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Zdravstvena stanja in bolezni zavarovanih oseb pri katerih 
jim je zagotovljen posamezni medicinski pripomoček.

Trajnostna doba pripomočka je obdobje pred katerim 
zavarovana oseba ni upravičena do novega pripomočka v 
breme OZZ. Po preteku trajnostne dobe je zavarovana oseba 
upravičena do novega pripomočka, če zdravnik ugotovi, da je 
prejšnji funkcionalno neustrezen ali neuporaben. Zavarovana 
oseba ima pravico do novega pripomočka še pred iztekom 
trajnostne dobe in sicer v primeru anatomskih in funkcionalnih 
sprememb, zaradi katerih je postal pripomoček neustrezen. 
Predlog za nov pripomoček pred iztekom trajnostne dobe poda 
pooblaščeni zdravnik, o upravičenosti pa odloči imenovani 
zdravnik.
Za pripomočke, ki se izposojajo, navedena trajnostna doba 
pomeni najdaljšo možno veljavnost naročilnice za izposojo.  
Zdravnik lahko predpiše tudi krajšo veljavnost naročilnice 
glede na predvideno zdravstveno stanje in bolezen. Po 
preteku veljavnosti naročilnice, se lahko pravica do izposoje 
pripomočka enostavno podaljša z novo naročilnico.

Način pridobitve medicinskega pripomočka

Pripomoček se izdaja (v trajno last)

Pripomoček se izposoja (sistem vračanja)

 
Pooblastilo za predpis naročilnice 
za medicinski pripomoček

Izbrani osebni zdravnik
Zdravnik specialist s svojega delovnega področja

* Pri nekaterih medicinskih pripomočkih je potrebna tudi 
odločba imenovanega zdravnika in / ali predhodno testiranje 
(navedeno pri posamičnem pripomočku).

Za vsako šifro medicinskega pripomočka 
se zagotavlja na izdajo ali izposojo vsaj en 
pripomoček v okviru cenovnega standarda 
ZZZS brez doplačil. S soglasjem in doplačilom 
se zavarovani osebi lahko izda ali izposodi tudi 
nadstandardni pripomoček. 

Naročilnica za medicinski pripomoček

* Trajnostna doba 36 ali 60 mesecev = 36 mesecev - zavarovane 
osebe, ki so v delovnem razmerju ali opravljajo samostojno 
dejavnost, se redno šolajo oziroma so na rehabilitaciji ali 60 
mesecev - ostali
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Servis medicinskih pripomočkov

Vzdrževanje in popravila medicinskih pripomočkov, ki jih 
je zavarovana oseba prejela v trajno last (izdaja), krije ZZZS 
preko naročilnice za servis, ki jo lahko vedno izda izbrani 
osebni zdravnik, lahko pa tudi zdravnik specialist s svojega 
delovnega področja. Pri posamični šifri ZZZS je navedeno ali se 
pripomoček servisira v breme ZZZS. Vzdrževanje in popravila se 
izvedejo po potrjenem predračunu s strani ZZZS. 
Pripomočki, ki jih je zavarovana oseba prejela na izposojo, 
se brezplačno vzdržujejo neposredno s strani pogodbenega 
dobavitelja (izposojevalca) na njegovem izdajnem mestu brez 
naročilnice za servis.

Vse navedene informacije so povzete po Šifrantu medicinskih 
pripomočkov objavljenem na www.zzzs.si na dan 1. 3. 2014.

V primeru, da zavarovana oseba ni 
upravičena do pripomočka preko 
naročilnice, lahko pripomočke tudi 
kupi v našem salonu oziroma si jih 
samoplačniško izposodi z možnostjo 
kasnejšega odkupa v trajno last.

Za katalog pripomočkov in cenik nas pokličite!



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



Pripomočki za stojo, hojo in sedenje

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

•modeli za odrasle in otroke
•s podlaketno ali podpazdušno oporo
•nastavljiva višina in nedrseči natiki
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•s standardnim ročajem ali podlaketno oporo
•nastavljiva višina in nedrseči natiki

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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•modeli za odrasle in otroke
•fiksen ali recipročen način hoje
•nastavljiva višina in nedrseči natiki

Fotografiji sta simbolni

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
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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

Hodulje na štiri kolesa – rolatorji
•lahke in zložljive
•nastavljiva višina
•košarica in sedež

Hodulje na dve kolesi
•lahke in zložljive
•nastavljiva višina
•fiksna ali vrtljiva kolesa
•opcija podlaketne opore

Fotografiji sta simbolni



Pripomočki za stojo, hojo in sedenje

Fotografije so simbolne

Ostali modeli hodulj
•nastavljiva višina
•opcija podlaketne opore ali mizice
•opcija različnih variant koles
•veliko različnih kombinacij

11



Pripomočki za stojo, hojo in sedenje

12

Otroške hodulje s kolesi
•nastavljiva višina
•opcija podlaketne opore ali mizice
•opcija različnih variant koles
•veliko različnih kombinacij

Fotografije so simbolne
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HODULJA ZA ZADAJŠNJI VLEK
Zdravstveno stanje:
Zavarovana oseba stara do 18 let in visoka največ 160 cm je pri:                                                                                                                                             
•kognitivni zmožnosti učenja hoje in uporabe pripomočka,                                                                                                                                      
•okvari osrednjega živčevja z motnjo ravnotežja 
   (z ali brez ataksije) ali ob okvari perifernga živčevja,
•normalni do težji prizadetosti funkcije zgornjih udov,                                                                                                              
•zmerni do težji prizadetosti moči mišic trupa in                                                                                                                                    
•težji ali težki obliki ohromelosti mišic spodnjih udov ali                                                                                                      
•delni do popolni amputaciji spodnjih udov,                                                                                                                         
•hudih kontrakturah, omejitvah gibljivosti in deformacijah   
   spodnjih udov,                                                                                
upravičena do hodulje za zadajšnji vlek, če se s pripomočkom 
omogoči funkcija hoje vsaj na kratke razdalje.

