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PROTETIKA, a. s.2

Indikácie:
•  bolesti krčnej chrbtice zápalového  

a degeneratívneho pôvodu
• poúrazové stavy
• morbus Bechtěrev
• diskopatia

Funkcia:
stabilizácia, opora a mierna fixácia hor-
nej a strednej krčnej chrbtice. Pri akút-
nych stavoch sa odporúča krátkodobé 
nosenie. V prípade nočného používania 
možno používať pomôcku dlhodobo.

Golier extenčný z latexu

Indikácie:
• ľahké CC sy
• akútne algické stavy
• reumatické problémy
• doliečovanie traumatizmov
• diskopatia

Funkcia:
odľahčenie, mierna opora a stabilizá-
cia strednej a hornej krčnej chrbtice 
s čiastočným zahrievacím efektom. Pri 
akútnych stavoch sa odporúča krát-
kodobé nosenie. V prípade nočného 
používania možno používať pomôcku 
dlhodobo.

Golier extenčný molitanový

Indikácie:
• spondylartróza
• diskopatia

Funkcia:
opora a stabilizácia strednej a hornej 
krčnej chrbtice s oporou brady a mož-
nosťou výškového nastavenia goliera. 
Pri akútnych stavoch sa odporúča krát-
kodobé nosenie. V prípade nočného
používania možno používať pomôcku 
dlhodobo.

Golier extenčný z polyetylénu 

J32669

J39791

J32672

veľkosť 1 2 3 4

dĺžka goliera/cm 53 59 53 59

výška goliera/cm 8 8 10 10

veľkosť S M L

obvod krku/cm do 38 38 - 43 nad 43

veľkosti vyrába sa v jednej veľkosti pre obvod krku 37 - 50 cm

ExTEnčné gOlIERE



PROTETIKA, a. s. 3

Indikácie:
•  bolesti a funkčné poruchy hornej 

hrudnej chrbtice
•  chybné držanie tela s predsúvaním 

ramien

Funkcia:
aktívnym dráždením v oblasti
ramenného kĺbu napomína
na správne držanie ramien
a trupu.

Bandáž napomínacia typ I

Indikácie:
•  bolesti a funkčné poruchy hornej 

hrudnej chrbtice
•  chybné držanie tela s predsúvaním 

ramien

Funkcia:
aktívnym dráždením v oblasti
ramenného kĺbu napomína
na správne držanie ramien
a trupu.

Bandáž napomínacia typ II 

Indikácie:
•  guľatý chrbát
•  chybné držanie tela u detí a dospie-

vajúcich (na prerušované denné 
nosenie)

•  vertebrogénne algické syndrómy 
a preťaženie šijových svalov u dospe-
lých

Funkcia:
cirkulárnym ťahom okolo ramien
napomína na aktívne správne
držanie tela, pôsobí proti hrudnej
kyfóze a napomáha reklinovať
brušnú stenu.
Chrbtová časť je vystužená dlahami.

Bandáž napomínacia typ III

veľ. 1 J39795
veľ. 2 J39796
veľ. 3 J39797

J22160

veľ. 1 J39792
veľ. 2 J39793
veľ. 3 J39794

veľkosť 1 2 3

šírka pliec/cm 35 - 44 45 - 55 56 - 65

veľkosť 1 2 3

šírka pliec/cm 35 - 44 45 - 55 56 - 65

veľkosť XS S M L XL XXL

výška postavy 110 - 122 128 - 134 140 - 152 158 - 164 165 - 170 < 170

obvod pásu/cm 53 - 57 56 - 59 58 - 63 64 - 69 68 - 75 76 - 83

nAPOmínAcIE bAndážE



PROTETIKA, a. s.4

Pás lumbosakrálny PA – 31 s dlahami 
a gumovým ťahom Sohatex

Indikácie:
•  stavy po ľahších úrazoch a preťaže-

niach driekovej chrbtice
•  vertebrogénne algické syndrómy 

mierneho stupňa
•  prevencia preťaženia diskov pri 

fyzickej námahe

Funkcia:
mierna stabilizácia driekovej chrbtice 
cirkulárnou kompresiou

Neoprénová bandáž drieku typ PA - 1

Indikácie:
•  stavy po ľahších úrazoch mäkkých 

štruktúr v driekovej oblasti
•  počínajúca spondylolistéza
•  bolesti dolnej časti chrbta
•  instability chrbtice pri hypermobili-

te

Funkcia:
pružným tlakom na prednú brušnú 
stenu podporuje reklináciu driekovej 
chrbtice.
Drieková časť je vystužená dlahami.

Gumotextextilná bandáž pásová PA – 21

Indikácie:
•  stavy po ľahších úrazoch mäkkých 

štruktúr v driekovej oblasti
•  počínajúca spondylolistéza
•  bolesti dolnej časti chrbta
•  instability chrbtice pri hypermobilite

Funkcia:
pružným tlakom na prednú brušnú 
stenu podporuje reklináciu driekovej 
chrbtice.
Pomôcka je vystužená dlahami.

Neoprénová bandáž drieku typ PA – 2

Indikácie:
•  akútne bolesti pri degeneratívnych 

reumatických ochoreniach
•  bolesti pri diskopatiách
•  spondylolýza
•  spondylolistéza

Funkcia:
opora, odľahčenie a stabilizácia 
driekovej chrbtice s oporou prednej 
brušnej steny.

J22116

J53675

J22117

J77984

veľkosť XXS/XS S/M L XL XXL

obvod pásu/cm 66 - 78 78 - 94 94 - 102 102 - 110 110 - 118

veľkosť XXS/XS S/M L XL XXL

obvod pásu/cm 66 - 78 78 - 94 94 - 102 102 - 110 110 - 118

veľkosť S M L XL XXL

obvod pásu/cm 64 - 72 72 - 80 80 - 90 90 - 100 100 - 110

veľkosť XXS/XS S/M L XL XXL

obvod pásu/cm 66 - 78 78 - 94 94 - 102 102 - 110 110 - 118

ORTézy TRuPu



PROTETIKA, a. s. 5

Indikácie:
•  konzervatívna a funkčná liečba 

lumbalgie
•  stavy po miernych úrazoch a preťa-

ženiach lumbálnej chrbtice
•  poruchy statodynamiky brušného 

a chrbtového svalstva
•  umbilikálna hernia mierneho stup-

ňa, oslabenie prednej brušnej steny

Funkcia:
spevnenie driekovej oblasti gumotex-
tilným návlekom, stabilizácia prednej 
brušnej steny.

Pás brušno – bedrový PA – 24

Indikácie:
•  konzervatívna liečba pri vertebralgiách
•  pri degeneratívnych a reumatických 

ochoreniach LS chrbtice
•  pri diskopatiách, spondylolistézach, 

spondylolýze
•  po úrazoch driekovej chrbtice

Funkcia:
opora, odľahčenie a stabilizácia drieko-
vej chrbtice s oporou prednej brušnej 
steny.
Pás je vyrobený z elastického anatomic-
ky tvarovaného gumotextilu, v zadnej 
časti je vystužený dlahami.

Pás lumbosakrálny PA – 41

Indikácie:
•  mierne bolesti driekovej oblasti 

rôzneho pôvodu

Funkcia:
mierna cirkulárna kompresia a opora 
driekovej chrbtice.

Pás bedrový ženský

Indikácie:
• lumbalgia statického pôvodu 
• insuficiencia brušného svalstva 

Funkcia:
elastická stabilizácia s oporou prednej 
brušnej steny zmierňuje preťaženie 
driekovej chrbtice.
Chrbtová časť je vystužená dlahami.

Korzet gumotextilný

J69588

J52711

J88550

veľ. 1 J21005
veľ. 2 J21006
veľ. 3 J21007
veľ. 4 J21008
veľ. 5 J21009

veľkosť S M L XL XXL

obvod pásu/cm 66 - 73 74 - 81 82 - 90 91 - 102 103 - 114

veľkosť S M L XL XXL

obvod pásu/cm 65 - 72 73 - 80 81 - 88 89 - 96 97 - 114

veľkosť S M L XL XXL XXXL

obvod pásu/cm 70 - 85 80 - 95 90 - 105 100 - 115 110 - 125 120 - 135

veľkosť 1 2 3 4 5

obvod pásu/cm 55 - 75 65 - 85 75 - 95 85 - 105 95 - 110

ORTézy TRuPu



PROTETIKA, a. s.6

Indikácie:
•  bolesti driekovej chrbtice
•  poruchy statodynamiky brušného 

a chrbtového svalstva

Funkcia:
podpora statiky driekovej chrbtice, 
opora prednej brušnej steny.
Vhodný pre šoférov pri dlhých jazdách 
ako prevencia bolesti chrbtice.

