ШИФАРНИК ПОМАГАЛА
1. Протетичка средства (протезе)
Шифра

1

Назив помагала

Шифра дела
помагала или
помагала

2

Технички елементи
Делови

Стандард

4.1

4.2

3

Протезе за горње екстремитете

001

002

Естетска протеза шаке

Подлакатна (трансрадијална)
егзоскелетна механичка протеза са
уграђеном шаком (радна функционална протеза)

004

Подлакатна (трансрадијална)
миоелектрична протеза

006

007

008

индивидуална израда-пластика
пластика
метал
пластика

подлакатни естетски део
естетска шака

пластика/метал
пластика/метал

естетска рукавица
суспензија

пластика
метал/пластика/тканина

00310
00320
00330
00340
00351
00360
00411
00420
00430
00440
00450
00460
00470
00480

лежиште двоструког зида
подлакатни део
механички зглоб клизни (ротор)
механичка шака
суспензија
естетска рукавица
лежиште
електроде
кабл електроде
миоелектрична шака
естетска рукавица
батерија
пуњач батерија
лулица

пластика
пластика/метал
метал/пластика
метал/пластика
метал/пластика/тканина
пластика
пластика
метал
метал/пластика
метал/пластика
пластика
Ni-Cd
серијски производ
пластика

00511
00520
00530
00541
00550
00560

лежиште
надлакатни део
подлакатни део
естетска шака
естетска рукавица
суспензија

пластика
пластика/метал
пластика/метал
пластика/метал
пластика
кожа/пластика/тканина

лежиште
надлакатни део
лакатни зглоб са кочницом
подлакатни део
ротор
механичка радна шака
суспензија
естетска рукавица
лежиште
надлакатни део
спољни лакатни зглоб са кочницом
подлакатни део
ротор
шака механичка (радна)
суспензија
естетска рукавица
лежиште
надлакатни део
лакат
подлакатни део
миоелектрична шака
батерија
естетска рукавица
ротор
суспензија
микропроцесор
микропрекидач

пластика
пластика/метал
пластика/метал
пластика/метал
пластика
метал/пластика
пластика/кожа/тканина
пластика
пластика
пластика/метал
пластика/метал
пластика/метал
метал
метал/пластика
метал/пластика/тканина
пластика
пластика
пластика
метал/пластика
пластика/метал
метал/пластика
Ни-Цд
пластика
метал
метал/пластика/тканина
метал
метал

00220
Подлакатна (трансрадијална) естетска 00233
протеза (пасивна)
00240
00251

003

005

естетска рукавица
пуњење
инсерт
лежиште

00150
00121
00130
00211

Надлакатна (трансхумерална)
естетска протеза

00611
00620
00630
Надлакатна (трансхумерална)
00640
егзоскелетна - механичка протеза с
00650
механичким зглобом (радна 00660
функционална)
00670
00680
00711
00720
Надлакатна (трансхумерална)
00730
ендоскелетна механичка протеза са
00740
спољним лакатним зглобом (радна –
00750
функционална)
00760
00770
00780
00810
00820
00830
Механоелектрична надлакатна
00840
(трансхумерална) протеза (Хибридна) 00850
00860
00870
00880
00890
008А0
008B0

1

009

Естетска протеза после
дезартикулације рамена

010

Навлака за патрљак (надлакатна или
подлакатна)

011

Еластични завој

00910
00920
00930
00940
00950
00964
00970
00980
01011
01012
01013
01021
01022
01023
011

лежиште
пасивни зглоб рамена
надлакатни део
пасивни зглоб лакта
подлакатни део
естетска шака
суспензија
естетска рукавица
навлака надлакатна
навлака надлакатна
навлака надлакатна
навлака подлакатна
навлака подлакатна
навлака подлакатна
серијски производ

пластика
пластика/метал
пластика/метал
пластика/метал
пластика/метал
пластика/метал
пластика/метал/тканина
пластика
памук
вуна
синтетика
памук
вуна
синтетика
2x1

Одржавање протеза за горње екстремитете
1. Поправка протезе за горње екстремитете по истеку гарантног рока
Р01

Корекција лежишта протезе
002; 003; 004; 005; 006; 007; 008; 009
(пластика)
Р02 Бандажа надлакатне протезе
005; 006; 007; 008; 009
Р03 Бандажа подлакатне протезе
002: 003; 004
Р04 Оправка механичке шаке
003; 006; 007
Р05 Оправка миоелектричне подлакатне 004
протезе
Р06 Оправка механоелектричне
008
надлакатне протезе
Р07 Оправка надлакатне механичке
006; 007; 009
протезе
2. Замена дела протезе за горње екстремитете по истеку гарантног рока
А01
А04
А07
А08
А09
А10
А11
А12
А13
А14

Замена пластичног лежишта на
надлакатној протези
Замена пластичног лежишта на
подлакатној протези
Замена надлакатне суспензије
Замена подлакатне суспензије
Замена лакатног зглоба
Замена механичког ручног зглоба
(ротор)
Замена естетске шаке
Замена радне шаке (механичке)
Замена естетске рукавице
Замена миоелектричне шаке

00511; 00611; 00711; 00810; 00910
00211; 00310; 00411
00560; 00670; 00770; 00890; 00970
00251; 00351
00630; 00730; 00830; 00940
00330; 00650; 00750
00233; 00541 ;00964
00340; 00660; 00760
00150; 00240; 00360; 00450; 00550; 00680; 00780; 00870; 00980
00440; 00850

Протезе за доње екстремитете
012

Протеза после делимичне ампутације
стопала - Сопарту и Лисфранку
(Chopart, Lisfranc)

013

Потколена протеза после ампутације
стопала по Сајму (Сyме)

014

Потколена (транстибијална)
егзоскелетна пластична протеза
(функционална)

Потколена (транстибијална)

01220
01210
01221
01222
01310
01321
01330
01341
01352
01360
01353
01410
01421
01432
01450
01472
01480
01473
11910
11921
11932

привремено лежиште
лежиште
стопало
ортопедска ципела по мери
привремено лежиште
лежиште
уметак
адаптер
протетско стопало
суспензија
ортопедска ципела по мери
привремено лежиште
лежиште
уметак
потколени део-малеол
протетско стопало
транстибијална суспензија
ортопедска ципела по мери
привремено лежиште
лежиште
уметак

2

пластика
пластика
пластика/кожа
2х1
пластика
пластика
тепефон
метал/дрво
пластика
тканина/кожа
2х1
пластика
пластика
тепефон
дрво/пластика
пластика
кожа/тканина
2х1
пластика
пластика
тепефон

119

120

121

ендоскелетна протеза (функционална)

11940

адаптер

метал

11950
11962
11970
11980
11963
12010
12022

скелетни потколени део
протетско стопало
козметска облога
транстибијална суспензија
ортопедска ципела по мери
привремено лежиште
лежиште

метал/пластика
пластика
пластика/сунђер
кожа/тканина
2х1
пластика
пластика
метал/пластика
метал
пластика
пластика/сунђер
кожа/тканина
2х1
пластика
пластика
дрво
метал/пластика
метал/пластика
метал/пластика

