
Nowe limity refundacyjne na jednorazowe 
urologiczne cewniki hydrofi lowe



Wyrób  
medyczny

Kod

Limit finansowania  
ze środków 
publicznych

Osoba 
uprawniona 

do 
wystawienia 

zlecenia

Wysokość udziału 
własnego 

świadczeniobiorcy 
w limicie finansowania  

ze środków 
publicznych

Cewniki
jednorazowe
urologiczne
hydrofilowe  

do 180 sztuk
miesięcznie lub

zamiennie 
cewniki

jednorazowe
urologiczne

niepowlekane
do 180 sztuk 
miesięcznie

P.96

5,35 zł za sztukę 
w przypadku 

cewników
jednorazowych
urologicznych
hydrofilowych

gotowych do użycia

Lekarz, 
pielęgniarka 

lub inne osoby 
upoważnione  

do 
wystawiania 

zleceń

Osoby do 18 roku 
życia

0% dopłaty

2,60 zł za sztukę 
w przypadku 

cewników
jednorazowych 
urologicznych 
hydrofilowych 

aktywowanych wodą

Osoby dorosłe

30% dopłaty*

0,80 zł za sztukę 
w przypadku 

cewników
jednorazowych
urologicznych

niepowlekanych

Z dniem 1 grudnia 2021 roku przepisy wprowadzają nowe zasady refundacji 
dla osób do 18 roku życia i dla dorosłych.

W przypadku dzieci i młodzieży pozwalają one na zaopatrzenie miesięczne 
w ilości 180 sztuk cewników hydrofilowych SpeediCath gotowych do użycia 
w limicie 5,35 zł za sztukę bez dodatkowych opłat. 

W przypadku osób dorosłych dopłata pacjenta będzie wynosiła 30%.

* W przypadku osób dorosłych refundacja za jeden cewnik SpeediCath wynosi 3,75 zł/szt. a dopłata pacjenta to 
1,60 zł/szt.

Szczegółowa instrukcja jak realizować zlecenie znajduje się w ulotce
„Zasady realizacji zleceń na cewniki jednorazowe urologiczne”.



Jak poprawnie wypełnić zlecenie na zaopatrzenie  
w cewniki jednorazowe urologiczne

Osoba uprawniona do wystawienia zlecenia powinna przekazać pacjentowi jego 
wydruk. W górnej części dokumentu znajduje się unikalny numer identyfikacyjny, 
który wraz z numerem PESEL jest niezbędny do realizacji zlecenia.

I.C.1 Wyrób medyczny7)

I.C.1. 1 Grupa  
i liczba porządkowa

I.C.1. 2 Umiejscowienie (nie dotyczy stomii)

  lewostronne     prawostronne      nie dotyczy

I.C.1. 3 Liczba 
przetok (dotyczy stomii)

I.C.1. 4 Rodzaj przetok (dotyczy stomii)

  urostomia     kolostomia      ileostomia       przetoka ślinowa    

  nefrostomia

I.C.1. 5  Kod ICD-10 
(uzasadnienie obejmujące 

jednostkowe dane 

medyczne pacjenta)

I.C.1. 6  Liczba 
sztuk (dotyczy zleceń 

innych niż 

comiesięczne)

I.C.1. 7  Liczba 
sztuk na miesiąc 
(dotyczy 

comiesięcznych zleceń)

I.C.1. 8 Pierwszy 
miesiąc 
zaopatrzenia  
miesięcznego 
(format MM-RRRR)

I.C.1. 9 Liczba 
miesięcy 
zaopatrzenia  
comiesięcznego  
(1-12)

I.C.1. 10 Nazwa wyrobu medycznego I.C.1. 11 Kryteria przyznania wyrobu medycznego8)

P.96

180** od 1 do 12

ZLECENIE NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

IDENTYFIKACJA ZLECENIA
  ZLECENIE      KONTYNUACJA ZLECENIA 

UNIKALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY (nadany przez NFZ) KOD KRESKOWY (nadany przez NFZ)

* „Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu
wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie” rozszerzające grupę limitową P.96 o nowe typy jednorazowych 
urologicznych cewników hydrofilowych.

**W przypadku pacjentów, posiadających uprawnienia dodatkowe, wynikające z Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży 
i rodzin „Za życiem” (Kod 47ZN, 47DN, 47ZND) liczba sztuk na miesiąc jest nielimitowana. 

x-xx-xxxxxxxxx-x

MM-RRRR

x



Zachęcamy do kontaktu  
z Telefonicznym Centrum Pacjenta Coloplast,  
gdzie pod bezpłatnym numerem 800 300 300  
czekają konsultanci, gotowi udzielić informacji o: 

•	 zasadach refundacji sprzętu urologicznego  

i obowiązujących limitach refundacyjnych

•	 wzorach zleceń na wyroby medyczne

•	 kodach refundacyjnych 

•	 adresach lokalnych oddziałów NFZ 

 
Skorzystaj z bezpłatnej, profesjonalnej porady już dziś.

Coloplast Sp. z o.o., ul. Infl ancka 4, 00-189 Warszawa, www.coloplast.pl
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