Trajnostna doba: 36 mesecev

Šifra ZZZS: 1206060561
Pripomoček se izposoja.

Otroška hodulja, ki preprečuje hojo vzvratno.

•2 velikosti in nastavljiva višina
•opcija sedeža in oblazinjenje hrbta
•opcija hrbtnih in stranskih opor

Fotografija je simbolna
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•različne sedežne širine
•odstranljivi ali odmični nasloni za roke

•odmični in odstranljivi podnožniki
•stabilen in zložljiv

•z doplačilom opcija dodatkov: 
varnostni pas, 

varnostna kolesa, 
regulacijski podnožniki, 

zavore za spremljevalca,
mizica

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 ali 60 mesecev * 

šifra ZZZS: 1221030504
Pripomoček se izposoja

Fotografija je simbolna
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•različne sedežne širine
•odstranljivi ali odmični nasloni za roke
•odmični in odstranljivi podnožniki
•stabilen in zložljiv
•opcija dodatkov: varnostni pas, varnostna kolesa, 

regulacijski podnožniki, mizica, zavore za spremljevalca

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 ali 60 mesecev * 

šifra ZZZS: 1221060540
Pripomoček se izposoja

Fotografija je simbolna
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Fotografije so simbolne

ROKAVICE ZA POGANJANJE 
VOZIČKA (1 PAR)
Pogoj: Odobren voziček.

Trajnostna doba: 2 meseca

šifra ZZZS: 0906151401
Pripomoček se izdaja

Rokavice so različnih modelov, velikosti in barv.
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BLAZINA ZA  SEDEŽ
Zdravstveno stanje:

Grozeči dekubitus.

Trajnostna doba: 36 mesecev

šifra ZZZS: 0333030802
Pripomoček se izdaja

Fotografija je simbolna

Antidekubitus blazine za sedež 
preprečujejo nastanek razjed zaradi 
pritiska in bolečin, ki nastanejo zaradi 
dolgotrajnega sedenja.

•spominska pena, silikonska vlakna ali gel
•navadna ali nepremočljiva prevleka
•različne širine, globine in višine
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BLAZINA ZA  SEDEŽ ZAHTEVNEJŠA
Zdravstveno stanje:
Po poškodbi ali obolenju hrbtenjače ali hudo oblika nevropatij ali ostala 
nevrološka obolenja in poškodbe živčevja ali živčno-mišična bolezen ali 
multipla skleroza ali cerebralna paraliza ali po obolenju in/ali poškodbi 
možganov ali revmatično obolenje ali po težkih prirojenih in pridobljenih 
deformacijah v področju medenice. In če je oseba nepomična z 
nepopolno okvaro senzorike v predelu sedala ali nepomična, sedi na 
vozičku povsem pasivno in ne more popravljati položaja telesa med 
sedenjem, ima kontrakture v sklepih spodnjih udov manj kot 35° (izjema 
hipotona stanja), je brez aktivne motorike v trupu, ima deformacije 
trupa s skoliozo manj kot 35° in nagnjenostjo medenice manj kot 15° 
ali nepomična ali še delno pomična s popolno oziroma nepopolno 
izgubo senzorike v predelu sedala, ki se je v preteklosti že zdravila zaradi 
kožne razjede in ima na koži v predelu sedala manjše kožne spremembe 
(brazgotine, atrofija kože, spremenjena kožna pigmentacija), izražene 
kostne prominence ali hudo atrofijo mišic v predelu sedala.

Trajnostna doba: 36 mesecev

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

Fotografija je simbolna
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BLAZINA ZA SEDEŽ ZELO ZAHTEVNA
Zdravstveno stanje:
Po poškodbi ali obolenju hrbtenjače ali hudo oblika nevropatij ali ostala nevrološka 
obolenja in poškodbe živčevja ali živčno-mišična bolezen ali multipla skleroza 
ali cerebralna paraliza ali po obolenju in/ali poškodbi možganov ali revmatično 
obolenje ali po težkih prirojenih in pridobljenih deformacijah v področju medenice. 
In če je oseba nepomična z nepopolno okvaro senzorike v predelu sedala ali 
nepomična, sedi na vozičku povsem pasivno in ne more popravljati položaja telesa 
med sedenjem, ima kontrakture v sklepih spodnjih udov več kot 35° (izjema hipotona 
stanja), je brez aktivne motorike v trupu, ima deformacije trupa s skoliozo več kot 35° 
in nagnjenostjo medenice več kot 15° (oseba je po kriterijih za vozičke razvrščena v 
zelo težko gibalno oviranost) ali nepomična ali še delno pomična s popolno oziroma 
nepopolno izgubo senzorike v predelu sedala, ki se je v preteklosti že zdravila zaradi 
kožne razjede in ima na koži v predelu sedala znake grozeče razjede (rdečina, 
oteklina, lokalno povišana temperatura - 1. in 2. stopnje po Shei) ali nepomična ali še 
delno pomična s popolno oziroma nepopolno izgubo senzorike v predelu in sedala, 
ki ima na koži v predelu sedala razjede 3. in 4. stopnje po Shei.

Trajnostna doba: 36 mesecev

Šifra ZZZS: 0333120806 
Pripomoček se izdaja z odločbo imenovanega zdravnika.

Zračne blazine, ki optimalno 
porazdelijo težo uporabnika in 

preprečujejo nastanek bolečin in 
razjed zaradi pritiska.

Fotografija je simbolna
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VOZIČEK TRANSPORTNI ZA OTROKE
Zdravstveno stanje: 
Amputacija obeh spodnjih udov nad kolenom. Amputacije obeh spodnjih udov 
pod kolenom in aplikacija protez ni možna. Amputacija enega spodnjega uda, 
ko zaradi napredovanja bolezni na drugi strani ni mogoče napraviti proteze 
in omogočiti hojo. Popolnoma ohromela spodnja uda. Motorične motnje, ki 
onemogočajo hojo. Amputacija enega zgornjega in spodnjega uda. Težki 
vnetni procesi na velikih sklepih spodnjih udov ali težke posledice politravm 
na teh sklepih s kontrakturami. Popolnoma 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.