12173

дезартикулационо колено с кочницом
скелетни потколени део
протетско стопало
козметска облога
суспензија
ортопедска ципела по мери
привремено лежиште
лежиште
лежиште
адаптер
скелетни натколени део
механичко колено једноосовинско са кочницом
механичко колено - са фрикцијом
механичко колено -четвороосовинско
скелетни потколени део
протетско стопало
козметска облога
трансферморална суспензија
суспензија - вакуум вентил
Флексибилни уметак (за уздужно-овално
лежиште)
ортопедска ципела по мери

12210
12211
12221
12222
12230
12240
12250
12260
12270
12282
12290
122А1
122А2
122А3
12283
02011
02012
02013
02021
02022
02023
021

лежиште типа канадске корпе
лежиште типа канадске корпе
вештачки зглоб кука са кочницом
вештачки зглоб кука без кочнице
скелетни натколени део
механичко колено једноосовинско
скелетни потколени део
скочни зглоб (адаптер)
козметска облога
протетско стопало
суспензија
механичко колено-једноосовинско
механичко колено са фрикцијом
механичко колено-четвороосовинско
ортопедска ципела по мери
навлака потколена
навлака потколена
навлака потколена
навлака натколена
навлака натколена
навлака натколена
серијски производ

кожа
пластика
пластика/метал
пластика/метал
метал
пластика/метал
метал
метал
сунђер/пластика
пластика
кожа/тканина
метал
метал
метал
2х1
памук
синтетика
вуна
памук
синтетика
вуна
2 x 1; 3 x 1

Протеза после дезартикулације колена
12030
ендоскелетна (функционална)
12040
12051
12060
12072
12052
12110
12121
12122
12130
Натколена (трансфеморална)
12140
ендоскелетна протеза (функционална) 12151
12152
12153
12160
12172
12180
12191
12192
12101

122

Протеза после дезартикулације кука
ендоскелетна (функционална)

020

Навлака за патрљак (потколена или
натколена)

021

Еластични завој

Одржавање протеза за доње екстремитете
1.Поправка протезе за доње екстремитете по истеку гарантног рока
Р08 Корекција лежишта
012;014;119;120;121;122
Р09 Оправка у зглобу кука, колена и
013;014;119;120;121;122
скочног зглоба
Р10 Корекција висине протезе
014;119;120;121;122
Р11 Ламинација натколених протеза
120;121;122
Р12 Ламинација потколених протеза
014;119
Р13 Корекција козметске облоге код
119;120;121;122
ендоскелетних протеза
2. Замена дела протезе за доње екстремитете по истеку гарантног рока
А15

Замена пластичног лежишта на
натколеној протези

12022; 12121

3

метал/пластика
метал/пластика
метал
пластика
пластика-сунђер
пластика/кожа
серијски производ
пластика
2х1

А16
А17
А18
А21
А22
А23
А24
А26
А27
А28
А29
А30
А31
А32
А33
А69

Замена дрвеног лежишта на
натколеној протези
Замена кожног лежишта на
натколеној протези
Замена пластичног лежишта на
потколеној протези
Замена зглоба кука
Замена коленог зглоба за
дезартикулацију
Замена коленог зглоба
једноосовинског
Замена коленог зглоба фрикционог
Замена коленог зглоба
четвороосовинског
Замена скочног зглоба (адаптер)
Замена стопала (пластика)
Замена натколене суспензије
Замена потколене суспензије
Замена козметске облоге код
ендоскелетне натколене протезе
Замена козметске облоге код
ендоскелетне потколене протезе
Замена флексибилног уметка за
уздужно-овално лежиште
Замена тепефонског уметка у
потколеној протези

12122
12210
01210; 01321; 01421; 11921
12221; 12222
12030
12151; 12240
12152; 122А2
12153; 122А3
01341; 01342; 01440; 11940; 12130; 12260
01352; 01472; 11962; 12051; 12172; 12282
12072; 12191; 12192; 12290
01480; 11980
12060; 12180; 12270
11970
12101
01330; 01432; 11932

Спољна протеза за дојку
023

Спољна протеза за дојку

023

серијски производ

210

Грудњак за спољну протезу за дојку

210

серијски производ

221

Перика

221

серијски производ

Силикон 1x1

вештачка влакна 1x1

2. Ортотичка средства (ортозе)
Шифра

Назив помагала

1

2

Шифра
дела или
помагала

Технички елементи

3

Делови

Стандард

4.1

4.2

Ортозе за горње екстремитете
029

Ортоза за раме и лакат - митела за стабилизацију

029

034

Ортоза за лакат, ручни зглоб и шаку за стабилизацију пластична (статичка)

034

036

Ортоза за ручни зглоб функционална

036

индивидуална израда или готов
производ или индивидуално
прилагођен производ
индивидуална израда или готов
производ или индивидуално
прилагођен производ
индивидуална израда или готов
производ или индивидуално
прилагођен производ

тканина
пластика
пластика

Одржавање ортоза за горње екстремитете
1. Замена дела ортозе за горње екстремитете по истеку гарантног рока
А34

Замена зглоба лакта

03020; 03220

А35

Замена суспензијске траке

03030

Ортозе за доње екстремитете
042

Потколена пластична ортоза са постериорном шином и 042
табанским продужетком - зглобна

индивидуална израда или готов
производ

4

пластика

043

044

045
200
047
048
049
050
052
124
125

Ортоза за стопало и глежањ перонеална - челична са
ортопедском ципелом по мери

Натколени апарат отвореног типа од челичног лима са
ортопедском ципелом по мери

Натколена пластична ортоза са табанским продужетком
и зглобом за позиционирање
Апарат за егализацију доњих екстремитета (Штуц
апарат)
Корективни апарат за колено са регулацијом колена „О“
или „Х“ (динамички
Ортоза за кукове - динамичка
Ортоза за кук, колено, скочни зглоб и стопало двозглобна
Ортоза за кук, колено, скочни зглоб и стопало трозглобна
Апарат за корекцију стопала по Денис Брауну (Денис
Броwн)
Доколени апарат са Перштејн зглобом у вези са
ортопедском ципелом
Високи апарат са пелвичним појасом обострано,
кочницама на искључење у куку и колену и Перштејн
зглобом у вези са ортопедским ципелама

04320

индивидуална израда

челични лим

04330

ортопедска ципела по мери

кожа - 2 x 1

04420

индивидуална израда

челични лим

04430

ортопедска ципела по мери

кожа - 2 x 1

045

пластика

200

серијски производ - индивидуално
прилагођавање производа
индивидуална израда

047

индивидуална израда

пластика

048
049

серијски производ
индивидуална израда

пластика
пластика/метал

050

индивидуална израда

пластика/метал

052

индивидуална израда

метал/пластика

124

индивидуална израда

метал/пластика/кожа

125

индивидуална израда

метал/пластика/кожа

кожа/метал/пластика

Одржавање ортоза за доње екстремитете
1. Замена дела ортозе за доње екстремитете по истеку гарантног рока
А36
А37

Замена зглоба колена
Замена скочног зглоба

04920;05030
04930; 05040

А38

Замена зглоба кука

05020

А39

Замена Перштејн зглоба

12420;12520

Апарати за лечење ишчашених кукова
054
055
056

Апарат за ишчашене кукове по Павлику (Павликови
ременчићи)
Ортоза за дечији кук абдукциона, стабилизациона
Атланта апарат - ортоза

