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Pripomočki za stojo, hojo in sedenje

Različni modeli in barve:
•za odrasle in otroke
•standardne ali 
 podpazdušne
•nastavljiva višina
•dober oprijem
•svetlobni odbojniki
•nedrseči natiki
•ergonomski ročaj

BERGLA - 1 KOM
Zdravstveno stanje:

Pareza. Ankiloza ali kontraktura velikega 
sklepa spodnje okončine.

Trajnostna doba:
12 mesecev do 18 let, 36 mesecev po 18. letu

šifra ZZZS:1203120501
Pripomoček se izdaja

BERGLA - PAR
Zdravstveno stanje:

Pareza. Ankiloza ali kontraktura velikega 
sklepa spodnje okončine.

Trajnostna doba:
12 mesecev do 18 let, 36 mesecev po 18. letu

šifra ZZZS: 1203120502
Pripomoček se izdaja

Fotografije so simbolne
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Različni modeli:
•nastavljiva višina opore

•standardni ali podlaketni ročaj
•nedrseči natiki

Pripomočki za stojo, hojo in sedenje

TRINOŽNA PALICA ZA OPORO
Zdravstveno stanje:
Pareza. Ankiloza ali kontraktura velikega sklepa 
spodnje okončine.

Trajnostna doba: 36 mesecev

šifra ZZZS: 1203150510
Pripomoček se izdaja

ŠTIRINOŽNA PALICA ZA OPORO
Zdravstveno stanje: 
Pareza. Ankiloza ali kontraktura 
velikega sklepa spodnje okončine.

Trajnostna doba: 36 mesecev

šifra ZZZS: 1203180511
Pripomoček se izdaja

Fotografije so simbolne
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Pripomočki za stojo, hojo in sedenje

Za izposojo različni modeli:
•za odrasle ali otroke 
•fiksne ali recipročne
•zložljive in zelo lahke

•nastavljiva višina
•mehki ročaji za dober oprijem

HODULJA NAVADNA
Zdravstveno stanje:
Pareza enega ali obeh 
spodnjih udov. 
Amputacija spodnjih udov, 
hoja s protezami je otežkočena.

Trajnostna doba: 36 mesecev

šifra ZZZS:1206030512
Pripomoček se izposoja

Fotografije so simbolne
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Pripomočki za stojo, hojo in sedenje

HODULJA - S KOLESI
Zdravstveno stanje:
 Pareza enega ali obeh spodnjih 
udov. 
Amputacija spodnjih udov, 
hoja s protezami je otežkočena. 

Trajnostna doba: 36 mesecev

šifra ZZZS: 1206060513
Pripomoček se izposoja

Fotografije so simbolne

Hodulje na štiri kolesa 
– rolatorji
•zložljive 
•nastavljiva višina
•možnost košarice, sedeža, 

varovala za hrbet, pladnja
•dvojni sistem zavor

Hodulje na štiri kolesa 
(fiksna ali vrtljiva)
•možnost povišanja
•možnost podlaketne opore
•možnost mizice ali sedeža
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Pripomočki za stojo, hojo in sedenje

Hodulje na dve kolesi (fiksni ali vrtljivi)
•zložljive 
•nastavljiva višina
•možnost podlaketne opore za roke

Fotografije so simbolne

Navadne hodulje
•na dve kolesi (fiksni ali vrtljivi)

•na štiri kolesa 
•lahke, zložljive
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Velika izbira različnih 
modelov in barv:

•veliko različnih širin sedežev
•odstranljivi in odmični 

nasloni za roke
•odstranljivi in 

odmični podnožniki
•zavore

•enostavno zložljivi
•lahki in stabilni

•možnost dodatkov 
(regulacijski podnožniki, 

varnostna kolesa, 
mizica, pas) 

VOZIČEK NA  ROČNI POGON 
STANDARDNI
Zdravstveno stanje:
Začasna funkcijska prizadetost hoje ali če je 
pripomoček zaradi zdravstvenega stanja in 
posledične nezmožnosti hoje zavarovani 
osebi potreben krajši čas, 
kot je trajnostna doba pripomočka.

