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PROTETIKA - 100 LET 
ORTOPEdIcKÉ TRAdIcE 

 Historie předchůdce akciové společnosti PROTETIKA Bratislava se začala psát 1. ledna 1923, 

kdy v Bratislavě vznikla samostatná filiálka družstva invalidů – ODIP. 

Za 100 let prošla PROTETIKA historickým a odborným vývojem a  v  současnosti je moderní 

zákaznicky orientovanou společností, která na Slovensku provozuje vlastní síť 24 výdejen a prodejen 

zdravotnických pomůcek a obuvi a zaměstnává 220 zaměstnanců podílejících se na vývoji a výrobě 

širokého portfolia výrobků.

V  roce 2001 získala společnost PROTETIKA, a.s. jako první výrobce zdravotních pomůcek na 

Slovensku certifikát ISO 9001:2015 a ISO 13485:2003. Značka PROTETIKA je zárukou kvality 

právě proto, že v sobě spojuje ortopedickou tradici, odborné znalosti a zručnost zaměstnanců 

a kontinuální zavádění nových technologií do procesu výroby.

Ve společnosti PROTETIKA věříme, že naše zdravotní pomůcky umožňují všem klientům návrat 

do plnohodnotného fungování v normálním životě. 
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FIxAčNí LímcE

LímEc FIxAčNí LATExOVý KÓD ZP: 5003201

Popis:  Anatomicky tvarovaný měkký límec s nízkým stupněm fixace a mírným záhřevným 
efektem.

Funkce:  Stabilizace, opora a mírná fixace horní a střední krční páteře. Při akutních stavech 
se doporučuje krátkodobé nošení! V případě nočního používání je možno používat 
pomůcku dlouhodobě. 

Indikace:   bolesti krční páteře zánětového a degenerativního původu
   lpoúrazové stavy
   lmorbus Bechtěrev
   ldiskopatie

LímEc FIxAčNí POLYETHYLENOVý

Popis:  Anatomicky tvarovaný výškově nastavitelný pevný límec s vyšším stupněm fixace.
Funkce:  Opora a stabilizace střední a horní krční páteře s oporou brady a možností výškového 

nastavení límce. Při akutních stavech doporučujeme krátkodobé nošení! V případě 
nočního používání je možné nosit pomůcku dlouhodobě.

Indikace:   spondylartróza
   diskopatie

VELIKOST  Vyrábí se v jedné velikosti pro obvod krku od 37 do 50 cm.

LímEc FIxAčNí mOLITANOVý

Popis:  Anatomicky tvarovaný límec se středním stupněm fixace a mírným záhřevným 
efektem.

Funkce:  Odlehčení, mírná opora a stabilizace střední a horní krční páteře s  částečným 
záhřevným efektem. Při akutních stavech se doporučuje krátkodobé nošení! 
V případě nočního používání je možné používat pomůcku dlouhodobě.

Indikace:   lehký cervikokraniální syndrom
   akutní algické stavy
   revmatické problémy
   doléčování traumat
   diskopatie
VELIKOST S M L
VÝŠKA LÍMCE (cm)) 8 a 10 8 a 10 8 a 10
OBVOD KRKU (cm) do 38 38 – 43 nad 43

VELIKOST S M L XL
OBVOD KRKU (cm) do 38 38 – 43 do 38 38 – 43
VÝŠKA LÍMCE (cm) 8 8 10 10

BE Z  D O P L AT K U
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ROVNAčE zAd

ROVNAč zAd TYP I

Popis:  Rozepínatelná jednoduchá bandáž z elastického gumového popruhu.
Funkce:  Aktivním tahem v oblasti ramenního kloubu upozorňuje na správné držení ramen 

a trupu. 
Indikace:   bolesti a funkční poruchy horní hrudní páteře
   vadné držení těla s předsunutím ramen

VELIKOST 1 2 3
ŠÍŘKA ZAD (cm) 35 – 44  45 – 55  56 – 65
KÓD ZP   

BANdáŽ KLAVIKULáRNí TYP III KÓD ZP: 5010728

Popis:  Bandáž z  elastického prodyšného gumotextilního materiálu, fixace je dosažena 
pomocí tahu elastických popruhů a dvou dlah v zádové oblasti. 

Funkce:  Cirkulárním tahem okolo ramen aktivně podporuje správné držení těla, působí proti 
hrudní kyfóze, napomáhá reklinaci břišní stěny. 

Indikace:   vadné držení těla
   hrudní kyfóza
   vertebrogenní algický syndrom
   přetížení šíjových svalů

VELIKOST XS S M L Xl XXL XXXL
DÉLKA ZAD (cm) 30 – 32 32 – 35 35 – 37 37 - 39 39 – 41 41 – 43 43 - 45
OBVOD PASU (cm) 63 – 66 66 – 70 70 – 73 73 – 79 79 – 85 85 – 93  93 - 101 

ROVNAč zAd TYP II

Popis:  Rozepínatelná jednoduchá bandáž z elastického gumotextilního popruhu.
Funkce:  Aktivním tahem v oblasti ramenního kloubu pomáhá ke správnému držení ramen 

a trupu těla. 
Indikace:   bolesti a funkční poruchy horní hrudní páteře
   chybné držení těla s předsunutím ramen

VELIKOST 1 2 3
ŠÍŘKA ZAD (cm) 35 – 44  45 – 55  56 – 65
KÓD ZP   
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ORTÉzY TRUPU

PáS BEdERNí NEOPRENOVý PA-1 KÓD ZP: 5003176

Popis:  Záhřevný bederní rozepínatelný pás z prodyšného perforovaného neoprenu s nízkým 
stupněm fixace. Záhřevný efekt umocňuje podšití bavlněným froté, které plní zároveň 
absorpční funkci.

Funkce:  Mírná stabilizace bederní páteře cirkulární kompresí.
Indikace:   stavy po lehčích úrazech a přetíženích bederní páteře
   vertebrogénní algický syndrom mírného stupně
   prevence přetížení disků při fyzické námaze

VELIKOST XXS/XS  S/M  L  XL  XXL
OBVOD PASU (cm) 66 – 78  78 – 94  94 – 102  102 – 110  110 – 118
ZADNÍ VÝŠKA PÁSU (cm) 24  26,5  26,5  26,5  26,5

PáS BEdERNí NEOPRENOVý PA-2 KÓD ZP: 5003177

Popis:  Záhřevný bederní rozepínatelný pás z  prodyšného perforovaného neoprenu 
se středním stupněm fixace. Záhřevný efekt umocňuje podšití bavlněným froté, které 
plní zároveň absorpční funkci. Fixaci v bederní oblasti zajišťují 4 výztuhy.

Funkce:  Pružným tlakem na přední břišní stěnu podporuje reklinaci bederní páteře.
Indikace:   stavy po lehčích úrazech měkkých struktur v bederní oblasti
   začínající spondylolistéza
   bolesti dolní části zad
   instability páteře při hypermobilitě

VELIKOST XXS/XS  S/M  L  XL  XXL
OBVOD PASU (cm) 66 – 78  78 – 94  94 – 102  102 – 110  110 – 118
ZADNÍ VÝŠKA PÁSU (cm) 26  26,5  26,5  26,5  26,5

BE Z  D O P L AT K U

BE Z  D O P L AT K U
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ORTÉzY TRUPU

PáS BŘIŠNě BEdERNí GUmOTExTILNí PA-25

Popis:  Břišně bederní návlekový pás z vysoce elastického úpletu s nízkým stupněm fixace 
a záhřevným efektem.

Funkce:  Mírná stabilizace cirkulární kompresí a záhřev bederní oblasti páteře.
Indikace:   konzervativní a funkční léčba vertebralgií
   po úrazech a operacích páteře
   oslabená přední břišní stěna
   zahřívací účinek pomocí hřejivého materiálu

VELIKOST S  M  L  XL  XXL
OBVOD PASU (cm) 66 – 72  73 – 81  82 – 90  91 – 102  103 – 114
ZADNÍ VÝŠKA PÁSU (cm) 26 26 26 26 26

PáS BŘIŠNě BEdERNí PA-24 KÓD ZP: 5010727

Popis:  Břišně bederní návlekový pás z  vysoce elastického bavlněného úpletu s  nízkým 
stupněm fixace a mírným záhřevným efektem.

Funkce: Zpevnění a záhřev bederní oblasti, stabilizace přední břišní stěny.
Indikace:   konzervativní a funkční léčba lumbalgie
   stavy po mírných úrazech a přetížení bederní páteře
   poruchy statodynamiky břišního a zádového svalstva
   umbilikální hernie mírného stupně
   oslabení přední břišní stěny

VELIKOST S  M  L  XL  XXL
OBVOD PASU (cm) 66 – 73  74 – 81  82 – 90  91 – 102  103 – 114
ZADNÍ VÝŠKA PÁSU (cm) 26 26 26 26 26

PáS BEdERNí ŽENSKý KÓD ZP: 5003302

Popis:  Nízký bederní rozepínatelný pás z prodyšného elastického gumotextilního materiálu. 
Díky nízké výšce lze použít také k fixaci křížové oblasti páteře a podpoře podbřišní 
oblasti. 

Funkce:  Mírná cirkulární komprese a opora bederní páteře.
Indikace:   mírné bolesti bederní oblasti různého původu
   eliminace bolesti páteře
   selhání činnosti břišního svalstva
VELIKOST 1 2 3 4 5
OBVOD PASU (cm) 55 – 75  65 – 85  75 – 95  85 – 105  95 – 110
ZADNÍ VÝŠKA PÁSU (cm) 16 16 16 16 16

PáS BEdERNí GUmOTExTILNí PA-21

Popis:  Bederní rozepínatelný pás z  prodyšného elastického úpletu se středním stupněm 
fixace. Fixaci v bederní oblasti zajišťují 4 výztuhy.

Funkce:  Pružným tlakem na přední břišní stěnu podporuje reklinaci bederní páteře.
Indikace:   stavy po lehčích úrazech měkkých struktur v bederní oblasti
   začínající spondylolistéza
   bolesti bederní páteře
   instabilita páteře při hypermobilitě

VELIKOST XXS/XS  S/M  L  XL  XXL
OBVOD PASU (cm) 66 – 78  78 – 94  94 – 102  102 – 110  110 – 118
ZADNÍ VÝŠKA PÁSU (cm) 26 27 27 27 27
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ORTÉzY TRUPU

PáS LUmBOSAKRáLNí PA-41 KÓD ZP: 5003228

Popis:  Prodyšný elastický rozepínatelný bederní pás z pevnějšího gumotextilního materiálu 
s vyšším stupněm fixace, která je zajištěna dvěma zdvojenými dlahami v  zádové 
oblasti a přídavným elastickým zádovým tahem. 

Funkce:  Opora, odlehčení a stabilizace sakrální, bederní a hrudní páteře s oporou přední 
břišní stěny.

Indikace:   konzervativní léčba pri vertebralgiích
   při degenerativních a revmatických onemocněních LS páteře
   při diskopatiích, spondylolistezách, spondylolýze
   po úrazech bederní páteře
VELIKOST S  M  L  XL  XXL
OBVOD PASU (cm) 65 – 72  73 – 80  81 – 88  89 – 96  97 – 114
ZADNÍ VÝŠKA PÁSU (cm) 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

PáS LUmBOSAKRáLNí SOHATEx PA-31 KÓD ZP: 5003234

Popis:  Vysoce prodyšný elastický rozepínatelný bederní pás se středním stupněm fixace, 
která je zajištěna 4 dlahami v zádové oblasti a zdvojeným elastickým tahem. Speciální 
3D materiál SOHATEX je určen především pro sportovně založené a aktivní pacienty. 

