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I 10000 - Obuv ortopedická individuálna jednoduchá, polotovarová
I 10001  - Obuv ortopedická individuálna, jednoduchá
I 10002 - Obuv ortopedická individuálna, zložitá
I 10003 - Obuv ortopedická individuálna, veľmi zložitá

Úhrada ZP: 2x ročne
Doplatok pacienta: 23,24€/pár
Doplatok pacienta do 18 rokov: 16,60€/pár
Predpisujúci lekár: OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

OBUV ORTOPEDICKÁ INDIVIDUÁLNA širšia ponuka
na vyžiadanie+
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Kód pomôcky: Úhrada ZP: 2x ročne pre pacientov do 18 rokov
Úhrada ZP: 1x ročne dospelí
Doplatok pacienta: 3,32€/pár
Predpisujúci lekár: OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

I 10000 - Obuv ortopedická idividuálna jednoduchá, polotovarová
I 10001 - Obuv ortopedická idividuálna jednoduchá
Na predpísanie jednoduchej obuvi individuálnej sú dôvodom kombinácie najmenej troch z 
týchto postihnutí:
-  priečne plochá noha
-  pozdĺžne plochá noha / III.st. podľa Godunova
-  plocho vbočená noha kontrahovaná 
-  vbočený palec do 45°
-  stuhnutý bolestivý palec
-  kladivkový prst ak flexia v medzičlánkovom kĺbe je 45° až 9°
-  skrížené prsty
-  prídatné kôstky na nohe, alebo kostnaté výrastky väčšieho rozsahu
-  rozsiahla bolestivá pätná ostroha
-  dvojitá pätná ostroha veľkého rozsahu
-  realizovaná korekcia skrátenia dolnej končatiny do 2cm
- nesebestačnosť pri obúvaní, napríklad pri obmedzenom pohybe väčšieho rozsahu vo 
veľkých kĺboch dolnej končatiny, keď možno poskytnúť obuv s osobitnou úpravou na 
zjednodušenie obúvania

I 10003 - Obuv ortopedická individuálna veľmi zložitá
Na predpísanie veľmi zložitej ortopedickej obuvi individuálnej sú poškodenia s veľkými 
deformitami. Pre túto obuv je nevyhnutná vlastná stavba ortopedického kopyta podľa 
modelu nohy. Poskytuje sa pri týchto postihnutiach:
-  deformovaná noha zvislá, kosozvislá, zvislá a vbočená, hákovitá, oblúkovitá, lukovitá
- reumatické deformity, diabetické deformity a artrotické deformity veľkého rozsahu s 
trofickými zmenami
-  rázštepy, vrodené deformity nohy ťažkého charakteru
-  stavy po amputáciách všetkých prstov na nohe
-  po vyšších amputáciách na nohe s ťažkým postihnutím statokinetických funkcií nohy
-  realizovaná korekcia skrátenia dolnej končatiny 5,1cm až 8cm

I 10002 - Obuv ortopedická individuálna zložitá
Na predpísanie zložitej ortopedickej obuvi individuálnej sú kombinácie 
najmenej troch z týchto postihnutí:
-  priečne plochá noha fixovaná
-  pozdĺžne plochá noha / IV.stupňa podľa Godunova
-  plocho vbočená noha fixovaná
-  vbočený palec ak presahuje uhol 45°
-  kladivkový prst ak flexia v medzičlánkovom kĺbe je väčšia ako 90°
-  skrížené prsty veľkého rozsahu s trofickými zmenami
- prídatné kôstky na nohe, alebo kostné výrastky väčšieho rozsahu s 
trofickými zmenami
-  dvojitá päta veľkého rozsahu s trofickými zmenami
-  nadpočetný prst na nohe
-  chronické edémy nohy a predkolenia rôznej etiológie
-  čiastočné, alebo úplné ochrnutie dolnej končatiny
-  realizovaná korekcia skrátenia dolnej končatiny 2,1 - 5cm
- pooperačné a poúrazové deformácie nohy a členkového kĺbu s 
trvalým funkčným a štrukturálnym postihnutím
- stavy po amputáciách prstov bez podstatného narušenia jej 
statokinetických funkcií
-  artritické a artrotické deformácie nohy a členkového kĺbu
-  nesebestačnosť pri obúvaní, napr. pri obmedzenom pohybe väčšieho 
rozsahu vo veľkých kĺboch dolnej končatiny, kedy je možné poskytnúť 
obuv s osobitnou úpravou pre zjednodušené obúvanie

