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finansowania
ze środków
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Kryteria przyznania Okres
użytkowania

J36 - Orteza stabilizująca staw skokowy

200 zł 0% dzieci do
ukończenia
18. roku
życia;
10% dorośli

dysfunkcja kończyny dolnej raz na 3 lata

J37 - Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę

300 zł 0% dzieci do
ukończenia
18. roku
życia;
10% dorośli

dysfunkcja kończyny dolnej raz na 3 lata

J38 - Orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia

350 zł 0% dzieci do
ukończenia
18. roku
życia;
10% dorośli

dysfunkcja kończyny dolnej raz na 3 lata

J39 - Orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleń i udo, z regulacją zakresu ruchomości

700 zł 0% dzieci do
ukończenia
18. roku
życia;
10% dorośli

dysfunkcja kończyny dolnej raz na 3 lata

J40 - Orteza jednostronna lub obustronna unieruchamiająca lub stabilizująca staw biodrowy z
regulowanym kątem zgięcia lub odwiedzenia

1450 zł 0% dzieci do
ukończenia
18. roku
życia;
10% dorośli

dysfunkcja kończyny dolnej raz na 3 lata

J41 - Szyna typu Saint-Germain

50 zł 0% dysfunkcja kończyny dolnej według
wskazań
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medycznych
dla dzieci do
ukończenia 5.
roku życia

J42 - Szyna Denis-Browna z obuwiem

200 zł 0% dysfunkcja kończyny dolnej według
wskazań
medycznych
dla dzieci do
ukończenia 3.
roku życia

J43 - Orteza na całą kończynę dolną z ujęciem stopy z regulacją kąta zgięcia w stawie
kolanowym

800 zł 0% dzieci do
ukończenia
18. roku
życia;
10% dorośli

dysfunkcja kończyny dolnej raz na 3 lata

J44 - Orteza odwodząca do leczenia rozwojowej dysplazji stawu biodrowego

100 zł 0% dysplazja stawu biodrowego według
wskazań
medycznych
dla dzieci do
ukończenia 2.
roku życia
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L47 - Orteza ręki stabilizująca lub korygująca (z wyłączeniem aparatu Stacka i Capenera)

160 zł 0% dzieci do
ukończenia
18. roku
życia;
10% dorośli

dysfunkcja ręki raz na 3 lata

L48 - Orteza na rękę i przedramię

250 zł 0% dzieci do dysfunkcja kończyny górnej raz na 3 lata
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ukończenia
18. roku
życia;
10% dorośli

L49 - Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki lub bez

600 zł 0% dzieci do
ukończenia
18. roku
życia;
10% dorośli

dysfunkcja stawu łokciowego raz na 3 lata

L50 - Orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki lub bez

300 zł 0% dzieci do
ukończenia
18. roku
życia;
10% dorośli

dysfunkcja stawu łokciowego raz na 3 lata

L51 - Orteza na ramię i bark (z wyłączeniem temblaków i ortez typu "Dessault")

250 zł 0% dzieci do
ukończenia
18. roku
życia;
10% dorośli

stany pourazowe; stany pooperacyjne stawu
barkowego; zespoły bólowe barku

raz na 3 lata

L52 - Orteza na ramię i bark typu "Dessault"

150 zł 0% dzieci do
ukończenia
18. roku
życia;
10% dorośli

stany pourazowe; stany pooperacyjne stawu
barkowego; zespoły bólowe barku

raz na 3 lata

L53 - Orteza odwodząca stawu barkowego z regulacją kąta odwiedzenia

600 zł 0% dzieci do
ukończenia
18. roku
życia;
10% dorośli

stany pourazowe; stany pooperacyjne stawu
barkowego; zespoły bólowe barku

raz na 3 lata

Limit
finanso
wania
ze

Wysokość
udziału
pacjenta w
limicie

Kryteria przyznania Okres
użytkowania
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M57 - Gorset stabilizująco-unieruchamiający