Funkce:  Podpora, odlehčení a stabilizace bederní páteře s oporou přední břišní stěny.
Indikace:   akutní bolesti při degenerativních a revmatických onemocněních bederní páteře
    bolesti při diskopatiích
   spondylolystéza
   spondylolýza
VELIKOST S  M  L  XL  XXL
OBVOD PASU (cm) 64 – 72  72 – 80  80 – 90  90 – 100  100 – 110
ZADNÍ VÝŠKA PÁSU (cm) 26,5  26,5  26,5  26,5  26,5

PáS LUmBOSAKRáLNí PA-726 KÓD ZP: 5003175

Popis:  Prodyšný elastický rozepínatelný bederní pás z gumotextilního materiálu se středním 
stupněm fixace, která je zajištěna 4 dlahami v zádové oblasti a zesíleným zádovým 
tahem. Přední díly jsou doplněny o popruhy k usnadnění zapínání. 

Funkce:  Stabilizace a odlehčení v lumbosakrální části páteře, fixace a podpora břišní stěny.
Indikace:   lumbalgie
   lordóza
   spondylóza bez deformací
   osteomalacie bez deformací
   pooperační a poúrazové stavy bederní páteře
   myopatie
VELIKOST S  M  L  XL  XXL XXXL
OBVOD PASU (cm) 66 – 72  73 – 80  81 – 88  89– 96  97 – 114  115 – 132
ZADNÍ VÝŠKA PÁSU (cm) 26 26 26 26 26 26

PáS LUmBOSAKRáLNí PA-742 KÓD ZP: 5003231

Popis:  Prodyšný elastický rozepínatelný bederní pás z  anatomicky tvarovaného 
úpletu s vysokým stupněm fixace, která je zajištěna 4 dlahami v  zádové oblasti 
a mnohonásobně zesíleným přídavným zádovým tahem. Zapínání je vyrobeno 
ze speciálního materiálu, který nepoškozuje úpletové materiály. Přední díly jsou 
doplněny o popruhy k usnadnění zapínání. 

Funkce:  Stabilizace a odlehčení lumbosakrální části páteře, fixace a podpora břišní stěny.
Indikace:

VELIKOST S M L XL XXL XXXL
OBVOD PASU (cm) 66 – 72  73– 80  81– 88  89– 96  97– 114  115– 132
OBVOD PASU (cm) 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5

BE Z  D O P L AT K U

   lumbalgie
   lordóza
   spondylóza
   diskopatie
   spondylolistéza

   spondylolýza
   osteomalacie bez deformací
   pooperační a poúrazové stavy 

bederní páteře
   myopatie
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ORTÉzY TRUPU

PáS BŘIŠNí zdRAVOTNí TYP II KÓD ZP: 5003189

Popis:  Pás se zdvojenou pevnou stěnou z  bavlněného materiálu v  břišní oblasti, zádová 
oblast je vyrobena z  elastického gumotextilního materiálu pro lepší přizpůsobení 
se tvaru trupu a k dosažení lepší cirkulární komprese.

Funkce:  Podpora statiky bederní páteře, opora přední břišní stěny, prevence bolesti páteře.
Indikace:   bolesti bederní páteře
   poruchy statodynamiky břišního a zádového svalstva

VELIKOST S M L XL
OBVOD PASU (cm) 70 – 85  85 – 100  100 – 115  115 – 130
ZADNÍ VÝŠKA PASU (cm) 26 26 26 26

KORzET GUmOTExTILNí

Popis:  Korzet s  pevnou stěnou z  laminovaného materiálu vyztuženou dvěma zdvojenými 
dlahami v zádové oblasti, břišní oblast je vyrobena z elastického materiálu pro lepší 
přizpůsobení se tvaru trupu a k dosažení lepší cirkulární komprese.

Funkce:  Elastická stabilizace s oporou přední břišní stěny zmírňuje přetížení bederní páteře.
Indikace:   lumbalgie statického původu
   insuficience břišního svalstva

VELIKOST S  M  L  XL  XXL
OBVOD PASU (cm) 66 – 73  74 – 81  82 – 90  91 – 102  103 – 114
ZADNÍ VÝŠKA PÁSU (cm) 26 26 26 26 26
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ORTÉzY TRUPU

PáS KýLNí děTSKý PA-27

Popis:  Rozepínatelný kýlní pás z prodyšného elastického gumotextilního materiálu s mírnou 
fixací doplněný o pelotu v pupeční oblasti. 

Funkce:  Pelota brání pronikání obsahu dutiny břišní do podkoží pupeční oblasti.
Indikace:   umbilikální kýla

VELIKOST 1 2
OBVOD PASU (cm) 35 – 44  44 – 53

PáS KýLNí PUPEčNí PA-28

Popis:  Rozepínatelný kýlní pás z prodyšného elastického gumotextilního materiálu s mírnou 
fixací doplněný o pelotu v pupeční oblasti. 

Funkce:  Pelota brání rozvinutí kýly v pupeční oblasti.
Indikace:   umbilikální kýla

VELIKOST S  M  L  XL  XXL
OBVOD PASU (cm) 70 – 85  80 – 95  90 – 105  100 – 115  110 – 125

PáS ŽEBERNí dámSKý RE-21

Popis:  Rozepínatelná jednoduchá bandáž z  prodyšného elastického gumotextilního 
materiálu s mírnou fixací. 

Funkce:  Mírná cirkulární komprese a stabilizace v oblasti žeber.
Indikace:   zmírnění dechových exkurzí při poúrazových a pooperačních stavech hrudní páteře 

a žeber

VELIKOST S M L XL
OBVOD PASU (cm) 60 – 70  70 – 80  80 – 90  90 – 100
ZADNÍ VÝŠKA PÁSU (cm) 20,5 20,5 20,5 20,5

PáS ŽEBERNí PáNSKý RE-22

Popis:  Rozepínatelná jednoduchá bandáž z  prodyšného elastického gumotextilního 
materiálu s mírnou fixací doplněná o ramínka. 

Funkce:  Mírná cirkulární komprese a stabilizace v oblasti žeber.
Indikace:   zmírnění dechových exkurzí při poúrazových a pooperačních stavech hrudní páteře 

a žeber

VELIKOST S M L XL
OBVOD PASU (cm) 80 – 90  90 – 100  100 – 110  110 – 120
ZADNÍ VÝŠKA PÁSU (cm) 20,5 20,5 20,5 20,5
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ORTÉzY TRUPU

Popis:  Zdravotní suspenzor z  bavlněného úpletu doplněný o stehenní pásky a pás 
z bavlněného popruhu. 

Funkce:  Odlehčení varlat při bolestivých zánětech a sportovních aktivitách.
Indikace:    zánětlivá postižení varlat
   hydrokýla
   prevence při fyzické námaze a sportu

SUSPENzOR

VELIKOST 4 5 6 7 8 9 10
OBVOD BOKŮ (cm) 92 – 97 97 – 102  102 – 107  107 – 112  112 – 117  117 – 122  122 – 127 
DÉLKA OTVORU PRO PENIS (mm) 52  52  55  55  55  65  75
DÉLKA VÁČKU (mm) 125  130  135  140  145  165  180

PáS KýLNí TŘíSELNý PA-29

Popis:  Rozepínatelný kýlní pás z prodyšného elastického gumotextilního materiálu s mírnou 
fixací doplněný o pelotu v tříselné oblasti. 

Funkce:  Pelota udržuje tříselnou kýlu u pacientů, které není možné chirurgicky operovat.
Indikace:   pravostranná nebo levostranná tříselná kýla

VELIKOST S  M  L  XL  XXL
OBVOD BOKŮ (cm) 70 – 85  85 – 100  100 – 115  115 – 130  130 – 145
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ORTÉzY RAmENE

Popis:  Závěs je tvořen pouzdrem ve tvaru obdélníku z  pevného textilního materiálu, 
zapínání a regulace závěsu jsou zajištěny rozepínatelnou sponou umístěnou na 
závěsném popruhu.

Funkce:  Podepření a fixace horní končetiny.
Indikace:   zlomeniny
   pooperační stavy

záVěS NA zLOmENINU HORNí KONčETINY

VELIKOST 1 2 3
DÉLKA PREDLOKTÍ (cm) 28 – 35  35 – 40 40 – 47 
Výrobek je univerzální pro pravou i levou horní končetinu.

Popis:  Rozepínatelná ortéza ramene z laminovaných textilních materiálů, fixace je zvýšená 
vyztužením závěsných popruhů.

Funkce:  Odlehčení nebo fixace ramenního kloubu a horní končetiny. 
Indikace:   poúrazové stavy manžety rotátorů
   akutní bolestivé stavy ramene
   fixace po úrazech
   zánětech a přetíženích ramenního kloubu
   nedislokované fraktury proximálního humeru

ORTÉzA RAmENE FIxAčNí RA - 1 KÓD ZP: 5010730

VELIKOST S M L
OBVOD TRUPU POD PRSY (cm) 60 – 80  80 – 100  100 – 120
Ortéza je po nastavení manžety univerzální pro levou a pravou horní končetinu.

Popis:  Rozepínatelná ortéza ramene z  bavlněných textilních materiálů, ramenní popruh 
je doplněný o posuvný ramenní díl sloužící k prevenci otlaků v ramenní oblasti.

Funkce:  Fixace a odlehčení horní končetiny v pravoúhlém postavení v loketním kloubu.
Indikace:   úrazy a operace ramenního kloubu
   poranění měkkých tkání
   poúrazové stavy manžety rotátorů
   nedislokované fraktury proximálního humeru

ORTÉzA RAmENE FIxAčNí RA - 2 KÓD ZP: 5010729

VELIKOST S/M L/XL
OBVOD TRUPU POD PRSY (cm) 80 – 100  100 – 120
Ortéza je vyrobena zvlášť pro pravou a levou horní končetinu.

BE Z  D O P L AT K U

BE Z  D O P L AT K U
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ORTÉzY LOKTE

BANdáŽ LOKTE NEOPRENOVá LA-1

Popis:  Jednoduchá rozepínatelná bandáž z prodyšného perforovaného neoprenu podšitého 
bavlněným froté s regulovatelnou cirkulární kompresí a záhřevným efektem.

Funkce:  Regulovatelná cirkulární komprese v oblasti distálního předloktí. 
Indikace:   prevence přetížení šlach loketního kloubu při sportu a opakovaném přetěžování
   epikondylitida radiálního a ulnárního epikondylu humeru (tenisový, golfový loket)
   doléčování po operacích

VELIKOST XS/S M/L
OBVOD LOKETNÍHO KLOUBU (cm) 23 – 27  27 – 31
Bandáž je univerzální pro levou i pravou horní končetinu.

BANdáŽ LOKTE NEOPRENOVá LA-1+

Popis:  Jednoduchá rozepínatelná bandáž z prodyšného perforovaného neoprenu podšitého 
bavlněným froté s regulovatelnou cirkulární kompresí a záhřevným efektem. Bandáž 
je doplněná o cirkulární pásku a peloty k regulaci tahu na úpony šlach.

Funkce:  Regulovatelná cirkulární komprese v  oblasti distálního předloktí, regulace tahu 
na úpony šlach. 

Indikace:   prevence přetížení šlach loketního kloubu při sportu a opakovaném přetěžování
   epikondylitida radiálního a ulnárního epikondylu humeru (tenisový, golfový loket)
   doléčování po operacích

VELIKOST XS/S M/L
OBVOD LOKETNÍHO KLOUBU (cm) 23 – 27  27 – 31
Bandáž je univerzální pro levou i pravou horní končetinu.

BANdáŽ LOKTE NEOPRENOVá LA-2

Popis:  Jednoduchá rozepínatelná bandáž z prodyšného perforovaného neoprenu podšitého 
bavlněným froté s mírnou fixací a záhřevným efektem. 

Funkce:  Regulovatelná cirkulární komprese v oblasti distálního předloktí.
Indikace:   doléčení po zlomeninách
   luxacích a distorzích
   epikondylitidy radiálního a ulnárního epikondylu humeru  

(tenisový anebo golfový loket)
   instabilita loketního kloubu
   artróza a artritida
VELIKOST S M L XL
OBVOD LOKETNÍHO KLOUBU (cm) 25 – 27  27 – 29  29 – 31  31 – 33
Bandáž je univerzální pro levou i pravou horní končetinu.

