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Kategorizační strom
07

ZP pro pacienty s poruchou mobility

07.01
07.01.01
07.01.01.01

vozíky + příslušenství
mechanické vozíky
mechanické vozíky - základní

07.01.01.02

mechanické vozíky - základní, variabilní

07.01.01.03

mechanické vozíky - odlehčené, základní

07.01.01.04

mechanické vozíky - odlehčené, částečně
variabilní

07.01.01.05

mechanické vozíky - odlehčené, variabilní

Popis

Indikační omezení

nosnost 120 kg; volba šíře sedu vždy v rozsahu minimálně 40 až 48 cm; odnímatelné či odklopné
bočnice; odnímatelné výškově nastavitelné podnožky; nelze doplnit o příslušenství

středně těžké obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; k převážení v interiéru a
v exteriéru

nosnost 120 kg; volba šíře sedu vždy v rozsahu minimálně 40 až 48 cm; odnímatelné či odklopné
bočnice; odnímatelné výškově nastavitelné podnožky; rychloupínací osy; volba krátkých či dlouhých
bočnic; možnost doplnit příslušenstvím (např. adaptér těžiště, polohovací podnožky)

středně těžké až úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; k zajištění
samostatné mobility v interiéru; k převážení v exteriéru; zachovaná funkce
horních končetin

konstrukce z lehkých slitin; nosnost 120 kg; volba šíře sedu vždy minimálně 40 až 48 cm; odnímatelné
nebo odklopné bočnice; výškově nastavitelné podnožky; rychloupínací zadní kola; hmotnost vozíku do
16 kg v základním provedení

trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti k zajištění
samostatné mobility v interiéru a exteriéru; zachovaná funkce horních
končetin

konstrukce z lehkých slitin; nosnost 120 kg; volba šíře sedu vždy v rozsahu minimálně 40 až 48 cm;
odnímatelné nebo odklopné bočnice; výškově nastavitelné podnožky; rychloupínací zadní kola; možnost
změny těžiště; nastavení sklonu sedačky; nastavení výšky sedu; hmotnost vozíku do 16 kg v základním
provedení

trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti k zajištění
samostatné mobility v interiéru a exteriéru; zachovaná funkce horních
končetin; stavy, kdy nelze nastavit správný sed na základním odlehčeném
ručně poháněném vozíku (07.01.01.03)

konstrukce z lehkých slitin; nosnost 120 kg; volba šíře sedu vždy v rozsahu minimálně 38 až 48 cm;
trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti k zajištění
odnímatelné nebo odklopné bočnice; výškově nastavitelné podnožky; rychloupínací zadní kola; možnost
samostatné mobility v interiéru a exteriéru; zachovaná funkce horních
změny těžiště; nastavení sklonu sedačky; nastavení výšky sedu; hmotnost vozíku do 16 kg v základním
končetin; stavy, kdy nelze nastavit správný sed na základním (07.01.01.03)
provedení; volba délky područek; volba zadním a předních kol; volba výšky zad i hloubky sedu
ani částečně variabilním (07.01.01.04) odlehčeném ručně poháněném vozíku
07.01.01.06

07.01.01.07

07.01.01.08

mechanické vozíky - aktivní

mechanické vozíky - dětské, odlehčené,
variabilní

vozík v základním provedení do 12 kg; volba šíře a hloubky sedu; volba výšky zad; volitelný úhel zádové
opěry; volitelná výška sedačky vpředu i vzadu; volba typu bočnic; volba úhlu rámu nebo podnožek; volba
stupaček, velikosti předních i zadních kol; možnost změny těžiště; rychloupínací osy kol

trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti (d 4500); k
zajištění samostatné mobility v interiéru a v exteriéru pro vysoce aktivní
uživatele (d 465) pro realizaci pracovní a pedagogické rehabilitace;
zachovaná funkce horních končetin

