
Ortopéd cipő Jogcím Térítési díj ME kód
Teljes nettó 

ár 
Támogatás 

mértéke
Támogatás 

nettó ár 
Kihordási 

idő (hónap)
Felírható 

mennyiség
Közgyógy-

ellátás

NORMATÍV 10 202 1 15 283 50% 8 033 12 1 K
EÜ. EMELT 9 208 1 15 283 50% 8 033 6 1 K

NORMATÍV 10 160 1 16 864 50% 8 864 12 1 K
EÜ. EMELT 6 096 1 16 864 70% 8 864 12 1 K

NORMATÍV 12 224 1 50 724 80% 41 099 12 1 K
EÜ. EMELT 12 224 1 50 724 80% 41 099 6 1 K

NORMATÍV 4 820 1 48 383 90% 43 793 12 1 K
EÜ. EMELT 4 820 1 48 383 90% 43 793 6 1 K

NORMATÍV 5 925 1 59 476 90% 53 833 12 1 K
EÜ. EMELT 5 925 1 59 476 90% 53 833 6 1 K

NORMATÍV 9 882 1 41 006 80% 33 225 12 1 K
EÜ. EMELT 9 882 1 41 006 80% 33 225 6 1 K

Tartozékok ortopéd cipőkhöz Jogcím Térítési díj ME kód
Teljes nettó 

ár 
Támogatás 

mértéke
Támogatás 

nettó ár 
Kihordási 

idő (hónap)
Felírható 

mennyiség
Közgyógy-

ellátás
NORMATÍV 1 266 1 2 103 50% 1 106 12 2 K
EÜ. EMELT 1 266 1 2 103 50% 1 106 6 2 K

NORMATÍV 470 1 780 50% 410 12 2 K
EÜ. EMELT 470 1 780 50% 410 6 2 K

NORMATÍV 584 1 970 50% 510 12 2 K
EÜ. EMELT 584 1 970 50% 510 6 2 K

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz: Járóképes beteg számára rendelhető. A kihordási időre felírható mennyiség egyoldali ellátásra vonatkozik. A rendelésnél a vényen
az oldaliságot fel kell tüntetni. A beteg orvosi dokumentációjában az indikációt fel kell tüntetni.

Indikáció: Párja cipő másik lábra vagy kozmetikus művégtagra vagy alsóvégtag protézisre vagy külsőkengyeles járókészülékhez. EÜ. EMELT jogcímen alsóvégtag-paralysis vagy súlyos
paresis esetén rendelhető.

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz: Az árban foglalt tartozékok: bőr bélés 16,99 cm szármagasságig, cipőszár-kapcsozás 16,99 cm szármagasságig, magasabb cipőszár
25 cm szármagasságig, bőr bélés 17,00-25,00 cm-ig, cipőszár-kapcsozás 17,00-25,00 cm-ig. Azonos kihordási időn belül vagy lúdtalpbetét vagy ortopéd cipő rendelhető.

Indikáció NORMATÍV jogcím esetén: 30 fokot meghaladó hallux valgus vagy kalapácsujj fennállása vagy hallux rigidus vagy a láb ízületeinek előrehaladott fájdalmas arthrosisos
elváltozásai vagy valgus sarokdőlés (CVPTV érték>3) vagy pes planovalgus esetén, ha talpi nyomást megjelenítő eszközön a talpszéli szalag szélessége meghaladja a teljes
talpszélesség 2/5-öd részét.

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz, NORMATÍV jogcím esetén: Az árban foglalt tartozékok: szendvicsszerkezetű beépített betét, bőr bélés 16,99 cm szármagasságig,
cipőszár-kapcsozás 16,99 cm szármagasságig, magasabb cipőszár 25 cm szármagasságig, bőr bélés 17,00-25,00 cm-ig, cipőszár-kapcsozás 17,00-25,00 cm-ig. Azonos kihordási időn
belül vagy lúdtalpbetét vagy ortopéd cipő rendelhető.
Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz EÜ. EMELT jogcím esetén: 16 év alatti betegnek rendelhető. Azonos kihordási időn belül vagy lúdtalpbetét vagy ortopéd cipő
rendelhető. Az árban foglalt tartozékok: szendvicsszerkezetű beépített betét, talp- és sarokdöntés, cipőszárban végig kéreg 16,99 cm szármagasságig, bőr bélés 16,99 cm
szármagasságig, cipőszár-kapcsozás 16,99 cm szármagasságig.