BANdáŽ LOKTE NEOPRENOVá LA-5 KÓD ZP: 5003187

Popis:  Jednoduchá anatomicky tvarovaná rozepínatelná bandáž z prodyšného 
perforovaného neoprenu podšitého bavlněným froté s  regulovatelnou cirkulární 
kompresí a  záhřevným efektem. Bandáž je doplněná o cirkulární pásku, 
1 integrovanou a 1 odnímatelnou pelotu k regulaci tahu na úpony šlach. 

Funkce:  Zmírnění bolestivého dráždění svalových úponů kompresí proximálního 
předloktí na radiálním anebo ulnárním epikondylu humeru.

Indikace:   konzervativní léčba radiální anebo ulnární epikondylitidy

VELIKOST UNIVERZÁLNA
OBVOD LOKETNÍHO KLOUBU (cm) 22 – 35
Bandáž je univerzální pro levou i pravou horní končetinu.
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ORTÉzY LOKTE

BANdáŽ LOKTE NEOPRENOVá LA-3

Popis:  Jednoduchá návleková bandáž z prodyšného perforovaného neoprenu podšitého 
bavlněným froté s mírnou fixací a záhřevným efektem. Přídavné peloty a zpevňující 
páska umožňují fixaci distální části humeru a proximální části předloktí s loketním 
kloubem.

Funkce:  Stabilizace loketního kloubu s pomocí zpevňující pásky a přídavných pelot.
Indikace:   doléčování po zlomeninách, luxacích a distorzích loketního kloubu
   epikondylitida radiálního a ulnárního epikondylu humeru (tenisový, golfový loket)
   instabilita loketního kloubu, artróza a artritida revmatického původu

VELIKOST S M L
OBVOD LOKETNÍHO KLOUBU (cm) 25 – 27  27 – 29  29 – 31
Bandáž je univerzální pro levou i pravou horní končetinu.

ORTÉzA LOKTE NEOPRENOVá LA-4

Popis:  Rozepínatelná ortéza lokte z prodyšného perforovaného neoprenu podšitého 
bavlněným froté se střední fixací a záhřevným efektem. Fixaci zajišťují kovové 
postranní kloubové dlahy a dvě upínací pásky.

Funkce:  Zpevnění loketního kloubu a omezení nefyziologického pohybu bočními dlahami.
Indikace:   konzervativní léčba po úrazech loketního kloubu
   doléčování stavů po luxacích, subluxacích, zlomeninách hlavičky rádia
   po operacích loketního kloubu s následnou rehabilitací
   instabilita loketního kloubu, artróza a artritida

VELIKOST S M L XL
OBVOD LOKETNÍHO KLOUBU (cm) 25 – 27  27 – 29  29 – 31  31 – 33
Bandáž je univerzální pro levou i pravou horní končetinu.

ORTÉzA LOKTE NEOPRENOVá LA-6

Popis:  Jednoduchá návleková bandáž z prodyšného perforovaného neoprenu podšitého 
bavlněným froté se střední fixací a záhřevným efektem. Fixaci zajišťují postranní 
pružinové dlahy a dvě zpevňující pásky.

Funkce:  Stabilizace loketního kloubu s pomocí pružinových dlah a zpevňujících pásek.
Indikace:   doléčování stavů po zlomeninách, luxacích a distorzích loketního kloubu
   epikondylitida radiálního a ulnárního epikondylu humeru (tenisový, golfový loket)
   instabilita loketního kloubu, artróza a artritida s edémem

VELIKOST S M L XL
OBVOD LOKETNÍHO KLOUBU (cm) 25 – 27  27 – 29  29 – 31  31 – 33
Bandáž je univerzální pro levou i pravou horní končetinu.

BANdáŽ LOKTE A PŘEdLOKTí LA-21 KÓD ZP: 5003261

Popis:  Loketní návleková bandáž z  vysoce elastického bavlněného úpletu zajišťující 
cirkulární kompresi a mírný záhřevný efekt.

Funkce:  Mírná komprese loketního kloubu, resorpce edému, redukce bolesti. 
Indikace:   prevence přetížení při fyzické zátěži a sportu
   konzervativní léčba po mírných úrazech a edémech revmatického a artrotického 

původu

VELIKOST S M L XL
OBVOD LOKETNÍHO KLOUBU (cm) 21 – 24  25 – 28  29 – 32  33 – 37
Bandáž je univerzální pro levou i pravou horní končetinu.

BE Z  D O P L AT K U
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ORTÉzY LOKTE

PáSKA EPIKONdYLáRNí SOHATEx LA-31 KÓD ZP: 5003204

Popis:  Jednoduchá anatomicky tvarovaná rozepínatelná bandáž z  vysoce prodyšného 
3D materiálu SOHATEX s  regulovatelnou cirkulární kompresí. Bandáž je doplněná 
o cirkulární pásku a 2 odnímatelné peloty k regulaci tahu na úpony šlach.

Funkce:  Komprese proximálního předloktí na radiálním anebo ulnárním epikondylu humeru.
Indikace:   konzervativní léčba radiální anebo ulnární epikodylitidy

VELIKOST S M L XL XXL
OBVOD LOKETNÍHO KLOUBU (cm) 25 – 27  27 – 29  29 – 31  31 – 34 34-37
Bandáž je univerzální pro levou i pravou horní končetinu.

ORTÉzA LOKTE SOHATEx S dLAHAmI LA-32 KÓD ZP: 5010724

Popis:  Rozepínatelná ortéza lokte z vysoce prodyšného elastického 3D materiálu SOHATEX 
se střední fixací, kterou zajišťují kovové postranní kloubové dlahy a dvě upínací 
pásky.

Funkce:  Zpevnění loketního kloubu a omezení nefyziologických pohybů bočními dlahami.
Indikace:   konzervativní léčba po úrazech loketního kloubu
   doléčování stavů po luxacích a subluxacích, po zlomeninách hlavičky rádia 

s následnou rehabilitací
   instabilita loketního kloubu
   artróza
   artritida
VELIKOST S M L XL
OBVOD LOKETNÍHO KLOUBU (cm) 25 – 27  27 – 29  29 – 31  31 – 33
Bandáž je univerzální pro levou i pravou horní končetinu.

ORTÉzA LOKTE SE SILIKONOVýmI PELOTAmI A PRUŽNým PáSEm LA-41 KÓD ZP: 5003203

Popis:  Návleková ortéza lokte z prodyšného anatomicky tvarovaného úpletu se střední fixací 
a regulovatelnou cirkulární kompresí. Fixaci zajišťují dvě osmičkové silikonové peloty 
a přídavná elastická cirkulární páska k regulaci tahu na úpony šlach.

Funkce:  Cirkulární komprese proximálního předloktí na radiálním anebo ulnárním epikondylu 
humeru podpořena silikonovými pelotami, stabilizace anat. tvarovaným návlekem, 
odlehčení předloketních úponů elast. popruhem.

Indikace:   konzervativní léčba radiální anebo ulnární epikodylitidy
   funkční léčba po operacích lokte
   funkční léčba bolestí lokte při fyzické zátěži
   funkční léčba při otocích
VELIKOST S M L XL XXL
OBVOD LOKETNÍHO KLOUBU (cm) 23 – 25  25 – 28  28 – 31  31 – 33  33 – 36
Bandáž je univerzální pro levou i pravou horní končetinu.

BE Z  D O P L AT K U
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ORTÉzY záPěSTí

BANdáŽ záPěSTí NEOPRENOVá zA-1

Popis:  Jednoduchá rozepínatelná bandáž z  prodyšného perforovaného neoprenu bez 
přídavných fixačních prvků.

Funkce:  Cirkulární stabilizace zápěstního kloubu. 
Indikace:   prevence přetížení zápěstí při sportu a opakované zátěži
   instabilita zápěstí
   syndrom karpálního tunelu

VELIKOST XS/S  M/L  XL/XXL
OBVOD ZÁPĚSTÍ (cm) 13 – 17  17 – 21  21 – 25
Bandáž je univerzální pro levou i pravou horní končetinu.

BANdáŽ záPěSTí NEOPRENOVá zA-3 KÓD ZP: 5003270

Popis:  Rozepínatelná ortéza zápěstí se střední fixací z prodyšného perforovaného neoprenu 
s kovovou vyjímatelnou výztuhou pro radiální paprsek ruky a záhřevným efektem.

Funkce:  Stabilizace a znehybnění kořenového kloubu palce.
Indikace:   poranění a artróza CMC anebo MCP kloubu palce
   instabilita zápěstí
   ligamentózní laxicita palcového kloubu
   tendosynovitida flexorů a extenzorů zápěstí
   doléčení po zlomeninách distálního rádia a os naviculare
   syndrom karpálního tunela
   styloiditis processus styloideus radii
   artróza a artritida radiokarpálního kloubu
VELIKOST S M L
OBVOD ZÁPĚSTÍ (cm) 15 – 17  17 – 19  19 – 21
Bandáž je univerzální pro levou i pravou horní končetinu.

BANdáŽ záPěSTí NEOPRENOVá zA-2 KÓD ZP: 5003274

Popis:  Rozepínatelná bandáž zápěstí z prodyšného perforovaného neoprenu s mírnou fixací 
a záhřevným efektem. Fixace je posílena o přídavnou cirkulární pásku.

Funkce: Cirkulární stabilizace zápěstního kloubu.
Indikace:   prevence přetížení zápěstí při sportu a opakované zátěži
   instabilita zápěstí
   doléčení po zlomeninách anebo operacích v oblasti zápěstí
   doléčení při nekróze, resp. luxaci ossis lunati
   artróza a artritida radiokarpálního kloubu
   styloiditis processus styloideus radii
VELIKOST S M L
OBVOD ZÁPĚSTÍ (cm) 15 – 17  17 – 19  19 – 21
Bandáž je univerzální pro levou i pravou horní končetinu.

BANdáŽ záPěSTí NEOPRENOVá zA-4 KÓD ZP: 5003300

Popis:  Rozepínatelná ortéza zápěstí se střední fixací z prodyšného perforovaného neoprenu 
s anatomicky tvarovanou vyjímatelnou kovovou výztuhou dlaně ruky a záhřevným 
efektem. 

Funkce:  Fixace zápěstí s vyztužením dlaně a radiokarpálního kloubu.
Indikace:   instabilita zápěstí
   artróza a artritida radiokarpálního kloubu
   syndrom karpálního tunelu
   tendosynovitida flexorů a extenzorů zápěstí
   doléčení po úrazech a operacích zápěstí
VELIKOST S M L
OBVOD ZÁPĚSTÍ (cm) 15 – 17  17 – 19  19 – 21
Bandáž je vyrobena samostatně pro levou a pravou horní končetinu.

BE Z  D O P L AT K U

BE Z  D O P L AT K U

BE Z  D O P L AT K U
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ORTÉzY záPěSTí

ORTÉzA záPěSTí A PALcE GUmOTExTILNí zA-22 KÓD ZP: 5003297

Popis:  Rozepínatelná ortéza zápěstí z  prodyšného elastického gumotextilního materiálu 
se silnou fixací dlaně a palce. Fixace je zajištěna kovovou anatomicky tvarovanou 
vyjímatelnou dlahou na palmární straně, dvěma ohebnými planžetami na dorzální 
straně ruky a třemi upínacími pásy. Fixace palce je zajištěna kovovou vyjímatelnou 
dlahou s úhlem 20° a přídavným elastickým tahem.

Funkce:  Účinné znehybnění zápěstí anebo palce (funkční léčba).
Indikace:   mírné vyvrtnutí palce a zlomeniny kostí zápěstí (pooperační léčba)
   tendinitidy a tendopatie zápěstí a palce
   záněty a revmatické onemocnění
VELIKOST S M L XL
OBVOD ZÁPĚSTÍ (cm) 13 – 15  15,5 – 17,5  18 – 20  20,5 – 23
Bandáž je vyrobena samostatně pro levou a pravou horní končetinu.