054

серијски производ

кожа/текстил

055
056

серијски производ
индивидуална израда по гипсаном
моделу

пластика/текстил
пластика

Ортозе за кичму - спиналне ортозе
061
062
064

Томас крагна - једноделна
Томас крагна - дводелна
Цервикална ортоза по Роџерсу (екстензиона)

061
062
064

индивидуална израда
индивидуална израда
серијски производ

пластика
пластика/метал
пластика/метал

067
068
071
201

ТЛСО са три тачке ослонца
ТЛСО динамичка - корективна
ЛСО стабилизациона ортоза
Пецтус царинатум апарат

067
068
071
201

индивидуална израда
индивидуална израда
серијски производ
индивидуална израда

пластика/метал
пластика/метал
пластика
пластика-кожа-тканина

Одржавање ортоза за кичму - спиналних ортоза
1.Замена дела ортозе за кичму по истеку гарантног рока
А40 Замена шина
А41

Замена затварача за ортозу

06420; 06720; 06820
06220; 06430; 06830

3. Посебне врсте помагала и санитарне справе
Шифра

1

Назив помагала

2

Шифра дела или
помагала

3

5

Технички елементи
Делови

Стандард

4.1

4.2

Ортопедске ципеле
ципела по гипсаном отиску са
повишицом 1,5-6 цм
ципела по гипсаном отиску са
повишицом 6-10 цм
ципела по гипсаном отиску са
повишицом 10-15 цм
ципела по гипсаном отиску са
повишицом 15-20 цм
ципела по мери за здраву ногу
уложак за ципелу
уложак за ципелу
испун за недостајуће прсте
испун за недостајуће прсте
ципела по мери
ципела по мери
уложак за ципеле
ципела по гипсаном отиску
ципела по гипсаном отиску
уложак за ципеле
ципела по мери
ципела по мери

07311
07312
07313
073

Ортопедске ципеле са улошцима

074

Ортопедске ципеле за паретично или паралитично
стопало

209

Ортопедске ципеле за Talipes equines и Talipes
equinovarus

077

Ортопедске ципеле за elephantiasis

07314
07320
07331
07332
07341
07342
07411
07412
07420
20911
20912
20920
07711
07712

кожа или скај - 1x1
кожа или скај - 1x1
кожа или скај - 1x1
кожа или скај - 1x1
кожа или скај - 1x1
кожа 2x1
силикон 2x1
сунђер 2x1
гума 1x1
кожа 2x1
скај 2x1
кожа 2x1
кожа 2x1
скај 2x1
кожа 2x1
кожа 2x1
скај 2x1

Инвалидска колица

202

203

204

202

серијски производ

20210

конструкција

метал

20220
20230
20240
20250
20260
20270
20280
20290
202А0
202B0
202C0
Инвалидска колица на ручни погон за самосталну
203
употребу и за особу која није у могућности да
20310
самостално обавља активности свакодневног живота - 20320
ојачана
20330
Стандардне мере:
20340
-тежина колица до 22 kg, метална, склапајућа,
20350
инклинација до 6 степени, скидање задњих точкова,
20360
скидање држача за руке - висина колица 90 cm
20370
-висина наслона 35-45 cm
20380
-ширина седишта 49-54 cm
20390
-висина седишта 43-48 cm
203А0
-погон на оба точка
203B0
-носивост колица преко 126 kg
203C0
Инвалидска колица на ручни погон једном руком за
204
самосталну употребу са погоном на полугу
20410
Стандардне мере:
20420
-висина колица 90 цm
20430
-висина наслона 35-45 cm
20440
-ширина седишта 41-48 cm
20450
-висина седишта 43-48 cm
20460
-погон на полугу
20470
-носивост колица до 126 kg
20480
20490

седиште
наслон
предњи точкови - пуни
задњи точкови - пумпани
папучице за стопала - подесиве
кочница
јастук за седиште
наслон за главу
пелоте за главу
сигурносни појас за груди
сигурносни каишеви за стопала
серијски производ
конструкција
седиште
наслон
предњи точкови - пуни
задњи точкови - пумпани
папучице за стопала - подесиве
кочница
јастук за седиште
наслон за главу
пелоте за главу
сигурносни појас за груди
сигурносни каишеви за стопала
серијски производ
конструкција
седиште
наслон
полуга
предњи точкови - пуни
задњи точкови - пумпани
папучице за стопала - подесиве
кочница
јастук за седиште

пластифицирана тканина
пластифицирана тканина
полиуретан
гума
пластика/метал
метал/пластика
тканина
тапацирана пластика
тапацирана пластика
текстил
текстил

205
20510
Инвалидска колица на ручни погон једном руком
за самосталну употребу са погоном на полугу - ојачана 20520
20530
-висина колица 90 cm
20540

серијски производ
конструкција
седиште
наслон
полуга

Инвалидска колица на ручни погон за самосталну
употребу и за особу која није у могућности да
самостално обавља активности свакодневног живота
-тежина колица до 22 kg, метална, склапајућа,
инклинација до 6 степени, скидање задњих точкова,
скидање држача за руке
-висина колица 90 cm
-висина наслона 35-45 cm
-ширина седишта 41-48 cm
-висина седишта 43-48 cm
-погон на оба точка
-носивост колица до 126 kg
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метал
пластифицирана тканина
пластифицирана тканина
полиуретан
гума
пластика
метал/пластика
тканина
тапацирана пластика
тапацирана пластика
текстил
текстил
метал
пластифицирана тканина
пластифицирана тканина
метал
полиуретан
гума
пластика
метал/пластика
тканина

метал
пластифицирана тканина
пластифицирана тканина
метал

205

128

129

-висина наслона 35-45 cm
-ширина седишта 49-54 cm
-висина седишта 43-48 cm
-погон на полугу
-носивост колица преко 126 kg
Инвалидска колица на ручни погон (лака активна)
Стандардне мере:
- висина наслона до 40 cm
- ширина седишта 43-48 cm
- висина седишта 43-45 cm
- погон на оба точка
- носивост колица до 110 kg
- тежина колица до 20 kg

Инвалидска колица са нагибом седишта до 30 степена
Стандардне мере:
-склопива колица по типу кишобрана,
-висина колица 93-100 cm
-висина седишта 25-38 cm
-ширина седишта 25-38 cm
-висина наслона 62-76 cm
-без ручног погона
-носивост колица до 50 kg

207

Дечија инвалидска колица за самосталну употребу
и за особу која није у могућности да самостално
обавља активности свакодневног живота
Стандардне мере:
-висина колица до 100 cm
-висина седишта 25-38 cm
-ширина седишта 25-38 cm
-висина наслона 62-76 cm
-без ручног погона
-носивост колица до 70 kg

083

Тоалетна колица
стандардне мере:
-висина колица 90 cm
-седишта ширине 45 cm

084

Електромоторна инвалидска колица
(са 2 акумулатора и пуњачем акумулатора)
Мере:
-висина колица 90 cm
- висина наслона 35-45 cm
- ширина седишта 43-54 cm

20550
20560
20570
20580
20590
128
12810
12820
12830
12840
12850
12860
12870

предњи точкови - пуни
задњи точкови - пумпани
папучице за стопала - подесиве
кочница
јастук за седиште
серијски производ
конструкција
седиште
наслон
предњи точкови - пуни
задњи точкови - пумпани-скидајући
папучице за стопала - склопиве
кочница

