Výše a podmínky úhrady systému FreeStyle Libre od 1. 12. 2019
Od 1. 12. 2019 bude nově systém FreeStyle Libre pacientovi plně hrazen po celý rok.
Název ZP

Úhradový kód

Množst. limit

Úhradový limit (včetně DPH)

Přijímač FreeStyle Libre

5009538

1 ks / 4 roky

1.599,65 Kč / 1 ks

0,- Kč

Senzory FreeStyle Libre

5009537

1.599,65 Kč / 1 ks

0,- Kč

26 ks / 1 rok

Maximální doplatek pacienta

Preskripční a indikační omezení platné pro FreeStyle Libre:
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Předepisuje diabetolog.
Systém FreeStyle Libre je předepisován pacientům s diabetem 1. typu, kteří jsou léčení intenziﬁkovanou inzulínovou terapií (inzulínové pero nebo pumpa).
Systém FreeStyle Libre je předepisován na dobu 3 měsíců. Další možná preskripce jen u dětí do 18ti let včetně a u pacientů od 19ti let v případě zlepšení kompenzace
+ objektivní spolupráce při léčbě – 10 a více skenů za den.
Po dobu používání systému FreeStyle Libre lze předepsat současně max. 100 ks / 1 rok a u dětí do 18ti let včetně max. 300 ks / 1 rok diagnostických proužků pro stanovení
glukózy z krve.
Systém nelze předepsat současně s glukometry a glukometry pro stanovení ketolátek.
Systém nelze předepsat současně s přístroji pro kontinuální monitoraci glukózy.

Název ZP

Úhradový kód

Úhradový limit (včetně DPH)

Maximální doplatek pacienta

Testovací proužky FreeStyle Optium; 50 ks, pro měření glykémie

5009545

300,15 Kč / 1 balení

0,- Kč

Testovací proužky FreeStyle Optium; 25 ks, pro měření glykémie

5009543

150,08 Kč / 1 balení

0,- Kč

Testovací proužky FreeStyle Lite; 100 ks, pro měření hladiny glukózy v krvi

5009541

600,30 Kč / 1 balení

0,- Kč

Testovací proužky FreeStyle Lite; 50 ks, pro měření hladiny glukózy v krvi

5009528

300,15 Kč / 1 balení

0,- Kč

Testovací proužky FreeStyle Optium β-Ketone; 10 ks, pro měření β ketonů v krvi

5009547

59,80 Kč / 1 balení

340,20 Kč

FreeStyle Lancing Device II; 1 ks

5003329

249,55 Kč / 1 balení

0,- Kč

FreeStyle Lancets; 50 ks

5003350

300,15 Kč / 2 balení

0,95 Kč

www.FreeStylelibre.cz

Množstevní limity pro preskripci testovacích proužků
pro stanovení glukózy a ketolátek z krve dle kategorií
Kategorizační strom

Diagnostické proužky pro stanovení
glukózy z krve

Indikační omezení

Množstevní limit

Diabetes mellitus při léčbě PAD

100 ks / 1 rok

Diabetes mellitus při léčbě injekčními neinzulinovými antidiabetiky,
inzulinem (do 2 dávek denně); nediabetická hypoglykémie
(inzulinom, dialýza, postprandiální hypoglykémie)

400 ks/ 1 rok

Diabetes mellitus při léčbě intenziﬁkovanou inzulínovou terapií
(léčba inzulínovými pery anebo pumpou)

1.500 ks / 1 rok

Diabetes mellitus do 18 let včetně; diabetes mellitus v těhotenství

2.500 ks / 1 rok

Diagnostické proužky pro stanovení
ketolátek z krve

Diabetes mellitus do 18 let včetně; diabetes mellitus
v těhotenství, léčba inzulínovou pumpou

Pera lancetová (FreeStyle Lancing Device II)

Dědičná metabolická porucha, diabetem mellitus – odběr suchých krevních kapek

1 ks / 5 let

Lancety pro lancetová pera (FreeStyle Lancets, 50 ks)

Dědičná metabolická porucha, diabetem mellitus – odběr suchých krevních kapek

2 ks / 1 rok*

50 ks / 1 rok
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Zdroj: Sbírka zákonů 282/2019, str.52 -53. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb
Sb.,
b., o veřejné
veřejném
ém zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Testovací proužky FreeStyle Optium a B-Ketone je možné
čtečkou
FreeStyle
Optium Neo. Testovací proužky FreeStyle Lite je možné používat s glukomeé používat
ží t se čt
čk F
S l Lib
Style
St
Libre nebo glukometrem FreeStyle Optiu
trem FreeStyle Lite, Freedome Lite. FreeStyle libre a další související ochranné známky jsou ochranné známky společnosti Abbott Diabetes Care Inc. v různých jurisdikcích. Ostatní ochranné známky jsou
majetkem příslušných vlastníků. Systém pro okamžité měření glukózy FreeStyle libre je zdravotnický prostředek. Počátkem příštího roku 01/2020 bude výroba testovacích proužků FreeStyle Optium 25 ks
a FreeStyle Lite 50 ks ukončena, zboží bude dostupné až do vyprodání zásob.
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* vztahuje se ke zdravotnickému prostředku FreeStyle Lancets, 50 ks