ORTÉzA záPěSTí A PALcE zA-5 KÓD ZP: 5010725

Popis:  Jednoduchá rozepínatelná anatomicky tvarovaná bandáž zápěstí ze zdvojeného 
neoprenového materiálu s regulovatelnou fixací.

Funkce:  Stabilizace palcového a zápěstního kloubu.
Indikace:   poškození vaziva ruky
   revmatoidní artritida
   artróza

VELIKOST Univerzální
Bandáž je vyrobena samostatně pro levou a pravou horní končetinu.

ORTÉzA záPěSTí A PALcE S dLAHOU zA-25 KÓD ZP: 5010726

Popis:  Jednoduchá rozepínatelná anatomicky tvarovaná ortéza zápěstí se střední fixací 
z elastického gumotextilního materiálu s pružinovou dlahou v oblasti palce.

Funkce:  Stabilizace palcového a zápěstního kloubu.
Indikace:   pooperační a posttraumatické stavy
   revmatoidní artritida
   syndrom karpálního tunelu 

VELIKOST S M L XL
OBVOD ZÁPĚSTÍ (cm) 14 – 16  16 – 18  18 – 20  20 – 22 
Ortéza je vyrobena samostatně pro levou a pravou horní končetinu.

Popis:  Rozepínatelná ortéza zápěstí se střední fixací z vysoce prodyšného elastického 3D 
materiálu SOHATEX s anatomicky tvarovanou vyjímatelnou kovovou výztuhou dlaně 
ruky a přídavným cirkulárním tahem.

Funkce:  Fixace zápěstí s vyztužením dlaně a distálního předloktí.
Indikace:   instabilita zápěstí
   artróza a artritida radiokarpálního kloubu
   syndrom karpálního tunelu
   tendosynovitida flexorů a extenzorů zápěstí
   doléčení po fraktuře zápěstí
   doléčení po úrazu, operaci zápěstí

VELIKOST S M L
OBVOD ZÁPĚSTÍ (cm) 15 – 17  17 – 19  19 – 21
Ortéza je vyrobena samostatně pro levou a pravou horní končetinu.

zA-31 KÓD ZP: 5003198ORTÉzA záPěSTí SOHATEx

BE Z  D O P L AT K U

BE Z  D O P L AT K U
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ORTÉzY záPěSTí

ORTÉzA záPěSTí zA-51 KÓD ZP: 5003195
Popis:  Dlouhá návleková ortéza zápěstí z prodyšného laminovaného materiálu s anatomicky 

tvarovanou kovovou výztuhou dlaně ruky. Speciální šňůrkový mechanismus upínání 
umožňuje velmi jednoduchou aplikaci ortézy na ruku a přesné přizpůsobení se tvaru 
ruky. Vhodná pro pacienty s poruchami jemné motoriky a při bolestivých poúrazových 
a pooperačních stavech. 

Funkce:  Stabilizace zápěstního kloubu, dlaně a distálního předloktí.
Indikace:   kontuze a distorze zápěstí
   degenerativní a revmatické onemocnění s lehkou nestabilitou zápěstí
   pomůcka při paréze n.radialis
   bolesti po syndromu karpálního tunelu
   doléčení po zlomeninách a těžších úrazech zápěstí
VELIKOST S M L XL
OBVOD ZÁPĚSTÍ (cm) 14 – 16 16 – 18  18 – 20  nad 20
DÉLKA ORTÉZY (cm) 20 20 20 20
Bandáž je vyrobena samostatně pro levou a pravou horní končetinu.

ORTÉzA záPěSTí zA-52 KÓD ZP: 5003194
Popis:  Krátká návleková ortéza zápěstí z prodyšného laminovaného materiálu s anatomicky 

tvarovanou kovovou výztuhou dlaně ruky. Speciální šňůrkový mechanismus upínání 
umožňuje velmi jednoduchou aplikaci ortézy na ruku a přesné přizpůsobení se tvaru 
ruky. Vhodná pro pacienty s poruchami jemné motoriky a při bolestivých poúrazových 
a pooperačních stavech.

Funkce:  Stabilizace zápěstního kloubu a dlaně.
Indikace:   kontuze a distorze zápěstí
   degenerativní a revmatické onemocnění s lehkou nestabilitou zápěstí
   pomůcka při paréze n.radialis
   bolesti po syndromu karpálního tunelu
   doléčení po zlomeninách a těžších úrazech zápěstí
VELIKOST S M L XL
OBVOD ZÁPĚSTÍ (cm) 14 – 16 16 – 18  18 – 20  nad 20
DÉLKA ORTÉZY (cm) 12 12 12 12
Bandáž je vyrobena samostatně pro levou a pravou horní končetinu.

Popis:  Návleková ortéza zápěstí se střední fixací. Je vyrobena z anatomicky tvarovaného 
elastického úpletu, fixaci zajišťuje anatomicky tvarovaná vyjímatelná termoplastická 
dlaha na palmární straně, silikonová pelota na dorzální straně ruky a přídavný 
elastický tah.

Funkce:  Fixace zápěstního kloubu, dlaně a distálního předloktí.
Indikace:   tendinitida
   instabilita zápěstí
   syndrom karpálního tunelu
   doléčení po fraktuře zápěstí
   revmatoidní artritida
VELIKOST S M L XL
OBVOD ZÁPĚSTÍ (cm) 14 – 16  16 – 18  18 – 20  20 – 22
Ortéza je vyrobena samostatně pro levou a pravou horní končetinu.

zA-741 KÓD ZP: 5003190ORTÉzA záPěSTí S dLAHOU A PELOTOU

BE Z  D O P L AT K U

BE Z  D O P L AT K U
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ORTÉzY KOLENE

BANdáŽ KOLENE NEOPRENOVá KO-1 KÓD ZP: 5003180

Popis:  Infrapatelární páska z  prodyšného perforovaného neoprenu, fixace je zajištěna 
odnímatelnou pelotou umístěnou v oblasti pately a přídavným zpevňujícím tahem.

Funkce: Odlehčení tuberositas tibie při M. Osgood-Schlatter.
Indikace:   léčba onemocnění M. Osgood-Schlatter

VELIKOST XS/S  M/L  XL/XXL
OBVOD KOLENNÍHO. KLOUBU (cm) 25 – 33  34 – 41  41 – 48
Bandáž je univerzální pro levou i pravou dolní končetinu.

BANdáŽ KOLENE NEOPRENOVá S VýzTUŽí KO-3 KÓD ZP: 5003183

Popis:  Rozepínatelná ortéza kolene z prodyšného perforovaného neoprenu se silnou fixací 
a záhřevným efektem. Fixace je zajištěna párem kovových kloubových dlah a dvěma 
upínacími tahy.

Funkce:  Stabilizace kolene v laterálním směru s plynulou flexí kolenního kloubu.
Indikace:   instabilita kolenního kloubu v bočním směru
   stavy po poškozeních kolaterálních a krížových vazů
   středně těžké distorze a doléčení

VELIKOST S M L XL
OBVOD KOLENNÍHO KLOUBU (cm) 29 – 33  33 – 37  37 – 41  41 – 44
Bandáž je univerzální pro levou i pravou dolní končetinu.

BANdáŽ KOLENE NEOPRENOVá KO-2 KÓD ZP: 5003181

Popis:  Jednoduchá rozepínatelná bandáž kolene bez přídavných fixačních prvků s mírnou 
fixací a záhřevným efektem je vyrobena z prodyšného perforovaného neoprenu. 

Funkce:  Elastická stabilizace kolenního kloubu s možností regulace velkropáskou.
Indikace:   chronické instability kolenního kloubu
   doléčení po distorzích kolenního kloubu
   stavy po operacích kolenního kloubu

VELIKOST S M L XL XXL
OBVOD KOLENNÍHO KLOUBU (cm) 29 – 33  33 – 37  37 – 41  41 – 44  44 – 48
Bandáž je univerzální pro levou i pravou dolní končetinu.

BANdáŽ KOLENE NEOPRENOVá S VýzTUŽí KO-4 KÓD ZP: 5003186

Popis:  Rozepínatelná ortéza kolene z  prodyšného perforovaného neoprenu se silnou 
fixací a záhřevným efektem. Fixace je zajištěna párem kovových kloubových dlah, 
silikonovou pelotou v oblasti pately a dvěma upínacími tahy. 

Funkce:  Stabilizace pately a kolenního kloubu v laterálním směru.
Indikace:   instabilita kolenního kloubu při hypermobilitě a při lézích postranních vazů
   instabilita pately
   doléčení po operacích, luxacích a distorzích kolenného kloubu a pately
   traumatické a degenerativní deformity kolene
VELIKOST S M L XL XXL
OBVOD KOLENNÍHO KLOUBU (cm) 29 – 33  33 – 37  37 – 41  41 – 44  44 – 48
Bandáž je univerzální pro levou i pravou dolní končetinu.
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ORTÉzY KOLENE

BANdáŽ KOLENE NEOPRENOVá KO-5

Popis:  Rozepínatelná ortéza kolene z  prodyšného perforovaného neoprenu se střední 
fixací a záhřevným efektem. Fixace je zajištěna párem pružinových dlah, silikonovou 
pelotou v oblasti pately a dvěma upínacími tahy.

Funkce:  Stabilizace kolenního kloubu a pately.
Indikace:   instabilita kolenního kloubu a pately
   doléčování po operacích, luxacích a distorzích kolenního kloubu a pately zápěstí

VELIKOST S M L XL XXL
OBVOD KOLENNÍHO KLOUBU (cm) 29 – 33  33 – 37  37 – 41  41 – 44  44 – 48
Bandáž je univerzální pro levou i pravou dolní končetinu.

BANdáŽ KOLENE NEOPRENOVá KO-6

Popis:  Návleková ortéza kolene z  prodyšného perforovaného neoprenu se silnou fixací 
a záhřevným efektem. Fixace je zajištěna párem kovových kloubových dlah, 
silikonovou pelotou v oblasti pately a dvěma upínacími tahy.

Funkce:  Mediolaterální stabilizace kolene, stabilizace pately, cirkulární komprese.
Indikace:   mírné až střední mediolaterální instability kolenního kloubu
   doléčování poúrazových a pooperačních stavů
   mírné odlehčení kolene při gonartróze
   doléčování stavů po luxaci pately
   rehabilitace k urychlení léčby po poraněních kolenního kloubu
VELIKOST S M L XL XXL
OBVOD KOLENNÍHO KLOUBU (cm) 29 – 33  33 – 37  37 – 41  41 – 44  44 – 48
Bandáž je univerzální pro levou i pravou dolní končetinu.

VELIKOST S M L XL XXL
OBVOD KOLENNÍHO KLOUBU (cm) 29 – 33  33 – 37  37 – 41  41 – 44  44 – 48
Bandáž je univerzální pro levou i pravou dolní končetinu.

BANdáŽ KOLENE NEOPRENOVá KO-7

Popis:  Návleková ortéza kolene z  prodyšného perforovaného neoprenu se střední fixací 
a záhřevným efektem. Fixace je zajištěna párem pružinových dlah, silikonovou 
pelotou v oblasti pately a upínacím tahem.

Funkce:  Mediolaterální stabilizace kolene, stabilizace pately, cirkulární komprese.
Indikace:   mírné distorze kolene a distenze vazivového aparátu
   stavy po kontuzích, konzervativní léčba po úrazech měkkých tkání
   lehké instability kolenního kloubu a pately u hypermobilů
   doléčování stavů po luxaci pately
   rehabilitace k urychlení léčby po poraněních kolenního kloubu

ORTÉzA KOLENE NEOPRENOVá KO-12

Popis:  Rozepínatelná ortéza kolene z  prodyšného perforovaného neoprenu s  vysokou 
fixací, která je zabezpečena postranními kovovými kloubovými dlahami s možností 
vymezení flexe a extenze kolene v rozsahu 0°až 90° a čtyřmi upínacími pásy.

