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Spoštovani,
pred vami je brošura, ki smo jo sodelavci podjetja MEDIMAJ d.o.o. oblikovali in njeno vsebino namenili osebam, ki v
vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč ter na ta način podali informacije, ki bi jim tako vsaj malo olajšali premagovanje
težav skozi življenje.
Pri tem vseskozi pomaga tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki omogoča, da nekatere pripomočke
uporabniki lahko pridobijo preko napotnice za izdajo medicinsko-tehničnega pripomočka, potrebno je obiskati le osebnega
zdravnika, ki vas lahko tudi napoti k ustreznim specialistom v ambulantah in bolnišnicah, zdraviliščih ter klinikah in inštitutih,
če za to ugotovi strokovno utemeljitev.
Kaj je zdravstveno zavarovanje?
Zdravstveno zavarovanje zagotavlja ustrezno zdravstveno in socialno varnost v času bolezni ali poškodbe, saj pokriva stroške
za tveganja v primerih, ko zbolimo, se poškodujemo ali imamo kakšne druge zdravstvene potrebe.
Zdravstveno zavarovanje je obvezno in prostovoljno.
Obvezno zdravstveno zavarovanje izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, prostovoljno zdravstveno zavarovanje
pa izvajajo druge zdravstvene zavarovalnice.
Obvezno zdravstveno zavarovanje se izvaja po načelih socialne pravičnosti in solidarnosti med zdravimi in bolnimi, starimi in
mladimi, bogatimi in revnimi.
Kaj pa nadstandardne storitve?
Vsak medicinsko-tehnični pripomoček ima svoj standard, s katerim je določena njegova cena, material, iz katerega je izdelan
in trajnostna doba. Dobavitelj je dolžan zagotavljati standardne medicinsko-tehnične pripomočke brez doplačil. V primeru, da
zavarovana oseba s posebno izjavo pri dobavitelju zahteva ali predhodno soglaša, da se ji izda boljši, kvalitetnejši oziroma
dražji pripomoček, kot to določa standard, mora razliko med zneskom cenovnega standarda in dejansko ceno plačati sama.
V knjižici, ki je pred vami, vam predstavljamo osnovne (standardne) medicinsko-tehnične pripomočke s šifrantom,
medicinskimi kriteriji in pooblastili za predpisovanje. V zadnjem delu brošure pa najdete nekaj nadstandardnih medicinskotehničnih pripomočkov, ki so na voljo z doplačilom.
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Invalidski vozički

Invalidski vozički
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 mesecev - zavarovane osebe, ki so v delovnem razmerju
ali opravljajo samostojno dejavnost, se redno šolajo oziroma
so na rehabilitaciji; 60 mesecev – ostali.

Pristojnost za predpis
osebni zdravnik

Šifra ZZZS
1221030504

IZPOSOJA pripomočka
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Invalidski vozički
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.

Zdravstveno stanje
36 mesecev - zavarovane osebe, ki so v delovnem
razmerju ali opravljajo samostojno dejavnost,
se redno šolajo oziroma so na rehabilitaciji; 60
mesecev – ostali.

Pristojnost za predpis
osebni zdravnik

Šifra ZZZS:
1221060540

IZPOSOJA pripomočka
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Invalidski vozički
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 mesecev - zavarovane osebe,
ki so v delovnem razmerju ali
opravljajo samostojno dejavnost,
se redno šolajo oziroma so na
rehabilitaciji; 60 mesecev – ostali.

Pristojnost za predpis
specialist

Šifra ZZZS
1221030503

IZDAJA pripomočka
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Invalidski vozički
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.
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Trajnostna doba
36 mesecev - zavarovane
osebe, ki so v delovnem
razmerju ali opravljajo
samostojno dejavnost, se
redno šolajo oziroma so na
rehabilitaciji; 60 mesecev –
ostali

Šifra ZZZS
1221030505

IZDAJA pripomočka
Izbirate lahko med različni
modeli invalidskih vozičkov!

