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TIBBİ CİHAZ ÖDEME KOŞULLARI

116 KALEM
TIBBİ CİHAZ ÖDEME KOŞULLARI
VE
ÜRÜN TANITIMI

TAVSİYE ETTİĞİMİZ KAŞE ÖRNEĞİ
………………. ECZANESİ
Ürün Adı :
Malzeme Vücut Tarafı (varsa) :
SUT Kodu :
Barkod Bilgisi :
Müracaat Tarihi:
Teslim Tarihi :
Hasta T.C. Kimlik No :
Tel No veya Adres:
İmza:
……………. tarihinde teslim aldım.
Adı Soyadı:
İmza:
T.C. Kimlik No:

I-)VARİS ÇORABI VE ANTİEMBOLİZM ÇORAP VE MANŞONU

1-)VARİS ÇORAPLARI (D01001) (EK-3C-3)
(TIBBİ UYGUNLUK ŞARTI VARDIR.)

2 GRUPTAN oluşur ;

1.GRUP: DENYE ÇORAPLAR
(DİNLENDİRİCİ ÇORAPLAR)
a) 140 DEN 18-21 mmHg.
b) 280 DEN 22-27 mmHg.
2.GRUP: CLASS ÇORAPLAR
(TEDAVİYE DESTEK ÇORAPLARI)
a) CCL1 18-21 mmHg.
b) CCL2 23-32 mmHg.
c) CCL3 34-46 mmHg.

CLASS ÇORAPLAR (TEDAVİYE DESTEK ÇORAPLARI)
1- Hafif basınç (class 1):
18-21 mmHg ile hafif bir basınç sağlar. Uzun yolculuklarda rahatlama amaçlı, ödem
oluşmamış varis tedavisinde, gebelik döneminde bacak şişliklerinde vs. kullanılır.
2- Orta basınç (class 2):
23-32 mmHg orta derece basınç sağlar, venöz bacak ülseri oluşumu ve tekrarının
önlenmesinde, ödemde vs. orta derece varis problemlerinde kullanılır.
3- Yüksek basınç (class 3):
34-46 mmHg yüksek derecede bir basınç sağlar. Variköz venlerde, büyük çapta
ödemlerde, kronik venöz yetmezliklerde, ciddi boyutlardaki ülser tedavilerinde vs.
kullanılır.
- Diz altı, Diz üstü, Külotlu boyları mevcuttur.
- Ayrıca, kapalı burun, açık burun olarak ve bazi markalarda çeşitli renklerde
üretilmektedir.

VARİS ÇORABI İÇİN NASIL ÖLÇÜ ALINIR ?
Hasta ayaktayken ölçü alınır ve eğer ayakta şiş
var ise sağlam bacaktan ölçü alınır.
• Ayak bileğinin en ince yerinin çevre ölçüsü
• Alt baldırın en kalın yerinin çevresi
• Diz kapağının çevre ölçüsü
• Üst baldırın orta kısmının ölçüsü
• Kasığın 3 cm aşağısının çevre ölçüsü mezura
ile ölçü alınır. Ölçü, tablo ile eşleştirilerek uygun
olan tespit edilir.
• Bazı markaların denye çoraplarında ayak
numrası da istenebilmektedir.

Kullanımı:
Hasta sabah yataktan kalkmadan eğer mümkün ise bacaklarını havaya
kaldırarak 5 dk. Dinlendirip daha sonra çorabını giymelidir. Ayak ucu kapalı
ise önce ayak ucu yerleştirilir yukarı doğru kaydırarak yavaşça sıyrılır. Uzun
tırnakla bu işlemin yapılması önerilmez. Burnu açık çoraplarda kutunun
içinden çıkan saten giyme aparatı ayak ucuna takılır daha sonra varis çorabı
giyme işlemi aynı şekilde yapılır.
Bakımı:
Çorap elde, ılık suyla ve beyaz sabun ile yıkanır. Kurutma makinası, kalorifer
üstü vb yerlerde kurutulmaz. Asılmaz, bir havlu üzerine sererek kurutulur.
Altı ayda bir çorap değiştirilir.

ÖDEME KOŞULU
Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla verilir.
Rapora istinaden tüm hekimlerce reçete edilir.
Yenilenme süresi 6 ay.
KURUM FİYATI: 45,50+KDV%8

2-) ANTİEMBOLİZM BASINÇ ÇORABI (DO1002) (EK-3C-3)
(BEYAZ VARİS ÇORABI) (TIBBİ UYGUNLUK ŞARTI VARDIR.)

Özellikle ameliyat sonrası ve/veya uzun süre yatan
hastalarda emboli riski ile karşılaşılır. Nedeni yatmaya
bağlı kalp basıncının yavaşlaması, baldır kaslarının
kasılmaması sonucu yumuşaması ve kan akışının
azalmasıdır. Bu riski azaltmak için kişi anti-emboli çorabı
kullanır.
• 18-20 mmHg basınçlıdır.
• Diz altı - diz üstü ve
kasığa kadar belden kemerli modeli vardır.
• En az 5 farklı bedende üretilmektedir.

ÖDEME KOŞULU
Yalnız derin ven trombozu profilaksi
endikasyonunda kullanılması
halinde ve İlgili branştaki uzman
hekimce düzenlenen Başhekim
onaylı Rapor ile kurumca bedeli
ödenir.
KURUM FİYATI: 15,60+KDV%8
Yenilenme süresi 6 ay.

3-)ANTİEMBOLİZM BASINÇ MANŞONU(DO1003)
(TIBBİ UYGUNLUK ŞARTI VARDIR.) (EK-3C-3)

Antiembolizm basınç manşonu, derin ven trombozu
profilaksisi, lenfödem, kronik venöz yetmezlik ve
komplikasyonlarının tedavilerinde kullanılması halinde
ve İlgili branştaki uzman hekimce düzenlenen
Başhekim onaylı Rapor ile kurumca bedeli ödenir.
Yenilenme süresi 6 ay.
KURUM FİYATI: 51,00+KDV

4-)KONUŞMA CİHAZI (D01006)
(TIBBİ UYGUNLUK ŞARTI VARDIR.) (EK-3C-3)
Larenjektomi (Gırtlak Kanseri ameliyatı) olmuş, hastalar
“Konuşma Yeteneklerini” kaybederler, bu yüzden de
sosyal hayatta çok sıkıntı çekerler.
Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumları tarafından sağlık
kurulu raporu ile belgelenmek kaydıyla konuşma cihazı
bedelleri Kurumca karşılanır. İlgili branşta uzman hekimin
bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu gerekmektedir. İlgililerin
kusuru olmaksızın garanti süresi dışında cihazın
arızalanması nedeniyle kullanılamaz hâle geldiğinin
Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumunca düzenlenen
sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi ve Kurumca
onarımının sağlanamaması hâlinde, süresinden önce
yenilenmesi mümkündür.
Konuşma cihazının yenilenme süresi 5(beş) yıldır.
KURUM FİYATI: 780.00+KDV

5-)EV TİPİ ASPİRATÖR CİHAZI (DO1007)
(TIBBİ UYGUNLUK ŞARTI VARDIR.) (EK-3C-3)
Aspirasyon cihazları sıvı veya partikül çekmek için kullanılan cihazlardır. Hastanın
solunum yolu bir tıkayıcı madde tarafından tıkandığında solunum yolunu açmak,
oksijenizasyonu arttırmak için kullanılır.
Hasta bilinçli iken ya da bilinci yerinde değilken de aspirasyon yapılabilir.
Aspirasyon yapmak için uygun bir aspirasyon kateteri gerekmektedir. Aspirasyon
işlemi mümkün olan en kısa sürede tamamlanmalı ve hastanın oksijen
saturasyonu kontrol edilmelidir.
Evde veya ambulansta kullanım amacıyla üretilmiş taşınabilir aspiratör cihazları
da bulunmaktadır. Ayrıca bazı cihazlar araç çakmak kitiyle seyahat sırasında
bataryaya ihtiyaç duymadan çalıştırılabilir veya cihazın bataryası şarj edilebilir.
Aspiratör cihazları üzerinde vakum basıncını ayarlayabilmek amacıyla bir buton
bulunmaktadır. Bu buton çevrilerek istenilen maksimum vakum değeri
ayarlanabilir. Çocuklarda ve yetişkinlerde farklı basınçlar kullanıldığı için bu
buton sayesinde ihtiyaç olan maksimum vakum basıncı ayarlanabilmektedir.

Sadece 1 (bir) defaya mahsus ödenir.
KURUM FİYATI: 325,00+KDV%8

Aspirasyon cihazlarında, cihaza hem sıvı hem de bakteri gitmesini engelleyen filtreler
bulunur. Böylece cihaz, hasta ve çevre sağlığı korunmuş olur.

ASPİRASYON (ASPİRATÖR) CİHAZININ FİLTRELERİ NE KADAR
SÜREDE DEĞİŞTİRİLİR?
Aspirasyon (aspiratör) cihazının filtreleri hem cihazın içine bakteri, virüs
ve diğer partiküllerin girmesini hem de cihazın motoruna sıvı kaçmasını
engeller.
Genellikle ayda bir değiştirilir. En geç iki ayda bir değiştirilmesi gerekir.
(kullanım sıklığına göre değişkenlik olabilir.)
Filtrenin görüntüsünden değişim zamanının geldiği anlaşılabilir. Filtre
açık kahverengi olduğunda değişim zamanı gelmiş demektir.

6-)NEBULİZATÖR CİHAZI (DO1008)
(TIBBİ UYGUNLUK ŞARTI VARDIR.) (EK-3C-3)

Nebulizatör, sıvı haldeki ilaçları buhar
haline getiren ve solunum yoluyla makul
bir süre içinde alınabilmesini sağlayan
cihazdır.
Nebülizatör, ses dalgalarıyla
(ultrasonİk nebülizatör) veya basınçlı
Hava (jet nebülizatör) ile sıvı haldeki
ilaçları buhar haline getirip, solunum
yoluyla alınabilmesini sağlar.

Nebulizatör NEBÜL FORMUNDA ilaçları
partiküllere ayırarak aeresol haline çevirir.
İlaç kan dolaşımına girmeden akciğerlere
ulaştığından etki anında başlar.
Nebulizasyonun avantajı, bir yandan büyük
dozda ilaç verilmeye devam ederken diğer
yandan derin soluk alma gerekmeksizin ilacın
bir maske yahut ağızlık yardımı ile kolayca
solunabilmesidir.

Orta büyüklükte partiküller (2-5 μm)
bronş ve bronşiollerin daha uç
noktalarına ulaşabilirler. (en ideal partikül büyüklüğü)

Başlıca Kullanım Alanları
• Oda nemlendirme
• Solunan havanın nemlendirilmesi
gerektiği durumlar
• Muhtelif ilaçların nebulizasyonu
• Spesifik ve Spesifik olmayan akciğer
hastalıkları
• Bronşiyal astım
• Akut ve kronik bronşitler
• Pnömoni

İki tip nebulizer mevcuttur :
a) Kompresörlü Nebulizerler (kurumca bedeli ödenen cihaz)
b) Ultrasonik Nebulizerler

Nebülizatör tedavisinde amaç, bir ilacın terapötik dozunun solunabilir
partiküller şeklinde bir aerosol olarak mümkün olduğunca kısa sürede,
genellikle 5-10 dakika içinde, akciğerlere ulaştırılmasıdır.
Optimum bir nebülizatör sistem, yüksek ilaç çıkışına, kısa bir nebülizasyon
süresine sahip olmalı, küçük çapta damlacıklar oluşturmalıdır.

ÖDEME KOŞULU
(1) Nebulizatör cihazı verilmesine ilişkin sağlık kurulu raporlarının,
a) Erişkin hastalar için; Göğüs Hastalıkları veya Alerji Hastalıkları uzmanlarından en az
birinin yer aldığı sağlık kurulu tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.
b) Çocuk hastalar için; Çocuk Alerjisi uzmanı veya Çocuk Göğüs Hastalıkları uzmanı, bu
uzman hekimlerin bulunmadığı sağlık kurumlarında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
uzmanlarından, en az birinin yer aldığı sağlık kurulları tarafından düzenlenmesi
gerekmektedir.

(2) Sağlık kurulu raporu ekinde solunum fonksiyon testi (SFT) ve gerekiyorsa arteriyel
kan gazı (AKG) sonuçlarını gösterir belge eklenecektir.
(3) Kompresör tipi nebülizatör bedelleri Kurumca karşılanacak olup ultrasonik
nebulizerler bedelleri Kurumca karşılanmaz.

ÖDEME KOŞULU
(4) Erişkin hastalarda cihazın verilmesine ilişkin olarak; inhaler preparatları ve
inhaler preparatların kullanılmasına yardımcı aletleri (airchamber, spacer v.b.)
kullanamadığı sağlık kurulu raporu ile belgelenen,
a) Stabil kronik akciğer hastalığı olanlarda; FEV1≤40 ise AKG değerlerine
bakılmaksızın, FEV1>40 ise; AKG’da PaO2≤55 mmhg veya SaO2≤ 88 olması.
b) Persistan astımlı hastalarda; FEV1 veya PEFR≤%60 olan veya FEV1 veya
PEFR % 60–80 arasında olup, günlük PEFR veya FEV1 değişkenliği %30’un
üzerinde,
c) Bronşiektazi tanısı ile birlikte kalıcı hava yolu obstrüksiyonu olan
hastalarda; stabil dönemde FEV1≤ 40 olduğu sağlık kurulu raporunda
belirtilmesi ve dayanağı belgelerin rapor ekinde yer alması koşuluyla
nebülizatör cihazı bedelleri Kurumca karşılanır.

ÖDEME KOŞULU
(5) Çocuk hastalarda cihazın verilmesine ilişkin olarak;
a) Persistan astımlı hastalarda; FEV1 veya PEFR≤%60 olan veya FEV1 veya PEFR %
60–80 arasında olup günlük PEFR veya FEV1 değişkenliği %30’un üzerinde olması
veya
b) 14 (on dört) yaşın üstündeki hastalarda; FEV1 veya PEFR≤40 olması veya
c) 6 (altı) yaşın altındaki hastalar ve 6 (altı) yaşın üstünde olup ek sorunu (örneğin
nörolojik bir sorun) nedeniyle solunum fonksiyon testi yapılamayan hastalarda bu
durumun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla nebülizatör cihazı bedelleri
Kurumca karşılanır.
ç) Astımlı çocuklarda sadece ağır veya çok ağır (hayatı tehdit eden) astım krizlerinde
kan gazı değişikliği olabilir. Astım krizinde olmayan persistan ağır astımı olan çocuklarda
arteryal kan gazı sonuçları, ister 6 yaş altı isterse 6 yaş üstü olsun nebülizer cihaz
endikasyonu için aranmaz.

ÖDEME KOŞULU
(6) Solunum fonksiyon testi yapamayan ve kronik akciğer hastalığı tanısı almış
çocuklarda, bronkopulmoner displazi, bronşiolitis obliterans tanılı hastalarda,
interkostal adaleleri çalışmayan veya mental retarde (IQ≤40) olan nörolojik
sorunlu hastalarda PaO2≤55 mmHg veya SaO2≤88 olması halinde bu durumun
sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.
Çocuk Hastalarda: Çocuk alerjisi veya çocuk göğüs hastalıkları uzman hekiminin,
bu uzman hekimlerin bulunmadığı sağlık kurumlarında çocuk sağlığı ve hastalıkları
uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile ödenir. RAPORA İSTİNADEN
Tüm hekimlerce reçete edilir
Erişkin hastalarda :Göğüs hastalıkları veya alerji hastalıkları uzman hekiminin yer
aldığı sağlık kurulu raporu ile ödenir. RAPORA İSTİNADEN tüm hekimlerce reçete
edilir.
Sadece 1 (bir) defaya mahsus ödenir
KURUM FİYATI: 100.00+KDV%8

7-) PULSE OKSİMETRE PARMAK TİPİ (DO1018) (EK-3C-3)
(SATURASYON CİHAZI) (TIBBİ UYGUNLUK ŞARTI VARDIR.)

Kandaki oksijen değeri ve anlık kalp atımını ölçmek
için kullanılır. Parmağa takılınca otomatik olarak açılır,
ölçüm bittiğinde kapanır. Kalp atım hızını ve oksijen
miktarını rakam olarak , bazılarında grafik olarak gösterir.
Küçük, hafif ve taşınabilir parmak tipi olduğu gibi
özellikle hastanelerde kullanılan konsol tipi modelleri de
mevcuttur. Pediatrik ve yetişkin için otomatik ayarlı
parmak pedi vardır.

ÖDEME KOŞULU

Pulse oksimetre cihazının bedeli, ev tipi invaziv mekanik
ventilasyon cihazı kullanması gereken veya trakeostomili
hastalarda kullanılması halinde
Kurumca 1 defa ödenir.
KURUM FİYATI: 91.00 +KDV%8

8-) ENÜREZİS ALARM CİHAZI (DO1022) (EK-3C-3)
(İDRAR ALARM CİHAZI) (TIBBİ UYGUNLUK ŞARTI VARDIR.)

Enürezis alarm CİHAZI, bir iki damla idrar kaçırıldığında aktive olur, ses veya
ses+titreşimle uyarılan kişinin uyanıp mesanesini kontrol etmesini
sağlar. İdrarın gelmesi ,altını ıslatma, alarmın çalması ve uyanma periyodunun
tekrarlamasıyla beyin şartlanarak kişi alt ıslatmadan uyanmayı veya sabah kuru
kalkmayı öğrenmektedir

ÖDEME KOŞULU
Primer monosemptomatik (gündüz idrar kaçırma şikâyeti olmayan)
enürezis nokturnası olan 5 (beş) yaş üzeri hastalarda ödenir.
Sadece 1 (bir) defaya mahsus ödenir.
KURUM FİYATI: 35.00+KDV%8

ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ (EK-3C-2)
9-) ALÜMİNYUM KOLTUK DEĞNEĞİ (ADET FİYATLIDIR) (OP1000)
Alt ekstremiteye verilen yükü azaltmak için kullanılır.
Üst ekstremiteden destek aldığı için uygun hastalara
verilmesi önerilir.
Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman
hekim raporuyla verilir.
Yenilenme süresi 2 yıl.
KURUM FİYATI: 10,00+KDV%8

10) AYAK BİLEĞİ STABİLİZASYON ORTEZİ
(OP1001) (EK-3C-2) (HAVA, JEL VB. YASTIKLI)
Aircast ayak bilekliği medial ve lateral stabilizasyonu sağlar,
kronik ayak burkulmaları, malleol kırıkların tedavisinde
kullanılır.
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman
hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu
uzman hekim raporu gerekir.

Yenilenme süresi 6 ay.
KURUM FİYATI: 80,00+KDV%8

12) CANADİAN (OP1011) (EK-3C-2)
(ALÜMİNYUM, ADET FİYATLIDIR)
Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu
uzman hekim raporuyla verilir.
Yenilenme süresi 2 yıl.
KURUM FİYATI. 10,00+KDV%8

13) YAN BARLI,DİZ ORTEZİ (OP1014) (EK-3C-2) (SABİTLEYİCİ/EKLEMSİZ)

Menteşeli dizlik; kronik ligament
yetmezliğinde, cerrahi müdahalelerden
sonra vs. hastaya kullanımı önerilir.
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya
ortopedi ve travmatoloji uzman
hekimlerden birinin yer aldığı sağlık
kurulu raporu gerekmektedir.
Yenilenme süresi 1 yıl.
KURUM FİYATI. 75,00+KDV%8

14) DİZLİK YÜN (OP1016) (EK-3C-2)
Romatizmal durumlarda sıcaklık ve kompresyon
sağlar.
Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman
hekim raporuyla verilir.
Yenilenme süresi 6 ay
KURUM FİYATI. 7,00+KDV%8
15) DİZLİK NEOPREN (OP1017) (EK-3C-2)
(PATELLA AÇIK/KAPALI)
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve
travmatoloji uzman hekimince düzenlenen
hastane başhekiminin imzasının bulunduğu
uzman hekim raporu gerekir.
Yenilenme süresi 6 ay.
KURUM FİYATI. 60,00 + KDV%8

16)ELASTİK AYAK BİLEKLİĞİ 17)FLEKSİBLE BALENLİ ELASTİK
(OP1023) (EK-3C-2)
AYAK BİLEKLİĞİ (OP1024) (EK-3C-2)
Hastane başhekiminin imzasının
Hastane başhekiminin imzasının
bulunduğu uzman hekim
bulunduğu uzman hekim raporuyla
raporuyla verilir.
verilir.
Yenilenme süresi 6 ay.
Yenilenme süresi 6 ay.
KURUM FİYATI:35,00+KDV%8

KURUM FİYATI:35,00+KDV%8

19) EPİN YASTIĞI
25)EPİN TAKVİYESİ (ÇİFT) (OP1048) (EK-3C-2)
(OP1026) (EK-3C-2)
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji
Hastane başhekiminin imzasının
bulunduğu uzman hekim raporuyla uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin
imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekir.
verilir.
Yenilenme süresi 6 ay.
Yenilenme süresi 6 ay.
KURUM FİYATI:26,00+KDV%8
KURUM FİYATI:8,00+KDV%8
26)ARK TAKVİYELİ TABANLIK
24)KALKANEAL KAP
(OP1049) (ÇİFT) (EK-3C-2)
(OP1032) (EK-3C-2)
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji
Hastane başhekiminin imzasının
bulunduğu uzman hekim raporuyla uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin
imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekir.
verilir.
Yenilenme süresi 6 ay.
Yenilenme süresi 6 ay.
KURUM FİYATI: 25,00+KDV%8
KURUM FİYATI: 30,00%8

18)ELASTİK DİZLİK (OP1025) (EK-3C-2)
Isı ve kompresyon gereken basit diz
ağrılarında, spor aktivitelerinde koruyucu
olarak kullanılır.
Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu
uzman hekim raporuyla verilir.
Yenilenme süresi 6 ay.
KURUM FİYATI:20,00+KDV%8
20)FLEKSİBLE BALENLİ DİZLİK (OP1027)
Hem patella hem esnek ligament desteği olan
dizliklerdir.
Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim
raporuyla verilir.

Yenilenme süresi 6 ay.
KURUM FİYATI: 40,00+KDV%8

ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ (EK-3C-2)
28)KENDİNDEN AFO'LU BOT (OP1053)
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya
ortopedi ve travmatoloji uzman hekimince
düzenlenen
hastane
başhekiminin
imzasının bulunduğu uzman hekim
raporu gerekir.
Yenilenme süresi 1 yıl.
KURUM FİYATI: 120,00+KDV

27)ORTOPEDİK BOT (OP1052) (ÇİFTİ) Fiziksel tıp ve
rehabilitasyon veya ortopedi ve Travmatoloji uzman hekimince
düzenlenen Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu
uzman hekim raporu gerekir.Birlikte tabanlık ile fatura
edilmez.
Yenilenme süresi 6 ay.
KURUM FİYATI:100,00+KDV

Halluks ayak başparmağı, valgus ise eğri, düz olmayan anlamlarından gelen halluks
valgus; başparmağın anatomik bozukluğunu ifade eder. Ayak başparmağının, alt yan
kısmında bir şişlik oluşur ve bu şişlik de BUNYON diye adlandırılır.
❖
❖
❖
❖

Bunyon yastığı,
Gece atelleri,
Tabanlıklar,
Parmak arası makaraları gibi ortezler ile
deformitenin ilerlemesi
durdurulabilir/yavaşlatılabilir.

22)HALLUKS VALGUS MAKARASI

21)HALLUKS VALGUS ATELİ
Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu (OP1028)(EK-3C-2) (ADET FİYATLIDIR)
(OP1029) (EK-3C-2) (ADET FİYATLIDIR)
uzman hekim raporuyla verilir.

Yenilenme süresi 6 ay.
KURUM FİYATI: 2,00+KDV%8

Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu
uzman hekim raporuyla verilir.

Yenilenme süresi 6 ay.
KURUM FİYATI:12,00+KDV%8

23)KALÇA ABDÜKSİYON/DKÇ
(OP1031) (EK-3C-2)
(Doğumsal Kalça Çıkığı) ORTEZLERİ
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi
ve travmatoloji uzman hekimince
düzenlenen hastane başhekiminin
imzasının bulunduğu uzman hekim
raporu gerekir.
Yenilenme süresi 6 ay.
KURUM FİYATI: 90,00+KDV%8

30)TRİPOT (ALÜMİNYUM)
(OP1074) (EK-3C-2)
Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu
uzman hekim raporuyla verilir.
Yenilenme süresi 2 yıl.
KURUM FİYATI:37,70+KDV%8
29)PATELLAR TENDON BANDI (OP1054) (EK-3C-2)
Osgood-Schlatter hastalığı (diz kapağının alt ucundan, kaval
kemiğine (tibia) yapışan patellar tendon ve yapışma yerinde
ağrı ve hassasiyet olması) tedavisinde endikedir.
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman
hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu
uzman hekim raporu gerekir.

Yenilenme süresi 6 ay.KURUM FİYATI: 40,00+KDV%8

31)WALKER (ALÜMİNYUM)
(OP1106) (EK-3C-2)
(HAREKETLİ-SABİT-TERS)

Yüreteç; dengeyi arttırmak alt ekstremite
yükünü azaltmak için kullanılır,Koltuk
değneği ve bastona göre maksimum destek
sağlar.
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve
travmatoloji uzman hekimince
düzenlenen hastane başhekiminin
imzasının bulunduğu uzman
hekim raporu gerekir.

Yenilenme süresi 1 yıl.
KURUM FİYATI:50,70+KDV%8

32)WALKER (MODİFİYE; AKSİLLA
DESTEKLİ, ÖNKOL DESTEKLİ, VS)
(OP1108) (EK-3C-2)
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi
ve travmatoloji uzman hekimince
düzenlenen hastane başhekiminin imzasının
bulunduğu uzman hekim raporu gerekir.
Yenilenme süresi 1 Yıl.
KURUM FİYATI: 138,00+KDV%8

ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ (EK-3C-2)
33)İNCE EL BECERİLERİNİ DESTEKLEYEN TUTMA
VE KAVRAMA APARATLARI DİNAMİK (OP1111)
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve
travmatoloji uzman hekimince düzenlenen
hastane başhekiminin imzasının bulunduğu
uzman hekim raporu gerekir.
Bir yılda en fazla 6 farklı aparatın Kurumca bedeli
karşılanır.
Yenilenme süresi 2 yıl.
KURUM FİYATI: 125,00+KDV

34)İNCE EL BECERİLERİNİ DESTEKLEYEN
TUTMA VE KAVRAMA APARATLARI
STATİK (OP1112) Fiziksel tıp ve
rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji
uzman hekimince düzenlenen hastane
başhekiminin imzasının bulunduğu uzman
hekim raporu gerekir.
Bir yılda en fazla 6 farklı aparatın Kurumca
bedeli karşılanır.
Yenilenme süresi 2 yıl.
KURUM FİYATI: 75,00+KDV

35) BAŞPARMAK BANDI
(OP1118) (EK-3C-2)
(Başparmak tespit ateli)
Hastane başhekiminin imzasının
bulunduğu uzman hekim raporuyla
verilir.
Yenilenme süresi 6ay.
KURUM FİYATI: 14,00+KDV%8

36) EL BİLEĞİ BALENLİ YÜN SPLİNT
(OP1124) (EK-3C-2)
•Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu
Uzman hekim raporuyla verilir.
•Yenilenme süresi 6 ay.
•KURUM FİYATI: 18,20+KDV%8

37) ELASTİK DİRSEKLİK (OP1125) (EK-3C-2)
Dirsek eklemine ısı ve destek sağlar. Hafif ağrılı durumlarda, Yaralanmaları
engellemek için kullanılabilir.
Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla
verilir.
Yenilenme süresi 6 ay.
KURUM FİYATI: 14,30+KDV%8

38) EPİKONDİLİT BANDI
(OP1126) (EK-3C-2)

•Tenisçi dirseği olarak bilinen lateral
epikondilit endikasyonunda önerilir.
Kompresyon uygulayarak
tendonlardaki yükü azaltır.
•Hastane başhekiminin imzasının
bulunduğu uzman hekim raporuyla
verilir.
Yenilenme süresi 6 ay.
KURUM FİYATI:16,90+KDV%8

39) KLAVİKULA BANDAJI VALPAU BANDAJI KOL ASKISI - OMUZ ASKISI
(OP1131) (EK-3C-2)
Yenileme süresi içerisinde bu ortezlerden sadece bir tanesinin bedeli ödenir.
Hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporuyla verilir.

Yenilenme süresi 6 ay.
KURUM FİYATI: 25,00+KDV%8

40)OMUZ RETRAKSİYON HARNESİ
(OP1135) (EK-3C-2) (POSTUREKS-DİK DURUŞ KORSESİ)
•Postür bozukluklarında ve hafif derece kifozun tedavisinde kullanılır.
•Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji uzman hekimince
düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekir.

Yenilenme süresi 6 ay.
KURUM FİYATI: 69,00+KDV%8

41)SARMİENTO ORTEZİ
(OP1140) (EK-3C-2)
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon
veya ortopedi ve travmatoloji
uzman hekimince düzenlenen
hastane başhekiminin imzasının
bulunduğu uzman hekim
raporu gerekir.
Yenilenme süresi 1 yıl.
KURUM FİYATI:170,00+KDV%8

El bileğinin ağrılı durumlarında, karpal tünel sendromunda immobilizasyon
sağlar. Palmar alüminyum desteği ile el bileği hareketlerini kısıtlar.
44)STATİK EL SPLİNTİ (OP1147) (EK-3C-2)
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve
travmatoloji uzman hekimince düzenlenen
hastane başhekiminin imzasının bulunduğu
uzman hekim raporu gerekir.
Yenilenme süresi 6 ay.
KURUM FİYATI: 30,00+KDV%8
43)STATİK EL-BİLEK SPLİNTİ (OP1144) (EK-3C-2)
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve
travmatoloji uzman hekimince düzenlenen hastane
başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim
raporu gerekir.
Yenilenme süresi 6 ay
KURUM FİYATI:40,00+KDV%8

42)STATİK DİRSEK SPLİNTİ
(OP1142) (EK-3C-2)
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve
travmatoloji uzman hekimince düzenlenen
hastane başhekiminin imzasının bulunduğu
uzman hekim raporu gerekir.
Yenilenme süresi 6 ay.
KURUM FİYATI:60,00+KDV%8
45) STATİK PARMAK SPLİNTİ (OP1149) (EK-3C-2)
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve
travmatoloji uzman hekimince düzenlenen hastane
başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim
raporu gerekir. Her parmak için bir adet Kurumca
bedeli karşılanır.
Yenilenme süresi 6 ay.
KURUM FİYATI:15,00+KDV%8

46) STATİK EL-BİLEK-DİRSEK SPLİNTİ
(OP1151) (EK-3C-2)
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji
uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin
imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekir.
Yenileme süresi 2 yıl.
KURUM FİYATI: 100,00+KDV%8
47)DORSOLOMBER/TORAKOLOMBER
ÇELİK/FLEKSİBLE BALENLİ KORSE
(OP1268) (EK-3C-2)
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji,
nöroloji veya nöroşirürji uzman hekimlerden birinin yer
aldığı sağlık kurulu raporu gerekmektedir. Bel fıtığı,
omurgadaki fıtıklarda ve kaymalarda, omurganın şekil
bozukluklarında, skolyoz, kifoz, omurga kırıkları ve
bunların nekahat devrelerinde kullanılır.
Yenilenme süresi 1 yıl.
KURUM FİYATI:75,00+KDV%8

48) SERVİKAL ORTEZ (SÜNGER) (COLLAR-BOYUNLUK)
(OP1275) (EK-3C-2)

Servikal disk herni, kas zorlanmaları ve spazmı, duygusal
feedback durumlarında hastaya aşırı boyun
hareketlerinden kaçınması amaçlı kullanılması
tavsiye edilir.
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji,
nöroloji veya nöroşirurji uzman hekimince düzenlenen
hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman
hekim raporu gerekmektedir. Hastaya konfor ve orta
derecede destek sağlar.
Yenilenme süresi 6 ay.
KURUM FİYATI:17,00+KDV%8

49)SERVİKAL ORTEZ (PLASTAZOT) (COLLARBOYUNLUK) (OP1276) (EK-3C-2)

Post-travmatik koruma amaçlı, servikal disk herni
kullanması tavsiye edilir. Boynu sabitleyerek hareket
etmeyi ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olur. Çenelikli
ve çeneliksiz olarak üretilir.
İnce ve hafif olması sebebiyle spor yaralanmaları
veya çalışma yerinde oluşan basit travmalar
sonrasında gün boyunca kolaylıkla kullanılır.
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve
travmatoloji, nöroloji veya nöroşirurji uzman
hekimince düzenlenen hastane başhekiminin
imzasının bulunduğu uzman hekim raporu
gerekmektedir.
Yenilenme süresi 6 ay
KURUM FİYATI:52,00+KDV%8

50)SERVİKAL ORTEZ (PHILADELPHİA)
(OP1277) (EK-3C-2)

Servikal disk herni, ameliyat öncesi ve sonrası
immobilizasyonda, servikal kas stralerinde
kullanılması tavsiye edilir.Ayrıca Trakeostomi
durumlarında kullanılmak üzere tasarlanmış çeşidi
de mevcuttur.Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya
ortopedi ve travmatoloji, nöroloji veya nöroşirurji
uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin
imzasının bulunduğu uzman hekim raporu
gerekmektedir.
Yenilenme süresi 6 ay
KURUM FİYATI:31,00+KDV%8

51)GÖVDE KORSESİ ELASTİK (CERRAHİ
SONRASI) (OP1280) (EK-3C-2)
İlgili branştaki uzman hekimce düzenlenen
hastane başhekiminin imzasının bulunduğu
uzman hekim raporu gerekmektedir.
Yenilenme süresi 1 yıl.
KURUM FİYATI:27,00+KDV%8

55)MİDE KORSESİ GENEL CERRAHİ
(OP1286) (EK-3C-2)
İlgili branştaki uzman hekimce
düzenlenen hastane başhekiminin
imzasının bulunduğu uzman hekim
raporu gerekmektedir.
Yenilenme süresi 6 ay.
KURUM FİYATI: 50,00+KDV%8

52) HİPEREKSTANSİYON ORTEZ
(OP1282) (EK-3C-2)
(JEWETT VB TLO) Hiperekstansiyon ortezleri torokal
ve bel omurgası hasarlarının iyileşmesini destekler. Bu
hasarlar genelde trafik kazalarında ya da spor
sırasında meydana gelen çürüme ve çökme
sonrasında oluşurlar. Aynı zamanda osteoporozdan
kaynaklanan vücut omurgası hasarları durumu içinde
kullanılır.
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, nöroloji
veya nöroşirürji uzman hekimlerden birinin yer aldığı sağlık
kurulu raporu gerekmektedir.

Yenilenme süresi 1 yıl.
KURUM FİYATI:147,00+KDV%8

53) LUMBOSAKRAL FLEKSİBLE/ÇELİK
BALENLİ KORSE (OP1283) (EK-3C-2)
✓ Bel fıtığında,
✓ lumbargo ve siyatik ağrılarında,
✓ disk kaymasında
✓ Spinal deformite
✓ Vertebral problemlerde
✓ Akut ve kronik bel ağrılarında
✓ Lomber ameliyat sonrasında vs.kullanılır.
Ayrıca beli destekleyerek vücut ağırlığının bele düşmesini
ve omurlara yük binmesini engeller.
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve travmatoloji,
nöroloji veya nöroşirurji uzman hekimince düzenlenen hastane
başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu
gerekmektedir.

Yenilenme süresi 1 yıl.
KURUM FİYATI:40,00+KDV%8

54) LUMBOSAKRAL YÜN ELASTİK
KORSE (OP1285) (EK-3C-2)
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi
ve travmatoloji, nöroloji veya nöroşirurji
uzman hekimince düzenlenen hastane
başhekiminin imzasının bulunduğu uzman
hekim raporu gerekmektedir.
Yenilenme süresi 6 ay.
KURUM FİYATI:22,10+KDV%8

56) MİNERVA ORTEZİ CTO
(OP1287) (EK-3C-2)
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve
travmatoloji, nöroloji veya nöroşirürji uzman
hekimlerden birinin yer aldığı sağlık kurulu
raporu gerekmektedir. Boyun travmaları
sonrası, servikal bölgenin sabitlenmesi için
kullanılır.
Yenilenme süresi 1 yıl.
KURUM FİYATI: 300,00+KDV%8

57) STANDART MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE
(OP1342) (EK-3C-2)
(Kollukları çıkabilir, ayaklıkları çıkabilir, katlanabilir,
çelik şaseli, 16-22 kg arasında ağırlığı olan, farklı
oturma ebatları olan)
Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt
ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya
engellilik durumu (engelli raporu ayrıca eklenecektir)
olduğu ortopedi ve travmatoloji, beyin cerrahisi, fiziksel
tıp ve rehabilitasyon, nöroloji uzman hekimlerinden birinin
yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelenenlere, bu
hekimlerce reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli
karşılanır.
Yenilenme süresi 5 yıl.
KURUM FİYATI: 500,00+KDV%0

58) HAFİF MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE
(OP1343) (EK-3C-2)
(Alüminyum alaşımları / titanyum / karbon kompozitden üretilmiş
11-15 kg ağırlığına sahip, baş ve ayak desteği gibi aksesuarlar
eklenebilen arka tekerlekleri çıkarılarak katlanabilen, iç ve dış
mekanlarda kullanılabilen)
Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini
kullanamayacak hastalığı veya engellilik durumu olduğunun, ayrıca
engellilik durumu nedeniyle hafif manuel tekerlekli sandalyeye
gereksiniminin bulunduğu ve engellilik durumunun sürekli
olduğunun,
tekerlekli
sandalyeyi
hastanın
kendisinin
kullanabileceğinin, ortopedi ve travmatoloji veya beyin cerrahisi veya
fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya nöroloji uzman hekimlerinden
herhangi üç uzman hekimin (Aynı branştan üçünün veya farklı branştan
birer kişinin veya bir branştan iki, diğer branştan bir olmak üzere
toplam üç uzman hekimin) yer aldığı üçüncü basamak sağlık
kurumlarınca düzenlenecek sağlık kurulu raporunda belgelendirilmesi
ve bu hekimlerce reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.
Yenilenme süresi 5 yıl.

KURUM FİYATI: 1.200,00+KDV%0

TIBBİ CİHAZ ÖDEME KOŞULLARI
59) PEDİATRİK TEKERLEKLİ SANDALYE
(OP1344) (EK-3C-2)

Alüminyum alaşımları/titanyum/karbon kompozitten üretilen, oturma genişliği
26-38 cm seçilebilen, çocuk hastanın ihtiyaçlarına göre aksesuarlar
eklenebilen, ağırlığı 9-12 kg arasında olan, okulda kullanılabilmesi için masa
eklenebilen
Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak
hastalığı veya engellilik durumu olduğunun, ayrıca engellilik durumu nedeniyle
pediatrik tekerlekli sandalyeye gereksiniminin bulunduğu ve engellilik
durumunun sürekli olduğunun, ortopedi ve travmatoloji veya beyin cerrahisi veya
fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya nöroloji uzman hekimlerinden herhangi üç uzman
hekimin (Aynı branştan üçünün veya farklı branştan birer kişinin veya bir branştan iki,
diğer branştan bir olmak üzere toplam üç uzman hekimin) yer aldığı üçüncü
basamak sağlık kurumlarınca düzenlenecek sağlık kurulu raporunda
belgelendirilmesi ve bu hekimlerce reçete edilmesi halinde 5-15 yaş arası
hastalarda Kurumca bedeli karşılanır. Ancak gelişim geriliği olan hastalarda,
sağlık kurulu raporunda gelişim geriliğinin belirtilmesi halinde yaş sınırı dikkate
alınmaz.
Yenilenme süresi 5 yıl.
KURUM FİYATI:1.200,00+KDV%0

60) TEKERLEKLİ SANDALYE OTURMA
ADAPTASYONU (OP1294)
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi ve
travmatoloji, nöroloji veya nöroşirurji uzman
hekimince düzenlenen hastane başhekiminin
imzasının bulunduğu uzman hekim raporu
gerekmektedir. Geç yürüme ve non-yürüme
devrelerde merdiven çıkma ve transferlerde,
yemek yeme ve içmede, yatakta dönme ve
banyoda yardım edecek ek adaptasyonlar
gerekebilir.
Yenilenme süresi 3 yıl.
KURUM FİYATI:50,00+KDV

61) YÜZ BASKI MASKESİ ELASTİK (OP1299)
İlgili branştaki uzman hekimce düzenlenen hastane
başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim
raporu gerekmektedir.
Yenilenme süresi 2 yıl.
KURUM FİYATI: 41,00+KDV

62) HAVALI YATAK (OP1300) (EK-3C-2)
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, nöroloji veya nöroşirürji
uzman hekimlerden birinin yer aldığı sağlık kurulu raporu gerekmektedir.

Uzun süre yatmak zorunda kalan hastaların sırtlarında bası yarası ve çeşitli
ağrılar olma riski fazladır. Dekübit yaralarının oluşumunda ve önlenmesinde
tercih edilir.
Baklava tipi, boru tipi, pozisyon veren havalı yataklar mevcuttur.

1 - Boru Tipi
2- Baklava Tipi
KURUM FİYATI:150,00+KDV%8

HAVALI YATAK (OP1300) (EK-3C-2)
1-Boru tipi: Havalı yatak motorlu (Strip) boru tipi yatak
sistemidir.Bası yaralarını ve ağrılarını engellemek için
üretilmiştir. Cihaz çalışma süresince basınç bölgesinde etkilidir.
Şilte (Serme yatak) sistemi; herhangi bir yatağa uyacak düşük
basınç ayarı ile donatılmıştır. Bu sistem 150 kg a kadar olan
hastalar ve 1. 2 derece yaralar için idealdir. Motor da bulunan
basınç ayarı ile hastanın kilosuna göre istenilen seviyede
çalıştırılabilir. Bağlantıları çıkartılarak herhangi bir yere sevk
edilebilir.
Motorda her çeşit hasta karyolasına tutturulabilecek kanca
vardır. Yatağın her iki uç kısmında ekstra kanatlar vardır. Bu
kanatlar yatağın altına sıkıştırılmak suretiyle zemin üzerinden
kayması
engellenir.
Bazı
yataklarda
Ventilasyon
özelliği ile havalandırma yaparak, terin hasta ile yatak arasında
nem oluşturmasını engeller. Bu sayede hastanın yatağa temas
eden yüzeyinin kuru kalması sağlanır.

HAVALI YATAK (OP1300) (EK-3C-2)
•2-Baklava tipi: Kısa dönem kullanacak ve hafif
kilolu hastalarda (85-90 kg’a kadar) idealdir.

•Çalışma prensibi: Bir sıra hava kanalı şişirilirken
diğer sıra söndürülür. Böylece yatan hastanın
cildinde oluşan basınç değiştirilmiş olur. Sönen
hava kanallarına denk gelen bölgedeki
damarlarda kan akışı hızlanır. Böylece
dokulardaki hücrelere ulaşan oksijen ve besin
artar. Yatak yarası oluşumu bu şekilde engellenir.

63) HAVALI MİNDER (OP1301) (EK-3C-2)
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, nöroloji
veya nöroşirurji uzman hekimlerden birinin yer aldığı
sağlık kurulu raporu gerekmektedir.
KURUM FİYATI:52,00+KDV%8-18

TIBBİ CİHAZ ÖDEME KOŞULLARI

64) GÖRME ENGELLİLER İÇİN TELESKOPİK VEYA
KATLANABİLİR BASTON) (OP1341) (EK-3C-2)
İlgili branştaki uzman hekimce düzenlenen hastane
başhekiminin imzasının bulunduğu
uzman hekim raporu gerekmektedir.
Yenilenme süresi 1 yıl.
KURUM FİYATI: 22,00+KDV%8

65) ASPİRASYON KATETERİ (A10000) (EK-3C-4)
Tek kullanımlık ve sterildir.
Aspirasyon (aspiratör) cihazlarında kullanılan en
önemli sarf malzemedir. Aspirasyon sondası
olarak da bilinir. Farklı ölçülerde çeşitleri vardır.
Her çeşit değişik bir renk ile belirlenmiştir.
KURUM FİYATI: 0,35+KDV%8
6CH/AÇIKYEŞİL
8CH /MAVİ
10CH/SİYAH
12CH /BEYAZ
14CH / YEŞİL
16CH /TURUNCU
18CH /KIRMIZI
20CH/ SARI

69) İDRAR TORBASI
100 CC.ERKEK İÇİN
(A10007) (EK-3C-4)
(steril)
KURUM FİYATI:
0,05+KDV%8

70)İDRAR TORBASI 100
CC.KIZ İÇİN STERİL
(A10008) (EK-3C-4)
KURUM FİYATI:
0,06+KDV%8

66)İDRAR TORBASI (A10004) (EK-3C-4)
KURUM FİYATI: 0,75+KDV%8
68)İDRAR TORBASI
STERİL MUSLUKLU
2000 CC.
(A10006) (EK-3C-4)
KURUM FİYATI:
1,50+KDV%8

67)İDRAR TORBASI
MUSLUKLU 2000 CC.
(A10005) (EK-3C-4)
KURUM FİYATI:
0,75+KDV%8

71) SONDA, PREZERVATİF
(A10009) (EK-3C-4) (steril)
Yalnızca erkeklerde kullanılan ve penis üzerine
geçirilerek hastanın istemli veya istemsiz
idrarını toplamaya yarayan sonda çeşididir,
tuvalet için idrar fonksiyonlarını kontrol
edemeyen hastaların idrarlarını dışarı
atmaları halinde üzerlerine akmamaları için
düşünülmüş bir sonda çeşididir. Bu sonda
penisten içeri girmemekte sadece penis
üzerine geçirilmek suretiyle kullanılmaktadır.
Penis büyüklüğüne göre farklı bedenlerde
üretilmektedir.
KURUM FİYATI: 0,83+KDV%8

ENTERAL VE PARENTERAL BESLENME SONDA, TORBA VE
SETLERİ

73) ENTERAL
BESLENME
POMPA SETİ
(ŞİŞE KAPAKLI)
(A10023)
KURUM FİYATI:
7,15+KDV

72) ENTERAL
BESLENME
POMPA SETİ
(TORBALI)
(A10022)
KURUM FİYATI:
7,80+KDV

74) ENTERAL
BESLENME SETİ
GRAVİTY :CİHAZSIZYER
(A10024)
KURUM
FİYATI:6,50+KDV

75) ENJEKTÖR 50CC
(BESLENME AMAÇLI
GÜN AŞIRI 1 ADET)
ÇAMUÇLU
ENJEKTÖR (A10031)
KURUM FİYATI:
0,65+KDV

KOLOSTOMİ, İLEOSTOMİ VE ÜROSTOMİ MALZEMELERİ
78) KOLOSTOMİ
TORBASI
(ADAPTÖR İÇİN)
(FİLTRE DAHİL)
(A10038)
KURUM FİYATI:
3,25+KDV
76) KOLOSTOMİ
TORBASI (TEK
PARÇALI ALTTAN
BOŞALTMALI)
(FİLTRE DAHİL)
(A10036)
KURUM FİYATI:
3,38+KDV

77)
KOLOSTOMİ
ADAPTÖRÜ
(A10037)
KURUM FİYATI:
4,88+KDV

KOLOSTOMİ, İLEOSTOMİ VE ÜROSTOMİ MALZEMELERİ
79) İLEOSTOMİ TORBASI
(TEK PARÇALI ALTTAN
BOŞALTMALI) (FİLTRE
DAHİL) (A10039)
KURUM FİYATI: 3,38+KDV

80) İLEOSTOMİ
ADAPTÖRÜ
(A10040)
KURUM FİYATI:
4,88+KDV

81) İLEOSTOMİ
TORBASI
(ADAPTÖR İÇİN)
(FİLTRE
DAHİL) (A10041)
KURUM FİYATI:
3,38+KDV

KOLOSTOMİ, İLEOSTOMİ VE ÜROSTOMİ MALZEMELERİ
82)MACUN, İLEOSTOMİ (A10042)
KURUM FİYATI: 11.31+KDV
83) PASTA, KOLOSTOMİ: (A10043)
Pasta ,Stoma etrafına cilde sıvamadan
sadece diş macunu kalınlığında uygulanır.
Pasta; adaptör ve stoma arasında açıkta
kalan cildin feçes ve idrardan korumak için
kullanılır.
KURUM FİYATI: 11,31+KDV
84) ÜROSTOMİ TORBASI ÇEŞİTLERİ
(A10044)
KURUM FİYATI: 4,16+KDV

86) PASTA, ÜROSTOMİ
(A10046)
KURUM FİYATI: 11,31+KDV
85) ÜROSTOMİ
ADAPTÖRÜ
(A10045)
KURUM FİYATI:
4,88+KDV

KOLOSTOMİ, İLEOSTOMİ VE ÜROSTOMİ MALZEMELERİ

87) STOMA CAP: (A10047)
Sağlık raporuna Dayanılarak
tüm hekimlerce en fazla 2 (iki)
aylık dozlar halinde stoma
kapağı reçete edilmesi halinde
Kurumca bedelleri karşılanır.
KURUM FİYATI: 7,15+KDV

88) AĞIZ BAKIM SETİ (GÜNLÜK KULLANIM İÇİN) (A10048) (EK-3C-4)
Yoğun bakımda ve yatarak tedavi gören hastaların ağız bakımı, temizliğinde kullanılır.
Set şeklinde satılır. İçeriğinde;
Swab sünger çubuk
1 adet antibakteriyel solüsyon
Nemlendirici jel bulunur.

Kullanım şekli;
Antibakteriyel ağız yıkama losyonu kutu
içindeki ölçü kabına konur
Solüsyon çubuğun ucundaki süngere emdirilir.
Ağız boşluğu, diş etleri, dil üzeri temizlenir.
Sonra bir miktar nemlendirici jel ağız
boşluğuna sürülür. Bu işlem 6 saatte bir günde
4 defa tekrarlanması önerilir. Her süngerli
çubuk tek kullanımlıktır.
KURUM FİYATI: 2,00 + KDV%8

89) HASTA ALT BEZİ / KÜLOTLU HASTA ALT BEZİ (A10049) (EK-3C-4)

ÖDEME KOŞULU
(1)Uzman hekim raporu ile mesane veya rektum kontrolü olmaması (raporda idrar
veya gaita inkontinansına neden olan primer tanının belirtilmesi kaydı ile) nedeni ile
hasta alt bezi/ külotlu hasta alt bezi kullanması gerekli görülen hastalar için günde 4
(dört) adedi geçmemek üzere en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda, rapora istinaden tüm
hekimlerce reçetelendirilmesi durumunda Kurumca bedelleri karşılanır.
(2) Hasta alt bezi/külotlu hasta alt bezi bedellerinin karşılanmasında, Kurum
TİTUBB/ÜTS kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranmaz.