Funkce:  Vedení kolene v sagitální rovině se zabezpečením proti laterálnímu pohybu.
Indikace:   konzervativní léčba poškození kolaterálních vazů
   chronické instability
   odlehčení při posttraumatických a degenerativních poškozeních kolene
   znehybnění končetiny po úrazech a operacích vazů a v oblasti kolenního kloubu
   podepření končetiny při celkové slabosti

VELIKOST S M L XL XXL
OBVOD KOLENNÍHO KLOUBU (cm) 29 – 33  33 – 37  37 – 41  41 – 44  44 – 48
OBVOD STEHNA (cm) 35 – 40  40 – 45  45 – 50  50 – 55  55 – 60
Bandáž je univerzální pro levou i pravou dolní končetinu.
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ORTÉzY KOLENE

ORTÉzA KOLENE NEOPRENOVá KO-13

Popis:  Rozepínatelná ortéza kolene z  prodyšného perforovaného neoprenu s  vysokou 
fixací, která je zabezpečena postranními kovovými kloubovými dlahami s možností 
vymezení flexe a extenze kolene v rozsahu 0°až 90° a čtyřmi upínacími pásy.

Funkce:  Vedení kolene v sagitální rovině se zabezpečením proti laterálnímu pohybu.
Indikace:   konzervativní léčba poškození kolaterálních vazů
   chronické instability
   odlehčení při posttraumatických a degenerativních poškozeních kolene
   znehybnění končetiny po úrazech a operacích vazů a v oblasti kolenního kloubu
   podepření končetiny při celkové slabosti

VELIKOST S M L XL XXL
OBVOD KOLENNÍHO KLOUBU (cm) 29 – 33  33 – 37  37 – 41  41 – 44  44 – 48
OBVOD STEHNA (cm) 35 – 40  40 – 45  45 – 50  50 – 55  55 – 60
Ortéza je univerzální pro levou i pravou dolní končetinu.

ORTÉzA KOLENE GUmOTExTILNí KO-21 KÓD ZP: 5003173

Popis:  Návleková ortéza kolene z  prodyšného vysoce elastického bavlněného materiálu 
se středním stupněm fixace, která je zajištěna párem postranních pružinových dlah, 
silikonovou pelotou v  oblasti pately a stehenním upínacím pásem. Vhodná pro 
sportovně založené a aktivní pacienty.

Funkce:  Stabilizace pately silikonovou pelotou, odlehčení patelární šlachy.
Indikace:   mírné distorze a distenze lig.aparátu
   stavy po kontuzích, konzervativní léčba po úrazech měkkého kolene
   lehké instability kolenního kloubu a pately
   hypermobilita
VELIKOST S M L XL
OBVOD KOLENNÍHO KLOUBU (cm) 29 – 33  34 – 38  39 – 43  44 – 48
Ortéza je univerzální pro levou i pravou dolní končetinu.

ORTÉzA KOLENE SE SILIKONOVOU PELOTOU A PRUŽINOVýmI dLAHAmI KO-41 KÓD ZP: 5003207

Popis:  Návleková ortéza kolene z anatomicky tvarovaného prodyšného elastického úpletu 
se středním stupněm fixace, která je zajištěna párem postranních pružinových dlah 
a silikonovou pelotou v  oblasti pately. Na vnitřní straně horního okraje je ortéza 
opatřena silikonovým proužkem proti skluzu.

Funkce:  Stabilizace pately silikonovou pelotou, odlehčení patelární šlachy.
Indikace:   M. Osgood-Schlatter
   patelární tendinopatie

VELIKOST XS S M L XL XXL XXXL
OBVOD KOLENNÍHO KLOUBU (cm) 27 – 30  30 – 33  33 – 36  36 – 39  39 – 42  42 – 45  45 – 48
Ortéza je univerzální pro levou i pravou dolní končetinu.

ORTÉzA KOLENE SE SILIKONOVOU PELOTOU KO-42

Popis:  Návleková ortéza kolene z anatomicky tvarovaného prodyšného elastického úpletu 
s nízkým stupněm fixace, která je zajištěna cirkulární kompresí a silikonovou pelotou 
v  oblasti pately. Na vnitřní straně horního okraje je ortéza opatřena silikonovým 
proužkem proti skluzu.

Funkce:  Stabilizace pately silikonovou pelotou, odlehčení patelární šlachy.
Indikace:   konzervativní léčba při chondropatiích, po úrazech měkkého kolene
   distorze kolene, distenze vazivového aparátu
   funkční léčba po operacích měkkého kolene s cílem stabilizace
VELIKOST XS S M L XL XXL XXXL
OBVOD KOLENNÍHO KLOUBU (cm) 27 – 30  30 – 33  33 – 36  36 – 39  39 – 42  42 – 45  45 – 48
Ortéza je univerzální pro levou i pravou dolní končetinu.
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ORTÉzY KOLENE

ORTÉzA KOLENE SOHATEx S PELOTAmI A dVOUOSýmI dLAHAmI KO-31 KÓD ZP: 5003206

Popis:  Rozepínatelná ortéza kolene z vysoce prodyšného 3D materiálu SOHATEX se středním 
stupněm fixace, který je zajištěn postranními kovovými dvouosými dlahami, 
silikonovou pelotou v oblasti pately a dvěma upínacími pásy. Vhodná pro sportovně 
založené a aktivní pacienty.

Funkce:  Stabilizace kolenního kloubu, omezení rotačního pohybu v  kolenním kloubu, 
zafixování kolenního kloubu proti bočním pohybům pomocí dlah s  dvouosým 
kloubem s umožněním plynulé flexe.

Indikace:   po operacích kolenního kloubu k doléčení
   při instabilitě kolenního kloubu
   stabilizace kolenního kloubu po úrazech vazivového aparátu a pouzdra
   při fyzické zátěži a sportu
VELIKOST S M L XL XXL
OBVOD KOLENNÍHO KLOUBU (cm) 29 – 33  33 – 37  37 – 41  41 – 44  44 – 48
Ortéza je univerzální pro levou i pravou dolní končetinu.

ORTÉzA KOLENE S ARETAcí POHYBU SOHATEx dLOUHá KO-32 KÓD ZP: 5003211

Popis:  Rozepínatelná ortéza kolene z vysoce prodyšného 3D materiálu SOHATEX se středním 
stupněm fixace, který je zajištěn postranními kovovými dvouosými dlahami, 
silikonovou pelotou v oblasti pately a dvěma upínacími pásy. Vhodná pro sportovně 
založené a aktivní pacienty.

Funkce:  Stabilizace kolenního kloubu, omezení rotačního pohybu v kolenním kloubu, 
zafixování kolenního kloubu proti bočním pohybům pomocí dlah s dvouosým 
kloubem s umožněním plynulé flexe.

Indikace:   instabilita kolenního kloubu
   doléčení po operacích, luxacích a distorzích kolenního kloubu
VELIKOST S M L XL XXL
OBVOD KOLENNÍHO KLOUBU (cm) 29 – 33  33 – 37  37 – 41  41 – 44  44 – 48
Ortéza je univerzální pro levou i pravou dolní končetinu.
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ORTÉzY KOLENE

ORTÉzA KOLENE S ARETAcí POHYBU SOHATEx dLOUHá KO-33

Popis:  Rozepínatelná ortéza kolene z vysoce prodyšného 3D materiálu SOHATEX s vysokou 
fixací, která je zabezpečena postranními kovovými kloubovými dlahami s možností 
vymezení flexe a extenze kolene v rozsahu 0°až 90° a čtyřmi upínacími pásy.

Funkce:  Stabilizace kolenního kloubu, vedení kolene v sagitální rovině se zabezpečením proti 
laterálnímu pohybu.

Indikace:   funkční léčba poúrazových a pooperačních stavů kolenního kloubu
   stabilizace kolenního kloubu po úrazech a operacích

VELIKOST S M L XL XXL
OBVOD KOLENNÍHO KLOUBU (cm) 29 – 33  33 – 37  37 – 41  41 – 44  44 – 48
OBVOD STEHNA (cm) 35 – 40  40 – 45  45 – 50  50 – 55  55 – 60
Ortéza je univerzální pro levou i pravou dolní končetinu.

ORTÉzA KOLENE SOHATEx S ARETAcí POHYBU KO-34 KÓD ZP: 5003210

Popis:  Krátká rozepínatelná ortéza kolene z  vysoce prodyšného 3D materiálu SOHATEX 
s  vysokou fixací, která je zabezpečena postranními kovovými kloubovými dlahami 
s možností vymezení flexe a extenze kolene v rozsahu 0°až 90° a čtyřmi upínacími 
pásy.

Indikace:    funkční léčba poškození mediálního a laterálního vazu
   stabilizace kolenního kloubu po úrazech a operacích
   prevence při sportovních aktivitách

VELIKOST S M L XL XXL
OBVOD KOLENNÍHO KLOUBU (cm) 29 – 33  33 – 37  37 – 41  41 – 44  44 – 48
Bandáž je univerzální pro levou i pravou dolní končetinu.

ORTÉzA KOLENE RIGIdNí 0° KÓD ZP: 5003214

Popis:  Rozepínatelná ortéza kolene z  textilního laminovaného materiálu s  rigidní fixací 
v 0° poloze.

Funkce:  Fixace kolenního kloubu v 0 ° poloze.
Indikace:   konzervativní léčba akutních těžších poranění kloubního pouzdra a vazů
   poškození kolenního kloubu vyžadující klidové postavení v extenzi

VELIKOST S M
OBVOD KOLENA (cm) 29 – 48  29 – 48 
DÉLKA ORTÉZY (cm) 50  60 
VÝŠKA POSTAVY (cm) 160 – 175  175 – 185 
Ortéza je univerzální pro levou i pravou dolní končetinu.

ORTÉzA KOLENE RIGIdNí 20° KÓD ZP: 5003212

Popis:  Rozepínatelná ortéza kolene z  textilního laminovaného materiálu s  rigidní fixací 
v 20° poloze.

Funkce:  Fixace kolenního kloubu v 20 ° poloze.
Indikace:   konzervativní léčba akutních těžších poranění předního křížového vazu
   pooperační stabilizace kolenního kloubu po úrazech a operacích

VELIKOST S M L XL
OBVOD KOLENA (cm) 29 – 33  33 – 37  37 – 41  41 – 44 
DÉLKA ORTÉZY (cm) 60 60 60 60
Ortéza je univerzální pro levou i pravou dolní končetinu.
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ORTÉzY STEHNA | ORTÉzY KOTNíKU

BANdáŽ STEHNA NEOPRENOVá ST-1

Popis:  Návleková bandáž stehna z prodyšného perforovaného neoprenu s regulací upínání 
a mírným záhřevným efektem.

Funkce:  Cirkulární komprese stehna s možností regulace upnutí.
Indikace:   distenze, kontuze a parciální ruptury svalstva stehna
Délka:  ST – 1/25 (25 cm)
  ST – 1/30 (30 cm)

VELIKOST S M L XL
OBVOD STEHNA (cm) 48 – 50  50 – 52  52 – 54  54 – 56
Bandáž je vyrobena samostatně pro levou a pravou dolní končetinu

BANdáŽ KOTNíKU NEOPRENOVá čL-1 KÓD ZP: 5003178

Popis:  Celorozepínatelná bandáž kotníku z prodyšného perforovaného neoprenu s nízkou 
fixací a záhřevným efektem.

Funkce:  Mírná stabilizace hlezenního kloubu.
Indikace:   instabilita hlezenního kloubu
   tendosynovitida extenzorů a flexorů hlezenního kloubu
   doléčení distorzí a distenzí hlezenního kloubu
   artróza a artritida hlezenního kloubu
   syndrom tarzálního tunelu
VELIKOST XS/S M/L XL
OBVOD KOTNÍKU (cm) 18 – 24  24 – 30  30 – 34 
Bandáž je univerzální pro levou i pravou dolní končetinu.