Invalidski vozički
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 mesecev - zavarovane osebe, ki
so v delovnem razmerju ali opravljajo
samostojno dejavnost, se redno
šolajo oziroma so na rehabilitaciji; 60
mesecev – ostali.

Pristojnost za predpis
specialist

Šifra ZZZS
1221210536

IZDAJA pripomočka

Izbirate lahko med različni modeli
invalidskih vozičkov na elektromotorni
pogon!
AKUMULATOR ZA VOZIČEK NA
ELEKTROMOTORNI POGON

Zdravstveno stanje
odobren voziček na elektromotorni pogon.

Trajnostna doba
36 mesecev (po dveh letih-v prvih dveh
letih uporabe krije strošek zamenjave
zavarovana oseba sama)

Pristojnost za predpis
osebni zdravnik/ specialist.

Šifra ZZZS
0000000537

IZDAJA pripomočka
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Invalidski vozički
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
Pristojnost za predpis: specialist
Šifra ZZZS: 1221240559
IZPOSOJA pripomočka
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Pripomočki
Invalidski za
vozički
hojo

Pripomočki za hojo
BERGLA
Zdravstveno stanje
Pareza. Ankiloza ali kontraktura velikega sklepa spodnje okončine.

Trajnostna doba
12 mesecev do 18 let; 36 mesecev po 18. letu.

Pristojnost za predpis
Osebni zdravnik.

Šifra ZZZS za 1 kom
1203120501

Šifra ZZZS za par
1203120502

IZDAJA pripomočka
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Pripomočki za hojo
HODULJA NAVADNA
Zdravstveno stanje
Pareza enega ali obeh spodnjih udov. Amputacija spodnjih udov,
hoja s protezami je otežena.

Trajnostna doba
36 mesecev

Pristojnost za predpis
Osebni zdravnik

Šifra ZZZS
1206030512

IZPOSOJA pripomočka
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Pripomočki za hojo
HODULJA - S KOLESI
Zdravstveno stanje
Pareza enega ali obeh spodnjih udov. Amputacija
spodnjih udov, hoja s protezami je otežena.

Trajnostna doba
36 mesecev

Pristojnost za predpis
Osebni zdravnik

Šifra ZZZS
1206060513

IZPOSOJA pripomočka
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Sanitarni
Invalidski
pripomočki
vozički

Sanitarni pripomočki
DVIGALO ZA KOPALNICO
Zdravstveno stanje
Trajna nepomičnost z nego na domu.

Trajnostna doba
120 mesecev

Pristojnost za predpis
osebni zdravnik

Šifra ZZZS
1236150701

IZPOSOJA pripomočka
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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

Pristojnost za predpis
osebni zdravnik

Šifra ZZZS
0912150703

IZDAJA pripomočka
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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

Pristojnost za predpis
osebni zdravnik

Šifra ZZZS
09120907047

IZDAJA pripomočka
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Sanitarni pripomočki
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

Pristojnost za predpis
osebni zdravnik

Šifra ZZZS
0933030706

IZDAJA pripomočka
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Blazine proti preležaninam

Blazine proti preležaninam
BLAZINA ZA SEDEŽ
Zdravstveno stanje
Grozeči dekubitus.

Trajnostna doba
36 mesecev

Pristojnost za predpis
osebni zdravnik

Šifra ZZZS
0333120802

IZDAJA pripomočka
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Blazine proti preležaninam
BLAZINA ZA POSTELJO - standard
Zdravstveno stanje
Grozeči dekubitus.

Trajnostna doba
36 mesecev

Pristojnost za predpis
osebni zdravnik

Šifra ZZZS
0333120801

IZPOSOJA pripomočka
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Negovalne postelje, trapezi, ograje, dvigala

Negovalne postelje, trapezi, ograje, dvigala
NEGOVALNA POSTELJA
Zdravstveno stanje
Trajna nepomičnost z nego na domu.