Trajnostna doba: 
36 mesecev - zavarovane osebe, 
ki so v delovnem razmerju ali 
opravljajo samostojno dejavnost, 
se redno šolajo oziroma so na 
rehabilitaciji.  
60 mesecev - ostali 

šifra ZZZS:1221030504
Pripomoček se
izposoja

Pripomočki za stojo, hojo in sedenje

Fotografija je simbolna



11

Lastnosti:
•različne sedežne širine
•zelo lahek in zložljiv za enostaven transport
•možnost prilagoditve po želji uporabnika
•izbirate lahko med različnimi barvami ogrodja
•različni dodatki (mizice, varnostna kolesa, pas, ...)

VOZIČEK NA ROČNI POGON ZA OTROKE 
STANDARDNI
Zdravstveno stanje:

Začasna funkcijska prizadetost hoje ali če je pripomoček zaradi 
zdravstvenega stanja in posledične nezmožnosti hoje 

zavarovani osebi potreben krajši čas, kot je trajnostna doba pripomočka.

Trajnostna doba: 
36 mesecev - zavarovane osebe, 

ki so v delovnem razmerju ali opravljajo samostojno dejavnost, 
se redno šolajo oziroma so na rehabilitaciji 

60 mesecev - ostali 

šifra ZZZS: 1221060540
Pripomoček se izposoja

Pripomočki za stojo, hojo in sedenje

Fotografija je simbolna
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BLAZINA ZA  SEDEŽ
Zdravstveno stanje:

Grozeči dekubitus.

Trajnostna doba: 36 mesecev

šifra ZZZS: 0333030802
Pripomoček se izdaja

ROKAVICE ZA POGANJANJE 
VOZIČKA (1 PAR)

Pogoj: odobren voziček.

Trajnostna doba: 2 meseca

šifra ZZZS: 0906151401
Pripomoček se izdaja

Velika izbira različnih modelov:
•zračne, spominska pena, gel, silikon
•različne dimenzije in višine
•v kompletu s prevleko

Fotografija je simbolna

Pripomočki za stojo, hojo in sedenje
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Pripomočki za stojo, hojo in sedenje

BLAZINA ZA  SEDEŽ ZAHTEVNEJŠA
Trajnostna doba: 36 mesecev

Šifra ZZZS: 0333120805 
Pripomoček se izdaja z odločbo imenovanega zdravnika.

Fotografije so simbolne

Lastnosti blazin:
•spominska pena
•zračne z 1, 2 ali 4 ventili
•različne višine blazin
•v kompletu s prevleko

BLAZINA ZA SEDEŽ ZELO ZAHTEVNA
Trajnostna doba: 36 mesecev

Šifra ZZZS: 0333120806 
Pripomoček se izdaja z odločbo imenovanega zdravnika.
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Pripomočki za stojo, hojo in sedenje

VOZIČEK NA ROČNI POGON AKTIVNI
Zdravstveno stanje: 
Amputacija obeh spodnjih udov nad kolenom ali amputacija 
obeh spodnjih udov pod kolenom in je aplikacija protez 
kontraindicirana. Amputacija enega spodnjega uda, ko 
zaradi napredovanja bolezni na drugi nogi ni mogoče 
napraviti proteze in omogočiti hojo. Popolnoma ohromela 
spodnja uda. Motorične motnje, ki onemogočajo hojo. 
Amputacija enega zgornjega in spodnjega  uda. Težki 
deformativni in vnetni procesi na velikih sklepih spodnjih 
udov ali težke posledice politravm na teh sklepih s 
kontrakturami. Popolno hrom zgornji in spodnji ud na isti 
strani, hoja pa ni možna zaradi drugih bolezni ali drugih 
medicinskih razlogov. Eksartikulacija v kolku z zasevki 
novotvorb v spodnjih udih.