BANdáŽ STEHNA GUmOTExTILNí ST-21

Popis:  Návleková bandáž stehna z vysoce elastického bavlněného úpletu s mírnou cirkulární 
kompresí, vhodná pro sportovně založené a aktivní pacienty.

Funkce:  Cirkulární elastická komprese stehna.
Indikace:   distenze, kontuze a parciální ruptury svalstva stehna
Délka:  ST – 1/25 (25 cm)
  ST – 1/30 (30 cm)

VELIKOST S M L XL
OBVOD STEHNA (cm) 48 – 50  50 – 52  52 – 54  54 – 56
Bandáž je univerzální pro levou i pravou dolní končetinu.

VELIKOST XS/S M/L XL
OBVOD KOTNÍKU (cm) 18 – 24  24 – 30  30 – 34 
Bandáž je univerzální pro levou i pravou dolní končetinu.

BANdáŽ KOTNíKU NEOPRENOVá čL-2 KÓD ZP: 5003179

Popis:  Návleková bandáž kotníku z prodyšného perforovaného neoprenu se střední fixací 
a záhřevným efektem. Fixaci je možno zvýšit přídavným osmičkovým elastickým 
tahem.

Funkce:  Stabilizace hlezenního kloubu.
Indikace:   distorze a distenze hlezenního kloubu
   tendosynovitida extenzorů a flexorů, stavy po úrazech a operacích Achillovy šlachy
   artróza a artritida hlezenního kloubu
   chronické instability kotníku
   doléčení po zlomeninách distálního konce předkolení
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ORTÉzY KOTNíKU

ORTÉzA KOTNíKU NEOPRENOVá čL-3

Popis:  Celorozepínatelná bandáž kotníku z prodyšného perforovaného neoprenu s vysokou 
fixací, kterou zajišťují dvě postranní kovové dlahy a osmičkový upínací elastický tah.

Funkce:  Stabilizace kotníku se zvýšeným účinkem proti laterálnímu pohybu, postranní 
zpevnění dlahami s možností flexe a extenze.

Indikace:   chronické instability kotníku různého původu
   doléčování po zlomeninách distálního konce předkolení
   artróza a artritida hlezenního kloubu

VELIKOST XS/S
OBVOD KOTNÍKU (cm) 18 – 34 
Bandáž je univerzální pro levou i pravou dolní končetinu.

BANdáŽ KOTNíKU GUmOTExTILNí čL-22

Popis:  Rozepínatelná osmičková bandáž kotníku z  elastického gumotextilního materiálu 
s nízkou fixací.

Funkce:  Mírná stabilizace hlezenního kloubu. 
Indikace:   lehké distorze, distenze a přetížení hlezenního kloubu
   mírné instability kotníku
   vhodné jako prevence přetížení kotníku při sportu a jiném zatěžování

VELIKOST S  M  L  XL
OBVOD KOTNÍKU (cm) 21 – 24  24 – 27  27 – 30  30 – 33
Bandáž je univerzální pro levou i pravou dolní končetinu.

BANdáŽ KOTNíKU NEOPRENOVá čL-4

Popis:  Návleková ortéza kotníku z  prodyšného perforovaného neoprenu se střední fixací 
a záhřevným efektem. Fixace je zajištěna párem postranních pružinových dlah 
a elastickým osmičkovým tahem.

Funkce: Stabilizace hlezenního kloubu.
Indikace:   distorze a distenze hlezenního kloubu
   tendosynovitida extenzorů a flexorů hlezenního kloubu
   artróza a artritida hlezenního kloubu
   chronické instability kotníku
   doléčování po zlomeninách distálního konce předkolení
VELIKOST XS  S  M  L  XL
OBVOD KOTNÍKU (cm) 18 - 21  21 – 24  24 – 27  27 – 30  30 – 34
Bandáž je univerzální pro levou i pravou dolní končetinu.

ORTÉzA KOTNíKU SOHATEx čL-31 KÓD ZP: 5003225

Popis:  Návleková ortéza kotníku z vysoce elastického 3D materiálu SOHATEX se středním 
stupněm fixace, který je zajištěn dvěma bočními silikonovými pelotami a odnímatelným 
osmičkovým tahem. Vhodná pro sportovně založené a aktivní pacienty.

Funkce:  Cirkulární komprese, stabilizace hlezenního kloubu a nártu, mechanická ochrana 
vnějšího a vnitřního hlezenního kloubu.

Indikace:   konzervativní léčba po úrazech a operacích
   distorse, distense
   parciální ruptury lig.aparátu
   prevence otoků po přetížení a úrazech měkkých struktur
   chronická instabilita
VELIKOST S M L XL
OBVOD KOTNÍKU (cm) 21 – 24  24 – 27  27 – 30  30 – 33
Bandáž je vyrobena samostatně pro levou a pravou dolní končetinu

BE Z  D O P L AT K U
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ORTÉzY KOTNíKU

ORTÉzA KOTNíKU čL-41 KÓD ZP: 5003217

Popis:  Návleková ortéza kotníku z anatomicky tvarovaného elastického úpletu se středním 
stupněm fixace, který je zajištěn párem bočních silikonových pelot a osmičkovým 
tahem.

Funkce:  Cirkulární komprese, stabilizace hlezenního kloubu a nártu, mechanická ochrana 
vnějšího a vnitřního hlezenního kloubu.

Indikace:   konzervativní léčba po úrazech kotníku
   distorze kotníku
   distenze lig.aparátu
   funkční léčba po operacích kotníku za účelem stabilizace
   při instabilitě kotníku
   při fyzické zátěži a sportu

VELIKOST S M L XL XXL
OBVOD KOTNÍKU (cm) 19 – 21  21 – 23  23 – 25  25 – 27  27 – 30
Bandáž je univerzální pro levou i pravou dolní končetinu.

BE Z  D O P L AT K U
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ORTOPEdIcKÉ VLOŽKY

ORTOPEdIcKÉ VLOŽKY PRO POdÉLNě A PŘíčNě PLOcHÉ NOHY, KůŽE, mULTIFORm

Funkce:  Kombinovaná pelota zapracovaná ve vložkách podepírá podélnou i příčnou klenbu 
chodidla. Vložky udržují nohy ve správném anatomickém postavení.

Indikace:   podélné a příčné plochonoží

TYP DĚTSKÉ DÁMSKÉ PÁNSKÉ
VELIKOST 21 – 34  35 – 40  41 – 47

ORTOPEdIcKÉ VLOŽKY PRO POdÉLNě PLOcHÉ NOHY, KůŽE, mULTIFORm

Funkce:  Kombinovaná pelota zapracovaná ve vložkách podepírá podélnou klenbu chodidla. 
Vložky udržují nohy ve správném anatomickém postavení.

Indikace:   podélné plochonoží

TYP DĚTSKÉ DÁMSKÉ PÁNSKÉ
VELIKOST 22, 24, 25, 27, 29, 30, 32  35, 37, 38, 39  41, 42, 43, 45, 47

ORTOPEdIcKÉ VLOŽKY PRO PŘíčNě PLOcHÉ NOHY, KůŽE, mULTIFORm

Funkce:  Plastové srdíčko zapracované ve vložkách podepírá příčnou klenbu chodidla. 
Vložky udržují nohy ve správném anatomickém postavení.

Indikace:   příčné plochonoží

TYP DÁMSKÉ PÁNSKÉ
VELIKOST 35, 37, 38, 39  41, 42, 43, 45, 47

Funkce:  Vyměkčený otvor v patní oblasti zmírňuje bolesti způsobené defekty paty. Pěnový 
materiál mezistélky zabezpečuje odpružení a tříčtvrteční plastová pelota udržuje 
nohy ve správném anatomickém postavení.

Indikace:   podélné a příčné plochonoží

TYP DÁMSKÉ PÁNSKÉ
VEĽKOSŤ 36 – 40  41 – 46

ORTOPEdIcKÉ VLOŽKY S PLASTOVOU PELOTOU, KůŽE TYP 1
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ORTOPEdIcKÉ VLOŽKY

Funkce:  Tříčtvrteční ortopedické vložky podpírají příčnou klenbu a tlumí nárazy při 
chůzi na tvrdém povrchu. Vložky jsou vhodné do širší dámské nebo pánské obuvi.

Indikace:   příčné plochonoží

TYP DÁMSKÉ PÁNSKÉ
VELIKOST 35/36, 37/38, 39/40  41/42, 43/44

ORTOPEdIcKÉ VLOŽKY TŘíčTVRTEčNí ANATOmIcKÉ KOŽENÉ

Funkce:  Pěnový materiál mezistélky zabezpečuje odpružení a absorpci tlaku nejvíce 
zatěžovaných bodů chodidla. Kombinovaná pelota podpírá podélnou i příčnou 
klenbu.

Indikace:   podélné a příčné plochonoží

TYP DÁMSKÉ
VELIKOST 35 – 41

ORTOPEdIcKÉ VLOŽKY S KOmBI. PELOTOU TŘíčTVRTEčNí KOŽENÉ TYP 4

Funkce:  Tříčtvrteční ortopedické vložky podpírají příčnou klenbu a tlumí nárazy při chůzi 
na tvrdém povrchu. Vložky jsou vhodné do dámské obuvi.

Indikace:   příčné plochonoží.

TYP DÁMSKE
VELIKOST 35 – 37, 38 – 40

ORTOPEdIcKÉ VLOŽKY TŘíčTVRTEčNí KOŽENÉ dámSKÉ

Funkce:  Pěnový materiál mezistélky zabezpečuje odpružení a absorpci tlaku nejvíce 
zatěžovaných bodů chodidla. Kombinovaná pelota zapracovaná ve vložkách 
podepírá podélnou i příčnou klenbu chodidla.

Indikace:   podélné a příčné plochonoží

TYP DÁMSKÉ PÁNSKÉ
VELIKOST 36 – 40  41 – 46

ORTOPEdIcKÉ VLOŽKY S KOmBINOVANOU PELOTOU, KůŽE TYP 2
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ORTOPEdIcKÉ VLOŽKY

Funkce:  Ochrana chodidla v  místech hlaviček nártních kostí, podpora a tvarování příčné 
klenby.

Indikace:   příčné plochonoží
   Mortonova neuralgie

TYP 1 2 3
OBVOD NÁRTU (cm) 20  22  24

JUNGOVA BANdáŽ KOŽENá

Funkce:  Snížení tlaku na patní ostruhu pomocí tvarového odlehčení.

Indikace:   patní ostruha

TYP DÁMSKÉ PÁNSKÉ
VELIKOST 35 – 39  40 – 45

POdPATěNKY PRO PATNí OSTRUHU KOŽENÉ

Funkce:  Podpora příčné klenby a zpříjemnění chůze na tvrdém a nerovném terénu. Zvýšení 
v metatarzální oblasti zabraňuje pocitu pálení nohou při nošení obuvi s podpatkem.

Indikace:   příčné plochonoží

TYP DÁMSKÉ PÁNSKÉ
VELIKOST 35/36, 37/38, 39/40  41/42

ORTOPEdIcKÉ VLOŽKY mETATARzáLNí KOŽENÉ

Funkce:  Ochrana proti nárazu na tvrdém povrchu při chůzi nebo běhu.

Indikace:   bolesti paty

TYP DÁMSKÉ PÁNSKÉ
VELIKOST 35/36, 37/38, 39/40  41/42

POdPATěNKY TLUmící KOŽENÉ
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SILIKONOVÉ VLOŽKY

Funkce:  Odpružení nárazů při chůzi, rovnoměrné rozložení zatížení nohy v statické i dynamické 
poloze, ochrana páteře a kloubů dolních končetin před poškozením z opakovaných 
otřesů při chůzi.