volba šíře sedačky v rozsahu 28 až 38 cm; nastavitelná hloubka sedu; nastavitelné područky nebo
blatníčky; bezpečnostní pás, kolečka a kryty kol v základní výbavě

trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; k zajištění
samostatné mobility v interiéru; k převážení v exteriéru u osoby malého
vzrůstu, kdy nelze nastavit správný sed na mechanickém odlehčeném
základním vozíku (07.01.01.03)

volba šíře sedačky v rozsahu 28 až 38 cm; nastavitelná hloubka sedu; nastavitelné područky nebo
blatníčky; bezpečnostní pás, kolečka a kryty kol v minimální výbavě; hmotnost vozíku do 11 kg v
minimální výbavě

trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; k zajištění
samostatné mobility v interiéru a exteriéru u osoby malého vzrůstu, kdy
nelze nastavit správný sed na mechanickém odlehčeném základním vozíku
(07.01.01.03)

mechanické vozíky - dětské, aktivní

Kategorizační strom zdravotnických prostředků - viz http://szpcr.cz/aktuality/20130919.pdf
doplněný o odborná kritéria (indikační omezení) - vynechány preskripční omezení, množstevní a finanční limity, vlastnictví - verze z 23.10.2012
07.01.01.09

07.01.01.10
07.01.01.11

07.01.01.12

07.01.01.13

mechanické vozíky - speciální, nadměrné
-

trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; k zajištění
samostatné mobility v interiéru a exteriéru; zachovaná funkce horních
končetin; pacienti od 121 do 180 kg nebo pacienti s abnormálními
proporcemi

mechanické vozíky - speciální,
jednopákové

-

specifické nejtěžší postižení, kde nelze zajistit medicínské potřeby pacienta
ostatními mechanickými vozíky

mechanické vozíky - speciální,
dvouobručové

-

specifické nejtěžší postižení, kde nelze zajistit medicínské potřeby pacienta
ostatními mechanickými vozíky

-

specifické nejtěžší postižení, kde nelze zajistit medicínské potřeby pacienta
ostatními mechanickými vozíky; k zajištění potřebné osové zátěže dolních
končetin a trupu a zlepšení funkce respirační, gastrointestinálního a
uropoetického traktu

šíře sedačky minimálně 40 až 46 cm; anatomicky tvarovaný sed i zádová opěrka; výškově nastavitelné
bočnice; polohovací podnožky výškově nastavitelné, mechanické (teleskopické) polohování sedačky a
zádové opěrky; opěrka hlavy; bezpečnostní kolečka

specifické nejtěžší postižení, kde nelze zajistit medicínské potřeby pacienta
ostatními mechanickými vozíky

mechanické vozíky - speciální,
vertikalizační

mechanické vozíky - speciální,
multifunkční

07.01.02
07.01.02.01

elektrické vozíky
elektrické vozíky - převážně interiérové,
základní

07.01.02.02

elektrické vozíky - převážně interiérové,
variabilní

07.01.02.03

elektrické vozíky - exteriérové, variabilní

trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; k zajištění
nosnost minimálně 100 kg; šíře sedačky volitelná alespoň v rozsahu 40 až 45 cm; ovládání pravou nebo samostatné mobility v interiéru a exteriéru; v kombinaci s těžkou poruchou
levou rukou; podnožky výškově stavitelné; odnímatelné nebo odklopitelné područky; bezúdržbové
funkce horních končetin a případně trupu nebo s chronickým onemocněním,
baterie s kapacitou minimálně 300 nabíjecích cyklů; bez možnosti příslušenství
které neumožňuje zvýšit zátěž a plné využití mechanického vozíku k zajištění
soběstačnosti v denních činnostech
trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; k zajištění
nosnost 120 kg; šíře sedačky volitelná alespoň v rozsahu 40 až 45 cm; ovládání pravou nebo levou rukou; samostatné mobility v interiéru a exteriéru; v kombinaci s těžkou poruchou
podnožky výškově stavitelné; odnímatelné nebo odklopitelné područky; bezúdržbové baterie s
funkce horních končetin a případně trupu nebo s chronickým onemocněním,
kapacitou 40 Ah; minimálně 300 nabíjecích cyklů; částečně nastavitelný sed; odklopný držák elektroniky; které neumožňuje zvýšit zátěž a plné využití mechanického vozíku k zajištění
bezpečnostní pás
soběstačnosti v denních činnostech; stavy kdy nelze nastavit správný sed na
základním elektrickém vozíku