Pás brušný zdravotný typ I

Indikácie:
•  potreba zmiernenia dychových 

exkurzií pri poúrazových a poope-
račných stavoch v oblasti hrudnej 
chrbtice a rebier

Funkcia:
mierna cirkulárna kompresia a stabili-
zácia v oblasti rebier.

Pás rebrový pánsky RE – 22

Pás rebrový dámsky RE – 21

Indikácie:
•  bolesti driekovej chrbtice
•  poruchy statodynamiky brušného 

a chrbtového svalstva

Funkcia:
podpora statiky driekovej chrbtice, 
opora prednej brušnej steny.
Vhodný pre šoférov pri dlhých jazdách 
ako prevencia bolesti chrbtice.

Pás brušný zdravotný typ II

Indikácie:
•  potreba zmiernenia dychových 

exkurzií pri poúrazových a poope-
račných stavoch v oblasti hrudnej 
chrbtice a rebier

Funkcia:
mierna cirkulárna kompresia a stabili-
zácia v oblasti rebier.

J74439

J36816

J74440

veľkosť S M L XL

obvod pásu/cm 70 - 85 85 - 100 100 - 115 110 - 130

veľkosť S M L XL

obvod pásu/cm 70 - 85 85 - 100 100 - 115 110 - 130

veľkosť S M L XL

obvod hrudníka/cm 60 - 70 70 - 80 80 - 90 90 - 100

veľkosť S M L XL

obvod hrudníka/cm 80 - 90 90 - 100 100 - 110 110 - 120

ORTézy TRuPu



PROTETIKA, a. s. 7

Bandáž je univerzálna  
pre ľavú aj pravú hornú 
končatinu.

Bandáž je univerzálna  
pre ľavú aj pravú hornú 
končatinu.

Bandáž je univerzálna  
pre ľavú aj pravú hornú 
končatinu.

Bandáž je vyrobená samo-
statne pre ľavú a pravú 
hornú končatinu.

Indikácie:
•  prevencia preťaženia zápästia
•  instability zápästia
•  syndróm karpálneho tunela 

Funkcia:
cirkulárna stabilizácia zápästného kĺbu.

Neoprénová bandáž zápästia ZA – 1

Indikácie:
•  instabilita zápästia
•  artróza a artritída radiokarpálneho kĺbu
•  syndróm karpálneho tunela
•  tendosynovitída flexorov a extenzorov 

zápästia
•  doliečovanie po úrazoch a operáciách 

zápästia

Funkcia:
fixácia zápästia s vystužením dlane  
a radiokarpálneho kĺbu

Neoprénová bandáž zápästia ZA – 4 

Indikácie:
•  prevencia preťaženia zápästia pri športe 

a opakovanej záťaži
•  instabilita zápästia
•  doliečovanie po zlomeninách alebo 

operáciách v oblasti zápästia
•  doliečovanie pri nekróze, resp. luxácii 

ossis lunati 
•  artróza a artritída radiokarpálneho kĺbu 
•  styloiditis processus styloideus radii

Funkcia:
cirkulárna stabilizácia zápästného kĺbu.

Neoprénová bandáž zápästia ZA – 2

Indikácie:
•  poranenie a artróza CMC alebo MCP kĺbu 

palca
•  instabilita zápästia
•  ligamentózna laxicita palcového kĺbu
•  tendosynovitída flexorov a extenzorov 

zápästia
•  doliečovanie po zlomeninách distálneho 

rádia a os naviculare
•  syndróm karpálneho tunela
•  styloiditis processus styloideus radii
•  artróza a artritída radiokarpálneho kĺbu

Funkcia:
stabilizácia a znehybnenie koreňového 
kĺbu palca.

Neoprénová bandáž zápästia ZA – 3

J22118

J22119

J22120

J22121

veľkosť XS/S M/L XL/XXL

obvod zápästia/cm 13 - 17 17 - 21 21 - 25

veľkosť S M L

obvod zápästia/cm 15 - 17 17 - 19 19 - 21

veľkosť S M L

obvod zápästia/cm 15 - 17 17 - 19 19 - 21

veľkosť S M L

obvod zápästia/cm 15 - 17 17 - 19 19 - 21

ORTézy záPäsTIA



PROTETIKA, a. s.8

Bandáž je univerzálna  
pre ľavú aj pravú hornú 
končatinu.

Bandáž je univerzálna  
pre ľavú aj pravú hornú 
končatinu.

Bandáž je vyrobená 
samostatne pre 
ľavú a pravú hornú 
končatinu.

Bandáž je vyrobená 
samostatne pre 
ľavú a pravú hornú 
končatinu.

Indikácie:
•  mierne vyvrtnutia zápästia alebo 

palca (funkčná liečba)
•  vyvrtnutia palca a zlomeniny 

člnkovej kosti (pooperačná liečba)
•  pri liečbe tendinitídy a tendopatie 

zápästia a palca
•  zápaly a reumatické ochorenia

Funkcia:
palmárna strana ruky je vystužená 
tvarovanou dlahou, bočná časť 
dlahou s uhlom 20 stupňov pre palec 
a z dorzálnej strany dvoma ohybnými 
planžetami.

Ortéza zápästia a palca typ ZA – 22 Sohatex
J89225

Gumotextilná bandáž zápästia  
s výstuhami typ ZA – 23

Gumotextilná bandáž zápästia  
s výstuhami typ ZA – 24 predĺžená

Ortéza zápästia s výstuhou dlaňovej 
strany ZA – 31 Sohatex

Indikácie:
•  instabilita zápästia
•  zápaly a preťaženia šliach
•  artróza a artritída zápästného kĺbu
•  syndróm karpálneho tunela
•  stavy po zlomeninách zápästia
•  stavy po operáciách šliach a mäk-

kých tkanív
•  lézia radiálneho nervu

Funkcia:
stabilizácia zápästného kĺbu, dlane 
a distálneho predlaktia dlahou na 
volárnej strane.

Indikácie:
•  instabilita zápästia
•  zápaly a preťaženia šliach
•  artróza a artritída zápästného kĺbu
•  syndróm karpálneho tunela
•  stavy po zlomeninách zápästia
•  stavy po operáciách šliach a mäk-

kých tkanív
•  lézia radiálneho nervu

Funkcia:
stabilizácia zápästného kĺbu, dlane
a distálneho predlaktia dlahou na
volárnej strane.

Indikácie:
•  instabilita zápästia
•  artróza a artritída radiokarpálneho 

kĺbu
•  syndróm karpálneho tunela
•  tendosynovitída flexorov a exten-

zorov zápästia
•  doliečovanie po úrazoch a operá-

ciách zápästia

Funkcia:
fixácia zápästia s vystužením dlane
a distálneho predlaktia.

J53677

J53678

J80831

veľkosť S M L XL

obvod zápästného kĺbu/cm 13 - 15 15,5 - 17,5 18 - 20 20,5 - 23

veľkosť S M L XL XXL

obvod zápästia/cm 15 - 17 17 - 19 19 - 21 21 - 23 23 - 25

veľkosť S M L XL XXL

obvod zápästia/cm 15 - 17 17 - 19 19 - 21 21 - 23 23 - 25

veľkosť S M L

obvod zápästia/cm 15 - 17 17 - 19 19 - 21

ORTézy záPäsTIA



PROTETIKA, a. s. 9

Bandáž je univerzálna  
pre ľavú aj pravú hornú 
končatinu.

Bandáž je univerzálna  
pre ľavú aj pravú hornú 
končatinu.

Bandáž je univerzálna  
pre ľavú aj pravú hornú 
končatinu.

Bandáž je univerzálna  
pre ľavú aj pravú hornú 
končatinu.

Indikácie:
•  prevencia preťaženia šliach lakťového 

kĺbu pri športe a opakovanom preťa-
žení

•  epikondylitídy radiálneho a ulnár-
neho epikondylu humeru (tenisový 
alebo golfový lakeť)

•  doliečovanie po operáciách (epicon-
dylitis)

Funkcia:
regulovateľná cirkulárna kompresia 
v oblasti distálneho predlaktia.