Indikáció: Ha a láb equinus, calcaneus, cavus, adductus, varus deformitása áll fenn (Dimeglio>0), vagy nagymértékű nyirokpangás miatti deformitás esetén, vagy belső szandálos
járókészülékhez, vagy az alsó végtag rövidülésének korrekciójára, ha legfeljebb 4,50 cm magas emelés szükséges. Korrekció jelzése: /A/C/E. EÜ. EMELT jogcímen alsóvégtag-paralysis
vagy súlyos paresis esetén rendelhető.
Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz: Az árban foglalt tartozékok: szendvicsszerkezetű beépített betét, cipőszárban végig kéreg 16,99 cm szármagasságig, bőr bélés
16,99 cm szármagasságig, cipőszár-kapcsozás 16,99 cm szármagasságig, magasabb cipőszár 25 cm szármagasságig, bőr bélés 17,00-25,00 cm-ig, cipőszár-kapcsozás 17,00-25,00 cm-
ig, gördülő talp, talp- és sarokdöntés, laticelpárna a talp teljes felületén, acéllemez a talpfelület alá. Azonos kihordási időn belül vagy lúdtalpbetét vagy ortopéd cipő rendelhető. A
vényen a korrekciót fel kell tüntetni.

Indikáció: 4,50 cm-t meghaladó alsóvégtag-rövidülés esetén 25 cm-ig tartó emeléssel vagy mobilizátor alkalmazásánál vagy csonkolt lábak Pirogov, Chopart, Lisfranc szintű vagy
bármely metatarsus bázisáig terjedő csonkolás esetén. EÜ. EMELT jogcímen alsóvégtag-paralysis vagy súlyos paresis esetén rendelhető.

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz: Az árban foglalt tartozékok: szendvicsszerkezetű beépített betét, cipőszárban végig kéreg 16,99 cm szármagasságig, bőr bélés
16,99 cm szármagasságig, cipőszár-kapcsozás 16,99 cm szármagasságig, magasabb cipőszár 25 cm szármagasságig, bőr bélés 17,00-25,00 cm-ig, cipőszár-kapcsozás 17,00-25,00 cm-
ig, gördülő talp, talp- és sarokdöntés, laticelpárna a talp teljes felületén, acéllemez a talpfelület alá. Azonos kihordási időn belül vagy lúdtalpbetét vagy ortopéd cipő rendelhető.

Hosszított éksarok

Gördülő talp

Rezgéscsillapító saroktömb

Indikáció: 4,50 cm-t meghaladó alsóvégtag-rövidülés esetén, 25 cm-ig tartó külső-belső emeléssel és a láb equinus, calcaneus, cavus, valgus (CVPTV érték>3), varus (Dimeglio>0),
adductus deformitása vagy nagymértékű nyirokpangás miatti deformitása esetén. EÜ. EMELT jogcímen alsóvégtag-paralysis vagy súlyos paresis esetén rendelhető.

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz: Az árban foglalt tartozékok: szendvicsszerkezetű beépített betét, cipőszárban végig kéreg 16,99 cm szármagasságig, bőr bélés
16,99 cm szármagasságig, cipőszár-kapcsozás 16,99 cm szármagasságig, magasabb cipőszár 25 cm szármagasságig, bőr bélés 17,00-25,00 cm-ig, cipőszár-kapcsozás 17,00-25,00 cm-
ig, gördülő talp, talp- és sarokdöntés, laticelpárna a talp teljes felületén, acéllemez a talpfelület alá. Azonos kihordási időn belül vagy lúdtalpbetét vagy ortopéd cipő rendelhető.

Indikáció: Kialakult angiopathia vagy olyan fokú neuropathia esetén, ahol a 128-as rezgésszámú hangvillával kimutatottan a 8 fokozatú skálán belül 5-ös érték alatti a beteg vibrációs
érzésküszöbe vagy a lábon seb, fekély, vagy Compartment szindróma vagy Charcot-láb alakult ki. Gördülő talppal, speciális lábortézissel, amennyiben a végtaghossz különbsége nem
haladja meg a 1,5 cm-t. EÜ. EMELT jogcímen alsóvégtag-paralysis vagy súlyos paresis esetén rendelhető.

Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz: Az árban foglalt tartozékok: bőr bélés 16,99 cm szármagasságig, cipőszár-kapcsozás 16,99 cm szármagasságig, magasabb cipőszár
25 cm szármagasságig, bőr bélés 17,00-25,00 cm-ig, cipőszár-kapcsozás 17,00-25,00 cm-ig, gördülő talp, egyedi lábágy, acéllemez a talpfelület alá. Azonos kihordási időn belül vagy
lúdtalpbetét vagy ortopéd cipő rendelhető.

Indikáció: A láb hosszboltozatai süllyedésekor, pronált vagy szupinált saroktengely esetén a járásbiztonság növelésére.

Indikáció: Vérkeringés károsodás miatt kialakult ulcus vagy annak veszélye, súlyos metatarsalgia, vagy előláb csonkolás tehermentesítésére.

Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).

C-0 Egyedi párja cipő másik lábra

C-1 Ortopéd cipő deformált lábra

Indikáció EÜ. EMELT jogcím esetén: Ha a láb valgus (CVPTV érték>3) deformitása áll fenn, vagy pes planovalgus esetén, ha talpi nyomást megjelenítő eszközön a talpszéli szalag
szélessége meghaladja a teljes talpszélesség 2/5-öd részét.

C-2 Ortopéd cipő erősen deformált lábra

C-3 Ortopéd cipő csonkolt vagy rövidült 
végtagra

C-4 Ortopéd cipő erősen deformált és rövidült 
végtagra

C-5 Ortopéd cipő neuropátiás láb ellátására



NORMATÍV 536 1 891 50% 469 12 2 K
EÜ. EMELT 536 1 891 50% 469 6 2 K

NORMATÍV 3 178 1 5 275 50% 2 773 12 2 K
EÜ. EMELT 3 178 1 5 275 50% 2 773 6 2 K

NORMATÍV 765 1 1 270 50% 668 12 2 K
EÜ. EMELT 765 1 1 270 50% 668 6 2 K

NORMATÍV 2 356 1 3 910 50% 2 055 12 2 K
EÜ. EMELT 2 356 1 3 910 50% 2 055 6 2 K

NORMATÍV 1 095 1 1 818 50% 956 12 2 K
EÜ. EMELT 1 095 1 1 818 50% 956 6 2 K

NORMATÍV 10 649 1 17 676 50% 9 291 36 2 K
EÜ. EMELT 10 649 1 17 676 50% 9 291 24 2 K

NORMATÍV 1 266 1 2 103 50% 1 106 12 2 K
EÜ. EMELT 1 266 1 2 103 50% 1 106 6 2 K

NORMATÍV 2 616 1 4 342 50% 2 282 12 2 K
EÜ. EMELT 2 616 1 4 342 50% 2 282 6 2 K

NORMATÍV 1 238 1 2 055 50% 1 080 12 2 K
EÜ. EMELT 1 238 1 2 055 50% 1 080 6 2 K
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J-10 TTT NORMATÍV 3 564 1 14 788 80% 11 982 12 1 K

J-15 NORMATÍV 3 874 1 16 074 80% 13 024 12 1 K

Bayer rugó J-11 (cipőbe épített) NORMATÍV 480 1 4 819 90% 4 362 6 1 K

Budapest, 2022.08.05.

Járótalp szélesítése

Cipőmegerősítés

Csúszásgátló talp készítése

Indikáció: Saroksarkantyú vagy Achilles-ín szakadás, sérülés esetén anti-shock sarok beépítése a lépés-stressz csökkentésére.

Egyedi lábágy készítése

Tépőzár készítése

Egyedi kaptakészítés

Indikáció: Fokozott tengelykorrekciós igény esetén a járásbiztonság növeléséhez.

Indikáció: 35 feletti testtömegindexnél (BMI), vagy spasztikus láb esetén "sarokfészek" kialakítása izom disbalance korrekciójára.