nosnost 130 kg; šíře sedačky volitelná alespoň v rozsahu 40 až 50 cm; ovládání pravou nebo levou rukou;
podnožky výškově stavitelné; odnímatelné nebo odklopné područky; bezúdržbové baterie s kapacitou
minimálně 400 nabíjecích cyklů; částečně nastavitelný sed a sklon zádové opěrky; bezpečnostní pás;
vozík musí mít osvětlení v rozsahu nezbytném pro provoz na pozemních komunikacích; vhodnost jízdy v
exteriéru je dána vyšším výkonem motorů nebo velikostí kol a zároveň odpruženým nebo kyvným
uložením alespoň jedné nápravy

trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; k zajištění
samostatné mobility převážně v exteriéru, ale i v interiéru; v kombinaci s
těžkou poruchou funkce horních končetin a případně trupu nebo s
chronickým onemocněním, které neumožňuje zvýšit zátěž a plné využití
mechanického vozíku k zajištění soběstačnosti v denních činnostech
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07.01.02.04

07.01.02.05

07.01.03
07.01.03.01

07.01.03.02

elektrické vozíky - exteriérové, s
elektrickým polohováním a anatomickým
sedem

elektrické vozíky - exteriérové, speciální,
vertikalizační

příslušenství k vozíkům
příslušenství medicínsky zdůvodnitelné k
mechanickým vozíkům
příslušenství medicínsky zdůvodnitelné k
elektrickým vozíkům

07.02
07.02.01
07.02.01.01

zdravotní kočárky + příslušenství
zdravotní kočárky - nepolohovací
zdravotní kočárky - nepolohovací

07.02.02

zdravotní kočárky - částečně polohovací

07.02.02.01

zdravotní kočárky - částečně polohovací

07.02.03
07.02.03.01

trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; k zajištění
nosnost 130 kg; šíře sedačky volitelná alespoň v rozsahu 40 až 50 cm; ovládání pravou nebo levou rukou; samostatné mobility převážně v exteriéru, ale i v interiéru; v kombinaci s
volitelná nebo nastavitelná hloubka sedačky a výška zádové opěrky; nastavitelné anatomické prvky
těžkou poruchou funkce horních končetin a případně trupu nebo s
sedu; podnožky výškově stavitelné; odnímatelné nebo odklopitelné područky; bezúdržbové baterie s
chronickým onemocněním, které neumožňuje zvýšit zátěž a plné využití
kapacitou alespoň 60 Ah, minimálně 400 nabíjecích cyklů; částečně nastavitelný sed a sklon zádové
mechanického vozíku k zajištění soběstačnosti v denních činnostech; stavy,
opěrky; bezpečnostní pás; vozík musí mít osvětlení v rozsahu nezbytném pro provoz na pozemních
kdy nelze nastavit správný sed na variabilním vozíku (07.01.02.03); těžké
komunikacích; vhodnost jízdy v exteriéru je dána vyšším výkonem motorů nebo velikostí kol a zároveň
obtíže v udržení vzpřímené pozice těla vsedě bez opory zad; pacienti s
odpruženým nebo kyvným uložením alespoň jedné nápravy
poruchou trofiky tkání (včetně sedací oblasti) s předpokladem tvorby
dekubitů, nebo těžkou nebo úplnou poruchou čití v těchto oblastech