260 zł 0% dzieci do
ukończenia
18. roku
życia;
10% dorośli

dysfunkcja kręgosłupa w następstwie schorzeń i
urazów

raz na 3 lata

M58 - Pas stabilizujący odcinek lędźwiowo-krzyżowy lub miednicę

100 zł 0% dzieci do
ukończenia
18. roku
życia;
10% dorośli

zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego;
rozejście spojenia łonowego

raz na 3 lata

M59 - Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stalkami lub fiszbinami

400 zł 0% dzieci do
ukończenia
18. roku
życia;
10% dorośli

dysfunkcja obejmująca odcinek L-S kręgosłupa oraz
co najmniej kręgi Th11 i Th12 kręgosłupa (zespoły
bólowe w odcinku lędźwiowym i piersiowym)

raz na 3 lata

M60 - Orteza (sznurówka) lędźwiowo-krzyżowa ze stalkami lub fiszbinami

200 zł 0% dzieci do
ukończenia
18. roku
życia;
10% dorośli

dysfunkcja obejmująca
odcinek L-S kręgosłupa
(zespoły bólowe w odcinku
lędźwiowym)

raz na 3 lata

M61 - Kołnierz sztywny

80 zł 0% dzieci do
ukończenia
18. roku
życia;
10% dorośli

dysfunkcja kręgosłupa szyjnego ze zmianami
strukturalnymi

raz na 3 lata

M62 - Kołnierz półsztywny

35 zł 0% dzieci do
ukończenia
18. roku
życia;
10% dorośli

zespoły bólowe odcinka kręgosłupa szyjnego raz na 3 lata

M63 - Półgorsetowa orteza szyjna
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200 zł 0% dzieci do
ukończenia
18. roku
życia;
10% dorośli

niestabilność odcinka kręgosłupa szyjnego raz na 3 lata
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użytkowa
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O69 - Rękawiczka uciskowa płaskodziana bez palców z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku
dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na
niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk

400
zł/szt

30% obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po
redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem
jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 69A
lub 69C, lub 139

raz na 6
miesięcy

O69A. - Rękawiczka uciskowa płaskodziana z palcami z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku
dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na
niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk

500
zł/szt

30% obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po
redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem
jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 69
lub 69C, lub 139

raz na 6
miesięcy

O69B. - Rękaw uciskowy płaskodziany z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem
od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku
do 2 sztuk

500
zł/szt

30% obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po
redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem
jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 69D
lub 139A

raz na 6
miesięcy

O69C. - Rękawiczka uciskowa płaskodziana z uciskiem od 15 mmHg z minimum 6-miesięczną
gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 3 sztuk

500
zł/szt

30% obrzęk limfatyczny wymagający liposukcji metodą Brorsona
do 15 miesięcy od zabiegu; z wyłączeniem jednoczesnego
zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 69 lub 69A, lub 69B,
lub 139, lub 139A; z zastrzeżeniem, że liczba wyrobów
podlegających refundacji nie może przekroczyć 11 sztuk w
przedziale 15 kolejnych miesięcy kalendarzowych;

raz na 3
miesiące
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O69D. - Rękaw uciskowy płaskodziany z uciskiem od 15 mmHg z minimum 6-miesięczną
gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 3 sztuk

500
zł/szt

30% obrzęk limfatyczny wymagający liposukcji metodą Brorsona
do 15 miesięcy od zabiegu; z wyłączeniem jednoczesnego
zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 69 lub 69A, lub 69B,
lub 69C, lub 139, lub 139A; z zastrzeżeniem, że liczba
wyrobów podlegających refundacji nie może przekroczyć 11
sztuk w przedziale 15 kolejnych miesięcy kalendarzowych

raz na 3
miesiące

O70 - Półskarpeta uciskowa płaskodziana z palcami z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku
dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na
niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk

550
zł/szt

30% obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po
redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem
jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 70A
lub 70E, lub 70F, lub 140

raz na 6
miesięcy

O70A. - Skarpeta uciskowa płaskodziana z palcami z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci
z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność
wartości ucisku do 2 sztuk

600
zł/szt

30% obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po
redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem
jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 70
lub 70E, lub 70F, lub 70G, lub 140

raz na 6
miesięcy

O70B. - Podkolanówka uciskowa płaskodziana z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z
uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność
wartości ucisku do 2 sztuk