Indikace:   odlehčení a zmírnění bolesti při patní ostruze
   zmírnění bolesti a snížení opotřebení po aplikace endoprotéz
   degenerativní změny metatarzofalangových kloubů

OZNAČENÍ S  M  L  XL
VELIKOST 36 – 37  38 – 39  40 – 41  42 – 43

VKLádAcí VLOŽKY SILIKONOVÉ

Funkce:  Odpružení nárazů paty při chůzi, odlehčení paty při statické zátěži, ochrana páteře 
a kloubů dolních končetin před poškozením z opakovaných otřesů při chůzi.

Indikace:   odlehčení a zmírnění bolesti při patní ostruze
   zmírnění bolestí a snížení opotřebení kloubů po aplikaci endoprotéz

OZNAČENÍ S  M  L
VELIKOST 35 – 38  39 – 42  43 – 47
Podpatěnka je univerzální pro pravou i levou dolní končetinu. V balení je 1 pár.

POdPATěNKY SILIKONOVÉ

Funkce:  Odpružení nárazů při chůzi, rovnoměrné rozložení zatížení nohy v statické i dynamické 
poloze, ochrana páteře a kloubů dolních končetin před poškozením z opakovaných 
otřesů při chůzi.

Indikace:   odlehčení a zmírnění bolesti při patní ostruze
   zmírnění bolesti a snížení opotřebení po aplikace endoprotéz
   degenerativní změny metatarzofalangových kloubů

OZNAČENÍ S  M  L  XL
VELIKOST 36 – 37  38 – 39  40 – 41  42 – 43

VKLádAcí VLOŽKY SILIKONOVÉ TŘíčTVRTEčNí

Funkce:  Tlumí bolesti příčné klenby chodidla, brání posouvání chodidla v  obuvi s  vyšším 
podpatkem směrem dopředu. Vyrábí se v univerzální velikosti, jsou vhodné do obuvi 
ve velikosti 35 - 41.

Indikace:   bolesti v metatarzální oblasti nohy

VELIKOST Vyrábí se v univerzální velikosti, jsou vhodné do obuvi velikosti 35 – 41.

VKLádAcí VLOŽKY SILIKONOVÉ TLUmící
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SILIKONOVÉ VLOŽKY | POLOHOVAcí POmůcKY

Popis:  Zdravotní polštář ve tvaru obdélníku ze 100%  bavlněného materiálu vyplněného 
odolným polypropylénovým granulátem.

Funkce:  Je vhodný pro zdravý spánek, protože každým pohybem hlavy jsou uváděny 
polypropylénové kuličky do pohybu a tím je vyvolán masážní efekt, který pomáhá 
k uvolněnému spánku.

Indikace:   bolesti hlavy a krční páteře
Rozměr:  66 × 38 cm

POLŠTáŘ zdRAVOTNí 922

Funkce:  Bránění v překrývání se vedlejších prstů, zmírnění bolestivého podráždění při chůzi 
v uzavřené vycházkové, sportovní nebo pracovní obuvi.

Indikace:   zkřížené prsty chodidel

VELIKOST 35 – 38  39 – 42  43 – 47
Korektor je univerzální pro pravou i levou dolní nohu. V balení je 1 kus.

KOREKTOR PRSTů SILIKONOVý

Popis:  Zdravotní polštář ve tvaru půlkruhu ze 100%  bavlněného materiálu vyplněného 
odolným polypropylénovým granulátem.

Funkce:  Opora hlavy a krční páteře při chronických bolestech a zlepšení podmínek při spaní.
Indikace:   bolesti hlavy a krční páteře
Rozměr:  40 × 75 cm

záHLAVNíK POLOHOVAcí 921

Popis:  Separátor je vyroben ze silikonu vysoké kvality, který je pružný, měkký a zdravotně 
nezávadný. Pomůcka je omývatelná a trvanlivá. 

Funkce:  Separátor prstů je ortopedická pomůcka vhodná do uzavřené vycházkové, sportovní 
a pracovní obuvi. Vyplňuje prostor mezi palcem a druhým prstem a vylučuje tření 
prstů o sebe a tím zmírňuje anebo znemožňuje bolestivé podráždění kůže.

Indikace:   vyrovnává palec do správného postavení při deformitě Hallux valgus
   zabraňuje tření mezi palcem a druhým prstem
   zkřížené prsty (Digiti hamati)
VELIKOST 35 – 38  39 – 42  43 – 47
Separátor je univerzální pro pravou i levou nohu. V balení je 1 kus.

SEPARáTOR PRSTů SILIKONOVý
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POLOHOVAcí POmůcKY

Popis:  Zdravotní polštář ve tvaru obráceného písmene „Y“ ze 100 % bavlněného materiálu 
vyplněného odolným polypropylénovým granulátem. Odlehčený díl uprostřed 
umožňuje použití láhve na moč. 

Indikace:   je vhodný pro pacienty, kteří jsou odkázaní částečně anebo úplně na lůžko
Rozměr:  60 × 65 cm

REKTáLNí POLŠTáŘ NA LEŽENí 927 KÓD ZP: 5011323

Popis:  Zdravotní polštář ve tvaru obdélníku ze 100  %  bavlněného materiálu vyplněného 
odolným polypropylénovým granulátem. Odlehčení pro rektální oblast je posunuto 
do první třetiny polštáře, aby odpovídalo poloze vsedě na židličce s opěradlem.

Funkce:  Odlehčení rektální oblasti při sezení.
Indikace:   stavy po operacích rekta
   hemoroidy
Rozměr:  40 x 42 cm

REKTáLNí POLŠTáŘ NA SEzENí 928 KÓD ZP: 5011324

Popis:  Zdravotní polštář ve tvaru podkovy ze 100%  bavlněného materiálu vyplněného 
odolným polypropylénovým granulátem. 

Funkce:  Polohování nebo gymnastická pomůcka při nesprávném držení těla, skolióze, kyfóze, 
polohovací polštář pro těhotné ženy.

Rozměr: 85 x 90 cm

POLŠTáŘ zdRAVOTNí 923

Popis:  Zdravotní polštář ve tvaru obdélníku ze 100%  bavlněného materiálu vyplněného 
odolným polypropylénovým granulátem.

Funkce:  Polohování horních a dolních končetin.
Indikace:   pooperační a poúrazové stavy
   dekubity
Rozměr:  58 x 29 cm

POLŠTáŘ POLOHOVAcí 924 KÓD ZP: 5011320

BE Z  D O P L AT K U

BE Z  D O P L AT K U

BE Z  D O P L AT K U
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POLOHOVAcí POmůcKY

Popis:  Zdravotní polštář ve tvaru obdélníku ze 100 %  bavlněného materiálu vyplněného 
odolným polypropylénovým granulátem.

Funkce:  Polštář je vhodný pro zlepšení podmínek ke spaní, pohyb hlavy uvádí granulát 
ve tvaru kuliček do pohybu a tím způsobuje masážní efekt.

Rozměr:  50 × 30 cm

POLŠTáŘ 934

Popis:  Zdravotní matrace ze 100 %  bavlněného materiálu vyplněná odolným 
polypropylénovým granulátem. Prošití rozděluje matraci do jednotlivých komor 
posilujících antidekubitní efekt.

Funkce:  Prevence dekubitů u pacientů s delším pobytem na lůžku, umísťuje se na klasickou 
postelovou matraci.

Rozměr:  85 x 195 cm

mATRAcE NA LůŽKO 935

Popis:  Zdravotní polštář ve tvaru čtverce ze 100 %  bavlněného materiálu vyplněného 
odolným polypropylénovým granulátem. Otvor ve středu polštáře umožňuje 
odlehčení v oblasti rekta a hráze.

Funkce:  Pomůcka je vhodná k odlehčení rektální oblasti při sezení.
Rozměr:  40 × 40 cm

REKTáLNí POLŠTáŘ 938 938 KÓD ZP: 5011322

Popis:  Zdravotní podložka do invalidního vozíku nebo na židličku ze 100 %  bavlněného 
materiálu vyplněná odolným polypropylénovým granulátem. Prošití rozděluje 
podložku do jednotlivých komor posilujících antidekubitní efekt v oblasti zad a hýždí.

Funkce:  Podložka je vhodná pro pacienty ošetřované vsedě. Používá se do invalidních vozíků 
nebo na židli.

Rozměr:  45x76cm

POdLOŽKA dO INVALIdNíHO VOzíKU 945 KÓD ZP: 5011318

BE Z  D O P L AT K U

BE Z  D O P L AT K U
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POLOHOVAcí POmůcKY

Funkce:  Rehabilitace dolních končetin, podpora lýtkové části nohy při chorobách žil, lýtkových 
křečích a artróze kolene.

Rozměr:  73 x 42 x 10 cm
Výplň:  tvarovaný molitan
Potah:  syntetický materiál

POLOHOVAcí KLíN POd NOHY

Funkce:  Tlumení nárazů při rehabilitačním cvičení, sportovních aktivitách a relaxaci na 
tvrdých površích. Podložka je vyrobená ze  syntetické kůže s  výplní z  pěnového 
materiálu.

Rozměr:  a) 195 x 85 x 3 cm
 b) 100 x 70 x 3 cm

POdLOŽKA REHABILITAčNí PěNOVá

Popis:  Polohovací pomůcka ve tvaru válce ze 100 %  bavlněného materiálu vyplněná 
odolným polypropylénovým granulátem.

Funkce:  Pomůcka je vhodná k podepření krční anebo bederní páteře při sezení na invalidním 
vozíku anebo pro polohování končetin při ležení na lůžku. 

Rozměr:  39 × 12 cm

POLOHOVAcí VáLEc 946 KÓD ZP: 5011321

Popis:  Zdravotní podsedák do invalidního vozíku nebo na židličku ze 100 % bavlněného 
materiálu vyplněný odolným polypropylénovým granulátem. Prošití rozděluje 
podsedák do jednotlivých komor posilujících antidekubitní efekt. 

Funkce:  Podsedák má antidekubitní funkci a je vhodný pro pacienty, kteří jsou ošetřováni 
převážně vsedě.

Rozměr:  45 × 40 cm

POdSEdáK dO INVALIdNíHO VOzíKU 944 KÓD ZP: 5011319

BE Z  D O P L AT K U

BE Z  D O P L AT K U
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POLOHOVAcí POmůcKY

Funkce:  Lokální těžítko na operační rány, vrchní fixace nebo laterální imobilizace některé 
z končetin.

Velikosti:  1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg
Potah:  syntetická useň

PíSKOVá KAPSA

Funkce:  Prevence dysplazie kyčelních kloubů fixací dolních končetin ve správné pozici.

PLENKA ABdUKčNí – POŠTOLKA

VELIKOST 1 2 3 4 5
ŠÍŘKA PLENKY (cm) 17 19 23 24 25
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HOmE cARE

Popis:  Anatomicky tvarovaný polštář vyrobený z  hypoalergenní paměťové pěny nové 
generace, která se přizpůsobuje tvaru hlavy a krku a rovnoměrně rozkládá tlak hlavy. 
Díky tomu snižuje tlak na krční páteř. Prolisy ve spánkové oblasti mají mírný masážní 
efekt. Snímatelný a pratelný povlak je vyroben z antialergického, antimikrobiálního 
a antiroztočového materiálu.

Indikace:   bolesti páteře a krční páteře
   artróza krční páteře
   poúrazové bolesti a stavy
   prevence
Rozměr:  30 × 50 cm

cERVIKáLNí POLŠTáŘ PILLOW PHARmA FORm

Funkce:  Pěnová sedačka KALLIFORM je vyrobena z vysoce elastické pěny s tvarovou pamětí. 
Její anatomický tvar zajišťuje lepší stabilitu a přirozené pocity pohodlí. Je obalena 
v nepromokavém návleku PHARMATEX a je vybavena protiskluzovým materiálem 
ve spodní části.

Indikace:   prevence proti proleženinám v oblasti křížové kosti a kostrče
   lepší prevence ischiatických proleženin
Materiál:  Polštář KALLIFORM: vysoce elastická pěna s tvarovou pamětí 80kg/m3.
  Protiskluzový návlek PHARMATEX: 25% polyester, 75% polyuretan.
Rozměr:  46x45x8 cm
Maximální nosnost:  do 120kg

SEdAčKA dO INVALIdNíHO VOzíKU KALLIFORm 
S TVAROVOU PAměTí

Nortonova
škála
9-12

Riziko vytvoření proleženin
střední až vysoké.