nosnost 120 kg; šíře sedačky volitelná alespoň v rozsahu 40 až 50 cm; ovládání pravou nebo levou rukou;
podnožky výškově stavitelné; odnímatelné nebo odklopitelné područky; bezúdržbové baterie s
kapacitou minimálně 400 nabíjecích cyklů; částečně nastavitelný sed a sklon zádové opěrky;
bezpečnostní pás; vozík musí mít osvětlení v rozsahu nezbytném pro provoz na pozemních
komunikacích; elektricky ovládaná vertikalizace pacienta

trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; k zajištění
samostatné mobility převážně v exteriéru, ale i v interiéru; v kombinaci s
těžkou poruchou funkce horních končetin a případně trupu nebo s
chronickým onemocněním, které neumožňuje zvýšit zátěž a plné využití
mechanického vozíku k zajištění soběstačnosti v denních činnostech; k
zajištění potřebné osové zátěže dolních končetin a trupu a zlepšení funkce
respirační, gastrointestinálního a uropoetického traktu

-

postižení obou dolních končetin, které neumožňuje pacientovi samostatnou
lokomoci při zachované funkci horních končetin

-

indikace pro mechanický vozík v kombinaci
a) s postižením horních končetin nebo
b) se závažným chronickým onemocněním vylučujícím použití mechanických
vozíků

-

od 2 let; bez schopnosti samostatné lokomoce, kterou nelze nahradit
prostřednictvím mechanického vozíku

-

od 2 let; nutnost částečného polohování a fixace; bez schopnosti
samostatné lokomoce, kterou nelze nahradit prostřednictvím mechanického
vozíku

-

od 2 let; těžce postižení pacienti s nutností plného polohování a fixace; bez
schopnosti samostatné lokomoce, kterou nelze nahradit prostřednictvím
mechanického vozíku

-

po přidělení ortézy trupu individuálně zhotovené pro sed; stavy, které nelze
kompenzovat kočárkem nebo vozíkem

-

od 2 let; bez schopnosti samostatné lokomoce, kterou nelze nahradit
prostřednictvím mechanického vozíku

zdravotní kočárky - plně polohovací
zdravotní kočárky - plně polohovací

07.02.04
07.02.04.01

podvozky pro sedací ortézy
podvozky pro sedací ortézy

07.02.05

příslušenství ke zdravotním kočárkům

07.02.05.01

příslušenství medicínsky zdůvodnitelné
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07.02.05.02

příslušenství medicínsky zdůvodnitelné k
podvozkům pro sedací ortézy

07.03
07.03.01

podpůrné ZP pro lokomoci
berle

07.03.01.01
07.03.01.02
07.03.01.03

berle - podpažní
berle - předloketní
berle - předloketní, speciální

07.03.01.04
07.03.02
07.03.02.01

berle - vícebodové
chodítka
chodítka - 2kolová

07.03.02.02

chodítka - 3kolová

07.03.02.03

po přidělení ortézy trupu individuálně zhotovené pro sed; stavy, které nelze
kompenzovat kočárkem nebo vozíkem

-

omezený pohyb dolních končetin
omezený pohyb dolních končetin

berle s vyměkčenou ergonomicky tvarovanou rukojetí nebo dvojitě stavitelné (s nastavitelnou výškou
berle i opěrky předloktí)

dlouhodobě omezený pohyb dolních končetin

-

omezený pohyb dolních končetin při jednostranném postižení

-

středně těžké obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; snížená pohybová
funkce horních končetin a trupu

-

středně těžké obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; pro zajištění
soběstačnosti v exteriéru; pacient je schopen bezpečně ovládat brzdy

-

středně těžké obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; pro zajištění
soběstačnosti i v exteriéru; středně těžké obtíže v udržení pozice těla ve
stoje; pacient je schopen bezpečně ovládat brzdy

chodítka - 4kolová

07.03.02.04

chodítka - 4bodová

07.03.02.05

chodítka - 4bodová kloubová

07.03.02.06

chodítka - s podpůrnými prvky, kolová

07.03.02.07

chodítka - dětská

07.03.03
07.03.03.01
07.04
07.04.01
07.04.01.01

opěrné kozičky
opěrné kozičky
prostředky pro zvýšení soběstačnosti při
vlastní hygieně
sedačky
sedačky - sprchové, do vany, na vanu

