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Materiály použité při výrobě ZDRAVOTNÍCH pomůcek 		
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.

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.
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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.

LAMINO MATERIÁL

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

Materiály pro výrobu ortopedických vložek 		
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.

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.
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Límec fixační latexový		Kód ZP: 5003201
Popis:	Základem fixačního límce je anatomicky tvarovaný pás latexu, který je obalen bavlněným úpletem.
Zapínání fixačního límce je pomocí suchého zipu. Velikosti S a M mají výšku límce v přední části 8 cm,
velikosti L a XL mají výšku 10 cm.
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, poúrazové stavy, morbus Bechtěrev,
diskopatie.

Pás bederní neoprenový 	PA – 1	Kód ZP: 5003176
Popis:	Je zdravotnická pomůcka ve tvaru bederního pásu. Je zhotovena z prodyšného perforovaného neoprenu,
který je podšitý froté látkou s okraji ukončenými obšitím. Zapíná se na břišní stěně pomocí suchého zipu.
Výška zadního dílu pro velikost XXS/S je 24 cm a pro velikosti od S/M po XXL je 26,5 cm.
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.

EZ

U

D O P L AT K

B

Velikost
OBVOD KRKU (cm)
Výška límce (cm)

S
do 38
8

M
38 – 43
8

L
do 38
10

XL
38 – 43
10

Velikost
Obvod pasu (cm)

Rovnač zad	TYP II		

XXS/XS
66 – 78

S/M
78 – 94

L
94 – 102

XL
XXL
102 – 110 110 – 118

Pás bederní neoprenový s výztuží	PA – 2	Kód ZP: 5003177

Popis:	Základním materiálem bandáže je elastický popruh, který je našitý na krátký zádový popruh. Popruhy
jsou vedeny v podpaží a připínají se k zádovému popruhu pomocí suchých zipů.
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.

Popis:	Je zdravotnická pomůcka ve tvaru bederního pásu. Je zhotovena z prodyšného perforovaného neoprenu,
který je podšitý froté látkou s okraji ukončenými obšitím. Zapíná se na břišní stěně pomocí suchého zipu.
Pás je vyztužen čtyřmi vyjímatelnými ocelovými dlahami a tím je posílena fixační funkce pásu. Dlahy
jsou opatřeny plastovou vrstvou, která je chrání před rezivěním. Výška zadního dílu pro velikost XXS/S
je 24 cm a pro velikosti od S/M po XXL je 26,5 cm.
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.

B

EZ

Velikost
Šířka zad

1
35 – 44

2
45 – 55

3
56 – 65

Velikost
Obvod pasu (cm)

Bandáž klavikulární	TYP III	Kód ZP: 5010728

4

XXS/XS
66 – 78

S/M
78 – 94

L
94 – 102

Pás břišně bederní	PA – 24	Kód ZP: 5010727
Popis:	Pás břišně bederní PA-24 je zdravotní pomůcka návlekového typu bez fixačních prvků vyrobená
z elastického gumotextilního materiálu. Výška pásu je 26cm.
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
VÝŠKA POSTAVY (cm)
OBVOD PASU (cm)

Velikost
OBVOD PASU (cm)
ZADNÍ VÝŠKA PASU (cm)

S
128 – 134
56 – 59

M
140 – 152
58 – 63

L
158 – 164
64 – 69

XL
165 – 170
68 – 75

XXL
< 170
76 – 83

D O P L AT K

XL
XXL
102 – 110 110 – 118

Popis:	Základním materiálem bandáže jsou elastické popruhy, které jsou našité na široký zádový popruh
vyztužený dvěma dlahami. Popruhy jsou vedeny v podpaží, v průvleku v bederní oblasti se kříží a zapínají
se v břišní oblasti na suchý zip.
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.

XS
110 – 122
53 – 57

D O P L AT K

U

B

EZ

ORTÉZY TRUPU

U

LÍMCE A ROVNAČ ZAD

S
66 – 73
26

KATALOG ZDRAVOTNÍCH POMŮCEK

M
74 – 81
26

L
82 – 90
26

XL
91 – 102
26

XXL
103 – 114
26
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Popis:	Pás je zhotoven ze třech dílů elastického materiálu, které tvoří zadní díl a dva boční díly. Boční díly jsou
začištěny bavlněnou stuhou. Pás je olemován pružnou lemovkou. Zapínání pásu je na suchý zip. Výška
zadního dílu je 16 cm, vepředu po zapnutí má pás výšku cca 13 cm.
Funkce:	Mírná cirkulární komprese a opora bederní páteře.
Indikace:	Mírné bolesti bederní oblasti různého původu, eliminace bolesti páteře, selhání činnosti břišního svalstva.