Trajnostna doba: 36 ali 60 mesecev *

Šifra ZZZS: 1227030539
Pripomoček se izdaja z odločbo imenovanega zdravnika.

 
Pripomoček se servisira (vzdržuje in popravlja) v breme ZZZS na podlagi 
potrjenega predračuna.

Voziček se izdela po naročilu skladno s testnim listom! Fotografija je simbolna
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VOZIČEK NA ROČNI POGON ZA OTROKE AKTIVNI
Zdravstveno stanje: 
Amputacija obeh spodnjih udov nad kolenom. Amputacije obeh spodnjih udov 
pod kolenom in aplikacija protez ni možna. Amputacija enega spodnjega uda, 
ko zaradi napredovanja bolezni na drugi strani ni mogoče napraviti proteze 
in omogočiti hojo. Popolnoma ohromela spodnja uda. Motorične motnje, ki 
onemogočajo hojo. Amputacija enega zgornjega in spodnjega uda. Težki 
vnetni procesi na velikih sklepih spodnjih udov ali težke posledice politravm 
na teh sklepih s kontrakturami. Popolnoma 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.

Trajnostna doba: 36 ali 60 mesecev *

Šifra ZZZS: 1221030503
Pripomoček se izdaja z odločbo imenovanega zdravnika.

 

Pripomoček se servisira (vzdržuje in popravlja) v breme ZZZS na podlagi 
potrjenega predračuna.

 

Voziček se izdela po naročilu skladno s testnim listom! Fotografija je simbolna
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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.

Trajnostna doba: 36 ali 60 mesecev *

Šifra ZZZS: 1221030505
Pripomoček se izdaja z odločbo imenovanega zdravnika.

Pripomoček se servisira (vzdržuje in popravlja) v breme ZZZS 
na podlagi potrjenega predračuna.

Fotografija je simbolna

Voziček se izdela po naročilu skladno s testnim listom!
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VOZIČEK NA ELEKTROMOTORNI POGON
Zdravstveno stanje: 
Paraliza ali izredno oslabela moč zgornjih udov pri bolezenskih 
stanjih, ki utemeljujejo pridobitev vozička na ročni pogon.

Trajnostna doba: 36 ali 60 mesecev *

Šifra ZZZS: 1221210536
Pripomoček se izdaja z odločbo imenovanega zdravnika.

Pripomoček se servisira (vzdržuje in popravlja) v breme ZZZS 
na podlagi potrjenega predračuna.

Fotografija je simbolna

•različne sedežne širine
•odstranljivi in po višini nastavljivi nasloni za roke
•odmični in odstranljivi podnožniki
•varnostna kolesa in ročne zavore
•upravljalna komanda na desni ali levi strani
•enostaven za uporabo, stabilen in zložljiv Voziček se izdela po naročilu skladno s testnim listom!
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DODATKI ZA 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 0539-Voziček transportni za 
otroke,  0503-Voziček na ročni pogon za otroke aktivni, ali 
0505-Voziček na ročni pogon aktivni ali 0536-Voziček na 
elektromotorni pogon.

Trajnostna doba: 36 ali 60 mesecev *

Pripomočke se izdaja kot dodatke k vozičkom.
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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

•hidravlično nastavljiva višina
•nastavljiva opora za kolena in stopala
•hrbtno varovalo in mizica
•kolesa z zavoro
•opcija električno nastavljiva višina, sedež in različne stranske opore

25



Posteljni program
in sobna dvigala



Posteljni program in sobna dvigala

27

Navadna negovalna postelja
•ročno nastavljivo vzglavje, fiksna višina ležišča
•opcija posteljnega trapeza, varovalnih ograj in koles

NEGOVALNA POSTELJA
Zdravstveno stanje:

Trajna nepomičnost z nego na domu.

Trajnostna doba: 120 mesecev

šifra ZZZS: 1812060519
Pripomoček se izposoja

Fotografiji sta simbolni

Električna negovalna postelja (opcija z doplačilom)
•električno nastavljiva višina ležišča
•električno nastavljivo vzglavje in nožni del
•antitrendelenburg poševni položaj
•na kolesih z zavoro
•opcija posteljnega trapeza in varovalnih ograj



Posteljni program in sobna dvigala
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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

Fotografiji sta simbolni

•povečajo varnost pacienta v postelji
•enostavna namestitev in uporaba



Posteljni program in sobna dvigala
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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

•enostavno se namesti na vogal negovalne postelje
•obešalo za pomoč pri dvigovanju nastavljivo po višini 

Fotografiji sta simbolni
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POSTELJNA MIZICA
Zdravstveno stanje: 

 Dezorentiranost ali senilnost ali 
psihični nemir in odobrena negovalna postelja.

Trajnostna doba: 120 mesecev

šifra ZZZS: 1803150522
Pripomoček se izposoja

Posteljna ali obposteljna mizica 
za pomoč pri hranjenju in negi.

Fotografiji sta simbolni
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BLAZINA ZA POSTELJO
Zdravstveno stanje: 
Grozeči dekubitus.

Trajnostna doba: 36 mesecev

šifra ZZZS: 0333120801
Pripomoček se izposoja

Blazina preprečuje nastanek 
dekubitusa oziroma razjed.