07.04.02
07.04.02.01

sprchová křesla
sprchová křesla - pevná

07.04.02.02

sprchová křesla - pojízdná

07.04.03
07.04.03.01

klozetová křesla
klozetová křesla - pevná

07.04.03.02

-

-

středně těžké obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; pacient není schopen
bezpečně ovládat brzdy
středně těžké obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; potřeba setrvalé opory
při chůzi; lehké obtíže v udržení pozice těla ve stoje

-

středně těžké obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; pro použití v interiéru;
středně těžké obtíže v udržení pozice těla ve stoje a v měnění polohy vsedě

-

středně těžké obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; pro nácvik chůze

-

omezený pohyb dolních končetin a snížená stabilita

nejedná se o zdravotnické prostředky

obtíže v udržení pozice ve stoje nebo v měnění základních pozic těla - stoj a
poloha vsedě

nejedná se o zdravotnické prostředky
nejedná se o zdravotnické prostředky

středně těžké obtíže v udržení pozice těla ve stoje a v sedě; obtíže při chůzi
na krátké vzdálenosti (cca 20 m)
středně těžké obtíže v udržení pozice těla ve stoje a v sedě; těžké obtíže při
chůzi na krátké vzdálenosti

nejedná se o zdravotnické prostředky

středně těžké obtíže v udržení pozice ve stoje nebo v měnění základních
pozic těla - stoj a poloha vsedě a obtíže v chůzi na krátké vzdálenosti

nejedná se o zdravotnické prostředky

středně těžké obtíže v udržení pozice ve stoje nebo v měnění základních
pozic těla - stoj a poloha vsedě a těžké obtíže v chůzi na krátké vzdálenosti

klozetová křesla - pojízdná
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07.04.04
07.04.04.01

07.04.04.02

kombinovaná křesla
kombinovaná křesla

nástavce na WC
nástavce na WC

07.04.06
07.04.06.01

vanové zvedáky + příslušenství
vanové zvedáky - elektrické

07.04.07
07.04.07.01

vanová lehátka
vanová lehátka - dětská, polohovací

07.05.01.02

07.05.02
07.05.02.01

07.05.02.02

středně těžké obtíže v udržení pozice ve stoje nebo v měnění základních
pozic těla - stoj a poloha v sedě a obtíže v chůzi na krátké vzdálenosti

nejedná se o zdravotnické prostředky

středně těžké obtíže v udržení pozice ve stoje nebo v měnění základních
pozic těla - stoj a poloha vsedě a těžké obtíže v chůzi na krátké vzdálenosti

nejedná se o zdravotnické prostředky

porucha funkce pohybu dolních končetin; obtíže v udržení pozice těla ve
stoje v měnění pozice v sedě; stavy po operaci páteře a kyčlí

nejedná se o zdravotnické prostředky

výrazně omezený pohyb dolních končetin a omezená funkce horních
končetin

nejedná se o zdravotnické prostředky

od 3 do 18 let včetně; těžká porucha funkce pohybu dolních končetin a
trupu; případně středně těžká porucha psychomotorických funkcí; vylučuje
úhradu vanového zvedáku

-

dlouhodobé až trvalé stavy s těžkými obtížemi v mobilitě na lůžku - měnění
základní pozice těla vleže a vsedě a přemisťování - přesun vleže a vsedě; k
zajištění dlouhodobé péče v domácím prostředí; s prokazatelně zajištěnou
schopností a dostupností obsluhy mechanického polohování pečující osobou

-

dlouhodobé až trvalé stavy s těžkými obtížemi v mobilitě na lůžku - měnění
základní pozice těla vleže a vsedě a přemisťování -přesun vleže a vsedě; k
zajištění dlouhodobé péče v domácím prostředí; pacient schopen bezpečně
ovládat ovládací jednotku a sám se polohovat a nebo je toho schopna
pečující osoba, která je prokazatelně neschopná obsluhy mechanického
polohování z důvodu poruch funkcí neuromuskuloskeletálních a funkcí
vztahujících se k pohybu u této pečující osoby