Šifra ZZZS: 1221030505
Trajnostna doba: 36 mesecev - zavarovane osebe, ki so v 
delovnem razmerju ali opravljajo samostojno dejavnost, se 
redno šolajo oziroma so na rehabilitaciji, 60 mesecev - ostali 

Pripomoček se izdaja z odločbo imenovanega zdravnika.Fotografija je simbolna

Vozički se izdelajo po naročilu in skladno s testnim listom! 
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Pripomočki za stojo, hojo in sedenje

DODATKI ZA INVALIDSKE VOZIČKE

NASLON ZA GLAVO 
Šifra ZZZS: 0000000541

PAS ZA TELO
Šifra ZZZS: 0000000542

PAS ZA TELO V OBLIKI ČRKE H
Šifra ZZZS: 0000000543

PAS ZA UDE
Šifra ZZZS: 0000000544

STRANSKA OPORA ZA TRUP
Šifra ZZZS: 0000000545

STRANSKA OPORA 
ZA MEDENICO
Šifra ZZZS: 0000000546

MIZICA
Šifra ZZZS: 0000000547

ABDUKCIJSKA ZAGOZDA
Šifra ZZZS: 0000000548

ABDUKCIJSKE HLAČKE
Šifra ZZZS: 0000000549

BLAZINA Z ABDUKCIJSKO ZAGOZDO
Šifra ZZZS: 0000000550

Zdravstveno stanje: 
Pri stalni vezanosti na 0503-Voziček na ročni pogon za otroke 
aktivni, ali 0505-Voziček na ročni pogon aktivni, ali 0536-Voziček 
na elektromotorni pogon.
Trajnostna doba: 36 mesecev - zavarovane osebe, ki so v 
delovnem razmerju ali opravljajo samostojno dejavnost, se 
redno šolajo oziroma so na rehabilitaciji, 60 mesecev - ostali. 

Pripomočke se izdaja
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Pripomočki za stojo, hojo in sedenje

VOZIČEK 
NA ELEKTROMOTORNI POGON
Zdravstveno stanje: 
Paraliza ali izredno oslabela moč zgornjih udov pri 
bolezenskih stanjih, ki utemeljujejo pridobitev vozička na 
ročni pogon.

Šifra ZZZS: 1221210536
Trajnostna doba: 36 mesecev - zavarovane osebe, ki so v 
delovnem razmerju ali opravljajo samostojno dejavnost, se 
redno šolajo oziroma so na rehabilitaciji, 60 mesecev - ostali 

Pripomoček se izdaja z odločbo imenovanega zdravnika.

Fotografija je simbolna

Lastnosti:
•lahek in zložljiv 
•enostaven za upravljanje
•za notranjo in zunanjo uporabo
•odmični nasloni za roke
•odmični in nastavljivi podnožniki
•varnostna kolesa
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Pripomočki za stojo, hojo in sedenje

NAVADNA STOJKA  
za osebe visoke 100 cm – 155 cm
Šifra ZZZS: 0348060553

NAVADNA STOJKA 
za osebe visoke 155 cm – 190 cm
Šifra ZZZS: 0348060554

Zdravstveno stanje: 
Ohromelost spodnjih udov (paraplegija, pareza).
Trajnostna doba: 60 mesecev

Pripomoček se izdaja

Fotografija je simbolna

Lastnosti:
•nastavljiva višina
•na kolesih z zavoro
•opora za kolena, opora za stopala
•hrbtno varovalo in mizica
•možnost izbire med navadno,   

hidravlično ali električno stojko
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Posteljni program
in sobna dvigala



19

Posteljni program in sobna dvigala

Na voljo različni modeli:
•ročna ali električna z doplačilom
•nastavljiv vzglavni in nožni del
•nastavljiva višina ležišča
•možnost namestitve ograjic, trapeza in koles
•kovinske ali lesene
•enostavne za rokovanje

NEGOVALNA POSTELJA
Zdravstveno stanje:

Trajna nepomičnost z nego na domu.