•zračna blazina z izmenljivimi področji
•črpalka z regulacijo tlaka v blazini
•namesti se na penasto ležišče

Fotografiji sta simbolni
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BLAZINA ZA POSTELJO ZAHTEVNEJŠA
Zdravstveno stanje:
Po poškodbi ali obolenju hrbtenjače ali hudo oblika nevropatij ali 
ostala nevrološka obolenja in poškodbe živčevja ali živčno-mišična 
bolezen ali multipla skleroza ali cerebralna paraliza ali po obolenju 
in/ali poškodbi možganov ali revmatično obolenje ali po težkih 
prirojenih in pridobljenih deformacijah v področju medenice. In 
če je oseba nepomična z nepopolno okvaro senzorike v predelu 
hrbta in sedala ali popolnoma negibna, da leže niti malo ne more 
spremeniti položaja telesa.

Trajnostna doba: 36 mesecev

Šifra ZZZS: 0333120804
Pripomoček se izdaja z odločbo imenovanega zdravnika.

Zračne blazine, ki optimalno porazdelijo težo 
uporabnika in preprečujejo nastanek bolečin 

in razjed zaradi pritiska.

•zračna blazina z valji
•črpalka z regulacijo tlaka v blazini

•opcija delne zračne blazine brez črpalke, ki se 
jo namesti v penasto ležišče

Fotografija je simbolna
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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

Z uporabo sobnega dvigala enostavno 
izvedemo premeščanje iz negovalne postelje 

na invalidski voziček ali toaletni stol.

•hidravlično ali električno upravljanje
•osnovna ali povišana pralna mreža

•enostaven za upravljanjeFotografiji sta simbolni
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TRAPEZ 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

Fotografija je simbolna

Prostostoječi trapez za pomoč pri vstajanju 
iz domače postelje.

•enostavno se namesti za ali ob domačo posteljo
•obešalo za pomoč pri dvigovanju nastavljivo po višini
•stabilen in razstavljiv



Posteljni program in sobna dvigala
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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

Hrbtni naslon za dnevni počitek 
ali hranjene v domači postelji.

•večstopenjsko nastavljiv naklon
•udoben in oblazinjen



Pripomočki za stojo, hojo in sedenje

36

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

Fotografija je simbolna

Z uporabo dvigala za kopalno kad enostavno 
izvedemo premeščanje v kopalno kad.

•električno nastavljiva višina
•električno nastavljiv hrbtni naslon
•prevleka za sedež in hrbtni naslon
•enostavno upravljanje
•stabilen in zložljiv



Sanitarni pripomočki

Fotografije so simbolneFotografiji sta simbolni

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

•sedež deska ali poglobljeni sedež
•višinsko nastavljivi sedež
•vrtljivi sedež za kopalno kad
•opcija ročajev in hrbtnega naslona

38
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Sanitarni pripomočki

•prostostoječi sedeži za tuš
•stenski sedeži za tuš

•opcija ročajev in hrbtnega naslona
•opcija higienske odprtine

•opcija koles
•opcija podnožnikov

•možna kombinacija s toaletnim stolom

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

Fotografiji sta simbolni



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

•mehki ali trdi nastavki
•različne višine nastavkov
•opcija ročajev in pokrova
•opcija višinsko nastavljivega nastavka
•enostavna namestitev in čiščenje
•primerno za vse vrste toaletnih školjk Fotografiji sta simbolni
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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

•v kompletu s toaletno posodo
•opcija nastavljive višine
•opcija odmičnih naslonov za roko
•opcija koles in podnožnikov
•možna kombinacija s sedežem za tuš kabino

Fotografiji sta simbolni



Pripomočki za stojo, hojo in sedenje
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Pripomočki za 
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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! Fotografija je simbolna
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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!

Fotografija je simbolna
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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.

Fotografije so simbolne

Možna izbira med različnimi dimenzijami, 
debelinami in barvami!



Kilni pasovi
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Kilni pasovi

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
Zdravstveno stanje: 
Inoperabilna trebušna kila.

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

šifra ZZZS: 0312060905
Pripomoček se izdaja

•različni modeli, materiali in velikosti
•kilni pasovi ali hlačke
•enostranska leva ali desna ingvinalna kila
•obojestranska ingvinalna kila
•popkovna kila
•po operativnem posegu



Ortoze
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Ortoze

ZAČASNI ČEVELJ
Zdravstveno stanje: 
Zavarovane osebe, ki ne morejo uporabljati posebej izdelanih 
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

Fotografiji sta simbolni

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
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Ortoze

ORTOZA ZA VRATNO HRBTENICO - trda (CO)
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 (CTO)
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

Fotografija je simbolna
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Ortoze

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

Fotografiji sta simbolni
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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



53

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



Najzahtevnejši 
pripomočki (terciar)
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Najzahtevnejši pripomočki (terciar)

Kako do najzahtevnejših pripomočkov?

Napotnica izbranega osebnega zdravnika ali drugega specialista 
za pregled pri zdravniku specialistu na URI-SOČA.

Pregled v ambulanti za tehnične pripomočke na URI-SOČA.

Pregled in predpis pripomočka se obravnava timsko in sicer so 
poleg uporabnika prisotni zdravnik specialist, delovni terapevt in 
svojci.

Po pregledu vašega zdravstvenega stanja in sposobnosti, vam 
bodo predstavili različne modele vozičkov / počivalnikov, ki se 
vam lahko predpišejo glede na vaše zdravstveno stanje, in vam 
svetovali glede potrebnih individualnih prilagoditev.

Naše podjetje SOČA OPREMA d.o.o. ima v testirnici vozičke / 
počivalnike lastne proizvodnje ter proizvajalcev Otto Bock 
(Nemčija) in Vassilli (Italija). 

Svetujemo vam, da  nas predhodno kontaktirate na 080 19 01, 
da vam bomo posredovali več informacij o naših pripomočkih in 
vam svetovali za vas najustreznejšega.

Ob koncu pregleda vam bodo v testirnici napisali testni list za izbrani 
pripomoček in Naročilnico za medicinski pripomoček, ki jo bodo 
poslali imenovanemu zdravniku ZZZS v odobritev (izdajo ustrezne 
odločbe).
 
