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I10012  Ortézy trupu nebandážneho typu /zložité/ liečebné 

I10014  Ortézy trupu nebandážneho typu zložité kompenzačné 

 

          Názov pomôcky                                  Diagnóza    Diagnóza 
 

1. Korzet stabilizačný z plastu 

 

             -fixácia dolnej Th a L chrbtice pri                       

              nádorových ochoreniach stavcov, 

                                              osteoporóze, diskopatii, degeneratívnych  

                                              postihnutiach chrbtice 

                                              a medzistavcových priestorov, strata     

             opory schopnosti určitých úsekov  

                                              chrbtice 

 

 

   

                                             Úhrada poisťovňou : 

                       - jedenkrát za rok 

 

2. Korzet stabilizačný s barličkami (bez obr.) 

3. Korzet korekčný vz. Milwaukee   

  

              -liečba skoliotických kriviek v rozsahu  

    20-40 stupňov podľa Cobba v hornej 

    tretine Th chrbtice bez rotácie stavcov 

 

 

 

 

 

                      Úhrada poisťovňou : 
                       - každý druh podľa potreby pri zmene                                 

                          zdravotného stavu, inak raz za rok 

 

 

4. Korzet korekčný  vz. Chenau 

   

 

             - liečba skoliotických kriviek   

                          thorakolumbálnych skolióz 

                                                s antirotačným účinkom.  

                                                Vrcholový uhol krivky musí byť 

                       nižšie ako Th 6 

 

 

 

            Úhrada poisťovňou : 
             - každý druh podľa potreby pri zmene                                 

                                                                            zdravotného stavu, inak raz za rok 
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             Názov pomôcky                               Diagnóza 

 

5. Korzet korekčný vz. Boston 

 

              liečba skoliotických kriviek v rozsahu  

           20-40 stupňov podľa Cobba   

           s vrcholom zakrivenia od Th9 nižšie,  

           redresibilné v období rastu a zrenia  

           chrbtice 

 

 

 

 

                    Úhrada poisťovňou : 

                     - každý druh podľa potreby pri zmene                                 

                       zdravotného stavu, inak raz za rok 

 

 

6. Korzet korekčný Viedenský 

 

  

            liečba skoliotických kriviek v rozsahu  

           20-45stupňov podľa Cobba s vrcholom 

                                           zakrivenia od Th5-6 nižšie, redresibilné v 

                                           období rastu a zrenia chrbtice 

 

 

 

            

 

                                           Úhrada poisťovňou : 
                     - každý druh podľa potreby pri zmene                                 

                       zdravotného stavu, inak raz za rok 

  
 

7. Korzet korekčný  CBW 

 

 

       - liečba skoliotických kriviek  

         thorakolumbálnych skolióz 

                                          s antirotačným účinkom.  

                                          Vrcholový uhol krivky musí byť 

          nižšie ako Th 6 

 

 

  

               Úhrada poisťovňou : 

                - každý druh podľa potreby pri zmene                                 

                  zdravotného stavu, inak raz za rok 
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          Názov pomôcky                                  Diagnóza 

 

8.Korzet korekčný vz. Saint Etiene                         liečba skoliotických kriviek tvaru C Th-L                                              

                                                              a L chrbtice v rozsahu 20-30 stupňov  

                                                                                     podľa Cobba bez rotácie stavcov pri  

                                                                                     začiatku ortézoterapie, kde sú odmietané 

                                                              rigidnejšie typy ortéz u detí do cca 12 

                                                                                     rokov  

9. Tübingenský korzet 

  

           - liečba pri redresibilných formách kyfóz 

               ( M.Scheuermann )  

 

 

 

 

 

 

          Úhrada poisťovňou : 
           - každý druh podľa potreby pri zmene                                 

             zdravotného stavu, inak raz za rok 

 

 

10. Nákrčník zložitý 

 

  -stabilizácia a odľahčenie pri   

  deformáciach krčnej chrbtice 

 

 

  

 

 Úhrada poisťovňou : 

  - každý druh podľa potreby pri zmene                                 

    zdravotného stavu, inak raz za rok 

 

11. Nákrčník stabilizačný nadstavbou na hrudník  

 

 

 

        -stabilizácia a odľahčenie  

          u pooperačných, posttraumatických, 

         zápalových a nádorových postihnutiach  

         krčnej chrbtice v rozsahu C1-Th7 

 

 

 

                 Úhrada poisťovňou : 
                  - každý druh podľa potreby pri zmene                                 

                    zdravotného stavu, inak raz za rok 
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 Názov pomôcky    Diagnóza 
 

12. Plastový golier jednoduchý 

 

 

    - stabilizácia a odľahčenie  

       u pooperačných, posttraumatických, 

       zápalových a nádorových postihnutiach 

      krčnej chrbtice v rozsahu C1-C7 

 

  Úhrada poisťovňou : 
   - každý druh podľa potreby pri zmene                                 

     zdravotného stavu, inak raz za rok 

 

 

13. Plastový golier „ Philadelphia „ (bez obr.) 

  
14. Korzet trojbodový 

 

      -stabilizácia pri poúrazových  

       a pooperačných stavov chrbtice,  

       odľahčenie stavcov v oblasti Th10-L3 

 

 

 

 

 

               Úhrada poisťovňou : 
                - každý druh podľa potreby pri zmene                                 

                  zdravotného stavu, inak raz za rok 

  

 

 

15. Korzet trojbodový predĺžený  

 

 

    -stabilizácia pri poúrazových  

     a pooperačných stavov chrbtice,  

     odľahčenie stavcov v oblasti LS,TLS 

 

 

 

 

 

             Úhrada poisťovňou : 

              - každý druh podľa potreby pri zmene                                 

                zdravotného stavu, inak raz za rok 

 

 

 



5 

 

          Názov pomôcky                                  Diagnóza 

 

16. Korzet štvorbodový  

 

 

   -stabilizácia pri poúrazových  

    a pooperačných stavov chrbtice,  

    odľahčenie stavcov v oblasti Th7-L3 

 

 

 

 

 

                        Úhrada poisťovňou : 

              - každý druh podľa potreby pri zmene                                 

                           zdravotného stavu, inak raz za rok 

 

 

 

I10015  Úpravy ortéz trupu kompenzačných                - každá pomôcka raz za rok 

I10016  Úpravy ortéz trupu liečebných                  - každá pomôcka dva razy za rok 

I10017  Úpravy ortéz trupu sériovo vyhotovených       - každá pomôcka raz za rok 

I10018  Opravy ortéz trupu kompenzačných                - každá pomôcka raz za rok 

I10019  Opravy ortéz trupu liečebných                  - každá pomôcka dva razy za rok 

I10020  Opravy ortéz trupu sériovo vyhotovených      - každá pomôcka raz za rok 

 

 