-

těžké obtíže v udržení pozice těla vsedě nebo těžká porucha
psychomotorických funkcí nebo těžká porucha svalového tonu trupu a
dolních končetin; úplné obtíže v chůzi na krátké vzdálenosti

v základním vybavení jsou polohovatelné stupačky, pánevní pás, nastavitelná sakrální pelota,
nastavitelná zádová opěra; polohování sklonu sedu (náklonu); polohování zádové opěry; individuálně
nastavitelná délka zavěšení polohovatelné podnožky, opěry rukou (područky); hlavová opěra;
interiérový podvozek

těžké obtíže v udržení pozice těla vsedě nebo těžká porucha
psychomotorických funkcí nebo těžká porucha svalového tonu trupu a
dolních končetin; úplné obtíže v chůzi na krátké vzdálenosti; ke korekci těžké
funkční až strukturální deformity (těžké skoliózy, těžké asymetrie pánve a
dolních končetin); vylučuje úhradu trupové ortézy pro sed

kombinovaná křesla - pojízdná

07.04.05
07.04.05.01

07.05
07.05.01
07.05.01.01

nejedná se o zdravotnické prostředky

ZP pro ležící pacienty
polohovací lůžka
polohovací lůžka - mechanická,
s hrazdou a hrazdičkou, pojízdná

polohovací lůžka - elektrická,
s hrazdou a hrazdičkou, pojízdná

polohovací zařízení + příslušenství
polohovací zařízení - pro sezení

polohovací zařízení - pro sezení, s
odděleným polohováním hrudníku, pánve
a dolních končetin
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07.05.02.03

07.05.02.04

07.05.03
07.05.03.01

07.05.03.02

07.05.04
07.05.04.01

07.06
07.06.01
07.06.01.01

07.06.01.02
07.06.01.03
07.06.01.04
07.06.02
07.06.02.01
07.06.02.02

polohovací zařízení - vertikalizační, včetně
příslušenství

příslušenství medicínsky odůvodněné k
polohovacím zařízením pro sezení

-

těžké obtíže v udržení pozice těla ve stoje nebo těžká porucha
psychomotorických funkcí nebo těžká porucha svalového tonu trupu a
dolních končetin; úplné obtíže v chůzi na krátké vzdálenosti; k zajištění
potřebné osové zátěže dolních končetin a trupu a zlepšení funkce respirační,
gastrointestinálního a uropoetického traktu

-

potřeba polohování a stabilizace v určité poloze

nejedná se o zdravotnické prostředky

stavy s těžkými obtížemi v mobilitě na lůžku - měnění základní pozice těla
vleže a vsedě, a přemisťování -přesun vleže a vsedě; trvalé těžké nebo úplné
obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; v kombinaci s těžkou poruchou funkce
horních končetin a případně trupu, nebo s chronickým onemocněním, které
neumožňuje zvýšit zátěž

nejedná se o zdravotnické prostředky

stavy s těžkými obtížemi v mobilitě na lůžku - měnění základní pozice těla
vleže a vsedě, a přemisťování -přesun vleže a vsedě; trvalé těžké nebo úplné
obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; v kombinaci s těžkou poruchou funkce
horních končetin a případně trupu, nebo s chronickým onemocněním, které
neumožňuje zvýšit zátěž

nejedná se o zdravotnické prostředky

těžké obtíže v mobilitě na lůžku - měnění základní pozice těla vleže a vsedě a
přemisťování - přesun vleže a vsedě; vylučuje nárok na úhradu polohovacího
lůžka