Neoprénová bandáž lakťa LA – 1 

Indikácie:
•  doliečovanie po zlomeninách, luxáciách 

a distorziách
•  epikondylitídy radiálneho a ulnárneho 

epikondylu humeru (tenisový alebo 
golfový lakeť)

•  instabilita lakťového kĺbu
•  artróza a artritída reumatického pôvodu

Funkcia:
stabilizácia lakťového kĺbu s možnosťou 
pridania spevňovacej pásky s pelotami.

Neoprénová bandáž lakťa LA – 3

Indikácie:
•  prevencia preťaženia šliach lakťového 

kĺbu pri športe a opakovanom preťa-
žení

•  epikondylitídy radiálneho a ulnárneho 
epikondylu humeru (tenisový alebo 
golfový lakeť)

•  doliečovanie po operáciách (epicon-
dylitis)

Funkcia:
cirkulárna kompresia v oblasti distálneho 
predlaktia.
Pridaná cirkulárna páska nastaviteľne 
redukuje ťah pri úponoch šliach.

Neoprénová bandáž lakťa LA – 1 +

Indikácie:
•  doliečovanie po zlomeninách, 

luxáciách a distorziách
•  epikondylitídy radiálneho a ulnár-

neho epikondylu humeru (tenisový 
alebo golfový lakeť)

•  instabilita lakťového kĺbu
•  artróza a artritída

Funkcia:
stabilizácia lakťového kĺbu regulovateľ-
ná velkro páskou.

Neoprénová bandáž lakťa LA – 2

J22122

J22123

J22124

J22125

veľkosť XS/S M/L

obvod lakťa/cm 23 - 27 27 - 31

veľkosť XS/S M/L

obvod lakťa/cm 23 - 27 27 - 31

veľkosť S M L XL

obvod lakťa/cm 25 -27 27 -29 29 -31 31 - 33

veľkosť S M L

obvod zápästia/cm 25 - 27 27 - 29 29 - 31

ORTézy lAKťA
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Bandáž je univerzálna  
pre ľavú aj pravú hornú 
končatinu.

Bandáž je univerzálna  
pre ľavú aj pravú hornú 
končatinu.

Bandáž je univerzálna  
pre ľavú aj pravú hornú 
končatinu.

Indikácie:
•  konzervatívna liečba po úrazoch 

lakťového kĺbu
•  doliečovanie stavov po luxáciách, 

subluxáciách, po zlomeninách hlavič-
ky rádia

•  po operáciách lakťového kĺbu s ná-
slednou rehabilitáciou

•  instabilita lakťového kĺbu
•  artróza a artitída

Funkcia:
spevnenie lakťového kĺbu
a obmedzenie nefyziologického
pohybu bočnými dlahami.

Neoprénová bandáž lakťa LA – 4 
J22126

Indikácie:
•  konzervatívna liečba radiálnej alebo 

ulnárnej epikondylitídy

Funkcia:
zmiernenie bolestivého dráždenia
svalových úponov kompresiou
proximálneho predlaktia na radiálnom
alebo ulnárnom epikondyle
humeru.

Neoprénová bandáž lakťa LA – 5

Indikácie:
•  doliečovanie po zlomeninách, luxá-

ciách a distorziách 
•  epikondylitídy radiálneho a ulnár-

neho epikondylu humeru (tenisový 
alebo golfový lakeť)

•  instabilita lakťového kĺbu
•  artróza a artritída s edémom

Funkcia:
stabilizácia lakťového kĺbu návlekom 
s pridanými postrannými pružinovými 
dlahami.

J53693

J58379

Neoprénová bandáž lakťa LA – 6

veľkosť S M L XL

obvod lakťa/cm 25 - 27 27 - 29 29 - 31 31 - 33

veľkosť XS/XL

obvod lakťa/cm 22 - 35

veľkosť S M L XL

obvod lakťa/cm 25 - 27 27 - 29 29 - 31 31 - 33

ORTézy lAKťA



PROTETIKA, a. s. 11

Bandáž je univerzálna  
pre ľavú aj pravú hornú 
končatinu.

Bandáž je univerzálna  
pre ľavú aj pravú hornú 
končatinu.

Bandáž je univerzálna  
pre ľavú aj pravú hornú 
končatinu.

Bandáž je univerzálna  
pre ľavú aj pravú hornú 
končatinu.

Indikácie:
•  prevencia preťaženia pri fyzickej 

záťaži a športe
•  konzervatívna liečba po miernych 

úrazoch a edémoch reumatického 
a artrotického pôvodu

Funkcia:
mierna kompresia lakťového kĺbu elas-
tickým návlekom napomáha resorpcii 
edému a redukuje bolesť.

Indikácie:
•  konzervatívna liečba epikondylitídy 

radiálnej alebo ulnárnej
•  funkčná liečba po operáciách lakťa
•  funkčná liečba bolestí lakťa pri fyzickej 

záťaži, pri opuchoch

Funkcia:
stabilizácia anatomicky tvarovaným ná-
vlekom oblasti lakťového kĺbu rovnomer-
nou cikulárnou kompresiou podporená 
silikónovými pelotami, odľahčenie pred-
lakťových úponov elastickým popruhom.

Indikácie:
•  konzervatívna liečba radiálnej alebo 

ulnárnej epikondylitídy

Funkcia:
zmiernenie bolestivého dráždenia svalo-
vých úponov kompresiou proximálneho 
predlaktia na radiálnom alebo ulnárnom 
epikondyle humeru.

Indikácie:
•  konzervatívna liečba po úrazoch lakťo-

vého kĺbu
•  doliečovanie stavov po luxáciách, 

subluxáciách, po zlomeninách hlavičky 
rádia

•  po operáciách lakťového kĺbu s ná-
slednou rehabilitáciou

•  instabilita lakťového kĺbu
•  artróza a artitída

Funkcia:
spevnenie lakťového kĺbu a obmedze-
nie nefyziologického pohybu bočnými 
dlahami.

Ortéza lakťa LA – 32 s dlahami Sohatex

J69589

J86363

J80833

J80832

Gumotextilná bandáž lakťa  
a predlaktia LA – 21

Ortéza lakťa LA – 41 so silikónovými  
pelotami a gumovým pásom

Páska epikondylická LA – 31 Sohatex

veľkosť S M L XL

obvod lakťa/cm 21 - 24 25 - 28 29 - 32 33 - 37

veľkosť S M L XL

obvod lakťa/cm 25 - 27 27 - 29 29 - 31 31 - 33

veľkosť S M L XL

obvod lakťa/cm 25 - 27 27 - 29 29 - 31 31 - 34

veľkosť S M L XL XXL

obvod lakťového kĺbu/cm 23 - 25 25 - 28 28 - 31 31 - 33 33 - 36

ORTézy lAKťA



PROTETIKA, a. s.12

Bandáž je univerzálna  
pre ľavú aj pravú dolnú 
končatinu.

Bandáž je univerzálna  
pre ľavú aj pravú dolnú 
končatinu.

Bandáž je univerzálna  
pre ľavú aj pravú dolnú 
končatinu.

Bandáž je univerzálna  
pre ľavú aj pravú dolnú 
končatinu.

Indikácie:
•  liečba ochorenia M. Osgood-Schlat-

ter

Funkcia:
odľahčenie tuberositas tibie pri  
M. Osgood-Schlatter

Neoprénová bandáž kolena  KO – 1

Indikácie:
•  instabilita kolenného kĺbu pri hyper-

mobilite a pri léziách postranných 
väzov

•  instabilita pately
•  doliečovanie po operáciách, luxá-

ciách a distorziách kolenného kĺbu 
a pately

•  traumatické a degeneratívne defor-
mity kolena

Funkcia:
stabilizácia kolenného kĺbu a pately 
spevnená bočnými dvojosími dlahami 
a pelotami obopínajúcimi jabĺčko.

Neoprénová bandáž kolena  KO – 4

Neoprénová bandáž kolena KO – 3

Indikácie:
•  chronické instability kolenného kĺbu
•  doliečovanie po distorziách kolenné-

ho kĺbu
•  stavy po operáciách kolenného kĺbu

Funkcia:
elastická stabilizácia kolenného kĺbu 
s možnosťou regulácie velkropáskou.