129

серијски производ

12910
12920

конструкција
седиште

12930

наслон

12940
12950
12960
12970
12980
12990
129А0
129B0
129C0
129D0
129Е0

предњи точкови - пуни
задњи точкови - пуни
кочница
папучице за стопала - подесиве
јастук за седиште
наслон за главу
пелоте за главу
сигурносни појас за груди
абдукциони клин
каишеви за колена
каишеви за стопала

207

серијски производ

20710
20720
20730
20740
20750
20760
20770
20780
20790
207А0
207B0
207C0
207D0
207Е0
083

конструкција
седиште
наслон
предњи точкови - пуни
задњи точкови - пуни
папучице за стопала - подесиве
кочница
јастук за седиште
наслон за главу
пелоте за главу
сигурносни појас за груди
абдукциони клин
каишеви за колена
каишеви за стопала
серијски производ

метал
пластифицирана тканина
пластифицирана тканина
полиуретан
полиуретан
пластика
метал/пластика
текстил
тапацирана пластика
тапацирана пластика
текстил
метал/тапацирана пластика
текстил
текстил

08310
08320
08330
08340
08350

седиште
наслон
предњи точкови - пуни
задњи точкови - пуни
ноћна посуда

пластика
пластика
полиуретан
полиуретан
пластика

084

серијски производ

08410
08420
08430
084BО
084CО
08440
08450
08460
08470

конструкција
седиште
наслон
наслон за главу
пелоте за главу
предњи точкови - пуни
задњи точкови - пумпани
ручне команде
кочница
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полиуретан
гума
пластика
метал/пластика
тканина
лаке легуре
пластифицирана тканина
пластифицирана тканина
полиуретан
гума
пластика
метал/пластика

метал
пластифицирана тканинатапацирана
пластифицирана тканинатапациран
полиуретан
полиуретан
метал/пластика
пластика
текстил
тапацирана пластика
тапацирана пластика
текстил
метал/тапацирана пластика
текстил
текстил

метал
пластифицирана тканина
пластифицирана тканина
тапацирана пластика
тапацирана пластика
полиуретан
гума
серијски производ
метал/пластика

086

папучице за стопала - подесиве
сигурносни појас за груди
каишеви за колена
каишеви за стопала
акумулатор 2 комада
пуњач акумулатора
серијски производ

08480
084DО
084ЕО
084FО
08490
084А0
086

Антидекубитус јастук за инвалидска колица

пластика
текстил
текстил
текстил
1x2
серијски производ
пнеуматски

Одржавање инвалидских колица
1. Сервис инвалидских колица ван гарантног рока
S01

Сервис инвалидских колица

2. Поправка дела на инвалидским колицима по истеку гарантног рока
Р14
Р15

Оправка кочнице
20270; 20370; 20480; 20580; 12870; 12960; 20770; 08470
Оправка командне палице код електромоторних колица 08460

Р16

Оправка мотора електромоторних колица

084

3. Замена дела на инвалидским колицима по истеку гарантног рока
А42
А43
А44
А45
А46
А47
А48
А49
А50
А51
А52
А53
А54
А55
А56
А57
А58
А63
А64

Предње пуне гуме
Предњег точка
Задње спољне гуме
Задње унутрашње гуме
Задњег точка
Виљушке предњег точка
Седишта за инвалидска колица
Наслона за инвалидска колица
Кочнице за инвалидска колица
Наслона за главу
Седишта тапацираног код инвалидских колица са
нагибом седишта до 30 степени
Пелоте
Сигурносног каиша
Инсталације на електромоторним колицима
Прекидача на управљачкој кутији за
електромоторна колица
Командне палице за електромоторна колица
Кочнице за електромоторна колица
Цеткице мотора
Замена 2 акумулатора за електромоторна колица

20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08330; 08440
20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08330; 08440
20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 12950; 20750; 08340; 08450
20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 08450
20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 12950; 20750; 08340; 08450
202; 203; 204; 205; 129; 207; 083; 084
20220; 20320; 20420; 20520; 12920; 20720; 08310; 08420
20230; 20330; 20430; 20530; 12930; 20730; 08320; 08430
20270; 20370; 20480; 20580; 12870; 12960; 20770; 08470
20290; 20390; 12990; 20790; 084Б0
12920
202А0; 203А0; 129А0; 207А0; 084C0
202B0; 202C0; 203B0; 203C0; 129B0; 129D0; 129Е0; 207B0; 207D0;
207Е0; 084Д0; 084Е0; 084F0
084
084
084
08470
084
08490

4. Сервис враћених инвалидских колица
S03

Сервис враћених инвалидских колица

5. Поправка дела на враћеним инвалидским колицима
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39
P40
P41
P42
P43

Предње пуне гуме
Предњег точка
Задње спољне гуме
Задње унутрашње гуме
Задњег точка
Виљушке предњег точка
Седишта за инвалидска колица
Наслона за инвалидска колица
Кочнице за инвалидска колица
Наслона за главу
Седишта тапацираног код инвалидских колица са
нагибом седишта до 30 степени
Пелоте
Сигурносног каиша
Инсталације на електромоторним колицима
Прекидача на управљачкој кутији за
електромоторна колица
Командне палице за електромоторна колица
Кочнице за електромоторна колица
Цеткице мотора
Рам колица

20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08440
20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08440
20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 12950; 20750; 08450
20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 08450
20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 12950; 20750; 08450
202; 203; 204; 205; 129; 207; 084
20220; 20320; 20420; 20520; 12920; 20720; 08420
20230; 20330; 20430; 20530; 12930; 20730; 08430
20270; 20370; 20480; 20580; 12870; 12960; 20770; 08470
20290; 20390; 12990; 20790; 084Б0
12920
202А0; 203А0; 129А0; 207А0; 084C0
202B0; 202C0; 203B0; 203C0; 129B0; 129D0; 129Е0; 207B0; 207D0;
207Е0; 084Д0; 084Е0; 084F0
084
084
084
08470
084
20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08440

6. Замена дела на враћеним инвалидским колицима
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А74
A75
А76
А77
А78
А79
А80
А81
А82
А83
А84
А85
А86
А87
А88
А89
А90
А91
А92
А93

Предње пуне гуме
Предњег точка
Задње спољне гуме
Задње унутрашње гуме
Задњег точка
Виљушке предњег точка
Седишта за инвалидска колица
Наслона за инвалидска колица
Кочнице за инвалидска колица
Наслона за главу
Седишта тапацираног код инвалидских колица са
нагибом седишта до 30 степени
Пелоте
Сигурносног каиша
Инсталације на електромоторним колицима
Прекидача на управљачкој кутији за
електромоторна колица
Командне палице за електромоторна колица
Кочнице за електромоторна колица
Цеткице мотора
Замена 2 акумулатора за електромоторна колица
Рам колица

20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08440
20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08440
20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 12950; 20750; 08450
20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 08450
20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 12950; 20750; 08450
202; 203; 204; 205; 129; 207; 084
20220; 20320; 20420; 20520; 12920; 20720; 08420
20230; 20330; 20430; 20530; 12930; 20730; 08430
20270; 20370; 20480; 20580; 12870; 12960; 20770; 08470
20290; 20390; 12990; 20790; 084Б0
12920
202А0; 203А0; 129А0; 207А0; 084C0
202B0; 202C0; 203B0; 203C0; 129B0; 129D0; 129Е0; 207B0; 207D0;
207Е0; 084Д0; 084Е0; 084F0
084
084
084
08470
084
08490
20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08440

