Art. 12 (reînnoirea aparatelor) Inail Reglementări de prestare a
intervenţiilor.
Reglementări pentru acordarea de intervenții pentru recuperarea funcțională a
persoanei, pentru autonomie și pentru reintegrarea în viața relațională.
Regulamentul este împărțit în patru capitole, primul conținând prevederile comune
tuturor tipurilor de intervenții, în timp ce următoarele trei conțin prevederi specifice
pentru fiecare dintre cele trei tipuri definite de acesta.
Articolul 12.
(Reînnoirea dispozitivelor).
1. Inail autorizează reînnoirea dispozitivului în uz, și la cererea părții interesate,
la apariția uneia dintre următoarele condiții:
a) expirarea timpului minim de reînnoire, indicat pentru fiecare dintre dispozitive în
circulara de aplicare a prezentului regulament, cu condiția ca dispozitivul în uz să fie
considerat nepotrivit;
b) modificări ale stării psihofizice care determină neadecvarea dispozitivului în uz în
scopul menținerii autonomiei persoanei în contextul său de viață;
c) spargerea sau uzura accidentală, care are ca rezultat imposibilitatea tehnică de
reparare sau inconvenientul economic al acesteia ori funcționalitatea imperfectă a
dispozitivului reparat;
d) inovații tehnologice care pun la dispoziție dispozitive apreciate de Institut ca fiind
necesare pentru a asigura un nivel mai mare de autonomie persoanei
vătămate/tehnopat.
e) pierderea sau furtul dispozitivului furnizat, a dobândit o copie a procesului-verbal
făcut organelor de poliție judiciară.
Pentru a afla mai multe:
Circulara Inail 7 din 28 ianuarie 2022 (atasata)
8.5 REÎNNOIREA DISPOZITIVELOR.
Cazurile în care reînnoirea unui dispozitiv este autorizată sunt reglementate de
articolul 12 din Regulament, care vizează cazuri care, la nivel operațional, necesită o
abordare diversificată. Reînnoirea motivată de expirarea termenului minim și de
nepotrivirea constatată a dispozitivului sau de spargere sau uzură accidentală sau, din
nou, de pierdere sau furt, dacă nu sunt date sau recunoscute motive care să sugereze
furnizarea unui dispozitiv cu caracteristici diferite. din cel furnizat inițial, poate fi
autorizat de către biroul competent.
Când reînnoirea se referă la un dispozitiv cu tehnologie avansată sau un dispozitiv
produs sau adaptat de Centrul de Proteză din Vigorso di Budrio sau este motivată de

modificări ale stării psiho-fizice a accidentatului/tehnopat sau de inovații tehnologice
sau, în orice caz, circumstanțele menționate sunt in evidenta cu ocazia reinnoirii
solicitate din alt motiv, biroul competent procedeaza cu procedurile prevazute la pct.
8.1.1, (INFORMAREA ACCIDENTULUI / VIZITA TEHNOPATUL SI TEHNICA
SANITARIA) si urmatoarele.
În cazul în care, pentru furnizarea dispozitivului de reînnoit, persoana
vătămată/tehnopat contactează un furnizor la alegerea sa și devizul/fișa de proiect a
acestuia din urmă, întocmită și transmisă în modul menționat la paragraful 8.2.2. ,
(LIVRARE INDIRECT), are ca obiect un aparat de tehnologie avansata - inlocuindu-l
pe cel deja furnizat, neinclus printre cele cu tehnologie avansata - Directorul Medical
al cabinetului competent, dupa ce a evaluat starea psiho-fizica a solicitantului, daca
este cazul. conditii, transmite, prin acelasi cabinet, devizul / fisa de proiect catre
centrul de protezare Vigorso di Budrio pentru a obtine sfaturi privind oportunitatea,
corectitudinea tehnica si congruitatea. Acolo unde este necesar, persoana
vătămată/tehnopat este invitată să meargă la centrul de protezare din Vigorso di
Budrio pentru un examen tehnic și medical. În acest caz, persoana vătămată/tehnopat
este obligată să efectueze această vizită care nu are scop terapeutic, dar este, în
schimb, indispensabilă exercitării funcției proprii de control a Institutului și pentru
evaluările menționate mai sus care constituie o condiție esențială pentru autorizarea
de furnizare. În sfârșit, se subliniază că, pentru cazurile de furt sau pierdere, articolul
12 menționat anterior nu mai limitează furnizarea unui dispozitiv nou la o singură
dată în timpul expirării termenului minim de reînnoire.
DEFINIȚII:
ADECVARE: conformitatea intervenției propuse cu obiectivul de recuperare
funcțională, autonomie sau reintegrare în viața de relație a destinatarului specific.
CONGRUTITATE ECONOMICĂ: compatibilitatea costurilor expuse de
furnizorul extern cu criteriile de cost definite de Institut.
CORECTETE TEHNICĂ: respectarea, în devizul/fișa de proiect, a regulilor tehnice
necesare realizării efective a intervenției.
Pentru mai multe informatii
• număr gratuit 800.810.810.
• din străinătate și de pe telefoane mobile la 06 455 39 607 (costul apelului este legat
de planul tarifar al operatorului utilizat)
• scrieți expertului: superabile@inail.it
va informam ca si Centrul de Contact SuperAbile Inail integrat este multilingv