Neoprénová bandáž kolena  KO – 2

Indikácie:
•  instabilita kolenného kĺbu pri hyper-

mobilite a pri léziách postranných 
väzov

•  doliečovanie po operáciách, luxáciách 
a distorziách kolenného kĺbu

•  traumatické a degeneratívne deformi-
ty kolena

Funkcia:
stabilizácia kolena spevnená bočnými 
kĺbovými dlahami.

J53694

J22128

J22127

J22129

veľkosť S M L XL

obvod kolena/cm 29 - 33 33 - 37 37 - 41 41 - 44

veľkosť XS/S M/L

obvod kolena/cm 25 - 33 34 - 41

veľkosť S M L XL XXL

obvod kolena/cm 29 - 33 33 - 37 37 - 41 41 - 44 44 - 48

veľkosť S M L XL XXL

obvod kolena/cm 29 - 33 33 - 37 37 - 41 41 - 44 44 - 48

ORTézy KOlEnA



PROTETIKA, a. s. 13

Bandáž je univerzálna  
pre ľavú aj pravú dolnú 
končatinu.

Bandáž je univerzálna  
pre ľavú aj pravú dolnú 
končatinu.

Bandáž je univerzálna  
pre ľavú aj pravú dolnú 
končatinu.

Indikácie:
•  instabilita kolenného kĺbu a pately 
•  doliečovanie po operáciách, luxáciách 

a distorziách kolenného kĺbu a pately

Funkcia:
stabilizácia kolenného kĺbu a pately 
spevnená bočnými pružinovými 
dlahami a pelotami obopínajúcimi 
jabĺčko.

Neoprénová bandáž kolena KO – 5

Indikácie:
•  mierne až stredné mediolaterálne 

instability 
•  doliečenie kolenného kĺbu po úrazoch 

a operáciách
•  mierne odľahčenie kolena pri gonartró-

ze
•  doliečenie po luxácii pately
•  ako rehabilitačný prostriedok urýchľujú-

ci liečbu po poraneniach

Funkcia:
cirkulárny elastický stabilizujúci návlek 
kolenného kĺbu s pelotami obopínajúcimi 
jabĺčko.
Mediolaterálna stabilizácia kolena je zdô-
raznená bočnými kĺbovými dlahami.

Neoprénová bandáž kolena KO – 6

Indikácie:
•  mierne distorzie a distenzie lig. 

aparátu, stavy po kontúziách
•  konzervatívna liečba po úrazoch 

mäkkého kolena
•  ľahké instability kolenného kĺbu 

a pately u hypermobilov

Funkcia:
stabilizácia kolenného kĺbu a pately 
zosilnená upínacím pásom.
Velkropáska dáva možnosť regulácie 
pri aktívnom pohybe, bočné pružinové 
dlahy napomáhajú stabilizácii v medio-
laterálnom smere.

Neoprénová bandáž kolena KO – 7

J53695

J58378

J70786

veľkosť S M L XL XXL

obvod kolena/cm 29 - 33 33 - 37 37 - 41 41 - 44 44 - 48

veľkosť S M L XL XXL

obvod kolena/cm 29 - 33 33 - 37 37 - 41 41 - 44 44 - 48

veľkosť S M L XL XXL

obvod kolena/cm 29 - 33 33 - 37 37 - 41 41 - 44 44 - 48

ORTézy KOlEnA



PROTETIKA, a. s.14

Ortéza je univerzálna  
pre ľavú aj pravú dolnú 
končatinu.

Ortéza je univerzálna  
pre ľavú aj pravú dolnú 
končatinu.

Ortéza je univerzálna  
pre ľavú aj pravú dolnú 
končatinu.

Indikácie:
•  konzervatívna liečba poškodenia kolate-

rálnych väzov
•  chronické instability
•  odľahčenie pri posttraumatických a de-

generatívnych poškodeniach kolena
•  znehybnenie končatiny po úrazoch väzív
•  znehybnenie po operáciách v oblasti 

kĺbov
•  podopretie končatiny pri jej celkovej 

slabosti (napr. po NCMP)

Funkcia:
vedenie kolena v sagitálnej rovine so za-
bezpečením proti postranným pohybom.
Možnosť fixácie kolena v požadovanom 
postavení ako aj možnosť vymedzenia roz-
sahu pohybu kolena pomocou nastaviteľ-
ných kĺbových dláh – nastavenie extenzia 
– flexia od 0 do 90 stupňov s delením po 
15 stupňov.

Neoprénová ortéza kolena KO – 12

Gumotextilná ortéza kolena KO – 21

Indikácie:
•  konzervatívna liečba poškodenia kolate-

rálnych väzov
•  chronické instability
•  odľahčenie pri posttraumatických a de-

generatívnych poškodeniach kolena
•  znehybnenie končatiny po úrazoch väzív
•  znehybnenie po operáciách v oblasti 

kĺbov
•  podopretie končatiny pri jej celkovej 

slabosti (napr. po NCMP)

Funkcia:
vedenie kolena v sagitálnej rovine so zabez-
pečením proti postranným pohybom.
Možnosť fixácie kolena v požadovanom 
postavení ako aj možnosť vymedzenia 
rozsahu pohybu kolena pomocou nastavi-
teľných kĺbových dláh – nastavenie extenzia 
– flexia od 0 do 90 stupňov s delením po 
15 stupňov. 

Neoprénová ortéza kolena KO – 13

Indikácie:
•  mierne distorzie a distenzie lig. apará-

tu, stavy po kontúziách
•  konzervatívna liečba po úrazoch 

mäkkého kolena
•  ľahké instability kolenného kĺbu 

a pately u hypermobilov

Funkcia:
stabilizácia pately silikónovou pelotou, 
odľahčenie patelárnej šľachy, bočné 
pružinové dlahy napomáhajú stabilizácii
v mediolaterálnom smere.

J74062

J53692

J69587

veľkosť S M L XL

obvod kolena/cm 29 - 33 34 - 38 39 - 43 44 - 48

veľkosť S M L XL XXL
obvod kolena/cm 29 - 33 33 - 37 37 - 41 41 - 44 44 - 48
obvod stehna/cm 35 - 40 40 - 45 45 - 50 50 - 55 55 - 60

veľkosť S M L XL XXL
obvod kolena/cm 29 - 33 33 - 37 37 - 41 41 - 44 44 - 48
obvod stehna/cm 35 - 40 40 - 45 45 - 50 50 - 55 55 - 60

ORTézy KOlEnA



PROTETIKA, a. s. 15

Ortéza je univerzálna  
pre ľavú aj pravú dolnú 
končatinu.

Ortéza je univerzálna  
pre ľavú aj pravú dolnú 
končatinu.

Ortéza je univerzálna  
pre ľavú aj pravú dolnú 
končatinu.

Ortéza je univerzálna  
pre ľavú aj pravú dolnú 
končatinu.

Indikácie:
•  mierne distorzie a distenzie lig. aparátu, 

stavy po kontúziách
•  konzervatívna liečba po úrazoch mäkké-

ho kolena
•  ľahké instability kolenného kĺbu a pately 

u hypermobilov

Funkcia:
stabilizácia kolenného kĺbu a pately, 
fixácia dolnej končatiny je zabezpečená 
kraniálnou a distálnou páskou. Velkropás-
ka dáva možnosť regulácie pri aktívnom 
pohybe, bočné dvojosé dlahy napomáha-
jú stabilizácii v mediolaterálnom smere.

Indikácie:
•  instabilita kolenného kĺbu
•  doliečovanie po operáciách, luxáciách 

a distorziách kolenného kĺbu

Funkcia:
stabilizácia kolenného kĺbu, obmedzenie 
rotačného pohybu v kolennom kĺbe, za-
bezpečenie kolenného kĺbu proti bočným 
pohybom pomocou dláh. Dvojosé dlahy 
umožňujú plynulú flexiu kolenného kĺbu.

Indikácie: 
•  funkčná liečba poúrazových a poope-

račných stavov kolenného kĺbu
•  stabilizácia kolenného kĺbu po úra-

zoch a operáciách

Funkcia:
stabilizácia kolenného kĺbu s možnosťou 
nastavenia rozsahu pohybu kolenného 
kĺbu pomocou dvojosích dláh, ktoré 
umožňujú nastavenie extenzie a flexie 
v stupňoch 0, 15, 30, 60 a 90.