Помоћна помагала за олакшавање кретања
087

Дрвене потпазушне штаке на подешавање

089

Метални штап за ходање са три или четири тачке
ослонца

090

Метални ортопедски штап са кривином

091

Сталак за ходање (ходалица) са четири ноге

131

Сталак за ходање (ходалица) са четири точка и
потпазушним ослонцем
Сталак за ходање (ходалица) са два точка и две ноге
Металне подлакатне штаке

132
190

08712
08722

серијски производ на подешавање
еластична гума

дрво - 2 x 1
гума - 2х1

08911
08912
08921
08922

серијски производ - три ноге
серијски производ - четири ноге
еластична гума
еластична гума

1x1
1x1
3x1
4x1

09010
09020
09110
09120
131

серијски производ
еластична гума
серијски производ - 4 ноге
еластична гума
серијски производ - 4 точка и
потпазушни ослонци
серијски производ - 2 точка и 2 ноге
серијски производ
еластична гума

метал -1 x 1
гума - 1 x 1
метал
гуме- 4 x 1
метал

132
19010
19020

метал
метал - 2 x 1
гума- 2 x 1

Остала помоћна помагала
093
094
095

Болнички кревет са трепезом
Собна дизалица
Антидекубитус душек

208
135

Појас за феморалну или ингвиналну килу (једнострани 20810
или обострани)
20820
Појас за трбушну килу
135

097

Ендотрахеална канила метална (2 комада)

188
098

серијски производ
серијски производ
серијски производ
серијски производ - једнострани
серијски производ - обострани
серијски производ

метал
готов производ
полиуретан са саће
профилом
кожа-текстил
кожа-текстил
кожа-текстил

097

серијски производ

метал – 2х1

Ендотрахеална канила пластична (2 комада)

188

серијски производ

пластика – 2х1

Електрични инхалатор са маском

09810

серијски производ
маска
серијски производ

електрични
пластика
Радни притисак већи или
једнак 1,4 бара.
Пластика, метал, силикон.
1х1

093
094
095

Санитарне справе

09820
227

црево за инхалатор – серијски
производ
наставак за уста - серијски производ

22710
22720

9

1х1

227

Инхалатор, компресорски

22730

распршивач - серијски производ

22740
22750

филтер - серијски производ
маска за лице – серијски производ

Са две дизне и излазом
аеросола у минуту по дизни
већим од 585 mg/min,
односно 445 mg/min;
средњим пречником честица
max 3,0 µm, односно 2,3 µm
и процентом честица
аеросола мањих од 5 µm
најмање 70%, односно 80%
1х1
силикон

Концентратор кисеоника протока 5 l/min (кисеонички концентратор)
серијски производ

099

серијски производ са прот. кисеоника
5 l/min
Концентратор кисеоника протока 5 l/min
09920
црево за довод кисеоника
(кисеонички концентратор)
09930
филтер за кисеоник - серијски
производ
09940
биназална сонда (потрошни
материјал)
Одржавање концентратора кисеоника протока 5 l/min
(кисеонички концентратор)
09910

099

1x1
пластика
1x1
пластика

1.Сервис концентратора кисеоника протока 5 l/min (кисеонички концентратор) ван гарантног рока
S04

Сервис концентратора кисеоника једном годишње

2.Замена дела концентратора кисеоника протока 5 l/min (кисеонички концентратор) по истеку гарантног рока
А65
А66

Замена филтера на концентратору кисеоника
Замена црева за довод кисеоника на пет година

09930
09920

3. Сервис враћеног концентратора кисеоника протока 5 l/min (кисеонички концентратор)
S05
Сервис враћеног концентратора кисеоника
4. Замена дела на враћеном концентратору кисеоника протока 5 l/min (кисеонички концентратор)
A94
А95
А96
А97
А98
А99
А100
А101
А102
А103
А104
А105
А106
А107
А108
А109
А110
А111
А112
А113
А114
А115
А116

Замена филтера на концентратору кисеоника
09930
Замена црева за довод кисеоника
09920
Замена молекуларног сита
09941
Замена компресора
09942
Замена сета за репарацију компресора
09943
Замена buzzer аларма
09944
Замена управачке плоче
09945
Замена О2 мониторинг плоче
09946
Замена пригушивача
09947
Замена кондензатора
09948
Замена осигурача
09949
Замена вентилатора
09950
Замена бројчаника
09951
Замена мрежног кабла
09952
Замена мрежног прекидача
09953
Замена блок вентила
09954
Замена шпулна вентила
09955
Замена flowmetra
09956
Замена регулатора
09957
Замена резервоара
09958
Замена батерија
09959
Замена прекидача (ниског притиска, високог притиска, 09960
температурни прекидач)
Замена резонатора
09961

Портабилни-преносни концентратор кисеоника протока до 3 l/min
222

Портабилни-преносни концентратор кисеоника
протока до 3 l/min

222

серијски производ

1x1

Вентилатор за механичку вентилацију у кућним условима
211

серијски производ

21110

серијски производ за механичку
вентилацију
филтер за вентилатор – серијски
производ
маска за вентилатор – серијски
производ

21120
211

Вентилатор за механичку вентилацију у кућним
условима

21130

10

1х1
1x1
1х1

21140

батерија за вентилатор (потрошни
материјал)

21150

турбина/мотор за вентилатор –
серијски производ

1x1

Одржавање вентилатора за механичку вентилацију у кућним условима
1.Сервис вентилатора за механичку вентилацију у кућним условима по истеку гарантног рока
S06

Сервис вентилатора за механичку вентилацију у кућним условима једном годишње

2.Замена дела вентилатора за механичку вентилацију у кућним условима по истеку гарантног рока
А73
А70
А71
А72

Замена филтера на вентилатору за механичку
вентилацију у кућним условима на годину дана
Замена маске за вентилатор за механичку вентилацију у
кућним условима, на годину дана
Замена батерије на вентилатору за механичку
вентилацију у кућним условима, на три године, најмање
Замена турбине/мотора на вентилатору за механичку
вентилацију у кућним условима, на 20.000 радних сати,
најмање

21120
21130
21140
21150

3. Сервис враћеног вентилатора за механичку вентилацију у кућним условима
S07

Сервис враћеног вентилатора за механичку вентилацију у кућним условима

4. Замена дела на враћеном вентилатору за механичку вентилацију у кућним условима
А117
А118
А119
А120
А121
А122
А123
А124
А125
А126
А127
А128
А129
А130
А131
А132
А133
А134
А135

Замена филтера (црни и бели филтер)
Замена маске
Замена интерне батерије
Замена турбине – комплет са мембраном
Замена предњег дела кућишта
Замена носача филтера
Замена комплета црева
Замена пене за доњи део кућишта
Замена комплетних каблова
Замена кабла за уземљење
Замена комплета батерија
Замена CPU плоче
Замена вентилатора за унутрашње хлађење
Замена задњег поклопца (излаз ваздуха за пацијента)
Замена зујалице са каблом
Замена PSU плоче
Замена комлета брава задњег поклопца
Замена PGC плоча
Замена пацијент црева