Velikost
OBVOD PASU (cm)

Velikost
Obvod pasu (cm)

S
66 – 72

M
73 – 80

L
81 – 88

XL
89 – 96

XXl
97 – 114

XXXL
115 – 132

Popis:	Pás lumbosakrální s dlahami a gumovým tahem PA – 31 je zhotoven z elastického prodyšného materiálu
„Sohatex“ tl. 3 mm. Zadní část pásu vyztužují 4 pružné kovové dlahy, které jsou vsunuty do tunelu dlah.
Dlahy jsou opatřeny plastovou vrstvou, která je chrání před rezivěním. Pás je doplněn o elastický tah.
Zapínání pásu a elastického tahu je vepředu na břišní stěně pomocí suchých zipů. Pás je olemován
pružnou lemovkou. Výška pásu vzadu je 28 cm, vepředu 16 cm.
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
OBVOD PASU (cm)
ZADNÍ VÝŠKA PASU (cm)

S
66 – 72
26,5

M
72 – 80
26,5

L
80 – 90
26,5

XL
90 – 100
26,5

XXL
100 – 110
26,5

Pás lumbosakrální 	PA – 41	Kód ZP: 5003228
Popis:	Pás lumbosakrální s dlahami a pružným tahem vyššího střihu je zhotoven z elastického anatomicky
tvarovaného gumotextilního materiálu a elastických popruhů. Pás je vysoký – vzadu 28,5 cm, zasahuje
sakrální, bederní a hrudní páteř. Zadní část pásu vyztužují 4 pružné kovové dlahy, které jsou vsunuty
do tunelů dlah. Dlahy jsou opatřeny plastovou vrstvou, která je chrání před rezivěním. Pás je doplněn
o přední elastický tah. Zapínání pásu a elastického tahu je vpředu na břišní stěně pomocí suchých zipů.
Pás je olemován pružnou lemovkou. Výška pásu vzadu je 28,5 cm, vpředu 15,5 cm.
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.
S
65 – 72

M
73 – 80

L
81 – 88

XL
89 – 96

Pás lumbosakrální 	PA – 742

XXL
97 – 114

U

M
73 – 80

L
81 – 88

XL
89 – 96

kód ZP: 5003231

XXL
97 – 114

4
85 –105

5
95 – 110

EZ

XXXL
115-132

D O P L AT K

Pás břišní zdravotní	Typ II	Kód ZP: 5003189
Popis:	Pás břišní zdravotní typ II je zhotoven z elastického popruhu a textilního materiálu z bavlny. Zapínání
je na břišní stěně pomocí suchých zipů, které jsou našity na vyztuženém předním bavlněném díle. Výška
pásu vepředu a vzadu je 26 cm.
Funkce: Podpora statiky bederní páteře, opora přední břišní stěny, prevence bolesti páteře.
Indikace: B olesti bederní páteře, poruchy statodynamiky břišního a zádového svalstva.

Velikost
Obvod pasu (cm)

S
70 – 85

M
85 – 100

L
XL
100 – 115 110 – 130

Límec fixační
Ortéza
ramene
latexový
fixační	RA
Typ: AAAAA	Kód
– 1	Kód ZP: 5010730
0030108
Popis:	Ortéza je vyrobená z textilních laminovaných materiálů. Skládá se ze tří dílů - pásu, manžety a popruhu všechny v jednotné šířce 4,5 cm. Pás je vyztužený a zapíná se na suchý zip. Na pásu je nasazená manžeta,
kterou je možné přemístit na levou nebo pravou ruku. Zapíná se na rameni na suchý zip. Dlouhý
popruh je vyztužený, nasazuje se okolo krku, oba konce se provlečou pod pás a ovinou okolo předloktí.
Po umístění horní končetiny do pravého úhlu se zapnou a upevní suchým zipem s půlkroužky.
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.
Velikost
Obvod trupu pod prsY (cm)

S
60 – 80

M
80 – 100

L
100 – 120

EZ

D O P L AT K

Ortéza ramene fixační	RA – 2	Kód ZP: 5010729
Popis:	Ortéza je vyrobena z textilních bavlněných materiálů. Skládá se z pásu širokého cca 11cm, manžety
na rameno, manžety na předloktí a ramenního popruhu. Všechny součásti jsou našité na pás a po aplikaci
pomůcky se zapínají na suchý zip. Na ramenním popruhu je posuvný ramenní díl. Na pásu je našitý
popruh pro vložení a fixaci ruky.
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.
Velikost
Obvod trupu pod prsY (cm)

S/M
80 – 100

M/L
100 – 120

Ortéza je vyrobena zvlášť pro levou a pravou horní končetinu

KATALOG ZDRAVOTNÍCH POMŮCEK

EZ

B

B
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D O P L AT K

S
65 – 72

3
75 – 95

Ortéza je po nastavení manžety univerzální pro levou a pravou horní končetinu

Popis:	Pás je vyroben z elastického anatomicky tvarovaného úpletu a elastických popruhů. V dorzální
části je vyztužen čtyřmi kovovými pružnými dlahami, další dvě dlahy jsou umístěné na bocích pásu.
Na vyztužené zadní části pásu jsou umístěny zdvojené elastické tahy, které jsou vedeny přes poutka
a zvyšují účinnost pomůcky. Přední díly jsou vyztužené a doplněné popruhy na uchopení prsty. Zapínání
předních dílů i elastických tahů je na břišní stěně pomocí mikro - velkropásek.
Funkce:	Stabilizace a odlehčení lumbosakrální části páteře, fixace a podpora břišní stěny.
Indikace:	Lumbalgie, lordóza, spondylóza, diskopatie, spondylolistéza, spondylolýza, osteomalacie bez deformací,
pooperační a poúrazové stavy bederní páteře, myopatie.
Velikost
Obvod pasu (cm)