J77982

J89226

J89228

J89227

Indikácie:
•  funkčná liečba poškodenia mediálne-

ho a laterálneho väzu
•  stabilizácia kolenného kĺbu po úra-

zoch a operáciách
•  prevencia pri športových aktivitách

Funkcia:
stabilizácia kolenného kĺbu pomocou 
dvojosích dláh s možnosťou nastavenia 
rozsahu pohybu kolenného kĺbu vo flexii 
od 0°, 15°,30°, 60° do 90°

Ortéza kolena KO – 33  
s aretáciou pohybu Sohatex

Ortéza kolena KO – 31  
s  pelotou a dlahami Sohatex  

Ortéza kolena KO – 32  
s pelotami a dvojosími dlahami Sohatex

Ortéza kolena KO – 34  
s aretáciou pohybu Sohatex

veľkosť S M L XL XXL
obvod kolenného kĺbu/cm 29 - 33 33 - 37 37 - 41 41 - 44 44 - 48

obvod stehna/cm 35 - 40 40 - 45 45 - 50 50 - 55 55 - 60

veľkosť S M L XL XXL

obvod kolena/cm 29 - 33 33 - 37 37 - 41 41 - 44 44 - 48

veľkosť S M L XL XXL

obvod kolenného kĺbu/cm 29 - 33 33 - 37 37 - 41 41 - 44 44 - 48

veľkosť S M L XL XXL

obvod kolenného kĺbu/cm 29 - 33 33 - 37 37 - 41 41 - 44 44 - 48

ORTézy KOlEnA



PROTETIKA, a. s.16

Bandáž je univerzálna  
pre ľavú aj pravú dolnú 
končatinu.

Bandáž je univerzálna  
pre ľavú aj pravú dolnú 
končatinu.

Bandáž je univerzálna  
pre ľavú aj pravú dolnú 
končatinu.

Bandáž je univerzálna  
pre ľavú aj pravú dolnú 
končatinu.

Indikácie:
•  M. Osgood-Schlatter
•  patelárne tendinopatie

Funkcia:
stabilizácia pately silikónovou pelotou 
tvaru „obruče“, odľahčenie patelárnej šľa-
chy, bočné pružinové dlahy napomáhajú 
stabilizácii v mediolaterálnom smere.

Indikácie:
•  stavy po poraneniach predného 

krížneho väzu
•  pooperačné doliečovanie vnútrokĺbo-

vých štruktúr meniskov a predného 
krížneho väzu

Funkcia:
fixácia kolenného kĺbu v 20° flexii, za-
bezpečenie plného kontaktu pomocou 
šiestich popruhov na velkropásku.

Ortéza kolena rigidná 20o

Ortéza kolena rigidná 0o

Indikácie:
•  habituálne luxácie pately
•  mierna instabilita kolenného kĺbu
•  prevencia patelárnych tendinopatií

Funkcia:
stabilizácia pately silikónovou pelotou 
tvaru „obruče“, odľahčenie patelárnej 
šľachy.

Indikácie:
•  konzervatívna liečba akútnych ťažších 

poranení kĺbového puzdra a väzov
•  poškodenie kolenného kĺbu vyžadujú-

ce pokojové postavenie v extenzii

Funkcia:
fixácia kolenného kĺbu v 0° polohe, za-
bezpečenie plného kontaktu pomocou 
šiestich popruhov na velkropásku.

J74442

J74441

Ortéza kolena so silikónovou pelotou  
a pružinovými dlahami KO – 41

Ortéza kolena so silikónovou  
pelotou  KO – 42 

J86365

J86366

veľkosť S M

obvod kolena/cm 29 - 48 29 - 48

dĺžka ortézy/cm 50 60

výška postavy/cm 160 - 175 175 - 185

veľkosť XS S M L XL XXL XXXL

obvod kolena/cm 27 - 30 30 - 33 33 - 36 36 - 39 39 - 42 42 - 45 45 - 48

veľkosť XS S M L XL XXL XXXL

obvod kolena/cm 27 - 30 30 - 33 33 - 36 36 - 39 39 - 42 42 - 45 45 - 48

veľkosť S M L XL

obvod kolena/cm 29 - 33 33 - 37 37 - 41 41 - 44

dĺžka ortézy/cm 60 60 60 60

ORTézy KOlEnA



PROTETIKA, a. s. 17

Bandáž je vyrobená samo-
statne pre ľavú a pravú 
dolnú končatinu.

Bandáž je vyrobená samo-
statne pre ľavú a pravú 
dolnú končatinu.

Bandáž je univerzálna 
pre ľavú aj pravú dolnú 
končatinu.

Indikácie:
•  distenzie, kontúzie a parciálne ruptúry 

svalstva stehna
 

Funkcia:
cirkulárna kompresia stehna s možnos-
ťou regulácie upnutia.

Bandáž stehna ST – 1/25 (dĺžka 25cm) 

Indikácie:
•  distenzie, kontúzie a parciálne ruptúry 

svalstva stehna

Funkcia:
cirkulárna kompresia stehna s možnosťou 
regulácie upnutia.
 

Bandáž stehna ST – 1/30 (dĺžka 30 cm) 

Indikácie:
•  distenzie, kontúzie a parciálne ruptúry 

svalstva stehna

Funkcia:
cirkulárna elastická kompresia stehna. 

Bandáž stehna ST – 21  

J70785

J70785

J69590

veľkosť S M L XL

obvod stehna/cm 48 - 50 50 - 52 52 - 54 54 - 56

veľkosť S M L XL

obvod stehna/cm 48 - 50 50 - 52 52 - 54 54 - 56

veľkosť S M L XL

obvod stehna/cm 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64

ORTézy sTEhnA



PROTETIKA, a. s.18

Bandáž je univerzálna  
pre ľavú aj pravú dolnú 
končatinu.

Bandáž je univerzálna  
pre ľavú aj pravú dolnú 
končatinu.

Bandáž je univerzálna  
pre ľavú aj pravú dolnú 
končatinu.

Bandáž je univerzálna  
pre ľavú aj pravú dolnú 
končatinu.

Bandáž je univerzálna  
pre ľavú aj pravú dolnú 
končatinu.

Indikácie:
•  instabilita členkového kĺbu
•  tendosynovitída extenzorov a flexorov 

členkového kĺbu
•  doliečovanie distorzií a distenzií členko-

vého kĺbu
•  artróza a artritída členkového kĺbu
•  syndróm tarzálneho tunela

Funkcia:
mierna stabilizácia členkového kĺbu.

Neoprénová bandáž členka ČL – 1

Neoprénová bandáž členka ČL – 2

Neoprénová bandáž členka ČL – 3

Neoprénová bandáž členka ČL – 4

Neoprénová bandáž členka ČL – 5

Indikácie:
•  distorzie a distenzie členkového kĺbu
•  tendosynovitída extenzorov a flexo-

rov členkového kĺbu
•  artróza a artritída členkového kĺbu, 

chronické instability členka
•  doliečovanie po zlomeninách distál-

neho konca predkolenia

Funkcia:
stabilizácia členkového kĺbu návlekom 
so zvýšeným účinkom pomocou boč-
ných pružinových dláh.
Pružný popruh osmičkovým ťahom 
zosilňuje efekt stabilizácie.

Indikácie:
•  ľahké distorzie a distenzie členkového 

kĺbu
•  artróza a artritída členkového kĺbu
•  mierne instability členka

Funkcia:
mierna elastická návleková stabilizácia 
členkového kĺbu.

Indikácie:
•  distorzie a distenzie členkového kĺbu
•  tendosynovitída extenzorov a flexorov 
•  stavy po úrazoch a operáciách Achillo-

vej šľachy
•  artróza a artritída členkového kĺbu
•  chronické instability členka
•  doliečovanie po zlomeninách distál-

neho konca predkolenia

Funkcia:
stabilizácia členkového kĺbu so 
zvýšeným účinkom pomocou pelôt na 
vonkajší a vnútorný členok.
Pružný popruh osmičkovým ťahom 
zosilňuje efekt stabilizácie.

Indikácie:
•  chronické instability členka rôzneho 

pôvodu
•  doliečovanie po zlomeninách distál-

neho konca predkolenia
•  artróza a artritída členkového kĺbu

Funkcia:
stabilizácia členkového kĺbu so zvýše-
ným účinkom proti bočným pohybom, 
postranné spevnenie dlahami s mož-
nosťou flexie a extenzie.
Pružný popruh osmičkovým ťahom 
zosilňuje efekt stabilizácie.

