
Přehled příspěvků na dentální hygienu a prostředky dentální hygieny v roce 2021

Pojištovna Příspěvek Benefit Kdo Podmínka čerpání příspěvku

VZP 111

max. 1 500 Kč
Dentální hygiena, balíček dentální hygieny 
(zakoupené v lékárně, ordinaci lékaře, dentální 
hygienistky, prodejně zdravotnických potřeb)

Těhotné, maminky  
+ 12 měs. po porodu Moje VZP

1 000 Kč
Dentální hygiena, balíček dentální hygieny 
(zakoupené v lékárně, ordinaci lékaře, dentální 
hygienistky, prodejně zdravotnických potřeb)

Aktivní dárci krve, 
plazmy, krevních 
destiček a kostní 
dřeně 

Potvrzení alespoň dvou odběrů  
za kalendářní rok 2021

VOZP 201

max. 500 Kč
Dentální hygiena, instruktáž dentální hygieny 
(nevztahuje se na jiné hygienické výkony, 
dentální pomůcky)

Pro všechny 
pojištěnce VOZP Program Zdraví

max. 700 Kč
Dentální hygiena, instruktáž dentální hygieny 
(nevztahuje se na jiné hygienické výkony, 
dentální pomůcky)

Voják
Rodina vojáka
Válečný veterán 

Program Rodina vojáka
Program Válečný veterán 

max. 300 Kč Pečetění fisur Děti 6–14 let Program Zdraví

ČPZP 205

500 Bodů / Kč Dentální hygiena Děti/Dospělí Členství v programu Bonus Plus 
(čerpání dle počtu nasbíraných bodů)

250 Bodů / Kč
Přípravky na ústní hygienu (zubní a mezizubní 
kartáčky, dentální nitě, zubní pasty, zubní gely, 
ústní spreje, ústní vody)

Děti od 3 let/Dospělí
Členství v programu Bonus Plus 
(čerpání dle počtu nasbíraných bodů)

500–6 000 Kč Stomatologická péče (výkony či výrobky) Dárci krve, kostní 
dřeně (čerpání dle počtu odběrů)

OZP 207
až 2 000 Kč za rok

Dentální hygiena I
 1. pololetí 2021

Dentální hygiena II
2. pololetí 2021

Děti/Dospělí Registrace v programu Vitakarta

až 10 000 Kč Dentální hygiena, dentální pomůcky Benefity pro všechny 
OZP 

Registrace v programu Vitakarta 
(čerpání dle počtu nasbíraných kreditů)

ZPŠ 209 Zatím není veřejné Informace doplníme později 

ZPMVČR 
211

až 1 500 Kč 
Nácvik správného čištění chrupu v rámci 
nehrazené specifické služby tzv. dentální 
hygieny u dentální hygienistky

Děti do 18 let
Program prevence ostatních one-
mocnění 

až 500 Kč
Nácvik správného čištění chrupu v rámci 
nehrazené specifické služby tzv. dentální 
hygieny u dentální hygienistky

Dospělí 
Program prevence ostatních one-
mocnění 

až 2 000 Kč

Pro těhotné, které jsou v roce 2021 těhotné 
nebo od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 
porodily, na nácvik správného čištění chrupu 
v rámci nehrazené specifické služby tzv. 
dentální hygieny u dentální hygienistky

Těhotné 
Program prevence ostatních one-
mocnění 

až 2 000 Kč

Zdravotnické prostředky zakoupené v lékárně 
nebo v prodejnách zdravotnických potřeb 
(zubní kartáčky, zubní pasty)

Nácvik správného čištění chrupu u dentální 
hygienistky

Dárce krve nebo 
jejích součástí, 
prvodárce, dárce 
kostní dřeně

Bonusové preventivní programy

250 Kč

Pomůcky pro zubní hygienu pouze (mezizubní 
kartáčky, antibakteriální gel pro mezizubní 
kartáčky, zubní nit, zubní páska, tablety na 
detekci plaku, ústní gel na posílení skloviny, 
čistící tablety na zubní náhrady a rovnátka, 
ochranný vosk na rovnátka, pomůcky pro 
zdravý růst zubů, škrabky na jazyk, ústní sprchy 
a náhradní hlavice) 

Děti/Dospělí 
Sezónní akce - Zdravý úsměv 
(Březen 2021)

RBP ZP 213

500 Kč Dentální hygiena Děti/Dospělí
Registrace v programu 
,,MojeRBP’’ 

500 Kč Nákup snímacích nebo fixních aparátků 
při léčbě vadného růstu chrupu Dospělí 

Registrace v programu 
,,MojeRBP’’ 
Program Zdraví 90

500–3 000 Kč Stomatologická péče nehrazená z veřejného 
zdravotního pojištění

Dárci krve, kostní 
dřeně (čerpání dle počtu odběrů)