500
zł/szt

30% obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po
redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem
jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 70C
lub 70D, lub 70E, lub 70F, lub 70G, lub 140A, lub 140B

raz na 6
miesięcy

O70C. - Pończocha uciskowa płaskodziana z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z
uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność
wartości ucisku do 2 sztuk

700
zł/szt

30% obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po
redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem
jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 70B
lub 70D, lub 70E, lub 70F, lub 70G, lub 140A, lub 140B

raz na 6
miesięcy

O70D. - Rajstopy uciskowe płaskodziane z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z
uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność
wartości ucisku do 2 sztuk

1400 30% obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po raz na 6
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zł/szt redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem
jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 70B
lub 70C, lub 70E, lub 70F, lub 70 G, lub 140, lub 140A

miesięcy

O70E. - Odzież uciskowa płaskodziana na stopę z uciskiem od 15 mmHg z minimum
6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 3 sztuk

550
zł/szt

30% obrzęk limfatyczny wymagający liposukcji metodą Brorsona
do 15 miesięcy od zabiegu; z wyłączeniem jednoczesnego
zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 70 lub 70A, lub 70B,
lub 70C, lub 70D, lub 140, lub 140A, lub 140B; z
zastrzeżeniem, że liczba wyrobów podlegających refundacji
nie może przekroczyć 11 sztuk w przedziale 15 kolejnych
miesięcy kalendarzowych

raz na 3
miesiące

O70F. - Odzież uciskowa płaskodziana na łydkę z uciskiem od 20 mmHg z minimum
6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 3 sztuk

500
zł/szt

30% obrzęk limfatyczny wymagający liposukcji metodą Brorsona
do 15 miesięcy od zabiegu; z wyłączeniem jednoczesnego
zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 70 lub 70A, lub 70B,
lub 70C, lub 70D, lub 70G, lub 140, lub 140A, lub 140B; z
zastrzeżeniem, że liczba wyrobów podlegających refundacji
nie może przekroczyć 11 sztuk w przedziale 15 kolejnych
miesięcy kalendarzowych

raz na 3
miesiące

O70G. - Odzież uciskowa płaskodziana na łydkę i udo z uciskiem od 20 mmHg z minimum
6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 3 sztuk

700
zł/szt

30% obrzęk limfatyczny wymagający liposukcji metodą Brorsona
do 15 miesięcy od zabiegu; z wyłączeniem jednoczesnego
zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 70 lub 70A, lub 70B,
lub 70C, lub 70D, lub 70F, lub 140, lub 140A, lub 140B; z
zastrzeżeniem, że liczba wyrobów podlegających refundacji
nie może przekroczyć 11 sztuk w przedziale 15 kolejnych
miesięcy kalendarzowych

raz na 3
miesiące

Limit
finansowania
ze środków
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Kryteria przyznania Okres
użytkowania
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P106 - Pończocha kikutowa – po pełnej amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie
stopy do 12 sztuk

220 zł 0% amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopy raz na rok

P107 - Pończocha kikutowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie
podudzia do 12 sztuk

240 zł 0% amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudzia raz na rok

P108 - Pończocha kikutowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie uda
do 12 sztuk

240 zł 0% amputacja lub wrodzony brak w obrębie uda raz na rok

P109 - Majteczki – po wyłuszczeniu lub w przypadku wrodzonego braku w stawie biodrowym do
12 sztuk

360 zł 0% amputacja lub wrodzony brak w obrębie kończyny
dolnej

raz na rok

P110 - Pończocha kikutowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie
przedramienia do 12 sztuk

180 zł 0% amputacja lub wrodzony brak w obrębie
przedramienia

raz na rok

P111 - Pończocha kikutowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie
ramienia do 12 sztuk

120 zł 0% amputacja lub wrodzony brak w obrębie ramienia raz na rok

P112 - Pończocha kikutowa – po pełnej amputacji lub w przypadku braku kończyny górnej do 12
sztuk