21120
21130
21140
21150
21164
21165
21166
21167
21168
21169
21170
21171
21172
21173
21174
21175
21176
21177
21178

Вентилатор за механичку вентилацију у кућним условима – 24 сата

215

215

серијски производ

21510

серијски производ за механичку вентилацију
– 24 h
филтер за вентилатор 24 h – серијски
производ
маска за вентилатор 24 h – серијски производ
батерија за вентилатор – 24 h (потрошни
материјал)
турбина/мотор за вентилатор 24 h – серијски
производ

Вентилатор за механичку вентилацију у кућним 21520
условима – 24 сата
21530
21540
21550

Одржавање вентилатора за механичку вентилацију у кућним условима – 24 h
1. Сервис вентилатора за механичку вентилацију у кућним условима – 24 h по истеку гарантног рока
S08

Сервис вентилатора за механичку вентилацију у кућним условима – 24 h једном годишње

2.Замена дела вентилатора за механичку вентилацију у кућним условима – 24 h по истеку гарантног рока
A136
A137
A138

A139

Замена филтера на вентилатору за механичку
вентилацију у кућним условима – 24 h, на годину дана
Замена маске на вентилатору за механичку вентилацију
у кућним условима – 24 h, на годину дана
Замена батерије на вентилатору за механичку
вентилацију у кућним условима – 24 h, на три године,
најмање
Замена турбине/мотора на вентилатору за механичку
вентилацију у кућним условима – 24 h, на 20.000
радних сати, најмање

21520
21530
21540

21550

3. Сервис враћеног вентилатора за механичку вентилацију у кућним условима – 24 h по истеку гарантног рока
S09

Сервис враћеног вентилатора за механичку вентилацију у кућним условима – 24 h

11

1х1
1x1
1х1
1x1

4. Замена дела на враћеном вентилатору за механичку вентилацију у кућним условима – 24 h
A140
А141
А142
А143
А144
А145
А146
А147
А148
А149
А150
А151
А152
А153
А154
А155
А156
А157
А158

100

Замена филтера (црни и бели филтер)
Замена маске
Замена интерне батерије
Замена турбине – комплет са мембраном
Замена предњег дела кућишта
Замена носача филтера
Замена кабла за уземљење
Замена комплета батерија
Замена CPU плоче
Замена вентилатора за унутрашње хлађење
Замена зујалице са каблом
Замена PSU плоче
Замена пацијент црева
Замена комплета црева
Замена пене за доњи део кућишта
Замена комплетнихх каблова
Замена задњег поклопца (излаз ваздуха за пацијента)
Замена комплета брава задњег поклопца
Замена PGC плоча

Диск подлога са кесама за илеостому

21520
21530
21540
21550
21564
21565
21566
21567
21568
21569
21570
21571
21572
21573
21574
21575
21576
21577
21578
10010

1 x 10 ком.

13810
13910
13920

диск подлога - серијски производ
(месечно)
кесе за илеостому - серијски производ
(месечно)
диск подлога - серијски производ
(месечно)
кесе за илеостому - серијски производ
(месечно)
серијски производ
диск подлога - серијски производ
(месечно)
кесе за колостому - серијски производ
(месечно)
диск подлога - серијски производ
(месечно)
кесе за колостому - серијски производ
(месечно)
серијски производ
диск подлога - серијски производ
кесе за уростому - серијски производ

14010
22010
14110
14210

серијски производ
серијски производ
серијски производ
серијски производ

1 x 30 ком.
1x1
1 x 30 грама
1 x 60 грама
узраста до 5 година 8 комада
месечно; узраста преко 5 до
10 година 10 комада
месечно; узраста преко 10 до
16 година 12 комада
месечно; узраста преко 16
година 14 комада месечно,
димензија 20 x 50 цм
до три комадa, 10m
до три комада ,10m
до два комада, 1 0m
један комад, 10m

10020
10030
10040

136

Самолепљиви једноделни комплет за илеостому

137

Диск подлога са кесама за колостому

13610
13710
13720
13730
13740

до 60 ком.
1х15 ком.
до 45 ком.
1 x 30 ком.
1 x 10 ком.
до 60 ком.
1 x 15 ком.
до 45 ком.

138

Самолепљиви једноделни комплет за колостому

139
140
220
141
142

Диск подлога са кесама за уростому
Самолепљиви једноделни комплет за уростому
Спреј за негу стоме
Крема за негу стоме
Паста за испуне ожиљних неравнина

193

Силиконски упијајући фластер

19310

серијски производ

Тубуларни еластични завој (Tubifast)

22310
22320
22330
22340
22410

серијски производ –црвени, месечно
серијски производ – зелени, месечно
серијски производ – плави, месечно
серијски производ – жути,
месечно
серијски производ, месечно

22420

серијски производ, месечно

до 80 комада, 6cmx4m

22430

серијски производ, месечно

до 80 комада, 8cmx4m

22440

серијски производ, месечно

до 80 комада, 10cmx4m

22450

серијски производ, месечно

до 80 комада, 12cmx4m

143

серијски производ

10111

урин катетер – силикон (количина за
три месеца)

223

224

143

Еластични памучни завој (Hartmann)

Трбушни еластични појас са отвором за стому

12

1 x 30 ком.
1 x 10 ком.
до 30 ком.

до 80 комада, 4cmx4m

1 x 2 ком.

101

Стални - Фоли (Фолеу) урин катетер са урин кесама са
испустом

урин катетер - латекс (количина за
месец дана)
урин кесе – пластика (количина за
месец дана)
урин кесе – пластика (количина за три
месеца)
ПВЦ катетер - серијски производ
лумбрификовани катетер - серијски
производ

10112
10120
10130

144

Урин катетер за једнократну употребу: (без урин кеса)

14411
14412

Уринарни кондом са урин кесама са испустом

14520

10210

10211

102

1 x 10 ком.
1х30 ком.
до 60 ком. месечно
до 60 ком. месечно

уринарни кондом - серијски производ 1х30 ком.
урин кесе - пластика
1х15 ком.
До 60 ком. месечно;
моћ упијања најмање 500 g
према
MDS
1/93
сертификату;
Брзина
упијања минимално 4 ml/s
серијски производ - мале (од 11 допрема
MDS
1/93
25kg)
сертификату.Испуштање
течности максимално 2 g
према
MDS
1/93
сертификату.
Анатомски
облик. Индикатор влажности
До 60 ком. месечно;
моћ упијања најмање 500 g
према
MDS
1/93
серијски производ - мале (од 15 до
сертификату;
Брзина
30kg)
упијања минимално 4 ml/s
према
MDS
1/93
сертификату.Испуштање
течности максимално 2 g
према
MDS
1/93
сертификату.
Анатомски
облик. Индикатор влажности
До 60 ком. месечно;
-моћ упијања најмање 700 g
према MDS 1/93
серијски производ - мале (од 30 до
сертификату; Брзина
40kg)
упијања минимално 4 ml/s
према MDS 1/93
сертификату. Испуштање
течности максимално 2 g
према MDS 1/93
сертификату. Анатомски
облик. Индикатор влажности
До 60 ком. месечно;
-моћ упијања најмање 900 g
према MDS 1/93
серијски производ - средње (од 40 до сертификату; Брзина
70kg)
упијања минимално 4 ml/s
према MDS 1/93
сертификату. Испуштање
течности максимално 2 g
према MDS 1/93
сертификату. Анатомски
облик. Индикатор влажности
До 60 ком. месечно;
-моћ упијања најмање 1100
према MDS 1/93
серијски производ - велике (преко
сертификату. Брзина
70kg)
упијања минимално 4 ml/s
према MDS 1/93
сертификату. Испуштање
течности максимално 2 g
према MDS 1/93
сертификату. Анатомски
облик. Индикатор влажности

14510
145

1 x 3 ком.