J22130

J58376

J58377

J22131

J22132

veľkosť XS/S M/L XL

obvod členka/cm 18 - 24 24 - 30 30 - 34

veľkosť XS/S M/L XL

obvod členka/cm 18 - 24 24 - 30 30 - 34

veľkosť XS/XL

obvod členka/cm 18 - 34

veľkosť XS S M L XL

obvod členka/cm 18 - 21 21 - 24 24 - 27 27 - 30 30 - 34

veľkosť XS S M L XL

obvod členka/cm 18 - 21 21 - 24 24 - 27 27 - 30 30 - 34

ORTézy člEnKA



PROTETIKA, a. s. 19

Bandáž je univerzálna  
pre ľavú aj pravú dolnú 
končatinu.

Bandáž je univerzálna  
pre ľavú aj pravú dolnú 
končatinu.

Bandáž je vyrobená  
samostatne pre ľavú  
a pravú dolnú kočatinu.

Bandáž je vyrobená  
samostatne pre ľavú  
a pravú dolnú kočatinu.

Bandáž je univerzálna  
pre ľavú aj pravú dolnú 
končatinu.

Indikácie:
•  degeneratívne, metabolické, neurolo-

gické a zápalové ochorenia 
•  funkčná liečba po zlomeninách distál-

neho predkolenia a malleolov
•  chronické instability členka rôzneho 

pôvodu 

Funkcia:
fixácia nohy, členka a distálneho pred-
kolenia s možnosťou regulácie obvodu 
šnurovaním.
Stabilitu zabezpečujú obojstranné tvaro-
vané dlahy a pružný popruh osmičkovým 
ťahom.

Indikácie:
•  ľahké distorzie, distenzie a preťaženia 

členkového kĺbu
•  mierne instability členka
•  vhodné ako prevencia preťaženia 

členka pri športe a záťaži

Funkcia:
mierna stabilizácia členka pomocou 
elastického osmičkového popruhu.

Indikácie:
•  chronické instability členka
•  konzervatívna liečba po úrazoch 

a operáciách členka

Funkcia:
cirkulárna stabilizácia, kompresia
členkového kĺbu a priehlavku
zosilnená osmičkovým ťahom,
mechanická ochrana vonkajšieho
a vnútorného členka bočnými
silikónovými pelotami.

Indikácie:
•  konzervatívna liečba po úrazoch a ope-

ráciách 
•  prevencia opuchov po preťažení a úra-

zoch mäkkých štruktúr
•  chronické instability 

Funkcia:
cirkulárna stabilizácia, kompresia
členkového kĺbu a priehlavku
zosilnená osmičkovým ťahom,
mechanická ochrana vonkajšieho
a vnútorného členka bočnými
silikónovými pelotami.

Indikácie:
•  chronické instability 
•  instabilita členka
•  konzervatívna liečba po úrazoch a ope-

ráciách
•  hypermobilita po úrazoch
•  prevencia opuchov po preťažení a úra-

zoch mäkkých štruktúr

Funkcia:
cirkulárna stabilizácia, kompresia
členkového kĺbu a priehlavku
zosilnená osmičkovým ťahom,
mechanická ochrana vonkajšieho
a vnútorného členka bočnými
silikónovými pelotami.

Gumotextilná bandáž členka ČL – 21

Gumotextilná bandáž členka ČL – 22

Gumotextilná bandáž členka  ČL – 23  

Ortéza členková ČL – 31 so silikónovými pelotami Sohatex

Ortéza členka so silikonovými pelotami  
a gumovým ťahom ČL - 41

J53679

J76887

J77983

J86364

veľkosť S M L XL

obvod členka/cm 21 - 24 24 - 27 27 - 30 30 - 34

veľkosť S M L XL

obvod členka/cm 21 - 24 24 - 27 27 - 30 30 - 33

veľkosť S M L XL

obvod členka/cm 21 - 24 24 - 27 27 - 30 30 - 34

veľkosť S M L XL

obvod členka/cm 21 - 24 24 - 27 27 - 30 30 - 34

veľkosť S M L XL XXL

obvod členka/cm 19 - 21 21 - 23 23 - 25 25 - 27 27 - 30

ORTézy člEnKA
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Ortopedické vložky liečebné pre pozdĺžne  
a priečne ploché nohy - materiál: koža, multiform

Ortopedické vložky pre priečne ploché nohy –  
materiál: koža, multiform

Ortopedické vložky pre pozdĺžne ploché nohy – 
materiál: koža, multiform

Ortopedické vložky  
s plastovou pelotou – typ 1 

Ortopedické vložky  
s kombinovanou pelotou - typ 2

Jungova bandáž 

Ortopedické vložky podopierajú 
oslabenú klenbu nohy v pozdĺžnom 
a priečnom profile. Vymäkčený otvor 
v pätovej oblasti zmierňuje bolesti pri 
rôznych defektoch päty. Penový materi-
ál medzistielky zabezpečuje odpruženie 
a absorpciu tlaku najviac zaťažených 

bodov chodidla. Tvarovaná plastová 
pelota udržiava nohu v správnom 
postavení. 

Veľkosti: 
dámske/cm : 23,5 24 25 26 26,5 
pánske/cm : 27 28 29 29,5 30  30,5 

Vložky podopierajú pozdĺžnu a priečnu klenbu chodidla. 

Veľkosti: 
dámske/cm : 23,5 24 25 26 26,5 
pánske/cm : 27 28 29 29,5 30  30,5

Ortopedická pomôcka chráni plochu chodidla v miestach hlavičiek priehlavkových 
kostí a pomáha tvarovať chodidlu správnu priečnu klenbu.

Ortopedické vložky svojím tvarom podopierajú po-
zdĺžnu a priečnu klenbu chodidla a udržiavajú nohu 
v správnom postavení.

Ortopedické vložky podopierajú priečnu klenbu cho-
didla a udržiavajú nohu v správnom postavení.

Ortopedické vložky podopierajú pozdĺžnu klenbu 
chodidla a udržiavajú nohu v správnom postavení.

J52718

J28878

J28879

J52719

J29263

J29265

J52720

J29264

J29266

detské 14 - 22 cm

dámske 23 - 26 cm

pánske 27 - 31cm

detské 14 - 22 cm

dámske 23 - 26 cm

pánske 27 - 31cm

detské 22 cm

dámske 23 - 26 cm

pánske 27 - 31cm

číslo 1 2 3

obvod priehlavku/cm 20 22 24

ORTOPEdIcKé vlOžKy
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Podpätenka ja univerzálna  
pre pravú a ľavú dolnú 
končatinu.

Indikácie:
•  odľahčujú a zmierňujú bolesti pri ostro-

he pätovej kosti
•  zmierňujú bolesti a znižujú opotrebo-

vanie po aplikácii endoprotéz
•  degeneratívne zmeny MTP kĺbov

Funkcia:
odpružovanie nárazov nohy pri chôdzi, 
rovnomernejšie rozloženie tlakov šľapaje 
nohy v statickej a dynamickej záťaži.
Šetrí chrbticu a váhonosné kĺby pred 
poškodeniami z opakovaných otrasov pri 
chôdzi.

Indikácie:
•  degeneratívne zmeny nohy a váhonos-

ných kĺbov
•  odľahčujú a zmierňujú bolesti pri ostro-

he pätovej kosti
•  zmierňujú bolesti a znižujú opotrebo-

vanie po aplikácii endoprotéz

Funkcia:
odpružovanie nárazov päty pri chôdzi. 
Odľahčenie päty pri statickej záťaži.
Šetrí chrbticu a váhonosné kĺby pred 
poškodeniami z opakovaných otrasov pri 
chôdzi.

Indikácie:
•  prevencia zmiernenia progresie dege-

neratívnych zmien váhonosných kĺbov 
a chrbtice odpružením chôdze

•  odľahčujú a zmierňujú bolesti pri ostrohe 
pätovej kosti

Funkcia:
odpružovanie nárazov päty pri chôdzi. 
Odľahčenie päty pri statickej záťaži.
Šetrí chrbticu a váhonosné kĺby pred 
poškodeniami z opakovaných otrasov pri 
chôdzi.