Trajnostna doba
120 mesecev

Pristojnost za predpis
osebni zdravnik

Šifra ZZZS
1812060519

IZPOSOJA pripomočka
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Negovalne postelje, trapezi, ograje, dvigala
POSTELJNA MIZICA
Zdravstveno stanje
Dezorentiranost ali senilnost ali psihični nemir in odobrena negovalna postelja.

Trajnostna doba
120 mesecev

Pristojnost za predpis
osebni zdravnik

Šifra ZZZS
1803150522

IZPOSOJA pripomočka
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Negovalne postelje, trapezi, ograje, dvigala
VAROVALNA POSTELJNA OGRAJA
Zdravstveno stanje
Dezorentiranost ali senilnost ali psihični nemir in odobrena negovalna postelja.

Trajnostna doba
120 mesecev

Pristojnost za predpis
osebni zdravnik

Šifra ZZZS za eno stran
1812270527

Šifra ZZZS za obe strani
1812270528

IZPOSOJA pripomočka
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Negovalne postelje, trapezi, ograje, dvigala
TRAPEZ ZA OBRAČANJE
Zdravstveno stanje
Trajna nepremičnost z nego na domu, kadar oseba uporablja
negovalno posteljo.

Trajnostna doba
120 mesecev

Pristojnost za predpis
osebni zdravnik

Šifra ZZZS za posteljni
1230090555

Šifra ZZZS za prostostoječi
1230090556

IZPOSOJA pripomočka
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Negovalne postelje, trapezi, ograje, dvigala
SOBNO DVIGALO
Zdravstveno stanje
Paraplegija ali amputacija obeh spodnjih udov
z mišično oslabelostjo zgornjih udov ali živčnomišične bolezni s težko prizadetostjo zgornjih
in spodnjih udov, če so podane prostorske
možnosti za uporabo na domu.

Trajnostna doba
120 mesecev

Pristojnost za predpis
osebni zdravnik

Šifra ZZZS
1236030524

IZPOSOJA pripomočka
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Pripomočki za dihanje

Pripomočki za dihanje
KONCENTRATOR KISIKA
Zdravstveno stanje
Dolgotranja respiratorna bolezen s tako stalno hipoksemijo, ki ima v
stabilni fazi bolezni pO2 v arterijski krvi pod 7,3 kPa ali pod 7,8 kPa,
pri čemer je pri slednji vrednosti hkrati že prisotna pljučna hipertenzije
ali pa je hematokrit ≥ 56%. Pri napredovanem pljučnem raku in
kronični respiracijski insuficienci zaradi spremljajoče KOPB. Dogotrajna
respiratorna bolezen s stalno hipoksemijo pri osebi mlajši od 15 let.

Trajnostna doba
72 mesecev

Pristojnost za predpis
specialist

Šifra ZZZS
0303180606

IZPOSOJA pripomočka
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Pripomočki za dihanje
INHALATOR
Zdravstveno stanje
Prenosen, majhen in lahek ročni ultrazvočni inhalator za
razprševanje zdravil. Posodico se napolni z do 8 mltekočine. Aparat
je možno preko ustreznega vmesnika priključiti na 230 V oziroma
na 12 V v avtomobilu. Samodejni izklop aparata po 3 minutah.
Nastavlja se lahko pretok zraka. Z aparatom dobite tudi: dve maski
(za otroke in odrasle), nastavek za razprševanje v nos in usta.
Masa aparata je 260 g.

Trajnostna doba
60 mesecev

Pristojnost za predpis
specialist

Šifra ZZZS
0303210608

IZDAJA pripomočka
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NADSTANDARD

NADSTANDARD | Invalidski vozički
DODATEK PAS ZA TELO V OBLIKI ČRKE “H”
Zdravstveno stanje: Pri stalni vezanosti na 0503-Voziček na ročni pogon za otroke aktivni, ali 0505-Voziček
na ročni pogon aktivni, ali 0539-Voziček transportni za otroke, ali 0536-Voziček na elektromotorni pogon je, v
primeru nezadostne kontrole položaja trupa, oseba upravičena do dodatka-pas za telo v obliki črke “H”.
Trajnostna doba: 36 mesecev - zavarovane osebe, ki so v delovnem razmerju ali opravljajo samostojno
dejavnost, se redno šolajo oziroma so na rehabilitaciji; 60 mesecev – ostali.
Pristojnost za predpis: osebni zdravnik/ specialist
Šifra ZZZS: 0000000543
IZDAJA pripomočka