-

klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové 19 - 16

-

klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové 16 - 14

-

klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové méně než 14

-

pacienti s rizikem dekubitů s předpokladem dlouhodobého nebo trvalého
používání

-

klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové méně než 14

-

klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové 19 - 16 nebo těžké obtíže při chůzi
na krátké vzdálenosti; mobilita na vozíku

pojízdné zvedáky + příslušenství
pojízdné zvedáky

závěsy k pojízdným zvedákům

příslušenství k ZP pro ležící pacienty
hrazdy s hrazdičkou - samostatně stojící

antidekubitní ZP
antidekubitní matrace + příslušenství
antidekubitní matrace s potahem - aktivní
nebo pasivní, při nízkém riziku vzniku
dekubitů
antidekubitní matrace s potahem - aktivní
nebo pasivní,při středním riziku vzniku
dekubitů
antidekubitní matrace s potahem - aktivní
nebo pasivní - při vysokém riziku vzniku
dekubitů
kompresory k antidekubitním matracím aktivním
antidekubitní podložky a antidekubitní
pomůcky do vozíků
antidekubitní podložky - při vysokém
riziku vzniku dekubitů
antidekubitní podložky - sedací, při
nízkém riziku vzniku dekubitů

Kategorizační strom zdravotnických prostředků - viz http://szpcr.cz/aktuality/20130919.pdf
doplněný o odborná kritéria (indikační omezení) - vynechány preskripční omezení, množstevní a finanční limity, vlastnictví - verze z 23.10.2012
07.06.02.03

07.06.02.04

07.06.02.05
07.07
07.07.01
07.07.01.01
07.07.01.02
07.07.01.03
07.07.01.04
07.07.02
07.07.02.01
07.07.02.02
07.07.03
07.07.03.01
07.07.04

antidekubitní podložky - sedací, při
středním riziku vzniku dekubitů

antidekubitní podložky - zádové, při
vysokém riziku vzniku dekubitů

07.07.04.01
07.07.04.02
07.07.05
07.07.05.01

opravy polohovacích zařízení
opravy polohovacích zařízení - pro sezení

07.07.05.02

opravy polohovacích zařízení vertikalizačních
opravy pojízdných zvedáků
opravy pojízdných zvedáků mechanických
opravy pojízdných zvedáků - elektrických

07.07.06.02

-

klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové méně než 14 nebo těžká až úplná
ztráta (porucha) čití v sedací oblasti - hýždě, zadní strana stehen; hráz nebo
strukturální změny vedoucí k asymetrii pánve + těžká porucha hybnosti
dolních končetin; mobilita na vozíku

-

klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové méně než 14; dlouhodobá a nebo
trvalá mobilita na vozíku

nejedná se o zdravotnické prostředky
nejedná se o zdravotnické prostředky
nejedná se o zdravotnické prostředky
nejedná se o zdravotnické prostředky

-

nejedná se o zdravotnické prostředky
nejedná se o zdravotnické prostředky

-

nejedná se o zdravotnické prostředky

-

nejedná se o zdravotnické prostředky

-

nejedná se o zdravotnické prostředky

-

nejedná se o zdravotnické prostředky

-

nejedná se o zdravotnické prostředky

-

nejedná se o zdravotnické prostředky

-

nejedná se o zdravotnické prostředky

-

antidekubitní podložky - sedací, při
vysokém riziku vzniku dekubitů

servisní zákroky
opravy a úpravy vozíků
opravy vozíků - mechanických
opravy vozíků - elektrických
úpravy vozíků - mechanických
úpravy vozíků - elektrických
opravy a úpravy zdravotních kočárků
opravy zdravotních kočárků
úpravy zdravotních kočárků
opravy vanových zvedáků
oprava vanových zvedáků
opravy a úpravy nebo úpravy
polohovacích lůžek
opravy polohovacích lůžek
úpravy polohovacích lůžek - prodloužení

07.07.06
07.07.06.01

-

klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové 16 - 14 nebo funkční změny
vedoucí k asymetrii pánve a těžká porucha hybnosti dolních končetin;
mobilita na vozíku