Ortopedická pomôcka vhodná do uzavretej vychádzkovej, športovej a pracovnej obuvi.
Korektor zabraňuje prekrývaniu sa vedľajších prstov a tým zmierňuje alebo odtraňuje 
bolestivé podráždenia.

Ortopedická pomôcka vhodná do uzavretej vychádzkovej, športovej a pracovnej obuvi.
Separátor vyrovnáva palec pri deformite hallux valgus.

Vkladacie vložky zvýšené zo silikónu

Vkladacie vložky 3/4 zo silikónu

Podpätenka symetrická zo silikónu

Korektor prstov silikónový

Separátor prstov silikónový

J58366

J58367

J58365

veľkosť S M L XL

veľkosť nohy/cm 22, 23 24, 25 26 27, 28

veľkosť S M L XL

veľkosť nohy/cm 22, 24 24, 26 27, 28 29, 30

veľkosť S M L

veľkosť nohy/cm 23, 24, 25 26, 27, 28 29, 30, 31

veľkosť S M L

veľkosť nohy/cm 22, 23, 24 25, 26, 27, 28 29, 30, 31, 32

veľkosť S M L

veľkosť nohy/cm 22, 23, 24 25, 26, 27, 28 29, 30, 31, 32

sIlIKónOvé vlOžKy
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Podhlavník je vhodný na zlepšenie podmienok pri spaní, hlavne pri chronických 
bolestiach hlavy a chrbtice.

Veľkosť: 40 x 75 cm
Výplň: polypropylénový granulát 
Poťah: 100% bavlna

 Vankúš je vhodný na polohovanie končatín.

Veľkosť: 58 x 29 cm
Výplň: polypropylénový granulát
Poťah: 100% bavlna

924 Polohovací vankúš

923 Poduška zdravotná

922 Poduška zdravotná

921 Podhlavník

Poduška je vhodná na zlepšenie podmienok pri spaní, pohyb hlavy uvádza 
guličky do pohybu, čo spôsobuje masážny efekt.

Veľkosť: 66 x 38 cm
Výplň: polypropylénový granulát. 
Poťah: 100% bavlna

Poduška je vhodná na polohovanie ako gymnastická pomôcka pri nesprávnom 
držaní tela, skolióze, kyfóze či ako polohovacia poduška pre tehotné ženy.

Veľkosť: 85 x 90 cm
Výplň: polypropylénový granulát
Poťah: 100% bavlna

K58331

K58344

K58342

K58343

POlOhOvAcIE POmôcKy
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Vankúš je vhodný pre pacientov ošetrovaných posediačky. Používa sa na stoličku 
alebo invalidný vozík. Pri používaní majú byť rebrá položené krížom cez sedadlo 
stoličky. 

Veľkosť: 40 x 42 cm, 6-rebrový
Výplň: polypropylénový granulát
Poťah: 100% bavlna

925 Vankúš na stoličku  

Vankúš je vhodný pre pacientov po operáciách rekta a tiež trpiacich na hemoroidy. 

Veľkosť: 40 x 42 cm 
Výplň: polypropylénový granulát
Poťah: 100% bavlna

928 Rektálny vankúš na sedenie

Vankúš je vhodný pre pacientov ošetrovaných posediačky. Používa sa na stoličku alebo 
invalidný vozík. Pri používaní majú byť rebrá položené krížom cez sedadlo stoličky. 

Veľkosť: 42 x 45 cm, 3-rebrový
Výplň: polypropylénový granulát
Poťah: 100% bavlna

926 Vankúš na stoličku  

Vankúš je vhodný pre pacientov, ktorí sú odkázaní celkom alebo čiastočne na 
lôžko. 
Diel formovaný do tvaru V dovoľuje použitie fľaše na moč. Tento vankúš možno 
kombinovať s vankúšom pod nohy.
 
Veľkosť: 60 x 65 cm
Výplň: polypropylénový granulát
Poťah: 100% bavlna

927 Vankúš pod zadok

K58332

K58333

K58334

K58335

POlOhOvAcIE POmôcKy
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Podhlavník je vhodný po operácii očí a uší. Oválny nevyplnený stred s opierkou na 
rameno umožňuje hlave pacienta prirodzené uvoľnené držanie.

Veľkosť: 33 x 41 cm
Výplň: polypropylénový granulát
Poťah: 100% bavlna

Matrac je vhodný pre pacientov s dlhším pokojom na lôžku. Ukladá sa na posteľný 
matrac.

Veľkosť: 85 x 195 cm
Výplň: polypropylénový granulát
Poťah: 100% bavlna

935 Matrac na lôžko

934 Veľký podhlavník

931 Vankúš pod nohy

929 Podhlavník

Vankúš je vhodný ako opierka nôh. 

Veľkosť: 65 x 75 cm
Výplň: polypropylénový granulát
Poťah: 100% bavlna

Podhlavník je vhodný na zlepšenie podmienok pri spaní. Pohyb hlavy uvádza 
guličky do pohybu, čo spôsobuje masážny efekt.

Veľkosť: 50 x 30 cm
Výplň: polypropylénový granulát
Poťah: 100% bavlna

K58346

K58339

K58337

K58340

POlOhOvAcIE POmôcKy
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Matrac je vhodný pre pacientov s dlhším pokojom na lôžku. Ukladá sa na posteľný 
matrac.

Veľkosť: 65 x 125 cm
Výplň: polypropylénový granulát
Poťah: 100% bavlna

936 Detský matrac

Vankúš je vhodný pod zadok pre pacientov čiastočne alebo úplne pripútaných na 
lôžko.

Veľkosť: 40 x 40 cm
Výplň: polypropylénový granulát 
Poťah: 100% bavlna

938 Rektálny vankúš  

Poduška sa používa pri poruchách spánku, migréne, pri bolestiach krčnej chrbtice. 
Je prispôsobená na ležanie na bruchu, kde otvory v poduške uľahčujú dýchanie, 
zmierňujú bolesti po úrazoch tváre alebo uší.

Veľkosť: 40 x 88 cm
Výplň: polypropylénový granulát
Poťah: 100% bavlna

940 Rehabilitačná poduška PP 01

K58347

K58338

K58349

POlOhOvAcIE POmôcKy
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Opierka je vhodná pre pacientov ošetrovaných posediačky.

Veľkosť: 45 x 40 cm
Výplň:  polypropylénový granulát
Poťah: 100% bavlna

Vankúš je vhodný na podopretie krčnej chrbtice pri sedení na invalidnom vozíku 
alebo pri ležaní na lôžku. Pomocou pružnej gumy sa môže uchytiť o držadlá na 
invalidnom vozíku.

Veľkosť: 39 x 12 cm
Výplň: polypropylénový granulát
Poťah: 100% bavlna

946 Vankúš polohovací – valec

945 Podložka na sedenie do inval. vozíka

944 Podložka pod zadok do inval. vozíka

943 Opierka na chrbát do inval. vozíka

Podložka je vhodná pre pacientov ošetrovaných posediačky. Používa sa na 
invalidný vozík alebo na stoličku . 

Veľkosť:  45 x 40 cm
Výplň:  polypropylénový granulát
Poťah: 100% bavlna

Podložka je vhodná pre pacientov ošetrovaných posediačky. Používa sa na invalidný 
vozík alebo na stoličku . 

Veľkosť: 45 x 76 cm
Výplň: polypropylénový granulát
Poťah: 100% bavlna

L38385

L38384

L38382

L38383

POlOhOvAcIE POmôcKy
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veľ. 1 K58326
veľ. 2 K58327
veľ. 3 
veľ. 4 K58329
veľ. 5 K58330

veľ. 1 K60871
veľ. 2 K60872
veľ. 3 K60873
veľ. 4 

Zdravotnícka pomôcka, ktorá sa dá použiť na rehabilitáciu dolných končatín, podopretie 
lýtkovej časti nohy pri ochoreniach žíl, lýtkových kŕčov a artróze kolena. 

Veľkosť: 73 x 42 x 10 cm
Výplň: tvarovaný molitan
Poťah: syntetický materiál

Pieskové vrecko je vhodné použiť ako lokálne tlačidlo na operačné rany, na vrchnú 
fixáciu alebo postrannú imobilizáciu niektorej končatiny.