2
65 – 85

B

Velikost
Obvod pasu (cm)

1
55 – 75

B

Popis:	Pás je vyroben z prodyšných gumotextilních materiálů. V dorzální části je vyztužen čtyřmi kovovými
pružnými dlahami, které jsou zapracované v tunelech dlah. Na vyztužené zadní části jsou umístěné další
dva elastické popruhy ve tvaru písmene X, které zvyšují fixaci v bederní oblasti páteře. Přední díly jsou
doplněné o popruhy na uchopení prsty. Zapínání je na břišní stěně pomocí velkropásek.
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.

Pás lumbosakrální Sohatex	PA – 31	Kód ZP: 5003234

EZ

Pás bederní ženský		Kód ZP: 5003302

U

PA – 726 	Kód ZP: 5003175

U

Pás lumbosakrální	

ORTÉZY TRUPU I ORTÉZY RAMENE

D O P L AT K

U

ORTÉZY TRUPU

7

ZA – 1
Popis:	Bandáž zápěstí ZA – 1 je zdravotnická pomůcka, univerzální pro pravou a levou horní končetinu.
Je zhotovena z perforovaného neoprenu, který je podšitý froté látkou s okraji ukončenými obšitím.
Zapínání ortézy v oblasti zápěstí je na suchý zip.
Funkce:	Cirkulární stabilizace zápěstního kloubu.
Indikace:	Prevence přetížení zápěstí při sportu a opakované zátěži, instabilita zápěstí, syndrom karpálního tunelu.

Velikost
Obvod zápěStí (cm)

XS/S
13 – 17

M/L
17 – 21

XL/XXL
21 – 25

Bandáž zápěstí neoprenová

D O P L AT K

U

B

EZ

ZA – 2	Kód ZP: 5003274

Velikost
Obvod zápěStí (cm)

S
15 – 17

M
17 – 19

L
19 – 21

ZA – 3 	Kód ZP: 5003270

B

U
U

M
15,5 – 17,5

L
18 – 20

Ortéza zápěstí a palce s dlahou

Velikost
Obvod zápěStí (cm)

L
19 – 21

Bandáž je univerzální pro pravou a levou horní končetinu.

S
14– 16

M
16 – 18

L
18 – 20

XL
20 – 22

Ortéza je vyrobena pro pravou a levou horní končetinu samostatně.

Ortéza zápěstí Sohatex
Popis:	Ortéza zápěstí ZA – 31 je zdravotní pomůcka otevřeného typu, která fixuje zápěstní kloub. Je zhotovena
z prodyšného elastického materiálu „Sohatex“, v dlaňové části je vyztužena 1 tvarovanou dlahou
z Al slitiny. Zapínání ortézy je pomocí suchých zipů, které jsou doplněny pružnou páskou v oblasti
zápěstního kloubu. Délka ortézy je 21 cm. Vyhotovení je pravé anebo levé.
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
Obvod zápěStí (cm)

Velikost
Obvod zápěStí (cm)

M
17 – 19

L
19 – 21

Bandáž je vyrobena pro pravou a levou horní končetinu samostatně.

S
15 – 17

M
17 – 19

ZA – 25	Kód ZP: 5010726

EZ

D O P L AT K

ZA – 31	Kód ZP: 5003198

Popis:	Bandáž zápěstí je zdravotní pomůcka pro oblast zápěstí s kovovou výztuhou dlaňové strany zápěstí.
Bandáž je vyrobena pro levou a pravou horní končetinu samostatně. Je zhotovena z prodyšného
perforovaného neoprenu, který je podšitý froté látkou s okraji ukončenými obšitím. Zapínání ortézy
je pomocí suchých zipů.
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.
S
15 – 17

ZA – 22	Kód ZP: 5003297

Ortéza je vyrobena pro pravou a levou horní končetinu samostatně.

Velikost
Obvod zápěStí (cm)

M
17 – 19

D O P L AT K

XL
20,5 – 23

Popis:	Ortéza zápěstí a palce ZA - 725 je jednoduchá zdravotnická pomůcka bandážního typu zhotovená
z příjemného gumotextilního materiálu. V oblasti palce je vyztužená spirálovou dlahou. Zapíná
se na suchý zip. Po aplikaci neomezuje ruku při pohybu a psaní.
Funkce:	Stabilizace palcového a zápěstního kloubu.
Indikace:	Pooperační a posttraumatické stavy, revmatoidní artritida, syndrom karpálního tunelu.