Trajnostna doba: 120 mesecev

šifra ZZZS: 1812060519
Pripomoček se izposoja

Fotografija je simbolna
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Posteljni program in sobna dvigala

VAROVALNA POSTELJNA OGRAJA (ZA ENO STRAN)
Zdravstveno stanje: 
Dezorentiranost ali senilnost ali psihični nemir in odobrena negovalna postelja.

Trajnostna doba: 120 mesecev

šifra ZZZS: 1812270527
Pripomoček se izposoja

VAROVALNA POSTELJNA 
OGRAJA (ZA OBE STRANI)
Zdravstveno stanje: 
Dezorentiranost ali senilnost ali psihični 
nemir in odobrena negovalna postelja.

Trajnostna doba: 120 mesecev

šifra ZZZS: 1812270528
Pripomoček se izposoja

Fotografija je simbolna

Lastnosti:
•poveča varnost pacienta
•enostavna namestitev na 

negovalno posteljo
•odmična/zložljiva
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Posteljni program in sobna dvigala

TRAPEZ ZA OBRAČANJE - posteljni
Zdravstveno stanje: 

 Trajna nepomičnost z nego na domu, kadar oseba 
uporablja negovalno posteljo.

Trajnostna doba: 120 mesecev

šifra ZZZS:1230090555
Pripomoček se izposoja

TRAPEZ ZA OBRAČANJE - prostostoječi
Zdravstveno stanje: 

 Trajna nepomičnost z nego na domu, kadar oseba 
uporablja posteljo brez možnosti montaže posteljnega trapeza.

Trajnostna doba: 120 mesecev

šifra ZZZS:1230090556
Pripomoček se izposoja

Lastnosti:
•enostavna namestitev na bolniško posteljo
•enostavna namestitev ob ali pod posteljo 
 (pri prostostoječemu modelu)
•višinsko nastavljiva zanka za dvigovanje
•dober oprijem
•zelo stabilen (stabilno podnožje pri         
 prostostoječemu modelu)

Fotografija je simbolna
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Posteljni program in sobna dvigala

POSTELJNA MIZICA
Zdravstveno stanje: 

 Dezorentiranost ali senilnost ali 
psihični nemir in odobrena negovalna postelja.

Trajnostna doba: 120 mesecev

šifra ZZZS: 1803150522
Pripomoček se izposoja

Lastnosti:
•posteljna ali obposteljna mizica, 

ki se uporablja za pomoč 
pri hranjenju in negi

Fotografije so simbolne
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Posteljni program in sobna dvigala

BLAZINA ZA POSTELJO
Zdravstveno stanje: 
Grozeči dekubitus

Trajnostna doba: 36 mesecev

šifra ZZZS:0333120801
Pripomoček se izposoja

Lastnosti:
•zračna blazina z zavihki
•črpalka z regulacijo tlaka
•velikost cca. 200 x 90 cm
•preprečuje nastajanje dekubitusa oz. preležanin
•namesti se na penasto ležišče Fotografija je simbolna
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Posteljni program in sobna dvigala

Lastnosti:
•enostavna uporaba v postelji
•nastavljiva višina

PRENOSNI NASTAVLJIVI HRBTNI NASLON
Zdravstveno stanje: 
Trajna nepomičnost z nego na domu, ko zavarovana oseba ne more 
sedeti in nima negovalne postelje.

Trajnostna doba: 120 mesecev

šifra ZZZS:1809330523
Pripomoček se izposoja

Fotografija je simbolna
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Posteljni program in sobna dvigala

SOBNO DVIGALO
Zdravstveno stanje: 

 Paraplegija ali amputacija obeh spodnjih udov 
z mišično oslabelostjo zgornjih udov ali živčno-

mišične bolezni s težko prizadetostjo zgornjih in 
spodnjih udov, če so podane prostorske možnosti 

za uporabo na domu.