Popis:  Odlehčená předloketní berle s nastavitelnou výškou, anatomicky tvarovanou rukojetí 
a přední a zadní odrazkou. Maximální zatížení je 135 Kg.

Funkce:  Zdravotnická pomůcka určená k odlehčení dolních končetin při chůzi nebo ve stoji 
po úrazech a operacích.

Max. zatížení:  135 kg

FRANcOUzSKá BERLE PROTETIKA KÓD ZP: 5003219
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HOmE cARE

Funkce:  Horní vrstva antidekubitní matrace s tvarovou pamětí NOVA FORM je zhotovena z vysoce 
elastické pěny s  tvarovou pamětí. Narozdíl od tradiční pěny se postupně vrací do své 
původní polohy. Návlek matrace se zipovým uzávěrem je dezinfikovatelný, nepromokavý 
a paropropustný. Může se jednoduše svléknout a vyprat.

Indikace:    prevence proti proleženinám u pacientů připoutaných na lůžko
   zajištění pohodlí nebo jistoty z důvodu inkontinence
Materiál:  Horní vrstva: viskoelastická pěna o hustotě 80 kg/m3 a výšce 65 mm.
  Spodní vrstva: pružná pěnová základna s vysokou odolností protipěny, s hustotou 

25 kg/m3 a výškou 80 mm.
  Návlek PHARMATEX: s neklouzavou spodní vrstvou: 25% polyester, 75% polyuretan.
Maximální nosnost:  120 kg
Rozměry (d x š x v):  196 x 90 x 14,5 cm

ANTIdEKUBITNí mATRAcE NOVA FORm S TVAROVOU PAměTí 

Nortonova
škála
9-12

Riziko vytvoření proleženin
střední až vysoké.

Funkce:  Inovativní design matrace FLEXI FORM výrazně snižuje riziko vzniku proleženin. Dutá 
základna pod vysokou pružnou pěnou absorbuje větší část hmotnosti pacienta a vysoká 
pružná pěna výrazně sníží tlak na křížovou oblast, hlavu a paty. Návlek matrace se 
zipovým uzávěrem je dezinfikovatelný, nepromokavý a paropropustný. Může se jednoduše 
svléknout a vyprat.

Indikace:    prevence proti proleženinám u pacientů připoutaných na lůžko
   zajištění pohodlí nebo jistoty z důvodu inkontinence
Materiál:  Horní vrstva: viskoelastická pěna o hustotě 80 kg/m3 a výšce 65 mm.
  Spodní vrstva: pružná pěnová základna s vysokou odolností protipěny, s hustotou 

25 kg/m3 a výškou 80 mm.
  Návlek PHARMATEX: s neklouzavou spodní vrstvou: 25% polyester, 75% polyuretan.
Maximální nosnost:  120 kg
Rozměry (d x š x v):  196 x 90 x 14,5 cm

ANTIdEKUBITNí mATRAcE FLExI FORm S TVAROVOU PAměTí

Nortonova
škála
9-12

Riziko vytvoření proleženin
střední až vysoké.

Funkce:  Chodítko Standard je určeno pro osoby se sníženou hybností dolních končetin a zárověň 
s funkčními horními končetinami, případně se sníženou stabilitou, je také určeno 
na podporu chůze v exteriérech s možností sedání (sedací deska).

Indikace:    zvýšení stability při pohybu
   podpora chůze v exteriérech u osob se sníženou hybností dolních končetin
Technické údaje:
   Skládací chodítko čtyřkolové s brzdou
   Ocelový rám
   Výškově stavitelné rukojeti
   Hmotnost 10 kg
   Maximální zatížení 100 kg

cHOdíTKO STANdARd / 11.41N
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Indikace:   rámové skládací chodítko je určeno pro pacienty se sníženou hybností dolních 
končetin, případně se sníženou stabilitou

Technické údaje: 

RámOVÉ SKLádAcí cHOdíTKO G-APARáT 11.27

PROVEDENÍ S M L
ŠÍŘKA (cm) 43 47 52
DÉLKA (cm) 60  60  65
VÝŠKA PODPAŽÍ (cm) 83-113 92-126 105-147
VÝŠKA DRŽADLA RUKOU (cm) 78  86  108
HMOTNOST (kg) 9  10  12
MAX. ZATÍŽENÍ (kg) 100  100  100

Indikace:   mechanický vozík STANDARD je určen pro osoby s omezenou hybností a dobrou 
mobilitou horních končetin

Technické údaje: 
   Mechanický skládací vozík (hmotnost 18 kg)
   Šířka sedáku: 41 cm x 46 cm
   Nožní opěrky sklápěcí, odnímatelné a výškově nastavitelné
   Vyměnitelné loketní opěrky
   Brzdy
   Ocelový rám
   Max. zatížení 100 kg

VOzíK mEcHANIcKý STANdARd 700.10

Indikace:   chodítko pevné 2 - kolové je určeno pro osoby se sníženou hybností dolních 
končetin, případně se sníženou stabilitou

Technické údaje: 
   Nastavitelný skládací hliníkový rám
   Výška 74-92 cm
   Polyuretanové rukojeti
   2 přední kolečka a 2 zadní násadce
   Hmotnost 10 kg
   Max. zatížení 100 kg 

cHOdíTKO PEVNÉ dVOUKOLOVÉ 11.50/2R
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Indikace:   vozík mechanický lehký je určen pro osoby s omezenou hybností a dobrou 
mobilitou horních končetin

Technické údaje: 
   Vozík mechanický skládací odlehčený (hmotnost 15 kg)
   Šířka sedáku: 41 cm, 46 cm
   Nožní opěrky sklápěcí a odnímatelné
   Loketní opěrky vyměnitelné
   Brzdy
   Rám z lakovaného hliníku
   Max. zatížení 100 kg

VOzíK mEcHANIcKý LEHKý 500.10

Indikace:   díky bezpečné a snadné instalaci může univerzální nástavec na WC CLASSIC použít 
každý, kdo utrpěl úraz nebo má problémy se vstáváním a sedáním

   splňuje všechny požadavky na zvyšování toalet

Technické údaje:  
   Nástavec má protiskluzové připevnění, které chrání mísu a zajišťuje dostatečnou 

pevnost úchytu.
   Maximální nosnost: 120 kg
   Zvýšení: 13 nebo 15 cm.

NáSTAVEc NA Wc cLASSIc S POKOLOPEm – TVRdý, 
dVě VýŠKY

Indikace:   měkký nástavec na WC REHOSOFT je vyroben ze vstřikované pěny
   díky jeho bezpečné a snadné instalaci může tento nástavec na WC použít každý, 

kdo utrpěl úraz nebo má problémy se vstáván

Technické údaje:  
   Polyuretanová pěna a hygienicky nezávadné PVC
   Maximální nosnost: 120 kg
   Zvýšení: 11,5 cm
   Hmotnost: 3 kg

NáSTAVEc NA Wc REHOSOFT BEz POKLOPU – měKKý, 
PROTISKLUzOVÉ PŘIPEVNěNí
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MaterIály PoužIté PřI výrobě ZDravotNÍCH PoMůCek VLASTNOSTI

MaterIály Pro výrobu ortoPeDICkýCH vložek VLASTNOSTI

NEOPREN
Elastický materiál složený z několika vrstev. Vrchní stranu tvoří PAD, uprostřed je perforovaný 
neopren a z vnitřní strany bavlněný froté potah. Složení materiálu má velmi dobrou tepelně – 
izolační schopnost, která umožňuje při aplikaci využít zachycené fyziologické teplo. Jeho elasticita 
v  kombinaci se správnou konstrukcí pomůcky, dává předpoklad pro požadovanou stabilizaci 
anebo fixaci postižené části těla.

PŘÍRODNÍ USEŇ
Přírodní, hebký materiál vhodný i pro alergiky. Useň má silný a odolný povrch, který se nedá lehce 
roztrhnout anebo poškodit. Je to velmi odolný materiál s dlouhou životností. Pravidelná údržba 
výrazně prodlužuje její životnost.

ELASTICKÝ ÚPLET
Elastická anatomicky tvarovaná textilie šedočerné barvy. Fyziologicky tvarovaný materiál 
v kombinaci s vysokou elasticitou zabezpečuje vynikající cirkulární kompresi, která je znásobená 
použitím různých zpevňujících komponentů (dlahy, peloty, gumové pásky). Materiál je lehký, 
prodyšný a odvádějící pot.

SOHATEX 
Vysoce elastický materiál se speciální prostorovou strukturou, která zabezpečuje vysoký stupeň 
prodyšnosti. Vlákna materiálu mají velkou prodyšnost a vysokou schopnost odvést vlhkost směrem 
ven od pokožky a tím ji pomáhají udržet v suchu. Zvláště v  letním období poskytuje vynikající 
komfort nošení. Elasticita materiálu v kombinaci se správnou konstrukcí, dává předpoklad pro 
požadovanou stabilizaci anebo fixaci postižené části těla. 

MULTIFORM
Velmi pružný materiál. Jeho základem je Etylvinyl acetát (EVA). Je třikrát více flexibilní, jako 
polyetylén s nízkou hustotou (LDPE). EVA materiál má dobré bariérové a nepromokavé vlastnosti, 
nízkoteplotní houževnatost a odolnost proti stresu. EVA materiál je odolný proti UV záření 
a je bez zápachu.

LAMINO MATERIÁL
Třívrstvá neelastická pevná tkanina, z  rubové strany potažena bavlněným froté. Materiál 
je aplikován na pomůcky rigidního charakteru.

GUMOTEXTILNÍ MATERIÁL
Elastická prodyšná tkanina. Složení a  struktura materiálu v kombinaci se správnou konstrukcí 
pomůcky vytváří požadovanou kompresi. Vzhledem k menší tloušťce materiálu je její použití méně 
nápadné a více komfortní. Tento materiál může být používán také formou různých samostatných 
popruhů, např. při zhotovení osmičkových bandáží, rovnačů zad apod. 

Tepelně-izolačné vlastnosti

Zdravotně nezávadný

Zdravotně nezávadný

Zdravotně nezávadný

Zdravotně nezávadný

Zdravotně nezávadný

Zdravotně nezávadný

Výborná cirkulace vzduchu

Výborná cirkulace vzduchu

Výborná cirkulace vzduchu

Přírodní materiál

Přírodní materiál

Velmi pružný materiál

Vysoká pružnost

Vysoká pružnost

Vysoká pružnost

Dobře odváddí vlhkost

Dokonale pohodlný

Dokonale pohodlný

SILIKON
Mezi hlavní vlastnosti, které ho odlišují od ostatních polymerů, patří především stálost v širokém 
rozmezí teplot od -60°C do +180°C. Výrobky ze silikonu jsou dlouhodobě odolné vůči UV záření, 
povětrnostním podmínkám a potu.

Zdravotně nezávadný
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Sídlo společnosti:
PROTETIKA CZ Plus, spol. s r.o.
Třída 1. máje 584/9, 
691 41 Břeclav – Poštorná
Česká republika

Prodej zdravotních pomůcek:
Mobil: +420 775 550 735
E-mail: prodej@protetikaplus.cz
www.protetikaplus.cz

FILOZOFIE SPOLEČNOSTI PROTETIKA, a.s. 
je založená na příbězích reálných lidí, kterým hendikep v  pohybu mění celý svět. 
Ať už jim v pohybu brání zdravotní stav, vyšší věk, nebo pocit nejistoty, PROTETIKA 
vytváří možnosti pro jejich plnohodnotný život. Díky zkušenostem, odbornému týmu 
a novým technologiím PROTETIKA už víc než 100 let přináší svým klientům zdravotnické 
pomůcky vysoké kvality a terapeutické účinnosti.