I 10005 - Úpravy ortopedickej individuálnej obuvi

I 10006 - Opravy ortopedickej individuálnej obuvi

I 10007  - ortopedické vložky individuálne
I 10008 - ortopedické vložky špeciálne
I 10061  - podpätenky

Podpätenky Ortopedické vložky
korýtkové

Ortopedické vložky
korýtkové

Ortopedické vložky
s uškom

Ortopedické vložky špeciálne Ortopedické vložky špeciálne Ortopedické vložky na calcar calcanei

VLOŽKY ORTOPEDICKÉ

3



www.rehacare.sk

ORTÉZY HORNÝCH KONČATÍN NEBANDÁŽNEHO TYPU
Kód pomôcky:
I 10032  - liečebné
I 10034 - kompenzačné

Úhrada ZP: pri zmene zdravotného stavu, inak 1x ročne
Úhrada ZP: 2x ročne z každého druhu pomôcky
Predpisujúci lekár: OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

Ortézy zápästia, ruky a prstov fixačné Ortézy zápästia a ruky fixačné

Ortézy zápästia a ruky antispastické Ortézy zápästia a ruky fixačné

Ortézy zápästia fixačné, karpálny tunel Ortézy lakťa fixačné

Ortézy dynamické so silovou jednotkou v kĺbe Ortézy lakťa s nastaviteľným rozsahom pohybu
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ORTÉZY DOLNÝCH KONČATÍN BANDÁŽNEHO TYPU

ORTÉZY HORNÝCH KONČATÍN BANDÁŽNEHO TYPU
Kód pomôcky:
I 10031  - liečebné
I 10033 - kompenzačné

Úhrada ZP: pri zmene zdravotného stavu, inak 1x ročne
Úhrada ZP: 2x ročne z každého druhu pomôcky
Predpisujúci lekár: OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

Kód pomôcky: 
I 10021  - liečebné
I 10023 - kompenzačné

Úhrada ZP: pri zmene zdravotného stavu, inak 1x ročne
Úhrada ZP: 2x ročne z každého druhu pomôcky
Predpisujúci lekár: OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

Ortézy zápästia
s dlahou

Ortézy lakťa bez dláh
Ortézy lakťa s dvojosími dlahami

Ortézy lakťa s pružinovými dlahami

Ortézy lakťa s
nastaviteľným

rozsahom pohybu

Ortézy ramenného
kĺbu

Ortézy členka

Ortézy kolena bez dláh
Ortézy kolena s dvojosími dlahami

Ortézy kolena s pružinovými dlahami

Ortézy kolena s
nastaviteľným

rozsahom pohybu

Ortézy bedrového kĺbu bez dláh
Ortézy bedrového kĺbu s dlahami s
nastaviteľným rozsahom pohybu

Ortézy bedrového kĺbu
s pružinovými dlahami
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ORTÉZY DOLNÝCH KONČATÍN NEBANDÁŽNEHO TYPU
Kód pomôcky:
I 10022  - liečebné
I 10024 - kompenzačné

Úhrada ZP: pri zmene zdravotného stavu, inak 1x ročne
Úhrada ZP: 2x ročne z každého druhu pomôcky
Predpisujúci lekár: OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

Detské abdukčné dynamické ortézy - Denis Brown
- Ponsetiho aparát

Ortézy DK WALK

Ortézy na varózne a valgózne koleno Ortézy kolenného kĺbu, štvorbodové,
pri zranení zadného krížneho väzu

Ortézy kolena vystužené, objímkové, extra pevné Ortézy kolena vystužené, objímkové, aktívne, extra pevné

Ortézy kolena s nastaviteľným rozsahom
pohybu, štvorbodové

Ortézy kolena na genu recurvatum
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ORTÉZY DOLNÝCH KONČATÍN NEBANDÁŽNEHO TYPU
Kód pomôcky:
I 10022  - liečebné
I 10024 - kompenzačné

Úhrada ZP: pri zmene zdravotného stavu, inak 1x ročne
Úhrada ZP: 2x ročne z každého druhu pomôcky
Predpisujúci lekár: OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