DODATEK PAS ZA UDE
Zdravstveno stanje: Pri stalni vezanosti na 0503-Voziček na ročni pogon za otroke aktivni, ali 0505-Voziček
na ročni pogon aktivni, ali 0536-Voziček na elektromotorni pogon, oz. pri vezanosti na 0504-Voziček na ročni
pogon standardni, ali 0540-Voziček na ročni pogon za otroke standardni, je v primeru nezadostne kontrole
položaja udov, oseba upravičena do dodatka-pas za ude.
Trajnostna doba: 36 mesecev - zavarovane osebe, ki so v delovnem razmerju ali opravljajo samostojno
dejavnost, se redno šolajo oziroma so na rehabilitaciji; 60 mesecev – ostali.
Pristojnost za predpis: osebni zdravnik/ specialist
Šifra ZZZS: 0000000544
IZPOSOJA / IZDAJA pripomočka
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NADSTANDARD | Invalidski vozički
MIZICA ZA VOZIČEK
Zdravstveno stanje
Pri stalni oskrbi na domu bolnika in vezanosti na 0503-Voziček na ročni pogon
za otroke aktivni, ali 0505-Voziček na ročni pogon aktivni, ali 0539-Voziček
transportni za otroke, ali 0536-Voziček na elektromotorni pogon ali 0554-Stolček
za otroke z motorično prizadetostjo - do 7. leta starosti, ali 0555-Stolček
za otroke z motorično prizadetostjo - od 7. do 18. leta starosti, je v primeru
nezadostne kontrole položaja trupa pri sedenju, oseba upravičena do dodatkamizica za voziček.

Trajnostna doba:
36 mesecev - zavarovane osebe, ki so v delovnem razmerju ali opravljajo
samostojno dejavnost, se redno šolajo oziroma so na rehabilitaciji; 60 mesecev –
ostali.

Pristojnost za predpis
specialist

Šifra ZZZS
0000000547
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NADSTANDARD | Sanitarni pripomočki
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

Pristojnost za predpis
osebni zdravnik

Šifra ZZZS
0933030705

IZDAJA pripomočka
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Pripomočki za hojo
PALICA ZA OPORO
Zdravstveno stanje
Pareza. Ankiloza ali kontraktura velikega sklepa spodnje okončine.

Trajnostna doba
36 mesecev

Pristojnost za predpis
Osebni zdravnik

Šifra ZZZS za trinožno
1203150510

Šifra ZZZS za štirinožno
1203180511

IZDAJA pripomočka
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NADSTANDARD | blazine proti preležaninam
BLAZINA ZA POSTELJO ZAHTEVNEJŠA
Zdravstveno stanje
Zavarovana oseba pri kateri je iz zdravstvene dokumentacije in izvida
razvidna ena od navedenih bolezni ali zdravstvenih stanj:
1. po poškodbi ali obolenju hrbtenjače,
2. hudo oblika nevropatij,
3. ostala nevrološka obolenja in poškodbe živčevja,
4. živčno-mišična bolezen,
5. multipla skleroza,
6. cerebralna paraliza,
7. po obolenju in/ali poškodbi možganov,
8. revmatično obolenje,
9. po težkih prirojenih in pridobljenih deformacijah v področju medenice,
je upravičena do zahtevnejše blazine za posteljo, če je:
• nepomična s popolno izgubo senzorike v predelu hrbta in sedala,
• popolnoma negibna, da leže niti malo ne more spremeniti položaja
telesa.