Ko vam bo imenovani zdravnik ZZZS na dom poslal Naročilnico za 
medicinski pripomoček in ustrezno Odločbo o upravičenosti do 
pripomočka, nas kontaktirajte in pošljite vse prejete dokumente 
na naslov SOČA OPREMA d.o.o., Linhartova 49 a, 1000 Ljubljana, 
kjer bomo za vas naredili predračun za izbrani model vozička / 
počivalnika in ga poslali Direkciji za medicinske pripomoček na ZZZS 
v odobritev.

Po odobrenem predračunu sledi izdelava pripomočka.
 
Ko je pripomoček pripravljen za prevzem, vas obvestimo o datumu in 
uri prevzema na URI-SOČA.

Po preteku 12 mesečne garancijske dobe vam pripada v breme ZZZS 
tudi servis (redno vzdrževanje in popravila). Naročilnico za servis 
lahko vedno predpiše tudi izbrani osebni zdravnik. Z naročilnico se 
oglasite pri nas v SOČA OPREMA d.o.o., da naši tehniki pregledajo 
kakšni deli so potrebni za servis in vas seznanijo z nadaljnjim 
postopkom.



Najzahtevnejši pripomočki (terciar)

VOZIČEK NA ROČNI POGON AKTIVNI - 
za srednjo gibalno oviranost
Zdravstveno stanje: 
Stalna vezanost na voziček pri ohromelosti spodnjih udov, 
z nekaj aktivne gibljivosti v kolku, kolenu in gležnju le v 
razbremenjenem položaju, s kontrakturami v sklepih spodnjih 
udov od 5 do 15° (izjema hipotona stanja), z motnjami 
ravnotežja trupa ali manjšo izgubo moči mišic trupa, pri 
zadovoljivi kontroli položaja glave, sedenje na vozičku je 
aktivno (lahko popravlja položaj telesa pri sedenju).

Trajnostna doba: 36 ali 60 mesecev *

Šifra ZZZS: 1221030530
Pripomoček se izdaja z odločbo imenovanega zdravnika in 
na podlagi potrjenega predračuna s strani ZZZS.
Naročilnico lahko predpiše zdravnik specialist na URI-SOČA 
(potrebno testiranje vozička).

Pripomoček se servisira (vzdržuje in popravlja) v breme ZZZS 
na podlagi potrjenega predračuna.

Fotografija je simbolna

Voziček se izdela po naročilu skladno s testnim listom!

Tudi otroški

model vozička!
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Najzahtevnejši pripomočki (terciar)

VOZIČEK NA ROČNI POGON AKTIVNI - 
za težko gibalno oviranost
Zdravstveno stanje: 
Stalna vezanost na voziček pri popolni ohromelosti spodnjih udov, s 
kontrakturami v sklepih od 15-45° (izjema hipotona stanja), z motnjami 
ravnotežja trupa ali zmerni do hudi izgubi moči mišic trupa, z deformacijami 
trupa to je skoliozo več kot 15° in poudarjeno torakalno kifozo ali lumbalno 
lordozo, z zmerno do hujšo ohromelostjo zgornjih udov z izgubo mišične 
moči 15 do 50%, s slabšo kontrolo položaja glave, sedenje na vozičku pa je 
še delno aktivno (nekoliko lahko aktivno popravi položaj telesa pri sedenju).

Trajnostna doba: 36 ali 60 mesecev *

Šifra ZZZS: 1221030531
Pripomoček se izdaja z odločbo imenovanega zdravnika in na podlagi 
potrjenega predračuna s strani ZZZS.
Naročilnico lahko predpiše zdravnik specialist na URI-SOČA (potrebno 
testiranje vozička).
 
 

Pripomoček se servisira (vzdržuje in popravlja) v breme ZZZS na podlagi 
potrjenega predračuna.

Fotografija je simbolna

Voziček se izdela po naročilu skladno s testnim listom!

Tudi otroški

model vozička!



Najzahtevnejši pripomočki (terciar)

VOZIČEK NA ELEKTROMOTORNI POGON - 
za srednjo gibalno oviranost
Zdravstveno stanje: 
Stalna vezanost na voziček pri ohromelosti spodnjih udov, z nekaj 
aktivne gibljivosti v kolku, kolenu in gležnju le v razbremenjenem 
položaju, z začetnimi kontrakturami v sklepih spodnjih udov od 
5 do 15° (izjema hipotona stanja), trup je brez večjih deformacij, 
z manjšo oslabelostjo mišic trupa-možna aktivna fleksija in 
ekstenzija trupa, v sedečem položaju napravi predklon in se 
dvigne brez pomoči rok-lahko s trikom, z ohromelostjo zgornjih 
udov-proksimalnih in/ali distalnih mišičnih skupin (zgornjih udov 
ne more dvigniti nad glavo ali jih zmore dvigniti le s trikom, napravi 
pa fleksijo in ekstenzijo v zapestjih in prstih rok za več kot 2/3 
normalnega obsega ali zgornja uda lahko dvigne nad glavo, ne 
more pa napraviti fleksije in ekstenzije v zapestjih in prstih rok 
za več kot 1/3 normalnega obsega), hoteni ciljani gibi zgornjih 
udov povzročajo asociirane reakcije v drugih delih telesa in 
patološke vzorce drže, z glavo aktivno giba v vse smeri za vsaj 
2/3 normalnega obsega, sedenje na vozičku je še aktivno-lahko 
popravlja položaj telesa pri sedenju.

Trajnostna doba: 36 ali 60 mesecev *

Šifra ZZZS: 1221210533
Pripomoček se izdaja z odločbo imenovanega zdravnika in na 
podlagi potrjenega predračunom s strani ZZZS.

Naročilnico lahko predpiše zdravnik specialist na URI-SOČA 
(potrebno testiranje vozička).

 

Pripomoček se servisira (vzdržuje 
in popravlja) v breme ZZZS na podlagi 
potrjenega predračuna.

Fotografija je simbolna
Voziček se izdela 
po naročilu skladno s testnim listom!

