
Materiál fixního ortodontického aparát není hrazený ze zdravotního 
pojištění.
Cena materiálu fixního ortodontického aparátu se stanovuje individuálně. Obvyklá cena je 
v rozmezí 2000-9000. Stanovuje se podle náročnosti ortodontické léčby, typu vady a typu 
ortodontických zámků (kovové, keramické).

Na snímací ortodontické aparáty pojišťovna přispívá diferencovaně, podle 
věku a typu vady.
Doplatky na snímací ortodontický aparát se stanovují individuálně. Obvyklá výše doplatku 
je v rozmezí od 1100, za jednoduchou desku u kategorie B, do 3700 za složitý funkční 
snímací aparátek u kategorie C.

Nadstandardní výkony a materiály nejsou hrazeny z     veřejného zdravotního   
pojištění.

Ortodontická léčba snímací ortodontické aparátky jsou hrazeny ve standardním provedení 
diferencovaně, na základě kategorizace vad podle jejich závažnosti dle Vyhlášky 
č.45/1997 Sb. ze dne 26.3.1997 následovně:

A rozštěpy rtu, patra a čelisti
vrozené celkové vady a systémová onemocnění s ortodontickými projevy

Tato kategorie má plně hrazenou ortodontickou léčbu ze zdravotního 
pojištění.

B - chybění 4 a více stálých zubů v jedné čelisti (mimo osmiček)
- obrácený skus řezáků i jednotlivých
- předkusy horních řezáků se schůdkem 7 a více mm
- otevřený skus v rozsahu všech stálých řezáků a nad 2mm
- stálý špičák, jeho úplné chybění, prořezání na patře, zadržení v čelisti, u děti do 18let
   nedostatek místa pro špičák více jak 5mm
- zadržení v čelisti stálého horního řezáku
- hluboký skus s mechanickým zraňováním dásní
- zkřížený skus s nuceným vedením dolní čelisti do boku
- vybočení ze skusu nejméně dvou párů protilehlých zubů v jednom bočním zubním

Kategorii B zdravotní pojišťovny přispívají na snímací ortodontické 
aparáty maximální příspěvek. Přesto se jedná o Výrobek částečně hrazený 
ze zdravotního pojištění. Pacientovi je účtován Doplatek do kalkulované 
ceny.

C ostatní vady zubů a skusu u dětí do 18let věku
Kategorii C zdravotní pojišťovny přispívají na snímací aparáty jen z 50%.

D ostatní anomálie kromě kategorie A u osob starších 18let
Kategorie D hradí celé ošetření plnou platbou lékaři.


