
Nowe limity i kody refundacyjne dla 
jednorazowych cewników urologicznych 
DLA DOROSŁYCH
Jak poprawnie wypełnić zlecenie na zaopatrzenie w cewniki jednorazowe 
urologiczne?

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)

Rodzaj cewnika
Limit finansowania  

ze środków publicznych
Kod

Cewniki jednorazowe urologiczne 
hydrofilowe gotowe do użycia (SpeediCath) 5,35 zł/sztukę P.096.00.HG

Cewniki jednorazowe urologiczne 
hydrofilowe aktywowane wodą 2,60 zł/sztukę P.096.00.HA

Cewniki jednorazowe urologiczne 
niepowlekane 0,80 gr/sztukę P.096.00.UN

*  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.

P.096.00.00

180* od 1 do 12MM-RRRR

x

Kody i limity stosowane podczas realizacji zlecenia

WZÓR ZLECENIA
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Nowe limity i kody refundacyjne dla 
jednorazowych cewników urologicznych 
DLA OSÓB DO 18 ROKU ŻYCIA
Jak poprawnie wypełnić zlecenie na zaopatrzenie w cewniki jednorazowe 
urologiczne?

P.096.01.00

180* od 1 do 12MM-RRRR

Rodzaj cewnika
Limit finansowania  

ze środków publicznych
Kod

Cewniki jednorazowe urologiczne 
hydrofilowe gotowe do użycia (SpeediCath) 5,35 zł/sztukę P.096.01.HG

Cewniki jednorazowe urologiczne 
hydrofilowe aktywowane wodą 2,60 zł/sztukę P.096.01.HA

Cewniki jednorazowe urologiczne 
niepowlekane 0,80 gr/sztukę P.096.01.UN

*  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

Kody i limity stosowane podczas realizacji zlecenia

WZÓR ZLECENIA