Trajnostna doba: 120 mesecev

šifra ZZZS: 1236030524
Pripomoček se izposoja

Dvigalo zelo olajša premeščanje pacienta 
s postelje na voziček in obratno.

Na voljo različni modeli:
•hidravlično ali električno
•z osnovno ali povišano mrežo
•mreža udobna in pralna
•nastavitev širine podnožja
•enostavna uporaba preko 
 ročice ali daljinca
•štiri kolesa (dva z zavoro)                    

Fotografija je simbolna
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Sanitarni 
pripomočki
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Sanitarni pripomočki

DVIGALO ZA KOPALNICO
Zdravstveno stanje: 

 Trajna nepomičnost z nego na domu.

Trajnostna doba:120 mesecev

šifra ZZZS:1236150701
Pripomoček se izposoja

Dvigalo se enostavno namesti v kopalno kad. 
Z njim je premeščanje v kad zelo enostavno, 

saj se dviguje in spušča v kad preko 
daljinskega upravljalca.

Lastnosti:
•nastavljiva višina 
•enostavna uporaba in čiščenje
•po naklonu nastavljiv hrbtni naslon
•prevleka kot dodatek

Fotografija je simbolna
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Sanitarni pripomočki

Fotografije so simbolneFotografije so simbolne
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SEDEŽ ZA KOPALNO KAD 
Zdravstveno stanje: 
Stanja, ki so posledica živčno mišičnih bolezni ali bolezni oz. 
poškodbe centralnega živčnega sistema (CŽS) in pri katerih gre 
za zelo hudo trajno gibalno oviranost tako, da je zavarovana oseba 
upravičena tudi do vozička. 

Trajnostna doba:120 mesecev

šifra ZZZS:0933030705
Pripomoček se izdaja

Različni modeli:
•ravne deske ali poglobljeni stoli za v kad
•vrtljivi stoli
•možnost ročaja za oprijem in enostavnejše vstajanje
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Sanitarni pripomočki

Različni modeli:
•prostostoječi stolčki 

z naslonom ali brez
•opora za roke

•nastavljiva višina
•nedrseče nogice

•stoli za montažo na steno
•tuširni vozički s snemljivimi nasloni za roke in podnožniki

SEDEŽ ZA TUŠ KABINO
Zdravstveno stanje: 

 Stanja, ki so posledica živčno mišičnih 
bolezni ali bolezni oz. poškodbe 

centralnega živčnega sistema (CŽS) 
in pri katerih gre za zelo hudo trajno 

gibalno oviranost tako, da je zavarovana 
oseba upravičena tudi do vozička. 

Trajnostna doba: 120 mesecev

šifra ZZZS: 0933030706
Pripomoček se izdaja

Fotografije so simbolne
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Sanitarni pripomočki

NASTAVEK ZA TOALETNO ŠKOLJKO
Zdravstveno stanje: 
Kontrakture kolka v neugodnem položaju, ki onemogočajo 
sedenje. Ankiloza kolka. Stanje po vstavitvi endoproteze kolka, 
s slabo gibljivostjo kolka in telesno višino osebe nad 180 cm.

Trajnostna doba:120 mesecev

šifra ZZZS: 0912150703
Pripomoček se izdaja

Različni modeli:
•mehki ali trdi nastavki
•z ročaji, pokrovom ali nogicami
•primerni za vse vrste školjk
•enostavna namestitev in čiščenje

Fotografija je simbolna
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Sanitarni pripomočki

TOALETNI STOL
Zdravstveno stanje: 

 Stanja, ki so posledica živčno mišičnih 
bolezni ali bolezni oz. poškodbe centralnega 
živčnega sistema (CŽS) in pri katerih gre za 

zelo hudo trajno gibalno oviranost tako, da je 
zavarovana oseba upravičena tudi do vozička. 

Oseba pri kateri je ohranjena sposobnost 
nadzorovanja izločanja blata in urina, je v 

primeru bolezni ali poškodbe, zaradi katere je 
tako hudo trajno gibalno omejena na prostor v 

katerem je negovana, da ne more uporabljati 
običajnega stranišča, upravičena tudi do 

toaletnega stola.

Trajnostna doba: 60 mesecev

šifra ZZZS: 0912090704
Pripomoček se izdaja

Različni modeli:
•s kolesi ali brez
•možnost odstranljivih naslonov za roke
•možnost odstranljivih podnožnikov
•v kompletu je tudi toaletna posodaFotografije so simbolne
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Pripomočki za 
fizioterapijo 
in rehabilitacijo
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Pripomočki za fizioterapijo in rehabilitacijo

TERAPEVTSKI VALJ ZA OTROKA 
Z MOTORIČNO PRIZADETOSTJO
Zdravstveno stanje: 
Otrok do 15 let starosti s centralno motorično prizadetostjo.

Trajnostna doba: 36 mesecev

šifra ZZZS: 0348150515
Pripomoček se izdaja
Naročilnico lahko predpiše 
specialist v razvojni 
ambulanti.

TERAPEVTSKA ŽOGA ZA OTROKA Z 
MOTORIČNO PRIZADETOSTJO

Zdravstveno stanje: 
Otrok do 15 let starosti s centralno motorično prizadetostjo.

Trajnostna doba: 36 mesecev

šifra ZZZS: 0348150516
Pripomoček se izdaja

Naročilnico lahko predpiše 
specialist v razvojni 

ambulanti.

Možna izbira med različnimi 
velikostmi in barvami!



34

Pripomočki za fizioterapijo in rehabilitacijo

TERAPEVTSKA GIBALNA DESKA ZA 
OTROKA Z MOTORIČNO PRIZADETOSTJO
Zdravstveno stanje: 
Otrok do 15 let starosti s centralno motorično prizadetostjo.

Trajnostna doba: 36 mesecev

šifra ZZZS: 0348150517
Pripomoček se izdaja
Naročilnico lahko predpiše specialist v razvojni ambulanti.

Možna izbira med različnimi modeli gibalnih desk!
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Pripomočki za fizioterapijo in rehabilitacijo

TERAPEVTSKA BLAZINA ZA OTROKA 
Z MOTORIČNO PRIZADETOSTJO
Zdravstveno stanje: 
Otrok do 15 let starosti s centralno motorično prizadetostjo.

Trajnostna doba: 36 mesecev

šifra ZZZS: 0348150518
Pripomoček se izdaja
Naročilnico lahko predpiše specialist v razvojni ambulanti.

Lastnosti:
•različne debeline in dimenzije
•različne barve

Fotografija je simbolna
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Kilni pasovi
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KILNI PAS - INGVINALNI ENOSTRANSKI
Zdravstveno stanje: 

 Inoperabilna enostranska ingvinalna kila.

Trajnostna doba:
8 mesecev do 18 let, 12 mesecev po 18. letu

šifra ZZZS:0312060901
Pripomoček se izdaja

KILNI PAS - INGVINALNI OBOJESTRANSKI
Zdravstveno stanje: 

 Inoperabilna obojestranska ingvinalna kila.

Trajnostna doba: 
8 mesecev do 18 let, 12 mesecev po 18. letu

šifra ZZZS:0312060902
Pripomoček se izdaja

KILNI PAS – TREBUŠNI
Inoperabilna trebušna kila.

Trajnostna doba: 
8 mesecev do 18 let, 12 mesecev po 18. letu

šifra ZZZS: 0312060905
Pripomoček se izdaja

Možnosti:
•enostranska leva ali desna ingvinalna kila
•obojestranska ingvinalna kila
•popkovna kila
•po operativnem posegu 
•različne velikosti in modeli
•pasovi ali hlačke
•jemanje mer: obseg bokov

Kilni pasovi
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Ortoze
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ZAČASNI ČEVELJ
Zdravstveno stanje: 
Zavarovane osebe, ki ne morejo uporabljati posebej izdela-
nih čevljev pri diabetičnem stopalu IV. rizične skupine in II. 
stopnje deformiranosti. Večje rane na stopalu ali po operativnih 
posegih na stopalu.

