
Protezy krtani / laryngofony 

Jeżeli masz problemy z opanowaniem mowy zastępczej nie zwlekaj z 
zakupem krtani elektronicznej. Każda ubezpieczona osoba po usunięciu 
krtani ma prawo otrzymać w ramach NFZ protezę krtani. 

 

Co należy zrobić, żeby taką krtań otrzymać? 

 

1. Podczas najbliższej wizyty u laryngologa poproś o wystawienie zlecenia na elektroniczną 
krtań. Wystawienie takiego zlecenia odbywa się w systemie elektronicznym. Lekarz wypełnia 
zapotrzebowanie, a system nadaje unikalny numer identyfikacyjny tego dokumentu.  

2. Następnym krokiem jest wybranie się do sklepu medycznego w celu wyboru i realizacji 
zlecenia. Zlecenie jest gwarancją zapłaty przez NFZ kwoty 1.600 PLN. W przypadku wyboru 
droższego urządzenia Pacjent dopłaca różnicę lub korzysta z dopłaty ze środków PEFRONu. 

3. W przypadku udokumentowanych niskich dochodów należy udać się do właściwego 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (zależnie 
od miejsca zamieszkania) i wystąpić o dofinansowanie zakupu elektronicznej krtani 
wykorzystując środki PFRON. Na ten cel można otrzymać nawet do 2400 zł. Kwota 
przyznawana jest ustalana indywidualnie. 

4. Ustal z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
zasady rozliczenia dopłaty do limitu NFZ (np. krtań kosztuje 3.000 zł minus limit NFZ 1.600 zł - 
dopłata 1.400 zł). Jeżeli nie dysponujesz środkami na zakup krtani firma MaJeR Sp. z.o.o. 
wystawi fakturę, którą należy dostarczyć do MOPS lub PCPR w celu uregulowania należności. 
Możesz również zapłacić gotówką dopłatę, a kwotę jaką zapłaciłeś zwrócimy po dokonaniu 
zapłaty przez MOPS lub PCPR.  

Pamiętaj, tryb i zasady rozliczenia, musisz wcześniej uzgodnić z MOPS lub PCPR. 

5. Zlecenie należy zgłosić do firmy: 

MaJeR Sp. z o.o. 

ul. Czarnieckiego 53, 01-541 Warszawa 

tel. 22- 8699360, fax: 22- 8399021, e-mail: info@majer.com.pl 

6. Po otrzymaniu przelewu z MOPS lub PCPR firma MaJeR wyśle krtań elektroniczną przesyłką 
kurierską. 

W instrukcji obsługi znajdziesz podstawowe wskazówki do samodzielnej nauki mowy. 

Stosując się do wskazówek zawartych w instrukcji, opanujesz mowę przy pomocy 

krtani w ciągu kilku dni. 

Oferowane przez nas krtanie TruTone, Romet i Amplicord to gwarancja wysokiej jakości 
nowego głosu, bezawaryjna praca i łatwa obsługa. 

 

Pamiętaj elektroniczna krtań przysługuje Ci raz na 5 lat jeśli posiadasz 2 
lub 3 grupę inwalidztwa oraz bez limitu czasowego dla osób które 
posiadają 1 grupę lub orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności. 

 

Masz szansę kupić bardzo dobrą krtań nie ponosząc żadnych wydatków - 

skorzystaj z naszej oferty. 


