4.
Zdravotní podpůrné
punčochy – kompresní
třída I.
V sortimentu vedeme kompresní zboží firmy
Maxis
•

Punčochy lýtkové, stehenní, punčochové
kalhoty

•

Nehrazeno ZP

Podpůrné punčochy Relax 140 den

Otevírací doba:
Po–Pá
8.00–15.30

Kontaktní údaje:
Kateřina Bauerová, MBA
T 773 755 360
T 543 136 507
E bauerova@mou.cz

Sortiment
kompenzačních
pomůcek
v ústavní
lékárně MOÚ
Ústavní lékárna se nachází
v 1. patře Švejdova pavilonu

1.
Epitézy
•

Pooperační vatované – nárok po operaci
na 1ks (hrazeno ZP)

3.
Zdravotní kompresivní
punčochy a návleky kompresní třída II.

•

Standardní silikonové po celkové ablaci prsu
– nárok 1x/2 roky (částečně hrazeno ZP)

V sortimentu vedeme kompresní zboží firmy
Maxis

•

Odlehčené silikonové po celkové ablaci prsu
- nárok 1x/2 roky (hrazeno ZP)

•

Pažní návleky bez rukavice, s rukavicí –
nárok 1x/6 měsíců (hrazeno ZP)

•

Chladivé z lehčeného silikonu po celkové
ablaci – nárok 1x/2roky (hrazeno ZP)

•

•

Nalepovací po celkové ablaci prsu - nárok
1x/2 roky (hrazeno částečně ZP)

Zdravotní kompresivní punčochy (lýtkové,
stehenní, punčochové kalhoty) - nárok 1x/6
měsíců (částečně hrazeno ZP)

•

•

Korekční, které jsou vhodné po částečné
ablaci nebo při asymetrii prsou, která je
daná vývojovou vadou - nárok 1x/2 roky
(hrazeno částečně ZP)

U nestandardních velikostí lze vyrobit návlek
na míru – nutné schválení revizním lékařem
pojišťovny

V sortimentu vedeme epitézy firmy Amoena

Při oboustranné ablaci nárok na vše á 2 ks
Dále vedeme doplňkový sortiment k epitézám –
podprsenky, plavky, oblečení se všitými kapsami
na epitézu – nehrazeno ZP
Epitéza Essential Light 2S 442

Korekční epitéza Balance Natura fitting

2.
Kompresivní
podprsenky
•

Kompresní podprsenky Mary, Sophie –
pooperační otok po úplné ablaci prsu
(hrazeno ZP)

•

Kompresní podprsenka Sarah – pooperační
otok po částečné ablaci nebo podpora
a modeláž prsou po vložení implantátů
(částečně hrazeno ZP)

•

Pooperační podprsenka Celia – mírná
podpora operovaných prsou těsně po
operaci (nehrazeno ZP)

Kompresivní punčochy
Brillant krajka
Pažní návlek
s upevněním
a popruhem