Trajnostna doba: 8 mesecev do 18 let, 12 mesecev po 18. letu
šifra ZZZS: 0633060432 (desni)
šifra ZZZS: 0633060433 (levi)
Pripomoček se izdaja

Ortoze

ORTOZA ZA HRBTENICO – tritočkovna
Zdravstveno stanje: 
Kifoza prsnega dela hrbtenice pri otroku do 18 let starosti. 
Spondilolisteza v predelu prsnega ali ledvenega dela hrbtenice. 
Spondiloliza vretenca v predelu prsnega ali ledvenega dela 
hrbtenice. Stanja po frakturi spodnje tretjine prsne hrbtenice 
- distalno od TH 8  s KEFP. Osteoporoza s patološkimi frakturami. 
Inoperabilna diskus hernia. Živčno mišične bolezni s KEFP. 
Maligni procesi v navedeni regiji.

Trajnostna doba: 24 mesecev
šifra ZZZS: 0603090337
Pripomoček se izdaja

Fotografija je simbolna
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ORTOZA ZA VRATNO HRBTENICO - trda
Zdravstveno stanje: 
Klinično evidentna funkcionalna prizadetost (KEFP) po 
konzervativno ali operativno zdravljenih poškodbah vretenc vratne 
hrbtenice ali hernije disci v predelu vratne hrbtenice, brez vidnega 
nevrološkega izboljšanja. Maligni procesi v navedeni regiji.

Trajnostna doba: 24 mesecev
šifra ZZZS: 0603120332
Pripomoček se izdaja

ORTOZA ZA VRATNO HRBTENICO - trda
Zdravstveno stanje: 
KEFP po konzervativnem ali operativnem zdravljenju poškodb 
vretenc vratne hrbtenice ali hernije disci v predelu vratne hrbtenice 
(C-5; C-6), brez vidnega nevrološkega izboljšanja. Maligni procesi 
v navedeni regiji.

Trajnostna doba: 24 mesecev
šifra ZZZS: 0603120333
Pripomoček se izdaja

ORTOZA – TORAKALNI OPRTNIK
Zdravstveno stanje: 
KEFP po neuspešnem operativnem zdravljenju subluksacij ali 
luksacij sternoklavikularnega ali akromioklavikularnega sklepa.

Trajnostna doba: 24 mesecev
šifra ZZZS: 0603150334
Pripomoček se izdaja

Ortoze

Fotografija je simbolna
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ORTOZA - PAS KRIŽNI OJAČAN (LSO)
Zdravstveno stanje: 
Operirana hernia disci brez funkcionalnega izboljšanja. Stabilna 
spondilolisteza ledvenega vretenca. Stanja po frakturi ledvenega 
vretenca z nevrološkimi izpadi. Maligni procesi v navedeni regiji. 

Trajnostna doba: 24 mesecev
šifra ZZZS: 0603090338
Pripomoček se izdaja

ORTOZA - PAS KRIŽNI KLASIČNI (LSO)
Zdravstveno stanje: 
Operirana hernia disci brez večjih nevroloških izpadov. Stabilna 
spondilolisteza ali frakture vretenc brez nevroloških izpadov.

Trajnostna doba: 24 mesecev
šifra ZZZS: 0603090339
Pripomoček se izdaja

Ortoze

Fotografija je simbolna
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Ortoze

ORTOZA ZA RAMO
Zdravstveno stanje: 
KEFP po operativnem zdravljenju poškodb v predelu rame.

Trajnostna doba: 24 mesecev
šifra ZZZS: 0606210340 (desna)
šifra ZZZS: 0606210341 (leva)
Pripomoček se izdaja

ORTOZA ZA KOMOLEC
Zdravstveno stanje: 
KEFP po operativnem zdravljenju poškodb.