Indikáció: Ortopéd cipő téli járásbiztonságának fokozása.

Báránybőr bélés

Cipő fej és szárlyukasztás

Indikáció: A talpon kialakult seb, fekély, fokozott nyomásérzékenység vagy ezek kialakulásának veszélye esetén.

Indikáció: A cipő felvételét gátló társult betegség.

Indikáció: Erősen deformált reziduális dongaláb, bénult kontraktúrás láb, nyeles kapta készítése esetén 3D minta alapján. Minősített gyártó írásos szakvéleménye alapján az orvos
ellenjegyzése után. A kaptát a gyártó a kihordási idő végéig megőrzi.

Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).

Indikáció: Pes excavatus, pes adductus, pes varus, pes valgus.

Indikáció: Peroneus paresis, plaegia.

Indikáció: Diabeteses neuropathias láb krónikus talpi fekéllyel.

Indikáció: Fokozott calcaneo-valgus vagy varus korrigálására. Csak ortopédiailag megfelelő szerkezetű, kemény kérgű cipőre építhető.

Indikáció: A lábat érintő betegség esetén, ha a láb fokozott mechanikai vagy hővédelme szükséges.

Indikáció: A betegség kezelésére előírt, zárt konstrukciójú lábbelihez a cipő vízgőz háztartásának javítására.

Valgus vagy varus korrekció

Ortopéd cipő felírás esetén a két eszközt minden esetben külön vényen kell rendelni, oldaliság és darabszám megjelöléssel - függetlenül attól, hogy azonos vagy nem a jobb és bal
lábra rendelt eszköz. A vonatkozó ortopéd cipő tartozékokat az adott ortopéd cipőhöz tarozó vényen a cipő mellett lehet rendelni, darabszám megjelöléssel.
Amennyiben valamelyik vagy mindkét ortopéd cipőhöz "J"-s ortézis is rendelésre kerül, utóbbit minden esetben oldaliság és darabszám megjelölés mellett külön vényen (vényeken)
kell rendelni.
Mikor Eü. Emelt vagy KGY + Eü. Emelt a jogcím? Általánosságban elmondható, hogy bénult láb esetén indokolt az Emelt kategória.
C-0, C-2, C-3, C-4 és C-5 ortopéd cipő esetén alsóvégtag-paralysis vagy súlyos paresis esetén rendelhető Eü. Emelt vagy kettős jogcímen az eszköz. Az indikáció jogcímtől függetlenül
ugyanaz, a térítési díj is ugyanaz, viszont a kihordási idő Eü. Emelt jogcm esetén csak 6 hónap.

EESZT: A cipők mellé a tartozékokat a + termékkel lehetséges rögzíteni, a megjegyzésbe tartozék nem írható. Ugyanez vonatkozik a J-SpD-re, itt a Jt 33 felírható egy vényre. A
közgyógy jogcím mellé a közgyógy számot és érvényességet is rögzíteni kell a páciens adatokhoz. Beteg által tett nyilatkozatnak mindig kell lennie e nélkül nem tudjuk a kiadást
megkezdeni. A jogcímhez tartozó kihordási időnek egyeznie kell. 

FELÍRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A lábortézis és a lúdtalpbetét külön kategória! Lúdtalpbetét és ortopéd cipő nem, de lábortézis (J-10 és J-15) és ortopéd cipő együtt rendelhető a fentebb említett módon!

Metatarsusig csonkolt diabéteses láb esetén C-3 írandó!
Járógép hordásához eszközös cipő indokolt többletfelírásnak minősül. 

C-1 esetében 16 év alatti betegeknek rendelhető Eü Emelt vagy kettős jogcímen, "a láb valgus (CVPTV érték>3) deformitása áll fenn, vagy pes planovalgus esetén, ha talpi nyomást
megjelenítő eszközön a talpszéli szalag szélessége meghaladja a teljes talpszélesség 2/5-öd részét" indikáció alapján. Kihordási idő mindkét esetben 12 hónap, de Eü. Emelt jogcímnél
magasabb a TB támogatás, így jóval kevesebb a beteg által fizetendő térítési díj.


	Ort cipő Ortézis adatok