ÖDEME KOŞULU
(3) İdrar inkontinansı ve gaita inkontinansı olan hastalara hasta alt bezi/ külotlu
hasta alt bezi ve hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda fatura edilmesi halinde
Kurumca bedeli karşılanır.
(4) Sadece idrar inkontinansı olan hasta alt bezi/ külotlu hasta alt bezi kullanan
hastalara hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda fatura edilmesi halinde,
hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda Kurumca bedeli karşılanmaz.
(5) Sağlık raporunda; kolostomili hastalarda idrar inkontinansı, ürostomili
hastalarda gaita inkontinansı olduğunun belirtilmesi halinde hasta alt bezinin/
külotlu hasta alt bezinin Kurumca bedeli karşılanır.
KURUM FİYATI: 0,90+KDV%18

90) ÇOCUK HASTA ALT BEZİ / ÇOCUK KÜLOTLU HASTA ALT BEZİ
(A10118) (EK-3C-4)

ÖDEME KOŞULU

ÇOCUK HASTALARDA ;
Uzman hekim raporu ile mesane veya rektum kontrolü olmaması (raporda idrar veya gaita
inkontinansına neden olan primer tanının belirtilmesi kaydı ile) nedeni ile (çocuklar için en az
2 (iki) yaşını tamamlamış olmak kaydı ile) çocuk hasta alt bezi/ çocuk külotlu hasta alt bezi
kullanması gerekli görülen hastalar için günde 4 (dört) adedi geçmemek üzere en fazla 2 (iki)
aylık miktarlarda, rapora istinaden tüm hekimlerce reçetelendirilmesi durumunda Kurumca
bedelleri karşılanır.

* Çocuk hasta alt bezi/ çocuk külotlu hasta alt bezi bedellerinin karşılanmasında, Kurum
TİTUBB kayıt/bildirim /ÜTS işlemi tamamlanmış olma şartı aranmaz.
İdrar inkontinansı ve gaita inkontinansı olan hastalara çocuk hasta alt bezi/ çocuk külotlu
hasta alt bezi ve hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda fatura edilmesi halinde Kurumca
bedeli karşılanır.

ÖDEME KOŞULU
•Sadece idrar inkontinansı olan çocuk hasta alt bezi/ çocuk külotlu
hasta alt bezi kullanan hastalara hidrofilik kendinden
kayganlaştırıcılı sonda fatura edilmesi halinde, hidrofilik kendinden
kayganlaştırıcılı sonda Kurumca bedeli karşılanmaz.
•Sağlık raporunda; kolostomili hastalarda idrar inkontinansı,
ürostomili hastalarda gaita inkontinansı olduğunun belirtilmesi
halinde çocuk hasta alt bezinin/ çocuk külotlu hasta alt bezinin
Kurumca bedeli karşılanır.
KURUM FİYATI: 0,70+KDV%18

91) BAĞLANTI ADAPTÖRÜ, PERİTON DİALİZ, KATETERİ İÇİN, PLASTİK (A10050)
KURUM FİYATI:19,80+KDV8

92) BAĞLANTI ADAPTÖRÜ, PERİTON DİALİZ, KATETERİ İÇİN, TİTANYUM (A10051)
KURUM FİYATI:55,00+KDV8
93) SET, ARA BAĞLANTI, (A10052)
KURUM FİYATI:22,20+KDV8
94) PERİTON DİALİZ KATETERİ İÇİNPRİTON DİYALİZ MİNİ KAPAK (A10053)
KURUM FİYATI:0,55+KDV8

95) CYLER DRENAJ SETİ (A10054)
KURUM FİYATI: 4,85+KDV8

96) HOMECHOİCE ALETLİ PD SETİ (A10055)
KURUM FİYATI: 8,95+KDV8
97) HOMECHOİCE DÜŞÜK RESÜRKÜLASYON HACİMLİ APD SETİ (A10056)
KURUM FİYATI:8,95+KDV8
98) SLEEP-SAFE SET PLUS (A10057): İstatistikler uyuyamama hastalığının (insomnia), batı
toplumlarını etkisi altına alan büyük bir sorun olduğunu ve yetişkinlerin %25'inin düzenli olarak
uykusuzluk çektiğini gösteriyor
KURUM FİYATI: 10,00+KDV8
99) PD-NİGHT VARİO PLUSSYSTEM WİTH PIN (A10058)
KURUM FİYATI:10,00+KDV8

100)SLEEP-SAFE SET PAED (A10059)
KURUM FİYATI:10,00+KDV8

101) AİR-WAY ORAL (A10060)
KURUM FİYATI: 0,30+KDV8
102) SET, NEBULİZER, ERİŞKİN (A10061)
KURUM FİYATI: 1,35+KDVKDV8

103)İNHALASYON TEDAVİ ÇEMBERİ (AEROCHAMBER)
(A10064)
KURUM FİYATI: 19,36+KDVKDV8
104) TRİFLU (SOLUNUM EGZERSİZ ALETİ) (A10066)
KURUM FİYATI: 3,75+KDVKDV8

105) MASKE, STANDART CPAP (A10073)
KURUM FİYATI: 40,00+KDV18
106) SET CPAP (MASKE, PEEP VALVİ, SET)
(A10074)
KURUM FİYATI: 140,00+KDV18
107) MASKE, NAZAL BAĞLAMA SETLİ,
NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON
ESASLI (A10075)
KURUM FİYATI:187,37+KDV18

108) A10076 MASKE, NAZAL KÜÇÜK BOY BAĞLAMA SETLİ, NONİNVAZİV
VENTİLASYON İÇİN
KURUM FİYATI: 111,00+KDV18
109) A10077 MASKE, NAZAL ORTA BOY BAĞLAMA SETLİ, NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN
KURUM FİYATI:141,00+KDV18
110) A10078 MASKE, HAZNESİZ NEBULİZER
KURUM FİYATI:1,50+KDV8
111) A10079 MASKE, HAZNELİ PEDİATRİK
KURUM FİYATI:2,75+KDV8
112) A10080 MASKE, HAZNELİ –ERİŞKİN
KURUM FİYATI:2,80+KDV8

113) A10081 MASKE, ORA NAZAL BAĞLAMA SETLİ, NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN
SİLİKON ESASLI
KURUM FİYATI:200,00+KDV18
114) A10082 MASKE, ORA NAZAL KÜÇÜK BOY BAĞLAMA SETLİ, NONİNVAZİV
VENTİLASYON İÇİN
KURUM FİYATI:200,00+KDV18

115) A10083 MASKE, ORA NAZAL ORTA BOY BAĞLAMA SETLİ, NONİNVAZİV
VENTİLASYON İÇİN
KURUM FİYATI: 200,00+KDV18

STERİL ELDİVEN
116) A10092 STERİL ELDİVEN
(PUDRALI/PUDRASIZ) :
Sağlık kurulu raporu ile tanıya
uygun öngörülen malzeme adedi
kadar steril eldiven bedeli kurumca
karşılanır.

KURUM FİYATI: 0,40+KDV8

Sorularınız İçin
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