
AVIRIL zásyp s azulenem 100 g
ASCOFIN gran.
BENZENCHLORAMIN 100 g
BENZENCHLORAMIN 1000 g
BENZENCHLORAMIN 500 g
BENZENCHLORAMIN S 1000 g
BILIPHAN 50 proužků
BOROGLYCERINLANOLIN SPOFA
krém 30 g
CALMONAL liq. 200 ml
CAMILLCA dětský olej 55 ml
CAPILAN B 55 ml
CHAMOMILLA liq. 100 ml
CHAMOMILLA liq. 25 ml
CHAMOMILLA liq. 500 ml
CAPILAN Q vlasový
šampon 55 ml
CAPILAN vlasový aktivátor 55 ml
COBRA ung. 10 g
CONTRAVIOL krém 30 g
CHLORDETAL plv. 1000 g
CUTISAN spec. 50 g
ČICHOVÉ EXCITANS 10 x 0,5 ml
ČAJ S KVĚTEM BEZU ČERNÉHO
v nálevových sáčcích
ČAJ S LISTEM ČERNÉHO RYBÍZU
v nálevových sáčcích
ČAJE  v  nálevových
sáčcích  nově  uváděné
do  oběhu  (v seznamu neuvedené)
DĚTSKÝ ČAJ S HEŘMÁNKEM 50 g
DIABETAN spec. 100 g
DIAPHAN 50 proužků
DIKONIT plv. 30 kg
DIKONIT plv. 10 kg
DUBOVÁ KŮRA 100 g
DUKARYL gtt. 25 ml
DIFUSIL H spray 210 ml
DIASPON 21 g tbl, 8 g tbl
EKG želé 100 g
ESSENTIAL EMBROCATION 27 ml
EUGASTRIN v nál. sáčcích 20
EVIKO 350 g (od 6. týdne)
EXTR. ELEUTHER. FLUID.
EVIBENA čaj v nál. sáčcích
FEMINAR 350 g (od 6. týdne)
FOTOTEST proužky 50
GELEÉ ROYALE polom. krém 20 g
GLUCOPHAN pap. 100, 50
GLUCOPHAN diagnost. proužky 50 ks
GLUKOPUR 1000 g
GLUKOPUR 250 g
HEMA-COMBISTIX 50 proužků
HEMOPHAN 50 proužků

HEMORAL spec.
HEŘMÁNEK pravý
v nálev. sáčcích 20
HEŘMÁNEK Spofa v nálev. sáčcích 20
HEXAPHAN 50 proužků
HEŘMÁNEK 50 g
IKTOPHAN 50 proužků
INDULONA A ung. 100 ml
INDULONA A/85 ung. 100 ml
INDULONA A/85 50 ml
INDULONA DEZ 87 ung 100 g
JALOVEC 100 g
JODISOL pero 4 g
JODISOL roztok 760 g
JODISOL roztok 80 g
JODONAL B 1 kg
KARLOVARSKÁ SŮL dělená 10 x 5 g
KARLOVARSKÁ SŮL plv. 100 g
KETOPHAN 50 proužků
KOPŘIVA 50 g
KVĚT BEZU ČERNÉHO v nál. sáčcích
KVĚT BEZU ČERNÉHO 50 g
LABSTIX 100 proužků
LAKTON 125 (od 6. týdne)
LIPOVÝ ČAJ v nál. sáčcích 20
LIPOVÝ KVĚT 50 g
LIST SENNY v nál. sáčcích 20
LAKTON s přísadou sacharosy
300 g (od 6. týdne)
MÁTA PEPRNÁ NAŤ 50 g
MEDICINÁLNÍ MÝDLO BORAXOVÉ 100 g
MEDICINÁLNÍ MÝDLO DEHTOVÉ 100 g
MEDICINÁLNÍ MÝDLO HEXACHLORO-
FENOVÉ 100 g
MEDICINÁLNÍ MÝDLO SÍRODEHTOVÉ
100 g
MEDICINÁLNÍ MÝDLO SÍROVÉ 100 g
MÝDLO BROMSALANOVÉ 100 g
MEDUŇKA 50 g
MEDUŇKA v nál. sáčcích 20
MENTHO JELLY sea gall gelle
MÁTOVÝ ČAJ v nálev. sáčcích 20
MILIPHAN 50 proužků
N-LABSTIX 100 proužků
NEFROPHAN 50 proužků
NEPHROSAL v nál. sáčcích 20
NERAKAIN emulze 100 ml
NERIDE regenerační krém 50 g
NITRIPHAN 50 proužků
NATROCALCID plv. 1000 g
ODORIT liq. 1000 ml
ORTHOSAN BF 45 spray 210 ml
PANGAMIN tbl. 90 g
PANTOCID tbl. 50

PAPÍRKY NA STANOVENÍ FKU v krvi 5
PAPÍRKY NA STANOVENÍ FKU
v moči 5
PARAFORMALDEHYD tbl.
PELYNĚK 100 g
PENTAPHAN 50 proužků
PENTAPHAN II 50 proužků
PERILACIN plv. 20 g
REDUKTAN nálev. sáčky 20 x 2 g
REDUKTAN SPEC. 100 g
REGAINE* roztok 60 ml
RELACTON 350 g (mimo doby od 6.
týdne do 4 měs.)
REN-SHEN-FENG-WANG JIAND
10 x 10 ml
ŘEPÍK 100 g
ŘEPÍK v nál. sáčcích 20 x 2 g
SACCHARIN T 110, 21 g
SACCHARIN T 500, 8 g
SAGEN plv. 25 x 20 g
SALNATREX plv. 70 g
ŠALVĚJ 50 g
SEBUM OVILE 9 g
SEBUM SALICYLATUM 12 g
SOLFATAN PRO BALNEO plv. 
3 x 100 g
SOL. NATRII CHLORATI ISOTON.
k uchování kontaktních čoček
SPOFA-GNOST PANKENZAN 20 tbl.
+ 10 sáčků
SPOFA-TEST URI souprava
SPOFA-GNOST GLUGOSUM sol. 250 ml
SUNARKA s pšeničnou cereální složkou
500 g
SIR. BROMOFORMII COMP. 300 g
SENNOVÉ LUSKY řezané 50 g
SENNOVÝ LUSK 50 g
SENNOVÝ LIST 50 g
STILUS ARGENTI NITRICI
STILUS ARG. NITR. c. KAL. NITRICO
SUNAR 500 g
SORBIT Spofa plv. 100 g
SPOFAVIT sirup 100 ml
TŘEZALKA (Lúbovník) nál. sáčky
TŘEZALKA (Lúbovník) 100 g
THYMOMEL sir. 100 ml
UBG-PHAN 50 proužků
UNG. AROMATICUM 20 g
UNGOLEN SPEC. 50 g
VASELINUM ALBUM 20 g
YARBA MATÉ v nálev. sáčcích
Spofa 20 x 2 g
ZEMĚŽLUČ 50 g
ZEMĚŽLUČ čaj v nálev. sáčcích 20

Příloha č. 4

Poskytování zdravotnických potřeb (tj. léčebných, ošetřovacích a ortopedicko 
protetických pomůcek) nemocným

I. Léčebné a ošetřovací pomůcky

slouží k aplikaci předepsaného léku nebo k výkonu léčebné péče nebo ji usnadňují, popřípadě jsou přímo součástí
léčebného výkonu. Předepisují se na recepturní tiskopisy nebo na poukazy nebo se nemocným jen zapůjčují.
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JarkaV
AVIRIL  zásyp  s  azulenem  100  gASCOFIN  gran.BENZENCHLORAMIN  100  gBENZENCHLORAMIN  1000  gBENZENCHLORAMIN  500  gBENZENCHLORAMIN  S  1000  gBILIPHAN  50  prouŁkùBOROGLYCERINLANOLIN  SPOFAkrém  30  gCALMONAL  liq.  200  mlCAMILLCA  dìtský  olej  55  mlCAPILAN  B  55  mlCHAMOMILLA  liq.  100  mlCHAMOMILLA  liq.  25  mlCHAMOMILLA  liq.  500  mlCAPILAN  Q  vlasovýŁampon  55  mlCAPILAN  vlasový  aktivátor  55  mlCOBRA  ung.  10  gCONTRAVIOL  krém  30  gCHLORDETAL  plv.  1000  gCUTISAN  spec.  50  gÈICHOVÉ  EXCITANS  10  x  0,5  mlÈAJ  S  KVÌTEM  BEZU  ÈERNÉHOv  nálevových  sáècíchÈAJ  S  LISTEM  ÈERNÉHO  RYBÍZUv  nálevových  sáècíchÈAJE    v    nálevovýchsáècích    novì    uvádìnédo    obìhu    (v  seznamu  neuvedené)DÌTSKÝ  ÈAJ  S  HEØMÁNKEM  50  gDIABETAN  spec.  100  gDIAPHAN  50  prouŁkùDIKONIT  plv.  30  kgDIKONIT  plv.  10  kgDUBOVÁ  KÙRA  100  gDUKARYL  gtt.  25  mlDIFUSIL  H  spray  210  mlDIASPON  21  g  tbl,  8  g  tblEKG  Łelé  100  gESSENTIAL  EMBROCATION  27  mlEUGASTRIN  v  nál.  sáècích  20EVIKO  350  g  (od  6.  týdne)EXTR.  ELEUTHER.  FLUID.EVIBENA  èaj  v  nál.  sáècíchFEMINAR  350  g  (od  6.  týdne)FOTOTEST  prouŁky  50GELEÉ  ROYALE  polom.  krém  20  gGLUCOPHAN  pap.  100,  50GLUCOPHAN  diagnost.  prouŁky  50  ksGLUKOPUR  1000  gGLUKOPUR  250  gHEMA-COMBISTIX  50  prouŁkùHEMOPHAN  50  prouŁkùHEMORAL  spec.HEØMÁNEK  pravýv  nálev.  sáècích  20HEØMÁNEK  Spofa  v  nálev.  sáècích  20HEXAPHAN  50  prouŁkùHEØMÁNEK  50  gIKTOPHAN  50  prouŁkùINDULONA  A  ung.  100  mlINDULONA  A/85  ung.  100  mlINDULONA  A/85  50  mlINDULONA  DEZ  87  ung  100  gJALOVEC  100  gJODISOL  pero  4  gJODISOL  roztok  760  gJODISOL  roztok  80  gJODONAL  B  1  kgKARLOVARSKÁ  SÙL  dìlená  10  x  5  gKARLOVARSKÁ  SÙL  plv.  100  gKETOPHAN  50  prouŁkùKOPØIVA  50  gKVÌT  BEZU  ÈERNÉHO  v  nál.  sáècíchKVÌT  BEZU  ÈERNÉHO  50  gLABSTIX  100  prouŁkùLAKTON  125  (od  6.  týdne)LIPOVÝ  ÈAJ  v  nál.  sáècích  20LIPOVÝ  KVÌT  50  gLIST  SENNY  v  nál.  sáècích  20LAKTON  s  pøísadou  sacharosy300  g  (od  6.  týdne)MÁTA  PEPRNÁ  NAŁ  50  gMEDICINÁLNÍ MÝDLO BORAXOVÉ 100 gMEDICINÁLNÍ MÝDLO DEHTOVÉ 100 gMEDICINÁLNÍ  MÝDLO  HEXACHLORO-FENOVÉ  100  gMEDICINÁLNÍ  MÝDLO  SÍRODEHTOVÉ100  gMEDICINÁLNÍ  MÝDLO  SÍROVÉ  100  gMÝDLO  BROMSALANOVÉ  100  gMEDUÒKA  50  gMEDUÒKA  v  nál.  sáècích  20MENTHO  JELLY  sea  gall  gelleMÁTOVÝ  ÈAJ  v  nálev.  sáècích  20MILIPHAN  50  prouŁkùN-LABSTIX  100  prouŁkùNEFROPHAN  50  prouŁkùNEPHROSAL  v  nál.  sáècích  20NERAKAIN  emulze  100  mlNERIDE  regeneraèní  krém  50  gNITRIPHAN  50  prouŁkùNATROCALCID  plv.  1000  gODORIT  liq.  1000  mlORTHOSAN  BF  45  spray  210  mlPANGAMIN  tbl.  90  gPANTOCID  tbl.  50PAPÍRKY NA STANOVENÍ FKU v krvi 5PAPÍRKY  NA  STANOVENÍ  FKUv  moèi  5PARAFORMALDEHYD  tbl.PELYNÌK  100  gPENTAPHAN  50  prouŁkùPENTAPHAN  II  50  prouŁkùPERILACIN  plv.  20  gREDUKTAN  nálev.  sáèky  20  x  2  gREDUKTAN  SPEC.  100  gREGAINE*  roztok  60  mlRELACTON  350  g  (mimo  doby  od  6.týdne  do  4  mìs.)REN-SHEN-FENG-WANG  JIAND10  x  10  mlØEPÍK  100  gØEPÍK  v  nál.  sáècích  20  x  2  gSACCHARIN  T  110,  21  gSACCHARIN  T  500,  8  gSAGEN  plv.  25  x  20  gSALNATREX  plv.  70  gŁALVÌJ  50  gSEBUM  OVILE  9  gSEBUM  SALICYLATUM  12  gSOLFATAN  PRO  BALNEO  plv. 3  x  100  gSOL.  NATRII  CHLORATI  ISOTON.k  uchování  kontaktních  èoèekSPOFA-GNOST  PANKENZAN  20  tbl.+  10  sáèkùSPOFA-TEST  URI  soupravaSPOFA-GNOST GLUGOSUM sol. 250 mlSUNARKA s pŁeniènou cereální sloŁkou500  gSIR.  BROMOFORMII  COMP.  300  gSENNOVÉ  LUSKY  øezané  50  gSENNOVÝ  LUSK  50  gSENNOVÝ  LIST  50  gSTILUS  ARGENTI  NITRICISTILUS  ARG.  NITR.  c.  KAL.  NITRICOSUNAR  500  gSORBIT  Spofa  plv.  100  gSPOFAVIT  sirup  100  mlTØEZALKA  (Lúbovník)  nál.  sáèkyTØEZALKA  (Lúbovník)  100  gTHYMOMEL  sir.  100  mlUBG-PHAN  50  prouŁkùUNG.  AROMATICUM  20  gUNGOLEN  SPEC.  50  gVASELINUM  ALBUM  20  gYARBA  MATÉ  v  nálev.  sáècíchSpofa  20  x  2  gZEMÌŁLUÈ  50  gZEMÌŁLUÈ  èaj  v  nálev.  sáècích  20Strana 292 Zbierka zákonov è. 61/1990 Èiastka 14



I/1 Na recepturní tiskopis se předepisují:

Cévky - všechny druhy, s výjimkou pro urologii
Kapátka oční
Násadce gumové k berlím, holím
Náplasti - všechny druhy
Jehly injekční - pro diabetiky
Obvazové prostředky - všechny druhy
Odsávačky mléka
Pesary léčebné
Pouzdra na inj. stříkačky pro diabetiky - vystavuje diabetická poradna
Rourky na pití
Stříkačky injekční - pro diabetiky
Tyčinky oční

Tyto pomůcky, pokud není uvedeno jinak, mohou předepisovat všichni lékaři.

I/2 Na poukaz se předepisují:
Dávkovače insulinu MADI
Dlahy
Fixační a uchopovací pomůcky pro lůžko - individuálně zhotovené
Hole dřevěné, kovové, plastové, skládací
Inhalátory - na studenou inhalaci, teplovzdušné
Injektory bezjehlové - jen pro nevidomé diabetiky
Irigátory - včetně součástí
Kanyly intratracheální
Kola gumová podložní
Kryty na ochranu prstů dolních končetin 
v sádrových obvazech
Láhve na moč
Mísy podložní
Paruky z přirozených i umělých vlasů - vydává je pro určenou oblast určený podnik
Pleny podložní gumové a z PVC
Plivátka kapesní
Podložky antidekubitní
Pomůcky pro kolostomii, ileostomii 
a urostomii
Punčocháče elastické - pro gravidní ženy s varixy vysoko ve stehně a pro muže s posttrombotickým

syndromem
Punčochy elastické, pryžové
Rozprašovače otorinolaryngologické
Rukavice kožené, stávkové, gumové apod.
Stříkačky injekční bez jehel - jen pro nevidomé diabetiky
Suspenzory
Urinály a jejich příslušenství - při opakování může předepisovat i obvodní lékař
Vaky na led
Vaky vzduchové na léčení bércových vředů
Zahřívače pryžové na vodu (termofory)

Tyto pomůcky, pokud není uvedeno jinak, předepisují příslušná odborná oddělení okresních nebo krajských ústavů
nebo odborní lékaři.

I/3 Nemocným se zapůjčují:
Berle nebo jiné schválené lokomoční 
pomůcky (chodítka, hole apod.)
Glissonovy kličky
Hole bílé - vydává Svaz invalidů v ČSR, který provádí jejich údržbu na svůj náklad, účtuje

je příslušnému okresnímu ústavu podle místa bydliště nemocného
Hrazdy
Inhalátory aerosolové a na penicilin - na doporučení odborného oddělení krajského ústavu nebo okresního ústavu,

popřípadě územního obvodního lékaře

Klosety pokojové a klosetové židle - se souhlasem ředitele nemocnice s poliklinikou. Klosetové židle pojízdné jen
chronickým pacientům upoutaným na lůžko nebo se závažnou lokomoční
poruchou

Lůžka vodní
Podhlavníky stavitelné - se souhlasem ředitele nemocnice s poliklinikou
Polštáře vodní
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II. Ortopedicko protetické pomůcky jsou technické prostředky zdravotní péče pro osoby s určitými vadami (deformity,
defekty) a slouží zejména jako náhrada částí těla nebo k úpravě poškozené funkce, popřípadě ke krytí závažné
kosmetické vady.

II/1 Ortopedické pomůcky sériově 
vyráběné

- předepisují se na poukaz SEVT skl. č. 14 284 0

Biochemické a luxační přístroje 
(např. Hanauskovy)
Epitézy prstů - směrná užívací doba 1 rok

Chrániče vbočeného palce 
(s korektorem nebo bez něj)
Jednoduché ortopedické pomůcky 
(např. Pavlíkovy třmeny, obdukční 
pečinky, Poštolkovy bandáže)

- nasazují se zpravidla na příslušných odborných odděleních

Odlehčovače kuřích ok
Pásky klenkové
Pásy břišní - s nasazenou jímkou - při umělém střevním vývodu

- s receptory pro zachycení moče - po operaci měchýře
- těhotenské a po porodu - předepisují ženská oddělení
- z gumových tkanin - při polyomyelitidě
- látkové s gumovými vložkami - předepisují ženská oddělení

Pasy ileostomické a kolostomické - při umělém vývodu střevním může druhý poukaz vedle odborných oddělení vystavit
i obvodní územní lékař. Současně vydává i základní balení sáčků pro kolostomii

Pasy kýlní
Pasy ledvinové
Peloty k břišním a pupečním pasům
Peloty ledvinového tvaru - tvrdé
Povlaky textilní na peloty
Podložky metatarsální
Rovnač prstů nohy
Vložky do bot i s gumovou klenbou, 
kožené i latexové s ortopedickou 
úpravou

- pokud jsou zařazeny do sortimentu dodávaného s.p. Zdravotnické zásobování

II/2 Protetické pomůcky zhotovené 
     individuálně

- zpravidla předepisují, zajiš�ují a hradí protetická oddělení krajského ústavu,
popřípadě je předepisují i jiná odborná oddělení nemocnice na poukazy.

Jsou to:
Protézy a jejich příslušenství - poskytují se zpravidla na dobu jejich životnosti ve dvojím vyhotovení (především

u protéz dolních končetin). Ochranné pahýlové návleky se poskytují v množství
4 kusy a pahýlové punčošky v množství 8 kusů na každou amputovanou
končetinu ročně

Epitézy prsu latexové - při druhém předpisu je mohou předepisovat na poukazy také obvodní lékaři
Epitézy prsu (Mameta) s náplní 
glycerinu včetně podprsenky
Ortézy (tj. podpěrné a korekční 
přístroje, přímidla, nákrčníky, korzety)
Pasy břišní a pasy kýlní individuálně 
zhotovené

- lze předepisovat jen v případech, kdy nelze použít sériově vyráběné

Podprsenky latexové - poskytují se nemocným po amputaci prsu. Při druhém předpisu je mohou na
poukaz předepisovat také obvodní lékaři. Neposkytují se v případě poskytnutí
kapalinové epitézy

Ortopedická obuv - je určena a poskytuje se (obvykle ve dvojím vyhotovení) pro nohy tvarově a
funkčně změněné. Osoby v pracovním poměru mají nárok na obnovení jednoho
poskytnutého páru zpravidla po jednom roce, ostatní po jednom a půl roce od
jeho vydání. Za ortopedickou obuv se platí příplatek podle zvláštního
sazebníku. Bez příplatku (bezplatně) se poskytuje obuv, která je přímou součá-
stí protetické nebo ortopedické pomůcky a dále pak

   a) vojenským a válečným pošozencům
    b) dětem a mladistvým v ústavech pro tělesne nebo duševně postiženou mládež
   c) dětem do 15 let pár obuvi ročně (druhý a další pár s příplatkem).

Na poukazy na účet státní zdravotní správy nelze předepisovat lehkou ortopedickou obuv

Úpravy nebo opravy ortopedické 
části obuvi

- poskytuje nebo přímo provádí na poukazy protetické oddělení krajského ústavu
na účet státní zdravotní správy. Nové podrážky a jiné běžné opravy se provádějí
jen za úhradu. Nemocným, kterí mají nárok na bezplatné poskytnutí
ortopedické obuvi se provádějí i tyto opravy bezplatně

 Vložky do bot individuálně zhotovené - zhotovuje je protetické oddělení krajského ústavu
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