Trajnostna doba
36 mesecev

Pristojnost za predpis
specialist

Šifra ZZZS
0333120804

IZDAJA pripomočka
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NADSTANDARD | blazine proti preležaninam
BLAZINA ZA SEDEŽ ZAHTEVNEJŠA
Zdravstveno stanje
Zavarovana oseba pri kateri je iz zdravstvene dokumentacije in izvida
razvidna ena od navedenih bolezni ali zdravstvenih stanj:
1. po poškodbi ali obolenju hrbtenjače,
2. hudo oblika nevropatij,
3. ostala nevrološka obolenja in poškodbe živčevja,
4. živčno-mišična bolezen,
5. multipla skleroza,
6. cerebralna paraliza,
7. po obolenju in/ali poškodbi možganov,
8. revmatično obolenje,
9. po težkih prirojenih in pridobljenih deformacijah v področju medenice,
je upravičena do zahtevnejše blazine za posteljo, če je:
• nepomična s popolno izgubo senzorike v predelu hrbta in sedala,
• popolnoma negibna, da leže niti malo ne more spremeniti položaja telesa.

Trajnostna doba
36 mesecev

Pristojnost za predpis
specialist
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Šifra ZZZS
0333120805

IZDAJA pripomočka

NADSTANDARD | blazine proti preležaninam
BLAZINA ZA SEDEŽ ZELO ZAHTEVNA
Zdravstveno stanje
Zavarovana oseba pri kateri je iz zdravstvene dokumentacije in izvida
razvidna ena od navedenih bolezni ali zdravstvenih stanj:
1. po poškodbi ali obolenju hrbtenjače,
2. hudo oblika nevropatij,
3. ostala nevrološka obolenja in poškodbe živčevja,
4. živčno-mišična bolezen,
5. multipla skleroza,
6. cerebralna paraliza,
7. po obolenju in/ali poškodbi možganov,
8. revmatično obolenje,
9. po težkih prirojenih in pridobljenih deformacijah v področju medenice,
je upravičena do zahtevnejše blazine za posteljo, če je:
• nepomična s popolno izgubo senzorike v predelu hrbta in sedala,
• popolnoma negibna, da leže niti malo ne more spremeniti položaja telesa.

Trajnostna doba
36 mesecev

Pristojnost za predpis
specialist

Šifra ZZZS
0333120805

IZDAJA pripomočka
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NADSTANDARD | Negovalne postelje, trapezi, ograje, dvigala
NEGOVALNA POSTELJA ZAHTEVNEJŠA
Zdravstveno stanje
Trajna nepomičnost z nego na domu.

Opis
Negovalna postelja 90 x 200 cm z elektromotornim
pogonom in 4-delnim pregibnim ležiščem, z možnostjo
nastavitve višine in vključenim trapezom ter ograjo na
obeh straneh.

Trajnostna doba
120 mesecev

Pristojnost za predpis
osebni zdravnik

Šifra ZZZS
1812060519

IZPOSOJA pripomočka
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Pripomočki pri zdravljenju sladkorne bolezni

Pripomočki pri zdravljenju sladkorne bolezni
APARAT ZA DOLOČANJE GLUKOZE V KRVI
Zdravstveno stanje
Sladkorna bolezen zdravljena z inzulinom ali neurejena sladkorna
bolezen na kombinirani peroralni terapiji ko zavarovanec(ka) začne
z edukacijo za inzulinsko zdravljenje. V času nosečnosti in dojenja
pri gestacijskem diabetesu. Zavarovana oseba aktivno sodeluje pri
zdravljenju.

Trajnostna doba
60 mesecev

Pristojnost za predpis
specialist

Šifra ZZZS
0324121231

IZDAJA pripomočka
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Pripomočki pri zdravljenju sladkorne bolezni

DIAGNOSTIČNI TRAKOVI ZA APARAT ZA DOLOČANJE GLUKOZE V KRVI
Zdravstveno stanje: odobren aparat za določanje glukoze v krvi.
Trajnostna doba: ocena osebnega zdravnika.
Pristojnost za predpis: osebni zdravnik
Šifra ZZZS: 0321121232
IZDAJA pripomočka