Trajnostna doba: 24 mesecev
šifra ZZZS: 0606150342 (desna)
šifra ZZZS: 0606150343 (leva)
Pripomoček se izdaja

ORTOZE ZA ZGORNJE UDE

Fotografija je simbolna
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Ortoze

ORTOZA ZA ZAPESTJE
Zdravstveno stanje: 
KEFP po konzervativnem zdravljenju abrupcije stiloidnega 
procesusa ulne ali radiusa. KEFP po konzervativnem ali 
operativnem zdravljenju zloma navikularne kosti.

Trajnostna doba: 24 mesecev
šifra ZZZS: 0606090344 (desna)
šifra ZZZS: 0606090345 (leva)
Pripomoček se izdaja

Fotografija je simbolna
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Ortoze

ORTOZA ZA KOLKE
Zdravstveno stanje: 
Stanja po vstavitvi tumorske proteze kolka in viseči kolk. 

Trajnostna doba: 24 mesecev
šifra ZZZS: 0612150354
Pripomoček se izdaja

ORTOZA ZA POGAČICO 
Zdravstveno stanje: 
KEFP po konzervativno zdravljeni luksaciji ali subluksaciji patele.

Trajnostna doba: 24 mesecev
šifra ZZZS: 0612090355 (leva)
šifra ZZZS: 0612090356 (desna)
Pripomoček se izdaja

ORTOZE ZA SPODNJE UDE

Fotografija je simbolna
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Ortoze

ORTOZA ZA KOLENO – štiritočkovna brez 
možnosti nastavitve kota fleksije
Zdravstveno stanje: 
Klinično evidentno nestabilno koleno zaradi lezije najmanj dveh 
ligamentov, za katero ni predvideno operativno zdravljenje ali 
je bilo to neuspešno ali predvideni operativni poseg ni možen 
zaradi rasti še najmanj 2 leti. KEFP po nepravilno zaraslem zlomu 
– impresijski frakturi platoja tibije. Tumorski proces v predelu 
kolena. KEFP po obsežni sinoviektomiji. 

Trajnostna doba: 24 mesecev
šifra ZZZS: 0612090359 (leva)
šifra ZZZS: 0612090360 (desna)
Pripomoček se izdaja z odločbo imenovanega zdravnika.

ORTOZA ZA GLEŽENJ
Zdravstveno stanje: 
Nestabilnost skočnega sklepa po nepravilno zaraščeni frakturi. 
Napredujoča deformacija stopala zaradi bolezni mišično-
vezivnega sistema.

Trajnostna doba: 24 mesecev
šifra ZZZS: 0612060361 (leva)
šifra ZZZS: 0612060362 (desna)
Pripomoček se izdaja

ORTOZA ZA GLEŽENJ IN STOPALO - 
PERONEALNA
Zdravstveno stanje: 
Padajoče stopalo.

Trajnostna doba: 24 mesecev
šifra ZZZS: 0612030365 (leva)
šifra ZZZS: 0612030366 (desna)
Pripomoček se izdaja





























Delovni �as:

ponedeljek:

torek:

�etrtek: 8.00 � 17.00 ure

petek: 8.00 � 15.00 ure

8.00 � 17.00 ure

8.00 � 17.00 ure

sreda: 8.00 � 19.00 ure

Kako do nas?Beležke

SOČA OPREMA d.o.o.
Linhartova 49 a, 1000 Ljubljana
T: +386 1 437 42 52, F: +386 1 437 64 63 
M: +386 51 220 726, W: www.socaoprema.si
E: socaoprema@siol.net, izposoja@socaoprema.si
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Priročnik za izdajo in izposojo 
medicinsko tehničnih pripomočkov 
Izdalo podjetje Soča oprema d.o.o.
Oblikovna zasnova in postavitev: Art Design d.o.o.
Naklada: 15 000 izvodov
Ljubljana, junij 2011


