO) 12,0

Epitézy

5.07.010 epitéza prsu (HO) 35,1

5.07.020 epitéza lýtka (AFO) 19,6

5.07.030 epitéza stehna (HO) 14,9

Bandáže kompresivní

5.08.010 kompresivní bandáž končetinová (HKFO, SEWHO) 5,7

5.08.020 kompresivní bandáž trupová (CTLSO) 4,6

5.08.030 kompresivní bandáž hlavy bez pelot (CO) 6,0

5.08.040 kompresivní bandáž kalhoty (HKFO) 9,9

5.08.050 kompresivní bandáž košile (CTLSO) 11,1

5.08.060 kompresivní bandáž kombinéza (CTLSO) 22,4

Bandáže pro nohu

5.09.010 tah peroneální podkolenní (AFO) 3,0

5.09.020 tah peroneální kotníkový (AFO) 2,5

5.09.030 tah peroneální osmička (AFO) 1,0

5.09.040 tah peroneální kombinovaný (AFO) 4,0

5.09.050 extenční manžeta (WO, AFO) 6,0

Návleky na popáleniny

5.10.010 návlek kompresivní na popáleniny, rukavice 5,7

5.10.020 návlek kompresivní na popáleniny pro horní končetiny 5,0

5.10.030 návlek kompresivní na popáleniny, ponožka 5,0

5.10.040 návlek kompresivní na popáleniny pro dolní končetiny 4,5

5.10.050 návlek kompresivní na popáleniny trupový (tričko,košile) 7,0

5.10.060 návlek kompresivní na popáleniny, maska na obličej 5,5

5.10.070 návlek kompresivní na popáleniny kalhotový 7,5

5.10.080 návlek kompresivní na popáleniny, overal,kombinezka 13,0

Speciální pomůcky

položka pomůcka brutto hodin

6.00.000 speciální pomůcky - ostatní typy indiv. kalkulace

Mobilizační pomůcky

6.01.010 zhotovení francouzké hole nerezové 15,0

6.01.020 úprava francouzké hole duralové 7,0

6.01.030 zhotovení ocelového nebo duralového obloučku 2,7

6



6.01.040 vyložení obloučku kůží ručně 3,7

6.01.050 vyložení obloučku 2,2

6.02.010 závěsná bandáž na vozík 12,4

Polohovací pomůcky

6.03.010 polohovací klín individuální laminátový 18,9

6.03.020 polohovací klín individuální plastový 14,8

6.03.030 polohovací klín individuální sádrový 16,3

6.04.010 extenční závaží 3,7

Postury

6.05.010 individuální sedačka (CTLSO) 68,5

6.05.020 individuální postura 70,0

6.05.030 individuální tvarovaná zádová opěrka  (CTLSO) 17,0
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