S
15 – 17

EZ

B

B

8

S
13 – 15

Popis:	Bandáž zápěstí ZA – 3 je zdravotnická pomůcka s výztuhou pro radiální paprsek ruky, je univerzální pro
pravou i levou horní končetinu. Je zhotovena z prodyšného perforovaného neoprenu, který je podšitý
froté látkou s okraji ukončenými obšitím. Zapínání ortézy je pomocí suchých zipů.
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.

ZA – 4	Kód ZP: 5003300

D O P L AT K

Ortéza zápěstí a palce GUMOTEXTILNÍ

Velikost
Obvod zápěStí (cm)

Bandáž zápěstí neoprenová

EZ

Velikost: univerzální

Ortéza je vyrobena pro pravou a levou horní končetinu samostatně.

Popis:	Ortéza je vyrobena z gumotextilního materiálu v pravém anebo levém vyhotovení. Na palmární straně
ruky je vyztužena jednou tvarovanou dlahou, na boční části jednou dlahou s úhlem 20 ° pro palec
a z dorzální strany dvěma ohybnými planžetami. Zapínání ortézy je pomocí spon, přes které jsou
provlečeny pásky ukončené suchým zipem. Fixace palce je zesílená obepnutím a zapnutím úzké pásky
ukončené suchým zipem okolo palce. Délka ortézy z palmární (dlaňové) strany je cca 20,5 cm
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.

Bandáž zápěstí neoprenová

D O P L AT K

Popis:	Ortéza zápěstí a palce ZA-5 je jednoduchá ovinovací zdravotnická pomůcka bandážního typu zhotovená
z neoprenového materiálu. V oblasti zápěstí se zapíná na suchý zip.
Funkce:	Stabilizace palcového a zápěstního kloubu.
Indikace:	Poškození vaziva ruky, revmatoidní artritida, artróza.

Popis:	Bandáž zápěstí ZA – 2 je zdravotnická pomůcka univerzální pro pravou a levou horní končetinu.
Je zhotovena z prodyšného perforovaného neoprenu, který je podšitý froté látkou s okraji ukončenými
obšitím. Zapínání ortézy v oblasti zápěstí a palce je na suchý zip.
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.

Bandáž je univerzální pro pravou a levou horní končetinu.

EZ

ZA – 5	Kód ZP: 5010725

B

Bandáž je univerzální pro pravou a levou horní končetinu.

Ortéza zápěstí a palce

U

Bandáž zápěstí neoprenová

ORTÉZY ZÁPĚSTÍ

U

ORTÉZY ZÁPĚSTÍ

L
19 – 21

Ortéza je vyrobena pro pravou a levou horní končetinu samostatně.
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ORTÉZY ZÁPĚSTÍ
Ortéza zápěstí s dlahou a pelotou

kód ZP: 5003190

Popis:	
Ortéza zápěstí je zhotovena z elastického anatomicky tvarovaného úpletu. Na palmární straně je vyztužena
tvarovanou termoplastickou dlahou a na dorzální straně silikonovou pelotou. K fixaci ortézy slouží elastický
popruh s velkropáskou, který se upíná okolo zápěstí. Ortéza je zhotovena v pravém a levém provedení.
Funkce:	Fixace zápěstního kloubu, dlaně a distálního předloktí dlahou na palmární straně a silikonovou pelotou
na dorzální straně. Pomůcka je zhotovená z anatomicky tvarovaného úpletu. Ortéza je vyrobená v provedení
pro pravou a levou ruku.
Indikace:	tendinitida, instabilita zápěstí, syndrom karpálního tunelu, doléčení po fraktuře zápěstí, revmatoidní artritida

Popis:	Bandáž lokte LA – 2 je zdravotnická pomůcka univerzální pro pravou i levou horní končetinu.
Je zhotovena z prodyšného perforovaného neoprenu, který je podšitý froté látkou s okraji ukončenými
obšitím. Upínání pomůcky v distální části ramenní kosti, loketního kloubu, a v proximální části
předloktí je pomocí suchých zipů.
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
Obvod zápěStí (cm)

Velikost
Obvod LOKTE (cm)

D O P L AT K

M
16 – 18

L
18 – 20

XL
20 – 22

Ortéza zápěstí	

ZA – 51	Kód ZP: 5003195

M
27 – 29

L
29 – 31

Bandáž je univerzální pro pravou a levou horní končetinu.

Bandáž lokte neoprenová	LA – 5	Kód ZP: 5003187

Popis:	Ortéza je zhotovena z prodyšného laminovaného textilního materiálu. Z dlaňové strany je vyztužena
jednou pevnou tvarovanou dlahou. Ortéza je vyhotovena pro pravou a levou ruku. Zapínání ortézy
je pomocí stahovacích šňůrek a suchých zipů, které se upínají na palmární straně ruky. Díky tomu
se dá ortéza velmi dobře a přesně přizpůsobit končetině. Délka ortézy je 20 cm, vyrábí se ve velikosti
S, M, L, XL.
Funkce: Stabilizace zápěstního kloubu, dlaně a distálního předloktí dlahou na volární straně.
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.

