Αρ. Πρωτ.: 3112 / 21-1-2013

Κοινοποίηση πίνακα των χορηγουμένων από τον ΕΟΠΥΥ ορθοπεδικών ειδών

ΕΙΔΟΣ

ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞ7Μ-ΓΓ2

ΑΝΩΤΑΤΟ ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ €

Ειδικό μηχάνημα ορθοστάτισης και βάδισης Αποτελείται από δύο ειδικά διαμορφωμένους,
κατόπιν λήψεως γύψινου προπλάσματος, μηροκνημοποδικούς ορθοστάτες, κατασκευασμένους
από θερμοπλαστικό υλικό με μεταλλικά αντιστηρίγματα στήριξης με άρθρωση και ασφάλειες
γονάτων, συνδεμένα με ειδική μεταλλική συσκευή μεταφοράς κίνησης από κορμό στα κάτω άκρα
.
Ενδείξεις χορήγησης :
Χορηγείται ΜΟΝΟΝ σε ασθενείς με χαμηλή παραπληγία που έχουν έλεγχο κορμού, κατόπιν
βεβαίωσης Θεράποντα ειδικότητας (ΦΥΣΙΑΤΡΟΥ ή ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥ) που να
πιστοποιεί τη δυνατότητα χρήσης του είδους και λειτουργικότητας.
Επιπλέον να εξετάζονται:
1) H Ψυχολογική και λειτουργική ικανότητα του ασθενούς και δυνατότητα ορθής επικοινωνίας με
το περιβάλλον.
2) Nα εκτιμάται η αναγκαιότητα χορήγησης του μηχανήματος με ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια.
3) Χορηγείται σε άτομα έως 60 ετών.
Όροι χορήγησης :
1)Εγγύηση 5 ετών
2)Serial number «χτυπημένο» στο μηχάνημα
3)Service -ανταλλακτικά για 10 έτη.
4)Εγχειρίδιο λειτουργίας.
5)Υπεύθυνη εκπαίδευση από τον προμηθευτή
Αντικατάσταση του μηχανήματος
Ενήλικες 5-6 έτη λόγω ολοκληρωτικής φθοράς
Παιδιά 2-3 έτη έως της ενήβωσης.
ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΚΑΙ ΜΗΡΟΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ.
ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΕΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΔΙΣΗΣ».

1 από 2

2.575,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΔΙΣΗΣ
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Κοινοποίηση πίνακα των χορηγουμένων από τον ΕΟΠΥΥ ορθοπεδικών ειδών

Ειδικό μηχάνημα ορθοστάτισης και βάδισηςμε ενσωματωμένες υδραυλικές μπουκάλες υψηλής
πίεσης Αποτελείται από δύο κνημοποδικούς νάρθηκες, από θερμοπλαστικό υλικό κατόπιν
λήψεως γύψινου προπλάσματος ,με ενσωματωμένες υδραυλικές μπουκάλες υψηλής πίεσης,
ντίζα βάδισης, αυτοκόλλητες ταινίες Velcro με αφρώδες υλικό, βέργες στήριξης από κράμα
ατσαλιού, με αρθρώσεις τιτανίου.
Ενδείξεις χορήγησης :
Χορηγείται ΜΟΝΟΝ σε ασθενείς με χαμηλή παραπληγία που έχουν έλεγχο κορμού, κατόπιν
βεβαίωσης Θεράποντα ειδικότητας (ΦΥΣΙΑΤΡΟΥ ή ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥ) που να
πιστοποιεί τη δυνατότητα χρήσης του είδους και λειτουργικότητας.
Επιπλέον να εξετάζονται:
1) H Ψυχολογική και λειτουργική ικανότητα του ασθενούς και δυνατότητα ορθής επικοινωνίας με
το περιβάλλον.
2) Nα εκτιμάται η αναγκαιότητα χορήγησης του μηχανήματος με ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια.
3)Χορηγείται σε άτομα έως 60 ετών.
ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΚΑΙ ΜΗΡΟΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΔΙΣΗΣ.
Όροι χορήγησης : 1)Εγγύηση 5 ετών.
2)Serial number «χτυπημένο» στο μηχάνημα
3) Service-ανταλλακτικά για 10 έτη.
4)Εγχειρίδιο λειτουργίας.
5)Υπεύθυνη εκπαίδευση από τον προμηθευτή.
Αντικατάσταση του μηχανήματος
Ενήλικες : 5- 6 έτη λόγω ολοκληρωτικής φθοράς
Παιδιά: 2-3 έτη έως της ενήβωσης
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2.575,00

ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΔΙΣΗΣ

