
GRUPA J. ORTEZY KOŃCZYN DOLNYCH PRODUKOWANE SERYJNIE ( Z WYŁĄCZENIEM OPASEK ELESTYCZNYCH) 

KOD 

WYROBU 
WYRÓB MEDYCZNY 

OSOBY UPRAWNIONE 

DO 

WYSTAWIANIA 

ZLECENIA NA 

ZAOPATRZENIE W 

WYROBY MEDYCZNE 

LIMIT 

FINANSOWANIA 

ZE ŚRODKÓW 

PUBLICZNYCH 

WYSOKOŚĆ UDZIAŁU 

WŁASNEGO 

ŚWIADCZENIOBIORCY W 

LIMICIE FINANSOWANIA 

ZE ŚRODKÓW 

PUBLICZNYCH* 

KRYTERIA 

PRZYZNAWANIA 

OKRES 

UŻYTKOWANIA 

J.36 
Orteza stabilizująca 

staw skokowy 

Lekarz posiadający 

specjalizację w 

dziedzinie ortopedii i 

traumatologii 

lub chirurgii 

ortopedycznej, lub 

chirurgii urazowo-

ortopedycznej, 

lub ortopedii i 

traumatologii 

narządu ruchu 

lekarz posiadający 

specjalizację w 

dziedzinie neurologii 

lekarz posiadający 

specjalizację w 

dziedzinie neurologii 

dziecięcej 

lekarz posiadający 

specjalizację w 

dziedzinie reumatologii 

lekarz posiadający 

specjalizację w 

dziedzinie chirurgii 

ogólnej 

lekarz posiadający 

specjalizację w 

dziedzinie chirurgii 

dziecięcej 

lekarz posiadający 

200 zł 

10% dorośli  

 

0% dzieci do ukończenia 18 

roku życia 

Dysfunkcja 

kończyny 

dolnej 

Raz na 3 lata 

J.37 

Orteza sztywna lub 

półsztywna z tworzywa 

sztucznego na goleń i 

stopę 

300 zł 

10% dorośli  

 

0% dzieci do ukończenia 18 

roku życia 

Dysfunkcja 

kończyny 

dolnej 

Raz na 3 lata 

J.38 

Orteza stawu 

kolanowego z 

ruchomym stawem 

kolanowym z regulacją 

kąta 

zgięcia 

350 zł 

10% dorośli  

 

0% dzieci do ukończenia 18 

roku życia 

Dysfunkcja 

kończyny 

dolnej 

Raz na 3 lata 

J.39 

Orteza stawu 

kolanowego 

obejmująca całą goleń i 

udo, 

z regulacją zakresu 

ruchomości 

700 zł 

10% dorośli  

 

0% dzieci do ukończenia 18 

roku życia 

Dysfunkcja 

kończyny 

dolnej 

Raz na 3 lata 

J.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orteza jednostronna 

lub 

obustronna 

unieruchamiająca 

lub stabilizująca staw 

biodrowy z 

regulowanym 

kątem zgięcia lub 

odwiedzenia 

1.450 zł 

10% dorośli  

 

0% dzieci do ukończenia 18 

roku życia 

Dysfunkcja 

kończyny 

dolnej 

Raz na 3 lata 



 specjalizację w 

dziedzinie chirurgii 

onkologicznej 

lekarz posiadający 

specjalizację w 

dziedzinie rehabilitacji 

lub 

rehabilitacji medycznej, 

lub 

rehabilitacji ogólnej, lub 

rehabilitacji 

w chorobach narządu 

ruchu 

J.43 

Orteza na całą 

kończynę 

dolną z ujęciem stopy z 

regulacją kąta zgięcia 

w 

stawie kolanowym 

800zł 

10% dorośli  

 

0% dzieci do ukończenia 18 

roku życia 

Dysfunkcja 

kończyny 

dolnej 

Raz na 3 lata 

J.44 

Orteza odwodząca do 

leczenia rozwojowej 

dysplazji 

stawu biodrowego 

100zł 0% 
Dysplazja stawu 

biodrowego 

Według wskazań 

medycznych dla 

dzieci do 

ukończenia 2. 

Roku 

życia 

 