Popis:	Bandáž lokte epikondylární neoprenová LA – 5 je zdravotnická pomůcka univerzální pro levou a pravou
horní končetinu. Ortéza je zhotovena z perforovaného neoprenu, který je podšitý froté látkou s okraji
ukončenými obšitím. Zapínání je pomocí suchého zipu. Bandáž je doplněna o 2 peloty, které se připevní
na vnitřní straně pomůcky, mimo bolestivé místo předloktí. Svou kompresí na předloketní svaly snižují
tah svalstva v místě jejich úponů.
Funkce:	Zmírnění bolestivého dráždění svalových úponů kompresí proximálního předloktí na radiálním anebo
ulnárním epikondyle humeru.
Indikace:	Konzervativní léčba radiální anebo ulnární epikondylitidy.

Velikost
Obvod zápěStí (cm)

Velikost
Obvod LOKTE (cm)

S
14 – 16

M
16 – 18

L
18 – 20

XL
20 – 23

Ortéza je vyrobena pro pravou a levou horní končetinu samostatně.

Ortéza zápěstí	

ZA – 52	Kód ZP: 5003194
Popis:	
Ortéza je zhotovena z prodyšného laminovaného textilního materiálu. Z dlaňové strany je vyztužena
jednou pevnou tvarovanou dlahou. Ortéza je vyhotovena pro pravou a levou ruku. Zapínání ortézy
je pomocí stahovacích šňůrek a suchých zipů, které se upínají na palmární straně ruky. Díky tomu
se dá ortéza velmi dobře a přesně přizpůsobit končetině. Délka ortézy je 12 cm, vyrábí se ve velikosti
S, M, L, XL.
Funkce:	Stabilizace zápěstního kloubu, dlaně a distálního předloktí dlahou na volární straně.
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.

XS/XL
22 – 35

Bandáž je univerzální pro pravou a levou horní končetinu.

Bandáž lokte a předloktí	LA - 21	Kód ZP: 5003261
Popis:	Bandáž lokte a předloktí LA – 21 je zdravotnická pomůcka návlekového typu, bez přidané regulace.
Je zhotovena z elastického textilního materiálu s příměsí bavlny. Je univerzální pro pravou i levou horní
končetinu. Délka bandáže je 26 cm.
Funkce:	
Mírná komprese loketního kloubu elastickým návlekem napomáhá resorpci edému a redukuje bolest.
Indikace: Prevence přetížení při fyzické zátěži a sportu, konzervativní léčba po mírných úrazech a edémech
revmatického a artrotického původu.

B

U

B

EZ

D O P L AT K

Velikost
Obvod zápěStí (cm)

S
14 – 16

M
16 – 18

L
18 – 20

XL
20 – 23

Ortéza je vyrobena pro pravou a levou horní končetinu samostatně.

10

S
25 – 27

Velikost
Obvod LOKTE (cm)

S
21 – 24

M
25 – 28

L
29 – 32

D O P L AT K

U

S
14 – 16

Ortéza je vyrobena pro pravou a levou horní končetinu samostatně.

EZ

Bandáž lokte neoprenová	LA – 2

U

B

EZ

ZA – 741

ORTÉZY LOKTE

XL
33 – 37

Bandáž je univerzální pro pravou a levou horní končetinu.
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ORTÉZY LOKTE
Páska epikondylární Sohatex	LA – 31	Kód ZP: 5003204
Popis:	Páska epikondylární LA – 31 je zdravotnická pomůcka pro zpevnění horní části předloktí. Má tvar pásu
s upínáním pomocí suchého zipu. Je doplněna 2 pelotami, které se individuálně upínají na vnitřní straně
pomůcky, mimo bolestivé místo předloktí. Svou kompresí na předloketní svalstvo snižuje tah svalů
v místě jejich úponů. Je zhotovena z prodyšného materiálu „Sohatex“. Ortéza je univerzální pro pravé
i levé předloktí.
Funkce:	Komprese proximálního předloktí na radiálním anebo ulnárním epikondylu humeru.
Indikace:	Konzervativní léčba radiální anebo ulnární epikodylitidy.

ORTÉZY KOLENE
Bandáž kolene neoprenová	KO – 1	Kód ZP: 5003180
Popis:	Bandáž kolene KO – 1 (infrapatelární páska) je zdravotnická pomůcka univerzální pro levou i pravou
dolní končetinu. Je zhotovena z prodyšného perforovaného neoprenu, který je podšitý froté látkou
s okraji ukončenými obšitím. V oblasti pately je odnímatelná pelota. Bandáž je po obvodu fixována
zpevňující páskou a v zadní části je vyměkčená. Zapínání kolenní bandáže je na suchý zip.
Funkce: Odlehčení tuberositas tibie při M. Osgood-Schlatter.
Indikace:	Léčba onemocnění M. Osgood-Schlatter.
Velikost
Obvod kolene (cm)

Velikost
Obvod LOKTE (cm)

S
25 – 27

M
27 – 29

L
29 – 31

XS/S
25 – 33

M/L
34 – 41

Bandáž je univerzální pro pravou a levou dolní končetinu.