Пелене

10212

10213

10214

13

серијски производ - екстравелике
(преко 100kg)

10215

Серијски производ
212

Улошци за инконтиненцију

21210

214

Хиподермална игла

21410

146

Пен шприц

147

Игле за пен шприц

148

Урин тест траке за окуларно очитавање шећера и
ацетона у урину

146
14730
14710
14720
14750
14810

серијски производ - 21G; 0,8x38mm
(месечно)
серијски ппроизвод
серијски производ (месечно)
серијски производ (месечно)
серијски производ (месечно)
серијски производ (месечно)
серијски производ (количина за три
месеца)
серијски - производ (количина за шест
месеци)
серијски производ
серијски производ

14820
149
216

150

Апарат за самоконтролу нивоа шећера у крви
Апарат за самоконтролу нивоа шећера у крви са
говорним софтвером

Тест траке за апарат (са или без ланцета)

149
216

1х1
30-150 ком.
30 ком.
60 ком.
до 30 ком.
50 ком.
50 ком.
1х1
1х1
150 ком.
100 ком.
50 ком.
50 ком.

21710

серијски производ – траке (месечно)
серијски производ – траке (месечно)
серијски производ – траке (месечно)
серијски производ – траке (количина
за три месеца)
серијски производ – ланцете (месечно)
уметак за аутоматску ланцету
(ланцетар)
серијски производ – траке (месечно)

21720

серијски производ – траке (месечно)

100 ком.

21730
21740

50 ком.
50 ком.

10410
15210

серијски производ – траке (месечно)
серијски производ – траке (количина
за три месеца)
серијски производ – ланцете (месечно)
Уметак за аутоматску ланцету
(ланцетар)
серијски производ
катетери – серијски производ

15220

шприцеви – серијски производ

1х10 (месечно)

15010
15020
15030
15040
15021
15022

217

До 60 ком. месечно;
-моћ упијања најмање
1100 према MDS 1/93
сертификату. Брзина
упијања минимално 4 ml/s
према MDS 1/93
сертификату. Испуштање
течности максимално 2 g
према MDS 1/93
сертификату. Анатомски
облик. Индикатор
влажности
до 60 ком. месечно; Моћ
упијања за жене минимално
500 g, за мушкарце
минимално 250 g према
MDS 1/93 сертификату.
Брзина упијања минимално 4
ml/s према MDS 1/93
сертификату. Испуштање
течности максимално 2 g
према MDS 1/93
сертификату. Анатомски
облик. Индикатор
влажности.
до 400 ком.

50-150 ком.
до 30 ком.
150 ком.

Тест траке за апарат (са или без ланцета) за апарат за
мерење нивоа шећера у крви са говорним софтвером

21721
21722
104

Спољна портабилна инсулинска пумпа

152

Потрошни материјал за спољну портабилну инсулинску
пумпу

50-150 ком.
до 30 ком.
1х1
1х10 (месечно)

Апарат за очитавање континуираног мерења нивоа 228
шећера

серијски производ

1х1

228

Трансмитер за очитавање континуираног мерења нивоа 229
шећера

серијски производ

1х1

229

230

серијски производ

1х1

14

230

Сензор за очитавање континуираног мерења нивоа 23010
шећера
23020

серијски производ (месечно)
серијски производ (месечно)

1x1 (осигурано лице узраста
до 18 година живота)
1х1 (осигурано лице старије
од 18 година живота)

4. Очна помагала
Шифра

Назив помагала

1

2

105

Рам за наочаре

154

Пластична стакла за корекцију вида (органска)

155

Лентикуларна стакла

156
106

Призма - фолија
Телескопске наочаре - наочаре са специјалним
системом сочива
Тврда контактна сочива
Гаспермеабилна (гаспропустљива) контактна сочива
Мека контактна сочива
Терапеутска контактна сочива
Пуна (потпуна) очна протеза
Љуспаста очна протеза
Привремена, прва протеза за формирање очне дупље

107
157
158
159
108
160
161

Шифра
дела
или
помагал
а
3

Технички елементи
Делови
4.1
серијски производ са крилцима оквира - ојачан
до ±2Д
преко ±2Д - ±5Д
±5Д - ±8Д
±8Д - ±10Д
±10Д - ±12Д
±12Д - +14Д
±14Д - ±16Д
до ±2Д/2
±2Д - ±5Д/2
±5Д - +8Д/2
±8Д - ±10Д/2
±10Д - ±12Д/2
±12Д - ±14Д/2
±14 - ±16Д/2
до ±2Д/4
±2Д - ±5Д/4
±5Д-±8Д/4
±8Д - ±10Д/4
±10Д -±12Д/4
+12Д - ±14Д/4
±14Д - +16Д/4

пластика/метал
пластика
пластика
пластика
пластика
пластика
пластика
пластика
торус пластика
торус пластика
торус пластика
торус пластика
торус пластика
торус пластика
торус пластика
торус пластика
торус пластика
торус пластика
торус пластика
торус пластика
торус пластика
торус пластика

15511
15512
15513
15521
15522
15523
15531
15532
15541
15542

±8Д - ±13Д
±13Д - ±20Д
±20Д - ±30Д
+8Д - +13Д/4
+ 13Д - +18Д/4
преко ± 18Д/4
+8Д - +13Д
±13Д - ±18Д
±8Д - +13Д/4
±13Д - ±18Д/4

пластика
пластика
пластика
торус стекло
торус стакло
торус стакло
сферна пластична
сферна пластична
торус пластична
торус пластична

156
106

серијски производ
серијски производ

фолија на стаклу без диоптрије
систем сочива

107
157
158
159
108
160
161

серијски производ
серијски производ
серијски производ
серијски производ
индивидуална израда
индивидуална израда
индивидуална израда

силикон - 2 x 1
пластика - 2 x 1
желатин - 2 x 1
желатин - 2 x 1
акрилат
акрилат
акрилат

1. Сервисирање очних протеза ван гарантног рока
Полирање очних протеза једанпут годишње

4.2

105
15411
15412
15413
15414
15415
15417
15416
15421
15422
15423
15424
15425
15426
15427
15431
15432
15433
15434
15435
15436
15437

Одржавање очних помагала

S02

Стандард

10811; 10812; 10813

Тифлотехничка помагала
109

Брајева писаћа машина

109 серијски производ

162

Репродуктор

162 серијски производ

15

163

Брајев сат за слепе џепни

163 џепни сат - серијски производ

Сат са казаљкама са
заштитним поклопцем,
тактилним (рељефним)
ознакама
Сат са казаљкама са
заштитним поклопцем,
тактилним (рељефним)
ознакама

