
ČÍSLO ÚHRADOVÉ SKUPINY NÁZEV ÚHRADOVÉ SKUPINY

01.01.01.01 gázy hydrofilní skládané – sterilní
01.01.01.02 gázy hydrofilní skládané – nesterilní
01.01.02.01 kompresy netkaný textil – sterilní
01.01.02.02 kompresy netkaný textil – nesterilní
01.01.02.03 kombinované savé kompresy – bez superabsorbentu
01.01.02.04 kombinované savé kompresy – se superabsorbentem
01.01.02.05 hypoalergenní fixace
01.02.01.01 obvazy kontaktní neadherentní
01.02.01.02 obvazy kontaktní neadherentní – se savým jádrem
01.02.02.01 antiseptické neadherentní krytí
01.02.03.01 krytí s aktivním uhlím
01.02.03.02 krytí s aktivním uhlím – s aktivní látkou
01.02.04.01 hydrogelové krytí – plošné
01.02.04.02 hydrogelové krytí – amorfní
01.02.04.03 hydrogelové krytí – na textilním nosiči
01.02.04.04 hydrogely amorfní s aktivní látkou
01.02.05.01 alginátové krytí – plošné
01.02.05.02 alginátové krytí – plošné s aktivní látkou
01.02.05.03 provazce, tampony
01.02.05.04 provazce, tampony – s aktivní látkou
01.02.05.05 alginátová krytí amorfní
01.02.05.06 alginátová krytí amorfní – s aktivní látkou
01.02.06.01 hydrokoloidy bez okraje
01.02.06.02 hydrokoloidy s okrajem
01.02.06.03 hydrofibery
01.02.06.04 hydrofibery – s aktivní látkou
01.02.06.05 pasty
01.02.06.06 zásypy
01.02.07.01 hydropolymery, polyuretany a pěny – plošné
01.02.07.02 hydropolymery, polyuretany a pěny – plošné s okrajem
01.02.07.03 hydropolymery, polyuretany a pěny – do dutin
01.02.07.04 hydropolymery, polyuretany a pěny – s aktivní látkou
01.02.07.05 hydropolymery, polyuretany a pěny – s gelem
01.02.08.01 filmové obvazy – plošné
01.02.08.02 filmové obvazy – tampony
01.02.08.03 filmové obvazy – spreje
01.02.09.01 bioaktivní obvazy – plošné
01.02.09.02 bioaktivní obvazy – v tubě
01.02.09.03 bioaktivní obvazy – na síťovině
01.02.10.01 čistící obvazy – plošné
01.02.10.02 čistící obvazy – aktivní neaktivované
01.02.10.03 čistící obvazy – aktivní aktivované
01.02.11.01 čistící roztoky aktivní
01.02.11.02 čistící gely
01.02.12.01 xenotransplantáty
01.02.12.02 syntetické kožní náhrady
01.02.13.01 krytí kontaktní neadherentní – měkký silikon
01.02.13.02 krytí kontaktní neadherentní – měkký silikon s aktivní látkou
01.02.13.03 polyuretanové pěny s měkkým silikonem
01.02.13.04 polyuretanové pěny s měkkým silikonem a okrajem
01.02.13.05 polyuretanové pěny s měkkým silikonem a aktivní látkou
01.02.13.06 polyuretanové pěny s měkkým silikonem a okrajem a s aktivní látkou
01.02.13.07 samolepící silikonové krytí na jizvy
01.02.14.01 kolagenové krytí
01.02.14.02 krytí obsahující hyaluronan
01.02.14.03 krytí obsahující med
01.02.14.04 hydrobalanční krytí
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01.02.14.05 nanokrystalické stříbro
01.02.14.06 biokeramické krytí
01.02.14.07 chitosan
01.02.14.08 maltodextrin
01.02.14.09 alginogely
01.02.14.10 kadexomer s jodem – plošný, zásyp, mast
01.02.14.11 superabsorbční krytí
01.03.01.01 obinadla fixační – elastická
01.03.01.02 obinadla fixační – elastická, kohezivní
01.03.01.03 obinadla fixační – neelastická, hydrofilní, sterilní
01.03.01.04 obinadla fixační – neelastická, hydrofilní, nesterilní
01.03.02.01 obinadla hadicová – podpůrná
01.03.02.02 obinadla hadicová – podkladová
01.03.02.03 obinadla hadicová – fixační
01.02.03.01 náplasti hypoalergenní – nesterilní
01.04.01.01 vata buničitá
01.04.01.02 vata buničitá – dělená
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