XL
31 – 34

Bandáž je univerzální pro pravou a levou horní končetinu.

Bandáž kolene neoprenová	KO – 2	Kód ZP: 5003181

Velikost
Obvod kolene (cm)

S
29 – 33

M
33 – 37

L
37 – 41

XL
41 – 44

XXL
44 – 48

Bandáž je univerzální pro pravou a levou dolní končetinu.

EZ

B

Popis:	Ortéza je zdravotnická pomůcka určená na zpevnění a omezení pohybu loketního kloubu zhotovená
z prodyšného elastického 3D materiálu „Sohatex“. Je vyztužená 1 párem kloubových dlah, které jsou
vložené do tunelů pro dlahy. Jsou odepínatelné a umístěné na vnější straně pomůcky. Ortéza se zapíná
na suchý zip a je doplněná dvěma upínacími pásy.
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.

D O P L AT K

U

Ortéza lokte SOHATEX s dlahami	LA – 32	Kód ZP: 5010724

Popis:	Bandáž kolene KO – 2 je zdravotnická pomůcka univerzální pro levou i pravou dolní končetinu. Pomůcka
je zhotovena z prodyšného perforovaného neoprenu, který je podšitý froté látkou s okraji ukončenými
obšitím. V oblasti kolene je otvor pro patelu, zapínání bandáže je pomocí suchých zipů. Délka bandáže
vepředu je cca 30 cm.
Funkce:	Elastická stabilizace kolenního kloubu s možností regulace velkropáskou.
Indikace:	Chronické instability kolenního kloubu, doléčení po distorzích kolenního kloubu, stavy po operacích
kolenního kloubu.

Bandáž kolene neoprenová s výztuží	KO – 3	Kód ZP: 5003183
S
25 – 27

M
27 – 29

L
29 – 31

XL
31 – 33

Ortéza je univerzální pro pravou a levou horní končetinu.

Popis:	Ortéza lokte je zdravotnická pomůcka návlekového typu. Je anatomicky tvarována a použitý materiál
je prodyšný a vysoce elastický. Součástí ortézy jsou dvě silikonové peloty a pružný pás ukončený
suchým zipem. Po utažení zpevňujícího pásu se docílí snížení tahu svalů v místě jejich úponů. Ortéza
je univerzální pro pravou a levou horní končetinu. Materiálové složení: Polyamid 60 %, Elastan 40 %.
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
Obvod LOKTE (cm)

S
23 – 25

M
25 – 28

L
28 – 31

Ortéza je univerzální pro pravou a levou horní končetinu.

XL
31 – 33

XXL
33 – 36

XXXL
36 – 39

Velikost
Obvod kolene (cm)

S
29 – 33

M
33 – 37

L
37 – 41

XL
41 – 44

EZ

B

Ortéza lokte se silikonovými pelotami a pružným pásem	LA – 41	Kód ZP: 5003203

Popis:	Bandáž kolene KO – 3 je zdravotnická pomůcka univerzální pro levou i pravou dolní končetinu. Je zhotovena
z prodyšného perforovaného neoprenu, který je podšitý froté látkou s okraji ukončenými obšitím. V oblasti
pately je otvor a z laterální a mediální strany jsou nasazeny dvouosé kovové dlahy. Bandáž je na stehenní
a lýtkové části fixována dvěma zpevňujícími pásy, ukončenými suchými zipy. Délka bandáže vepředu je cca
37 cm.
Funkce:	Stabilizace kolene v bočním směru, zpevněna bočními dvouosými dlahami, které umožňují plynulou flexi
kolenního kloubu.
Indikace: 	Instabilita kolenního kloubu v bočním směru, stavy po poškozeních kolaterálních a krížových vazů,
středně těžké distorze a doléčení
D O P L AT K

U

Velikost
Obvod LOKTE (cm)

Bandáž je univerzální pro pravou a levou dolní končetinu.

Bandáž kolene neoprenová s výztuží	KO – 4	Kód ZP: 5003186
Popis:	Bandáž kolene KO – 4 je zdravotnická pomůcka otevřeného typu, univerzální pro pravou i levou dolní
končetinu. Je zhotovena z prodyšného perforovaného neoprenu, který je podšitý froté látkou s okraji
ukončenými obšitím. V oblasti kolene je vyztužena dvěma pelotami, které stabilizují patelu. Z laterální
a mediální strany jsou nasazeny dvouosé, nastavitelné kovové (Al) dlahy. Dále je na stehenní a lýtkové
části fixována dvěma zpevňujícími pásy s ukončením na suché zipy. Délka bandáže vepředu je 37 cm.
Funkce:	Stabilizace kolenního kloubu pomocí bočních dvouosých dlah a pately pomocí silikonových pelot.
Indikace:	Instabilita kolenního kloubu při hypermobilitě a při lézích postranních vazů, instabilita patelly, doléčení
po operacích, luxacích a distorzích kolenného kloubu a patelly, traumatické a degenerativní deformity
kolene.
S
29 – 33