182

Брајев сат за слепе ручни

182 ручни сат - серијски производ

164
165
183

Наочаре са тамним стаклима од пластичне масе
Бели штап за слепе
Ултразвучни штап

164 серијски производ
165 серијски производ на расклапање
183 серијски производ

189

Говорни софтвер за српски језик за слепа лица

189 серијски производ

226

Дејзи плејер

226 серијски производ

пластика
метал

Дигитални уређај са звучном и
говорном подршком

помагла магала

5. Слушна помагала
Шифра

Назив помагала

1

Шифра дела
или
помагала

Делови

Стандард

3

4.1

4.2

2

Технички елементи

167

Слушни апарат уграђен у наочаре за коштану
спроводљивост

167

апарат - серијски производ

186

Слушни апарат уграђен на рајф за коштану
спроводљивост

186

апарат - серијски производ

187

Индивидуални уметак (олива) за ушни канал

187
185

185

Специјалне батерије за заушни процесор

уметак
серијски производ према врсти заушног
процесора

18510

индивидуална израда по мери
месечно замена (на 3 дана: 30
ком.; на 4 дана: 21 ком.; на 5
дана: 18 ком.)
пуњиве батерије

213

Заушни процесор за кохлеарни имплант

213

серијски производ према врсти заушног
процесора 2 ком. годишње
серијски производ

231

Аудиопроцесор

231

серијски производ

1х1

19111

апарат за оштећење слуха од 40-70 ДБ са
уметком, цевчицом и батеријама
апарат за оштећење слуха од 71-90 ДБ са
уметком, цевчицом и батеријама

2x1

апарат за оштећење слуха преко 90 ДБ са
уметком, цевчицом и батеријама
апарат за оштећење слуха од 40-70 ДБ са
уметком, цевчицом и батеријама
апарат за оштећење слуха од 71-90 ДБ са
уметком, цевчицом и батеријама
апарат за оштећење слуха преко 90 ДБ са
уметком, цевчицом и батеријама
апарат за оштећење слуха од 40-65 ДБ са
уметком, цевчицом и батеријама
апарат за оштећење слуха од 66-90 ДБ са
уметком, цевчицом и батеријама
апарат за оштећење слуха преко 90 ДБ са
уметком, цевчицом и батеријама

2x1

191

Заушни слушни апарат (иза уха) - дигитални за децу
до 18 година (са најмање 4 канала независног
појачања и минимално 2 програма)

19112

19113
19114
19115
19116
19211

192

Заушни слушни апарат (иза уха) - базни дигитални за
19212
лица старија од 18 година (са најмање 2 канала
независног појачања)
19213

Одржавање слушних помагала
1. Замена дела слушног помагала после гарантног рока
А67

Замена индивидуалног уметка за ушни канал

187

16

2x1

1x1
1x1
1x1
1x1
1x1
1x1

6. Помагала за омогућавање гласа и говора
Шифра

Назив помагала

218

Електроларингс – Апарат за омогућавање гласа и
говора (са две батерије и пињачем за батерије)

Додатaк за туширање

225

Адхезив

Делови

Стандард

4.1

4.2

11110

помагало за гласни говор – серијски
производ

1х1

11120

акумулаторска батерија (2 ком.)

1х2

11130

пуњач акумулатора – серијски производ

1х1

21810

серијски призвод – овлаживач ваздуха –
1х1
измењивач влажности и топлоте - паковање
од 30 комада

21910

серијски производ - додатaк за туширање

1х1

22510

серијски производ

1х1

Овлаживач ваздуха – измењивач влажности и
топлоте

219

Технички елементи

3

2

1

111

Шифра дела
или
помагала

Одржавање помагала за омогућавање гласа и говора
1. Замена дела помагала за омогућавање гласа и говора после гарантног рока
А68

Замена батерија (2 ком.) на 2 године

11120

7. Стоматолошке надокнаде
112

Парцијална акрилатна протеза са базом до 10 зуба

11213

индивидуална израда протезе горње вилице акрилат; жица/метал; акрилатни
по мери од 10 зуба
зуби

индивидуална израда протезе доње по мери
до 10 зуба
16813
индивидуална израда протезе горње вилице
преко 10 зуба по мери
168
Парцијална акрилатна протеза са базом преко 10 зуба
16814
индивидуална израда протезе доње по мери
преко 10 зуба
169
Тотална протеза за горњу вилицу
169
индивидуална израда тоталне протезе по
мери за горњу вилицу
170
Тотална протеза за доњу вилицу
170
индивидуална израда тоталне протезе по
мери за доњу вилицу
113
Активни покретни ортодонтски апарат
113
индивидуална израда по мери
171
Функционални ортодонтски апарат
171
индивидуална израда по мери
194
Вестибуларна плоча
194
индивидуална израда по мери
195
Делерова маска
195
серијски производ
Стоматолошке надокнаде код урођених или стечених аномалија орофацијалног система
11214

акрилат; жица/метал; акрилатни
зуби
акрилат; жица/метал; акрилатни
зуби
акрилат; жица/метал; акрилатни
зуби
акрилат; акрилатни зуби
акрилат; акрилатни зуби
акрилат; жица/метал; шраф
акрилат; жица/метал; шраф
акрилат; жица/метал
метал/пластика

196

серијски производ

метал

197

серијски производ

метал

114

Фиксни ортодонтски апарат у оквиру
преоперативног и постоперативног третмана код
особа са урођеним и теже стеченим деформацијама
лица и вилица
Фиксни ортодонтски апарат у оквиру
преоперативног и постоперативног третмана са
оперисаним расцепима усне, алвеоларног гребена и
непца
Тотална протеза за горњу вилицу

114

акрилат; акрилатни зуби

172

Тотална протеза за доњу вилицу

172

173

Парцијална акрилатна протеза

173

индивидуална израда тоталне протезе по
мери за горњу вилицу
индивидуална израда тоталне протезе по
мери за доњу вилицу
индивидуална израда по мери

174

Стимулатор

174

индивидуална израда по мери

175

Обтуратор протезе за урођене аномалије

175

индивидуална израда по мери

196

197

17

акрилат; акрилатни зуби
акрилат; жица/метал; акрилатни
зуби
акрилат; жица/метал
акрилат; жица/метал; акрилатни
зуби

176

Привремена обтуратор протеза

176

индивидуална израда по мери

177

Дефинитивна обтуратор протеза

177

индивидуална израда по мери

Одржавање стоматолошких надокнада
1. Поправка стоматолошких надокнада по истеку гарантног рока
Р17
Р18
Р19
Р20
Р21
Р22
Р23
Р24
Р25

Лепљење испалог зуба у горњој мобилној
11221; 16813
парцијалној акрилатној протези
Лепљење испалог зуба у доњој мобилној парцијалној 11222; 16814
акрилатној протези
Лепљење поломљене базе горње мобилне парцијалне
акрилатне протезе
Лепљење поломљене базе доње мобилне парцијалне
акрилатне протезе
Лепљење испалог зуба у горњој мобилној тоталној
протези
Лепљење испалог зуба у доњој мобилној тоталној
протези
Лепљење поломљене базе горње мобилне тоталне
протезе
Лепљење поломљене базе доње мобилне тоталне
протезе
Репаратура ортодонског апарата са отиском

11221; 16811
11212; 16812
16920
17020
16910
17010
113; 171

18

акрилат; жица/метал; акрилатни
зуби
акрилат: жица/метал; акрилатни
зуби