LANCETA ZA PROŽILNO NAPRAVO
Zdravstveno stanje: sladkorna bolezen, bolnik obvlada samokontrolo.
Trajnostna doba: ocena osebnega zdravnika
Pristojnost za predpis: osebni zdravnik
Šifra ZZZS: 0321121236
IZDAJA pripomočka
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Izbrana ponudba

Izbrana ponudba
MERILNIKI KRVNEGA TLAKA SMART LAB PROFI
Lastnosti:
1. velik LCD zaslon
2. možnost shranjevanja do 3x 30 izmerjenih vrednosti z datumom in
uro merjenja
3. barvna klasifikacija izmerjenih vrednosti s pomočjo ocenjevalne
sheme WHO (rdeča-oranžna-zelena)
4. prikaz neenakomernega bitja srca
5. 3 uporabniški profili
6. natančni rezultati merjenja že v nekaj sekundah
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Izbrana ponudba
TEHTNICA
Tehtnica, specializirana za diabetike:
• prikazuje kalorije, soli, proteine, maščobe, ogljikove
hidrate, holesterol in sestavine kruha,
• ima 999 programiranih kod za hrano,
• integriran spomin,
• funkcijo “Zero”, za določitev čiste teže blaga,
• možnost nastavitve merskih enot (g, ml, oz).
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Izbrana ponudba
VODOODPORNA ZAŠČITA ZA MAVEC IN POVITE DELE TELESA “LIMBO”
Vodoodporna zaščita za mavec ali povite
dele telesa za večkratno uporabo.
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Izbrana ponudba
ELEKTRIČNI VOZIČEK CYRIUS
Cyrius je z dvema 700 W motorjema resnično močan električni
voziček. Njegova zmogljivost je 200 kg.
Standard:
• močan okvir iz aluminija,
• udoben sedež,
• prilagoditev naslona sedeža (0° do 35°),
• potisni ročaji za spremljevalca,
• naslon za roke nastavljiv po višini in širini,
• naslon za noge nastavljiv po širini,
• maksimalna nosilnost 205 kg,
• širina sedeža nastavljiva od 41 do 60 cm,
• LED luči,
• maksimalna hitrost je 6 km/h, opcija 15 km/h,
• varnostni okvir za joystick.
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Izbrana ponudba
MULTIFUNKCIJSKI VOZIČEK SERENA

Namenjen je osebam, ki skozi ves dan potrebujejo
pomoč.
Njegova oblika zadosti visokim potrebam in željam
posameznika, tako da je uporaba multifunkcijskega vozička
prijetna za uporabnika in njegovega spremljevalca.
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Izbrana ponudba
Električno kolo i-Vela
Električno kolo i-Vela predstavlja izdelek iz
inovativne serije izdelkov Bechle. Priporočamo
ga aktivnim in mladim po srcu, saj omogoča
neodvisnot in visoko stopnjo mobilnosti.
Poganja ga elektromotor, za energijo pa poskrbi
akumulator. Vendar pa pri vožnji aktiviramo
tudi mišice, ampak samo toliko, da nam to ne
predstavlja napora.
Akumulator čez noč polnimo in z enim polnjenjem
lahko prevozimo od 50-70 km. Največja hitrost, ki
jo kolo doseže je 25 km/h. Kolo lahko obremenimo
do 100 kg.
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Obvestilo

Naši partnerji

V katalogu so navedeni glavni podatki o izdelkih, slike
ob izdelkih so simbolične in so dodane zaradi lažje
predstave o videzu izdelka.
Medimaj d.o.o. si pridržuje pravico do napak pri opisu
ali izgledu izdelka, ki so nastale pri tisku. V primeru
takšnih napak Vas ob naročilu o tem obvesti prodajni
referent.
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MEDIMAJ d.o.o.
Škalce 1f
3210 Slov. Konjice
Telefon: 03 57 55 830
info@medimaj.com
www.medimaj.com

Delovni čas
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek

7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 16:00
7:00 - 16:00
7:00 - 12:00