M
33 – 37

L
37 – 41

XL
41 – 44

XXL
44 – 48

EZ

B

Velikost
Obvod kolene (cm)

D O P L AT K

U

D O P L AT K

U

B

EZ

Bandáž je univerzální pro pravou a levou dolní končetinu.
12
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Gumotextilní ortéza kolene	KO – 21	Kód ZP: 5003173
Popis:	Ortéza kolena KO – 21 je zdravotnická pomůcka návlekového typu, univerzální pro levou a pravou dolní
končetinu. Je zhotovena z prodyšného gumotextilního materiálu s podílem bavlny. V oblasti kolene
je vyztužena kolenní pelotou, která stabilizuje kolenní kloub. Na laterální a mediální straně jsou všity
pružinové dlahy. Bandáž je na stehenní části fixována jednou zpevňující páskou. Délka ortézy vepředu
je cca 30 cm.
Funkce:	Stabilizace kolenního kloubu a pately, zesílená upínacím pásem. Páska opatřena suchým zipem umožňuje
regulaci při aktivním pohybu, boční pružinové dlahy napomáhají stabilizaci v mediolaterálním směru.
Indikace:	Mírné distorze a distenze lig.aparátu, stavy po kontuzích, konzervativní léčba po úrazech měkkého
kolene, lehké instability kolenního kloubu a pately u hypermobilních.

EZ

U

L
39 – 43

XL
44 – 48

Velikost
Obvod kolene (cm)

M
33 – 37

L
37 – 41

XL
41 – 44

XXL
44 – 48

Ortéza je univerzální pro pravou a levou dolní končetinu.

Ortéza kolene SOHATEX s pelotami a dvouosými dlahami	KO – 31	Kód ZP: 5003206
Popis:	Ortéza kolene KO – 31 je zdravotní pomůcka univerzální pro pravou i levou dolní končetinu. Dobře
fixuje kolenní kloub, stehno a předkolení. Oblast pately je chráněna silikonovou pelotou s otvorem
pro patelu. Ortéza má po stranách dvouosé (Al) dlahy, které jsou umístěny v tunelech ortézy. Pro
stabilnější upevnění ortézy slouží dva zpevňující pružné pásy ukončené suchými zipy. Ortéza
je zhotovena z prodyšného elastického materiálu „Sohatex“ tl. 3 mm, který zvyšuje komfort a pohodlí
nošení. Délka ortézy je 37 cm.
Funkce:	Cirkulární komprese kolenního kloubu s fixací dvouosých dlah po stranách.
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.

Ortéza kolene se sil. pelotou a pružinovými dlahami	KO – 41	Kód ZP: 5003207
Popis:	Ortéza kolene KO-41 je zdrav. pomůcka návlekového typu univerzální pro pravou i levou dolní končetinu.
Fixuje kolenní kloub, stehno a předkolení. Oblast pately je chráněna všitou silikonovou pelotou s otvorem
pro kol. kloub. Ortéza má po stranách pružinové dlahy, které pomáhají ke stabilizaci kolenního kloubu.
Je anat. tvarována, a je vyrobena z prodyšného a vysoce elastického úpletu. Stabilita ortézy je zajištěna
protiskluzovými silikonovými páskami. Materiálové složení: Polyamid 60 %, Elastan 40 %. Délka ortézy
je cca 34cm.
Funkce:	Stabilizace pately sil. pelotou kruhového tvaru, odlehčení patelární šlachy. Boční pružinové dlahy
napomáhají stabilizaci v mediolaterálním směru. Protiskluzové silikonové pásky pro správné držení.
Indikace:	M. Osgood-Schlatter, patelární tendinopatie.

U

B

B

EZ

D O P L AT K

Velikost
Obvod kolene (cm)

S
29 – 33

M
33 – 37

L
37 – 41

XL
41 – 44

XXL
44 – 48

Ortéza je univerzální pro pravou a levou dolní končetinu.

Velikost
Obvod kolene (cm)

XS
27 – 30

S
30 – 33

M
33 – 36

L
36 – 39

XL
39 – 42

XXL
42 – 45

Popis:	Ortéza kolene KO – 32 je zdravotnická pomůcka otevřeného typu, zhotovena z prodyšného materiálu
SOHATEX. Je univerzální pro pravou i levou dolní končetinu. Fixuje kolenní kloub, stehno a předkolení. Ortéza
má po stranách dvouosé dlahy, které umožňují plynulou flexi kolenního kloubu. Oblast kolenního otvoru
je vyztužena dvěma tvarovanými silikonovými pelotami. Ke stabilnějšímu upevnění ortézy na končetině
slouží dva zpevňující pásy ukončené suchými zipy. Délka ortézy v každé velikosti vepředu je 38,5 cm.
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.