Tudi otroški

model vozička!
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Najzahtevnejši pripomočki (terciar)

VOZIČEK NA ELEKTROMOTORNI POGON - 
za težko gibalno oviranost
Zdravstveno stanje: 
Stalna vezanost na voziček pri ohromelosti spodnjih udov, s kontrakturami v sklepih 
spodnjih udov več kot 45° (izjema hipotona stanja), brez aktivne motorike trupa, z 
deformacijami trupa to je skoliozo nad 35° in kifozo nad 15°, pri ohromelosti zgornjih 
udov-proksimalnih in/ali distalnih mišičnih skupin, zgornja uda lahko dvigne do 
višine prsi, ne more pa napraviti fleksije in ekstenzije v zapestjih in prstih rok za 1/3 
normalnega obsega, z glavo aktivno giba v vse smeri za manj kot 1/3 normalnega 
obsega, glava mu pri sunkovitih gibih pada, sedenje na vozičku je pasivno (ne zmore 
aktivno popravljati položaja telesa pri sedenju, sedi tako kot ga v voziček namestijo).

Trajnostna doba: 36 ali 60 mesecev *

Šifra ZZZS: 1221210534
Pripomoček se izdaja z odločbo imenovanega zdravnika in na podlagi 
potrjenega predračunom s strani ZZZS.
Naročilnico lahko predpiše zdravnik specialist na URI-SOČA 
(potrebno testiranje vozička).

 

Pripomoček se servisira (vzdržuje in popravlja) v breme ZZZS 
na podlagi potrjenega predračuna.

Fotografija je simbolna

Voziček se izdela po naročilu skladno s testnim listom!

Tudi otroški

model vozička!



Najzahtevnejši pripomočki (terciar)

VOZIČEK NA ELEKTROMOTORNI POGON - 
za zelo težko gibalno oviranost
Zdravstveno stanje: 
Stalna vezanost na voziček pri ohromelosti spodnjih udov, z zmernimi 
kontrakturami v sklepih spodnjih udov, več kot 45°, z deformacijami trupa 
(skolioza nad 35°, kifoza nad 15° in nagnjena medenica), brez aktivne 
motorike v trupu, z ohromelostjo zgornjih udov (proksimalnih in distalnih 
mišičnih skupin), zgornja uda niti nakazano ne dvigne od telesa, napravi pa 
fleksijo in ekstenzijo v zapestjih in prstih rok za vsaj 1/3 normalnega obsega, 
glava mu pri sunkovitih gibih pada, sedenje na vozičku je pasivno (ne zmore 
aktivno popravljati telesa pri sedenju, sedi kot ga v voziček namestijo).

Trajnostna doba: 36 ali 60 mesecev *

Šifra ZZZS: 1221210535
Pripomoček se izdaja z odločbo imenovanega zdravnika in na podlagi 
potrjenega predračunom s strani ZZZS.
Naročilnico lahko predpiše zdravnik specialist na URI-SOČA 
(potrebno testiranje vozička).

 

Pripomoček se servisira (vzdržuje in popravlja) v breme ZZZS na podlagi 
potrjenega predračuna.

Fotografija je simbolna

Voziček se izdela po naročilu skladno s testnim listom!

Tudi otroški

model vozička!
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Najzahtevnejši pripomočki (terciar)

ELEKTRIČNI SKUTER
Zdravstveno stanje: 
Zavarovana oseba, ki je starejša od 12 let in ima zaradi cerebralne paralize, 
multiple skleroze, živčno mišične bolezni, poškodbe ali obolenja centralnega 
in perifernega živčevja, revmatska obolenja ali displazije hudo zmanjšano 
mišično moč vseh štirih udov, hude motnje koordinacije gibov ali zelo hitro in 
hudo utrudljivost, tako da je nezmožna hoje oz. hodi s tako hudimi funkcijskimi 
omejitvami, da zmore ob pomoči druge osebe ali uporabi pripomočkov 
prehoditi manj kot 100 metrov, ter ne more uporabljati vozička na ročni pogon 
oziroma vozička za otroka niti ob uporabi gonil, je upravičena do električnega 
skuterja, če ima zadovoljive psihofizične sposobnosti za njegovo samostojno 
in varno uporabo na javnem prostoru brez dodatkov in prilagoditev.

Trajnostna doba: 60 mesecev

Šifra ZZZS: 1221240559
Pripomoček se izposoja z odločbo imenovanega zdravnika.
Naročilnico lahko predpiše zdravnik specialist na URI-SOČA 
(potrebno testiranje skuterja).

Pripomoček se servisira (vzdržuje in popravlja) v breme ZZZS na podlagi 
potrjenega predračuna.

Skuter se izposodi z dodatki 
kot navedeno na testnem listu!

Različni modeli in barve skuterjev.

Fotografija je simbolna



Najzahtevnejši pripomočki (terciar)

POČIVALNIK - serijsko izdelan
Zdravstveno stanje: 
Stalna vezanost na voziček pri hudi ohromelosti zgornjih in 
spodnjih udov in/ali močni spastičnosti, pri čemer ni aktivne 
motorike v trupu, s hudim prekomernim utrujanjem, z izrazitimi 
nehotenimi gibi, s slabo kontrolo položaja glave, sedenje 
na vozičku je pasivno-ne zmore aktivno popravljati položaja 
telesa pri sedenju, sedi kot ga namestijo v voziček in ne more 
uporabljati vozička na ročni ali elektromotorni pogon.

Trajnostna doba: 36 ali 60 mesecev *

Šifra ZZZS: 1227030538
Pripomoček se izdaja z odločbo imenovanega zdravnika in na 
podlagi potrjenega predračunom s strani ZZZS.
Naročilnico lahko predpiše zdravnik specialist na URI-SOČA 
(potrebno testiranje počivalnika).

 

Pripomoček se servisira (vzdržuje in popravlja) v breme ZZZS 
na podlagi potrjenega predračuna. 