Veľkosť: 1 kg , 2 kg , 3 kg , 4 kg
Poťah: syntetická useň

Polohovacia podložka je vhodná na ukladanie pod miesta vystavené dlhšiemu 
tlaku na lôžku pacienta, na operačnom stole alebo pri rehabilitácii. 

Výplň: latex
Poťah: syntetická useň

Vhodný na polohovanie kĺbov, polohovanie tela na operačnom stole a na podlo-
ženie končatín na nemocničnom lôžku alebo pri rehabilitácii.

Výplň: syntetická plsť
Poťah: syntetická useň

Rehabilitačná podložka je vhodná na rehabilitačné cvičenie,športové aktivity a relaxáciu.
Podložka je vyrobená zo syntetickej usne s výplňou z penového materiálu.

Rozmer: 195 x 85 x 3 cm
Rozmer: 100 x 70 x 3 cm

Polohovací klin pod nohy

Pieskové vrecko 

Polohovacia podložka  

Polohovací valec   

Podložka rehabilitačná

veľkosť 1 2 3 4 5

rozmer/cm 20 x 11 x 4 30 x 20 x 8 37 x 26 x 4 37 x 26 x 5 37 x 26 x 6

veľkosť 1 2 3 4

rozmer/cm 10 x 50 13 x 58 15 x 60 20 x 60

POlOhOvAcIE POmôcKy
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Obuv je vyrobená samo-
statne pre ľavú a pravú 
dolnú končatinu.

Zdravotnícka pomôcka určená výlučne na použitie po operácii nohy v oblasti 
chodidla, keď je žiaduce znehybnenie chodidla. Sandál svojou tuhosťou podporuje 
chodidlo a lomeným tvarom nášľapnej plochy uľahčuje chôdzu pacienta. 

Vyrába sa vo veľkostiach: 25 a 28 cm.

Obuv je vyrobená samostatne pre ľavú a pravú dolnú končatinu.

Je určená pre pacientov s ochorením dolnej končatiny znehybnenej sadrou. Tvarova-
nie pätnej časti a mäkkosť prednej časti podložky umožňuje pri chôdzi plynulý pre-
dozadný odval. Podložka umožňuje komfortnejšie doliečovanie a chôdzu v sadrovom 
obväze. Podložka sa dá použiť na suchú aj na mokrú sadru.

Podložka pod sadru  

Pooperačná obuv

Pooperačný sandál

Zdravotnícka pomôcka je určená na pooperačnú terapiu u diabetikov a reuma-
tikov alebo ako domáca obuv pri ťažkých deformáciách nôh.

 Zdravotnícka pomôcka určená pre osoby s deformovanými chodidlami vyžadu-
júcimi individuálne prispôsobenie zvršku. Obuv domáca je zhotovená z textil-
ného materiálu vybandážovaného penovým materiálom, čo umožňuje mäkkšie 
došľapovanie pri chôdzi.  
 
Vyrába sa vo veľkostiach: 23/24, 25/26, 27/28 cm.

J21412

J21413

J57990

Obuv domáca pre pacientov  
s opuchom dolných končatín

veľkosť 1 2 3 4

veľkosť nohy 36/38 39/41 42/44 45/47

Iné POmôcKy
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Ortopedická pomôcka napomáhajúca správnemu vývoju bedrových kĺbov u dojčiat. 
Táto pomôcka zabezpečuje abdukciu pri luxácii. 

Veľkosť:  16, 18, 20, 22, 24 cm

Perinka abdukčná z polyetylénu

Ortopedická pomôcka vhodná na balenie dieťaťa, ktorá umožňuje správnu polohu 
dolných končatín, a tým zabezpečuje správny vývoj bedrových kĺbov dieťaťa. 

Veľkosť:  1, 2, 3, 4, 5

Plienka abdukčná – poštolka

Francúzska barla je zdravotnícka pomôcka určená na odľahčenie dolných konča-
tín pri chôdzi alebo v stoji. 

Francúzska barla
K22145

Iné POmôcKy
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Indikácie:
•  zápalové postihnutia semenníkov
•  hydrokéla
•  prevencia pri fyzickej námahe  

a športe

Funkcia: 
pomôcka odľahčuje semenníky pri 
zápaloch a športových aktivitách.

Záves na zlomeninu hornej končatiny

Suspenzor

Zdravotnícka pomôcka je určená na podopretie a čiastočne na fixáciu hornej 
končatiny pri zlomeninách alebo pooperačných stavoch. 

veľ. 7 J52712
veľ. 8 J52713
veľ. 9 J52714
veľ. 10 J52715

veľ. 1 J39798
veľ. 2 J39799
veľ. 3 J39800

veľkosť 1 2 3

dĺžka predlaktia/cm 28 - 35 35 - 40 40 - 47

veľkosť 4 5 6 7 8 9 10

dĺžka otvoru pre penis 52 52 55 55 55 65 75

dĺžka vrecka (mm) 125 130 135 140 145 165 180

Iné POmôcKy
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POznámKy



www.protetika.sk

Bánovce nad Bebravou
Výdajňa ZP
Hollého č.1247
957 01 Bánovce nad 
Bebravou
mob.: 0902 966 579

Banská Bystrica
Výdajňa ZP
NsP F.D.Roosevelta
Námestie arm. g. L. Svobodu
975 17 Banská Bystrica
mob.: 0902 966 562

Bratislava
Predajňa 
Bojnická 10
823 65 Bratislava
mob.: 0902 965 631 
  
Výdajňa ZP
Poliklinika Petržalka
Šustekova č.2
852 16 Bratislava
mob.: 0902 966 584 
 
Predajňa
Det. nemocnica Kramáre
Limbová 1
831 01 Bratislava
mob.: 0902 965 623 

Čadca 
Predajňa 
Mierová 1725 
022 01 Čadca
mob.: 0902 966 564

Galanta
Výdajňa ZP
Nemocnica s poliklinikou
Hodská 373/38
924 00 Galanta
mob.: 0902 966 572

Košice
Výdajňa ZP
FN s poliklinikou
Trieda SNP č.1
040 66 Košice
mob.: 0902 966 571

Levice
Výdajňa ZP
E.M. Šoltésovej 2214
934 01 Levice 
mob.: 0902 966 581

Liptovský Mikuláš
Predajňa 
Dom služieb
Námestie Mieru 1
031 23 Liptovský Mikuláš
mob.: 0902 966 561

Martin
Výdajňa ZP
Škultétyho 1
036 01 Martin
mob.: 0902 965 622

Nitra
Predajňa
Palárikova 8
949 01 Nitra
mob.: 0902 965 635

Nové Zámky
Výdajňa ZP
Nemocnica s poliklinikou
Slovenská 11
940 34 Nové Zámky
mob.: 0902 966 573

Piešťany
Výdajňa OPZP
Pod Párovcami 5159
921 01 Piešťany
mob.: 0902 966 578

Považská Bystrica
Výdajňa ZP
Nemocnica s poliklinikou
Nemocničná 986
017 01 Považská Bystrica
mob.: 0902 966 570   

Rimavská Sobota
Predajňa 
Dom služieb
Malohontská ul.
979 01 Rimavská Sobota 
mob.: 0902 966 565 

Rožňava
Výdajňa OPZP
NsP Svätej Barbory
048 83 Rožňava
mob.: 0902 966 575   

Senica
Výdajňa ZP
Poliklinika
Sotinská 1588
905 01 Senica
mob.: 0902 966 563   

Spišská Nová Ves
Predajňa 
Nemocnica s poliklinikou
Janského 1
052 01 Spišská Nová Ves
mob.: 0902 966 568  

Trebišov
Výdajňa ZP
Nemocnica s poliklinikou
SNP č. 1079/76
075 01 Trebišov
mob.: 0902 966 577 

Trenčín
Výdajňa ZP
NS Družba
Soblahovská 4
911 01 Trenčín
mob.: 0902 966 580

Trnava
Výdajňa OPZP
Starohájska 11
917 01 Trnava
mob.: 0902 965 630

Žilina
Výdajňa ZP
Nemocnica s poliklinikou
V. Spanyola 43
012 07 Žilina
mob.: 0902966574

Zlaté Moravce
Výdajňa ZP
Nemocnica s poliklinikou              
Bernolákova 24
953 00 Zlaté Moravce
mob.: 0902 966 569

Zoznam výdajní a predajní PROTETIKA, a.s.