Art. 12 (rinnovo dei dispositivi) Regolamento Inail per l’erogazione
degli interventi
Regolamento per l’erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona, per
l’autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione.
Il Regolamento si articola in quattro Capi, il primo dei quali contiene le disposizioni comuni a tutte
le tipologie di interventi, mentre i successivi tre contengono disposiioni specifiche per ciascuna
delle tre tipologie dallo stesso definite.
Articolo 12
(Rinnovo dei dispositivi)
1.L’lnail autorizza il rinnovo del dispositivo in uso, anche su richiesta dell’interessato, al verificarsi
di una delle seguenti condizioni:
a) scadenza del tempo minimo di rinnovo, indicato per ciascuno dei dispositivi nella circolare
applicativa del presente Regolamento, a condizione che il dispositivo in uso sia ritenuto inidoneo;
b) modifiche dello stato psicofisico che determinino la non appropriatezza del dispositivo in uso ai
fini del mantenimento delle autonomie della persona nel suo contesto di vita;
c) rottura accidentale o usura, cui consegue l’impossibilità tecnica della riparazione o la non
convenienza economica della stessa ovvero la non perfetta funzionalità del dispositivo riparato;
d) innovazioni tecnologiche che rendano disponibili dispositivi giudicati daIl’Istituto necessari per
garantire un maggior livello di autonomia aII’infortunato/tecnopatico.
e) smarrimento o furto del dispositivo fornito, acquisita copia della denuncia resa alle autorità di
polizia giudiziaria.
Per approfondire:
Inail circolare 7 del 28 gennaio 2022 (in allegato)
8.5 RINNOVO DEI DISPOSITIVI
I casi in cui è autorizzato il rinnovo di un dispositivo, sono disciplinati dall’articolo 12 del
Regolamento, che contempla fattispecie che, sul piano operativo, richiedono un approccio
diversificato. Il rinnovo motivato dalla scadenza del tempo minimo e dalla accertata inidoneità del
dispositivo o dalla rottura accidentale o usura o, ancora, dallo smarrimento o furto, qualora non
siano addotte o ravvisate ragioni che suggeriscono l’erogazione di un dispositivo con caratteristiche
diverse da quello originariamente fornito, può essere autorizzato dalla Sede competente.
Quando il rinnovo ha per oggetto un dispositivo a tecnologia avanzata o un dispositivo prodotto o
adattato dal Centro protesi di Vigorso di Budrio oppure è motivato da modifiche dello stato psicofisico dell’infortunato/tecnopatico o da innovazioni tecnologiche o, comunque, dette circostanze
vengono in evidenza in occasione di rinnovo richiesto per altro motivo, la Sede competente procede
con le modalità di cui al punto 8.1.1( INFORMATIVA ALL’INFORTUNATO/TECNOPATICO E
VISITA TECNICO SANITARIA) e seguenti.
Nel caso in cui per la fornitura del dispositivo da rinnovare l’infortunato/tecnopatico si rivolga a
fornitore di sua scelta e il preventivo/scheda progetto di quest’ultimo, predisposto e trasmesso con
le modalità di cui al paragrafo 8.2.2 (EROGAZIONE IN FORMA INDIRETTA) , abbia a oggetto

un dispositivo a tecnologia avanzata - in sostituzione di quello già in dotazione, non rientrante tra
quelli a tecnologia avanzata - il Dirigente medico della Sede competente, valutato lo stato psicofisico del richiedente, ove ne ricorrano le condizioni, trasmette, per il tramite della stessa Sede, il
preventivo/scheda-progetto al Centro protesi di Vigorso di Budrio per acquisirne la consulenza sulla
appropriatezza, correttezza tecnica e congruità. Ove necessario, l’infortunato/tecnopatico è
invitato a recarsi presso il Centro protesi di Vigorso di Budrio per visita tecnico-sanitaria. In questo
caso, l’infortunato/tecnopatico è tenuto a sottoporsi a detta visita che non ha finalità terapeutiche ma
è, invece, indispensabile per l’esercizio della funzione di controllo propria dell’Istituto e per le
predette valutazioni che costituiscono presupposto imprescindibile dell’autorizzazione della
fornitura. Si sottolinea, infine, che, per i casi di furto o smarrimento, l’articolo 12 citato non limita
più a una sola volta la fornitura di un nuovo dispositivo durante il decorso del tempo minimo di
rinnovo.
DEFINIZIONI:
APPROPRIATEZZA: rispondenza dell’intervento proposto all’obiettivo di recupero funzionale, di
autonomia o di reinserimento nella vita di relazione dello specifico destinatario.
CONGRUITÀ ECONOMICA: compatibilità dei costi esposti dal fornitore esterno con i criteri di
economicità definiti dall’Istituto.
CORRETTEZZA TECNICA:rispetto, nel preventivo/scheda-progetto, delle regole tecniche
necessarie per l’efficace attuazione dell’intervento.