Ortézy na padavú nohu karbónové Ortézy dynamické, karbónové na padavú nohu

Ortézy dynamické Ortézy na celú DK fixačné

Ortézy s limitovaným rozsahom fixačné Ortézy s kĺbom z termoplastu fixačné

Ortézy dynamické so silovou jednotkou v kĺbe
s možnosťou odpojenia silovej jednotky

počas záťaže priamo na pacientovi

Ortézy na hallux valgus
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ORTÉZY TRUPU, KRČNEJ CHRBTICE A HLAVY NEBANDÁŽNEHO TYPU

Kód pomôcky:
I 10012  - liečebné
I 10014 - kompenzačné

Úhrada ZP: pri zmene zdravotného stavu, inak 1x ročne
Úhrada ZP: 2x ročne z každého druhu pomôcky
Predpisujúci lekár: OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

Ortézy hlavy Ortézy hlavy a tváre

Ortézy trupu a krčnej chrbtice fixačné Ortézy trupu rigídne odľahčujúce

Ortézy trupu fixačné Ortézy trupu fixačné s kĺbom

Ortézy trupu sedacie polohovacie Ortézy trupu sedacie polohovacie
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Ortézy trupu a krčnej chrbtice fixačné

Anatomicky tvarované ortézy trupu:
redresné, stabilizačné, odľahčjúce, upomínacie

Ortézy trupu stabilizačné, 
odľahčujúce v TLSO

Ortézy trupu sedacie polohovacie
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ORTÉZY TRUPU, KRČNEJ CHRBTICE A HLAVY BANDÁŽNEHO TYPU

Kód pomôcky:
I 10011  - liečebné
I 10013 - kompenzačné

Úhrada ZP: pri zmene zdravotného stavu, inak 1x ročne
Úhrada ZP: 2x ročne z každého druhu pomôcky
Predpisujúci lekár: OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

Brušné pásy Prietržové pásy

Upomínacie bandáže Upomínacie bandáže

Bedrové pásy vystužené s dvojitým ťahom Bedrové pásy vystužené s dvojitým ťahom

Claviculárne ortézy Claviculárne ortézy
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PROTÉZY DOLNÝCH KONČATÍN

PROTÉZY HORNÝCH KONČATÍN

Protézy HK
a predklatia

Protézy HK
a predlaktia

Protézy ruky
silikónové

Protézy prstov
silikónové

Kód pomôcky:
I 10049  - privykacie.........................................................................................................
I 10050 - I. definitívne vyhotovenie...............................................................................
I 10051  - opakované definitívne vyhotovenie, endoskeletárne...............................
I 10052  - opakované definitívne vyhotovenie, exoskeletárne.................................
I 10053  - špeciálne vyhotovenie...................................................................................
I 10054  - opakované definitívne vyhotovenie, pre pacientov do 18 rokov.............
I 10055  - s vonkajším zdrojom energie........................................................................

Predpisujúci lekár: OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

1 kus
1 kus
1 x 5 rokov
1 x 3 roky
po schválení RL 1 x 5 rokov
2 x rok
po schválení RL 1 x 5 rokov

Kód pomôcky:
I 10041  - privykacie.........................................................................................................
I 10042 - I. definitívne vyhotovenie...............................................................................
I 10043  - opakované definitívne vyhotovenie, endoskeletárne...............................
I 10044  - opakované definitívne vyhotovenie, exoskeletárne.................................
I 10045  - špeciálne vyhotovenie...................................................................................
I 10046  - opakované definitívne vyhotovenie, pre pacientov do 18 rokov.............
Predpisujúci lekár: OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

1 kus
1 kus
1 x 5 rokov
1 x 3 roky
po schválení RL 1 x 5 rokov
2 x rok

Protézy nohy
silikónové
definitívne

Protézy 
predkolenné
privykacie,
definitívne

Protézy stehenné
privykacie,
definitívne

Protézy nohy silikónové
privykacie

Protézy predkolenné
silikónové definitívne
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POZNÁMKY

VÝROBA

Práca s plastom
v teplovzdušnej peci

Výroba ortopedických
vložiek

Príprava kopyta na
ortopedickú obuv

Výroba ortopedickej 
obuvi

Výroba protéz

Bandážna dielňa