Fotografija je simbolna

Počivalnik se izdela po naročilu skladno s testnim listom!

Tudi otroški

model počivalnika!
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Najzahtevnejši pripomočki (terciar)

POČIVALNIK - individualno izdelan
Zdravstveno stanje: 
Stalna vezanost na voziček pri popolni ohromelosti spodnjih udov in/ali zelo močni 
spastičnosti, v kolku, kolenu in gležnju ni aktivne gibljivosti, prisotne so hude 
kontrakture v sklepih spodnjih udov za več kot 45°  (izjema hipotnona stanja), brez 
aktivne motorike trupa, z deformacijami trupa to je skoliozo več kot 35° in kifozo nad 
15°, s hudo oslabelostjo zgornjih udov-proksimalnih in/ali distalnih mišičnih skupin 
z izgubo mišične moči nad 50%, pri hudem prekomernem utrujanju, z izrazitimi 
nehotenimi gibi, s slabo kontrolo položaja glave, s pasivnim sedenjem na vozičku, 
tako da ne zmore aktivno popravljati položaja telesa pri sedenju, sedi kot ga v 
voziček namestijo in ne more uporabljati vozička na ročni ali elektromotorni pogon.

Trajnostna doba: 36 ali 60 mesecev *

Šifra ZZZS: 1221030532
Pripomoček se izdaja z odločbo imenovanega zdravnika 
in na podlagi potrjenega predračunom s strani ZZZS.
Naročilnico lahko predpiše zdravnik specialist na URI-SOČA 
(potrebno testiranje počivalnika).

 
Pripomoček se servisira (vzdržuje in popravlja) v breme ZZZS 
na podlagi potrjenega predračuna.

Fotografija je simbolna

Počivalnik se izdela po naročilu skladno s testnim listom!

Tudi odrasli

model počivalnika!



BREZ DOPLAČILA

NA NAROČILNICO

ZZZS

lahek in močan aluminijast okvir

enostavno nastavljiv
dobra vodljivost
vsestranska uporaba
možna izdaja preko naročilnice

zložljiv ali fiksen okvir

Mobilnost, udobje in moderna oblika

Vodilni svetovni proizvajalec vozičkov

AVANTGARDE CV

AVANTGARDE CS

AVANTGARDE CLT
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Pokličite nas za TESTNI LIST in CENIK

Izbirate lahko med široko paleto barv za okvirje:

POOBLAŠČEN UVOZNIK IN SERVISER

BLIZZARD
VENTUS



lahko vodljivi

z gel akumulatorji

veliko različnih dodatkov

vsestranska uporaba

možna izdaja preko naročilnice

Modularna zasnova, ki omogoča prilagajanje vozička potrebam uporabnika.

Pokličite nas za
TESTNI LIST in CENIK POOBLAŠČEN UVOZNIK IN SERVISER

Več svobode in samostojnosti

Vodilni svetovni proizvajalec vozičkov

SKIPPY
B 600

B 400

B 500
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Počivalnik LUNA
za dnevni počitek
in nego

UDOBJE IN FUNKCIONALNOST V ENEM!

anatomsko oblazinjenje

naklon sedežne in hrbtne enote

regulacijski podnožniki za noge

nastavljivi nasloni za roke

prilagodljiv naslon za glavo

stranske pelote in mednožni klin

odstranljiva mizica

SEDEČI POLOŽAJ LEŽEČI POLOŽAJ



NAKUP     SAMOPLAČNIŠKA IZPOSOJA     IZPOSOJA NA NAROČILNICO ZZZS

Pokličite

080 19 01 in se

dogovorite za testno

vožnjo!

ELEKTRIČNI SKUTERJI

Bodite ponovno mobilni!

zanesljivo
varno
enostavno
samostojno

Naj bo obisk tržnice zopet veselje!



Imamo rešitev za dostop z vašim ročnim ali

električnim vozičkom na notranje ali zunanje

stopnice ali za dostop v kombinirano vozilo.

STOPNIŠČNI VZPENJALNIK GOSENIČAR
STOPNIŠČNI VZPENJALNIK SEDEŽ
STOPNIŠČNO DVIGALO – PLOŠČAD
ALUMINIJASTE RAMPE – KLANČINE

Za nasvet pokličite

Ko stopnice niso več ovira!

Samoplačniška

izposoja goseničarja.



aktivna ali pasivna vadba

razgibavanje nog ali rok

različni terapevtski programi

ublaži krče in zmanjšuje bolečine

povečuje gibljivost in moč

izboljša sposobnost hoje

poveča občutek notranjega ugodja

Gibalna terapija

MOTOmed

Zdravstvena stanja:
Multipla skleroza, možganska kap,

paraplegija, tetraplegija, cerebralna

paraliza, Parkinsonova bolezen

in druge bolezni, ki zmanjšujejo

mobilnost.

MOTOmed VIVA 2, VIVA 2 light
Naprava za vadbo s stola ali vozička.

SAMOPLAČNIŠKA

IZPOSOJA



MOTOmed GRACILE
Otroška naprava za vadbo.

MOTOmed LETTO 2
Naprava za vadbo iz ležečega položaja.

Pedalniki za razgibavanje

(P)OSTANITE AKTIVNI!



