
 
 
 
 
 
 

Postup při žádosti o DDOT pomocí koncentrátoru O2 
 

Indikující pneumolog regionálního zdravotnického zařízení (s možností provádět laboratorní 

vyšetření krevních plynů) zajistí a vyplní dokumentaci: 

 lékařská zpráva 

 klidový kyslíkový test 

 originály výsledků z laboratoře – PaO2, PaCO2, SaO2, pH, bikarbonátů  - před a po 

podání kyslíku 

 žádanka o schválení úhrady (výkonu, léčiva,...) – formulář VZP-21/1999, skupina 10, 

kód koncentrátorů O2: 0000149 (DeVilbiss KS 515), 0093187(Millennium M5), 

0093323 (EverFlo), 0093382 (vysokoprůtokový do 8 l/min: AirSep Newlife Intensity) 

 Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku – skupina 10, kódy: viz výše, název: 

Koncentrátor kyslíku ...(název typu) 

 formulář „Příloha objednávky na pronájem koncentrátoru kyslíku“, možno stáhnout z 

(www.linde-gas.cz, dále proklikat Zdravotnictví, Domácí péče, Dokumenty ke 

stažení) 

Vyplněnou dokumentaci zasílejte ke schválení: reviznímu lékaři regionální pobočky příslušné ZP 

 

Po schválení a podpisu revizním lékařem, regionální pobočka ZP zasílá: 

1. Žádanku o schválení úhrady (výkonu, léčiva,...) – formulář VZP-21/1999 – podepsaný a 

s číslem schválení v pravém horním rohu formuláře zpět na předepisující pracoviště – tento 

dokument si uložte v kartě pacienta 

2. Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku – někdy zaslán zpět na předepisující pracoviště, 

někdy rovnou na Linde Gas a.s. 

3. „Příloha objednávky na pronájem KK“ – někdy zaslán zpět na předepisující pracoviště, někdy 

rovnou na Linde Gas a.s. 

 

Revizním lékařem schválené dokumenty - Poukaz na léčeb.a ortop. pomůcku a Přílohu objednávky 

na pronájem koncentrátoru kyslíku - zaslat obratem doporučeně na adresu: 

Linde Gas - Zdravotnictví, U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9 – Kyje 

Aktualizované informace ohledně kritérií, indikací a příslušných postupů naleznete vždy na: www.pneumologie.cz 

 

http://www.linde-gas.cz/
http://www.pneumologie.cz/


 
 
 
 
 
 

Postup při žádosti o léčbu pomocí HOMELOX® – mobil 

systému 
 

Indikující pneumolog krajské/ fakultní nemocnice zajistí a vyplní dokumentaci: 

 lékařská zpráva 

 originály výsledků z laboratoře – PaO2, PaCO2, SaO2, pH, bikarbonátů - před a po 

podání kyslíku; odběr v den provádění 6MWT (pokud byl k indikaci nutný – průtok 

nutný ke korekci hypoxémie <3,5 l/min) 

 protokol 6MWT (www.pneumologie.cz) – je-li nutný 

 žádanka o schválení úhrady (výkonu, léčiva,...) – formulář VZP-21/1999, skupina 10, 

kód: 0019981 

 Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku – skupina 10, kód: 0019981, název: 

Přístroj respirační pro kyslíkovou terapii HOMELOX® mobil 

 formulář Příloha objednávky na pronájem zařízení HOMELOX® mobil (www.linde-

gas.cz nebo www.pneumologie.cz) 

Vyplněnou dokumentaci zasílejte ke schválení: 

a) pacient VZP (111) – ke schvalovací komisi na adresu: JUDr. Lenka Havlasová, ředitelka odboru 

smluvní politiky, ústředí VZP, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3. Komise centrální VZP po 

schválení terapie daného pacienta zasílá dokumentaci reviznímu lékaři regionální pobočky 

VZP k zápisu do systému ZP a podpisu RL. Schválenou dokumentaci zasílá regionální pobočka: 

 žádanka o schválení úhrady (výkonu, léčiva,...) – formulář VZP-21/1999 - zpět 

indikujícímu lékaři – založte si do karty pacienta 

 Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku – zpět indikujícímu lékaři nebo přímo na 

Linde Gas a.s. 

 formulář Příloha objednávky na pronájem zařízení HOMELOX® mobil – zpět indikujícímu 

lékaři nebo přímo na Linde Gas a.s.  

b) pacienti ostatních zdravotních pojišťoven – reviznímu lékaři regionální pobočky ZP. 

 

Poukaz a Přílohu objednávky - schválené revizním lékařem - obratem doporučeně zaslat na: 

Linde Gas – Zdravotnictví, U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9 

 

http://www.pneumologie.cz/
http://www.linde-gas.cz/
http://www.linde-gas.cz/