144 zł 0% amputacja lub wrodzony brak w obrębie kończyny
górnej

raz na rok

P116 - Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna

500 zł 30% paraplegia; tetraplegia; inne choroby wymagające
stałego użytkowania poduszki przeciwodleżynowej

raz na 2 lata

P117 - Materac przeciwodleżynowy (z wyłączeniem materacy piankowych)

400 zł 30% paraplegia; tetraplegia; inne trwałe choroby
wymagające stałego przebywania w łóżku

raz na 3 lata

P118 - Kula łokciowa ze stopniową regulacją

30 zł 30% trwała dysfunkcja chodu raz na 3 lata
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P119 - Kula łokciowa z podparciem na przedramieniu

140 zł 30% trwała dysfunkcja chodu i zaburzenia czynności
chwytnej ręki

raz na 3 lata

P120 - Kula pachowa

40 zł 30% trwała dysfunkcja chodu raz na 3 lata

P121 - Trójnóg albo czwórnóg

75 zł 30% trwała dysfunkcja chodu raz na 3 lata

P122 - Laska dla niewidomych (biała)

100 zł 0% osoby niewidome i niedowidzące raz na 6
miesięcy

P123 - Balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenie

150 zł – w
przypadku
chodzika albo
podpórki bez
kółek lub z 2
kółkami 350 zł
– w przypadku
chodzika albo
podpórki z 3
lub 4 kołami
wyposażonych
w hamulec

30% trwała dysfunkcja chodu raz na 5 lat

P139 - Rękawiczka uciskowa płaskodziana albo nieelastyczna regulowana rękawiczka typu
wrap z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum
6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk

200 zł/szt 30% obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według
ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z
wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby
wymienione w lp. 69 lub 69A, lub 69C

raz na 6
miesięcy

P139A. - Rękaw uciskowy płaskodziany albo nieelastyczny regulowany rękaw typu wrap z
uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną
gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk

300 zł/szt 30% obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według
ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z
wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby
wymienione w lp. 69B lub 69D

raz na 6
miesięcy

P140 - Odzież uciskowa płaskodziana na stopę albo nieelastyczna regulowana odzież uciskowa
typu wrap na stopę z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) do 2
sztuk
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250 zł za
sztukę –
skarpeta
uciskowa
płaskodziana
; 200 zł
za sztukę –
nieelastyczna
regulowana
odzież
uciskowa typu
wrap na stopę

30% obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według
ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; wyrób
powinien posiadać minimum 6-miesięczną
gwarancję producenta na niezmienność wartości
ucisku; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia
w wyroby wymienione w lp. 70 lub 70A, lub 70E

raz na 6
miesięcy

P140A. - Odzież uciskowa płaskodziana na podudzie albo nieelastyczna regulowana odzież
uciskowa typu wrap na podudzie z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10
mmHg) do 2 sztuk

300 zł
za sztukę –
podkolanówka
uciskowa
płaskodziana;
300 zł za
sztukę –
nieelastyczna
regulowana
odzież
uciskowa typu
wrap na
podudzie

30% obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według
ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; wyrób
powinien posiadać minimum 6-miesięczną
gwarancję producenta na niezmienność wartości
ucisku; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia
w wyroby wymienione w lp. 140B lub 70B, lub 70C,
lub 70D, lub 70E, lub 70F, lub 70G

raz na 6
miesięcy

P140B. - Odzież uciskowa płaskodziana na udo i podudzie albo nieelastyczna regulowana
odzież uciskowa typu wrap na udo i podudzie z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z
uciskiem od 10 mmHg) do 2 sztuk

500 zł za
sztukę –
pończocha
uciskowa
płaskodziana;
700 zł za
sztukę –
nieelastyczna
regulowana
odzież
uciskowa typu
wrap na udo i
podudzie

30% obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według
ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; wyrób
powinien posiadać minimum 6-miesięczną
gwarancję producenta na niezmienność wartości
ucisku; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia
w wyroby wymienione w lp. 140A lub 70B, lub 70C,
lub 70D, lub 70E, lub 70F, lub 70G

raz na 6
miesięcy