Učinkovito lajšajo bolečine
pri stanjih:

revmatizem

osteoartritis, artoza

gripa in prehlad

sladkorna bolezen (diabetes)

bolečine v hrbtu

bolečine v sklepih

boleča vratna vretenca

pred ali po športni aktivnosti

po operativnem posegu

MEDICINSKE

ZA LAHKO NOČ in BOLJŠI DAN

POSLOVITE SE
OD

VAŠE BOLE INE!
Č



NOČNE TERAPEVTSKE BANDAŽE
Hrbet in vratna vretenca
Ramena in komolec
Vrat in grlo
Koleno in gleženj
Zapestje
Dlan in prsti

NOVO

na slovenskem

tržišču



REHABILITACIJA in FIZIOTERAPIJA
za čimprejšjne okrevanje

terapevtska jajčka

terapevtski trakovi

deske za presedanje

Terapevtski trakovi, blazine, žoge in valji

Terapevtska jajčka, ročke, uteži in mreže

Ravnotežne blazine in deske

Pedalniki za aktivno in pasivno vadbo

Protibolečinski stimulatorji TENS

Geli toplo - hladno

Prijemalke za pobiranje predmetov

Pripomočki za obuvanje nogavic in zapenjanje gumbov

Zložljive višinsko nastavljive sprehajalne palice

Nedrseča folija in nastavki za svinčnike

Palerine za dež, mreže in nahrbtniki

Deske za presedanje, drseče rokavice in platno

Vzmetnice iz spominske pene in vzglavniki

Antidekubitus gležniki in varnostni pasovi

masažni izdelki

Pripomočki za DNEVNE AKTIVNOSTI
in VEČJO SAMOZAVEST



Dobro opremljena KOPALNICA
in OSEBNA HIGIENA

Prilagojeni pripomočki
tudi v KUHINJI

ro aji za kopalnicoč

kuhinjska pomagala

Prilagojeni lončki za pitje

Prilagojen pribor, deske in ročaji

Varovala za krožnik, krožniki in sklede

Nedrseča folija in nastavki za svinčnike

Škatlice za zdravila in posodice za proteze

Zaščitni slinčki

Ravni, ukrivljeni ali sklopljivi PVC/INOX ročaji za uporabo

v tuš kabini, pri kopalni kadi ali ob toaletni školjki

(tudi za na hodnik, ob stopnice ali v kuhinjo)

Nedrseče podloge za na tla ali v tuš kabino / kopalno kad

Napihljiv umivalnik za umivanje glave

Vrečke za zaščito mavca na roki ali nogi

Nočne posode in urinske posode (račke)

Nepremočljive prevleke za večkratno uporabo

Čistilni robčki, rokavice, geli, mila,

pene in razkužila



PRIPOMOČKI
ZA PREMEŠČANJE PACIENTA

drseče platno

HITRO ENOSTAVNO NEBOLEČE



PAS ZA PREMEŠČANJE

VRTLJIV KROŽNIK sedežni

DESKA ZA PRESEDANJE

VRTLJIV KROŽNIK talni

DRSEČE ROKAVICE

SEDEŽNA PODLOGA enosmerna

VARNO STROKOVNO UPORABNIKU PRIJAZNO



BREZŽIČNI SISTEM za KLIC V SILI

NAKUP

IZPOSOJA



Pomoč in oskrba na domu

Večja varnost in udobje za vse

Varovanje na daljavo

Klicanje na prednastavljeno
telefonsko številko in možen
pogovor preko zvočnika.

Različne kombinacije in možnost

nadgraditve sistema:

gumb na zapestnici

gumb na verižici

mehka blazina s senzorjem

velik namizni senzorski gumb

talna pohodna ploskev

notranji mobilni alarm

telefon za klic v sili

senzor dihanja

senzor vstajanja s postelje

senzor odpiranja vrat

E-HELP

SOS

VARNO in
UDOBNO



Z rednim in kakovostnim vzdrževanjem bodo
imeli vaši pripomočki daljšo življensko dobo!

Zračnice, plašči, kolesa, pogonski obroči

Plašči Marathon plus, špice Spinergy Spox

Silikonske prevleke, naper zaščite

Zavore, ležaji, blazinice, vilice in škarje za vozičke

Pletenice, zavorne ročice, košare in sedeži za hodulje

Daljinski upravljalci, napajalniki, motorji za postelje in dvigala

Akumulatorji in baterije za vozičke, skuterje in dvigala

Natiki za bergle, palice in hodulje

Ostali rezervni deli po naročilu

in potrebah uporabnikov!

VSI REZERVNI DELI IN POTROŠNI
MATERIAL NA ENEM MESTU.

TELEFONSKO NAROČILO DELOV
IN MATERIALA Z MOŽNOSTJO DOSTAVE PO POŠTI.

SERVIS NA DOMU ALI V NAŠEM
SERVISU V LJUBLJANI.

Celovita oskrba z REZERVNIMI DELI in POTROŠNIM MATERIALOM za
redno VZDRŽEVANJE in POPRAVILA vaših MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV



Za polno življenje
Izdaja, izposoja, prodaja in servis pripomočkov

Izdaja izposoja servis Naročilnico za medicinski pripomoček
Nakup in samoplačniška izposoja

na zalogi
montaže

telefonska pomoč
servis

nadomestni pripomoček
Strokovno svetovanje

ogleda in testiranja
Brezplačno parkiranje

Enostaven dostop za starejše in invalidne osebe
dostave v 24h

, in na

Vsi artikli in dobavljivi takoj
Možnost , ki jo izvede izkušeno osebje

Brezplačna in svetovanje
Hiter in kakovosten v salonu in na terenu

V primeru servisa zagotovljen
in prijazno ter izkušeno osebje

Možnost v razstavno prodajnem salonu
pred salonom

Možnost kjerkoli v Sloveniji

Linhartova 49a, 1000 Ljubljana

e-mail: socaoprema@siol.net

Tel.:
Fax.:
Mob.:

01/437 42 52
01/437 64 63
051/220 726

Delovni čas:
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek

8.00 - 18.00
8.00 - 18.00
8.00 - 18.00
8.00 - 18.00
8.00 - 15.00



SOČA
OPREMA

U
R

I-
SO

Č
A

Topniška
ulica

Linhartova 49a, Ljubljana, tel.: 051/220 726

Naša lokacija

Priročnik za izdajo in izposojo 
medicinskih pripomočkov 
Količina: 15.000 izvodov
Ljubljana, marec 2014
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Delovni čas:
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek

8.00 - 18.00
8.00 - 18.00
8.00 - 18.00
8.00 - 18.00
8.00 - 15.00


