
Postup před přidělením sluchadla 

1) Při první návštěvě provedeme komplexní audiologické vyšetření: otologické vyšetření, 
práh sluchu pro vzdušné a kostní vedení, práh nepříjemného poslechu. Podle výsledků určíme 
stupeň vady a zároveň je pacient informován o výši příspěvku od pojišťovny na sluchadlo (1x 
za 5 let): 

• Děti do 18 let včetně mají nárok na příspěvek na dvě sluchadla jednou za 5 let ve výši 
10 000 korun na každé sluchadlo. Celkem tedy mohou dostat příspěvek 20 000 korun. 

• Dospělí mají nárok na příspěvek na jedno sluchadlo jednou za 5 let ve výši 7 000 
korun. 

• Dospělí hluchoslepí mají nárok na příspěvek na dvě sluchadla jednou za 5 let ve výši 7 
000 korun na každé jedno sluchadlo. Celkem tedy mohou dostat příspěvek 14 000 
korun. 

Následně vybíráme ucho pro korekci - platí určitá pravidla, podle kterých se rozhodujeme, ale 
pokud nejsme přesvědčeni, vyzkoušíme již při první návštěvě poslech s jedním sluchadlem na 
pravém i levém uchu. Na závěr dostává pacient informace o formách sluchadel (závěsné, 
nitroušní) a o aktuálních cenách. Pokud se pacient rozhodne již při první návštěvě pro závěsný 
typ sluchadla, zhotovíme otisk příslušného zvukovodu, ze kterého nám laboratoř zhotoví 
tvarovku ke sluchadlu na příští návštěvu. 

2) Při druhé návštěvě probíhá vlastní zkoušení sluchadel (trvá zhruba hodinu). Další postup 
závisí na typu sluchadla - sluchadlo závěsné je možno vydat bezprostředně po vybrání na již 
vyzkoušenou vlastní tvarovku, nitroušní sluchadlo musí být vyrobeno v laboratoři příslušné 
firmy. Dodací lhůty se pohybují kolem 3 týdnů. 

Po vydání sluchadla se přibližně za měsíc, kdy si nositel postupně zvyká na nový poslech, 
může provést jemné doladění sluchadla. 

Ceník služeb nehrazených zdravotními pojišťovnami: 

Zapůjčení sluchadel na týden 550,- Kč 

Druhé zkoušení sluchadel (první je hrazeno pojišťovnou) 550,- Kč 

UZ čištění tvarovek 40,- Kč 

Výměna hadičky ke tvarovkám 50,- Kč 

Výměna reproduktoru k RIC sluchadlům 100,- Kč 

Tvarovka z tvrdé hmoty* 350,- Kč 

Tvarovka z měkké hmoty* 450 - 550,- Kč 

Individuální koncovka k RIC sluchadlům* 550,- Kč 

Zhotovení zvukovodového sluchadla* 700,- K 

*Od 1. 2. 2020 není dospělým hrazeno prostřednictvím zdravotní pojišťovny 

 