XXXL
45 – 48

Ortéza kolene rigidní 0 °

0 °	Kód ZP: 5003214

Popis:	Ortéza rigidní 0 ° je univerzální pro levou i pravou dolní končetinu a je zhotovena z textilního laminovaného
materiálu (PAD/PU/ba). Ortéza je vyztužená dvěma bočními a jednou zadní kovovou dlahou z Al slitiny.
Pomůcka se skládá ze tří rozepínatelných částí a může se nastavit pomocí pásů ukončených suchými zipy
podle obvodu stehna a lýtka dolní končetiny pacienta. Je univerzální pro obvod kolene od 29 cm do 48 cm.
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.

U

EZ

B

B

D O P L AT K

Velikost
Obvod kolene (cm)

S
29 – 33

M
33 – 37

L
37 – 41

Ortéza je univerzální pro pravou a levou dolní končetinu.

D O P L AT K

Ortéza je univerzální pro pravou a levou dolní končetinu.

Ortéza kolene SOHATEX s pelotou a dlahami	KO – 32	Kód ZP: 5003211

14

S
29 – 33

U

M
34 – 38

D O P L AT K

XL
41 – 44

XXL
44 – 48

Velikost
Obvod KOLENE (cm)
Obvod stehna (cm)
VÝŠKA POSTAVY (cm)

S
M
29 – 48
29 – 48
50
60
160 – 175 175 – 185

D O P L AT K

U

S
29 – 33

Ortéza je univerzální pro pravou a levou dolní končetinu.

EZ

Popis:	Ortéza kolene s aretací pohybu KO – 34, je zdravotní pomůcka univerzální pro pravou i levou dolní
končetinu. Je zhotovena z prodyšného materiálu SOHATEX zvyšující komfort nošení. Ortéza stabilizuje
kolenní kloub pomocí dvouosých kovových dlah se zámky, s možností nastavení rozsahu pohybu
kolenního kloubu ve stupních 0 °, 15 °, 30 °, 60 ° a 90 °. Ortéza se zapíná pomocí pásů ukončených
suchými zipy. Délka ortézy je v přední části 43 cm.
Indikace: 	Funkční léčba poškození mediálního a laterálního vazu, stabilizace kolenního kloubu po úrazech a operacích,
prevence při sportovních aktivitách.

D O P L AT K

Velikost
Obvod kolene (cm)

EZ

Ortéza kolene SOHATEX s aretací pohybu	KO – 34	Kód ZP: 5003210

B

B

EZ

ORTÉZY KOLENE

U

ORTÉZY KOLENE

Ortéza je univerzální pro pravou a levou dolní končetinu.

KATALOG ZDRAVOTNÍCH POMŮCEK

15

Ortéza kolene rigidní 20 °

20 °	Kód ZP: 5003212
Popis:	Ortéza rigidní 20 ° je univerzální pro levou i pravou dolní končetinu a je zhotovena z textilního
laminovaného materiálu (PAD/PU/ba). Ortéza je vyztužena dvěma bočními a jednou zadní dlahou
z Al slitiny. Pomůcka se skládá ze tří rozepínatelných částí a může se nastavit pomocí pásů ukončených
suchými zipy podle obvodu stehna a lýtka dolní končetiny pacienta. Délka ortézy je 60 cm.
Funkce:	Fixace kolenního kloubu v 20 ° poloze.
Indikace:	Konzervativní léčba akutních těžších poranění předního křížového vazu, pooperační stabilizace
kolenního kloubu po úrazech a operacích.

Bandáž kotníku neoprenová

ČL – 1	Kód ZP: 5003178

Popis:	Bandáž kotníku ČL – 1 je zdravotnická pomůcka k lehké fixaci předkolení, hlezenního kloubu a chodidla.
Je zhotovena z perforovaného neoprenu, který je podšitý froté látkou s okraji ukončenými obšitím.
Zapínání bandáže v hlezenní oblasti je pomocí suchých zipů. Bandáž je univerzální pro pravou i levou
dolní končetinu.
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.

EZ

U

D O P L AT K

B

B

EZ

ORTÉZY KOTNÍKU

Velikost
Obvod kolene (cm)

S
29 – 33

M
33 – 37

L
37 – 41

Ortéza je univerzální pro pravou a levou dolní končetinu.

XL
41 – 44

Velikost
Obvod kotníku (cm)

XS/S
18 – 24

M/L
24 – 30

D O P L AT K

U

ORTÉZY KOLENE

XL
30 – 34

Bandáž je univerzální pro pravou a levou dolní končetinu.

Bandáž kotníku neoprenová

ČL – 2	Kód ZP: 5003179

Popis:	Bandáž kotníku ČL – 2 je zdrav. pomůcka k lehké fixaci v oblasti předkolení, hlezenního kloubu a chodidla.
Je zhotovena z perf. neoprenu podšitého froté látkou s okraji ukončenými obšitím. Zapínání bandáže
v hlezenní oblasti je popruhem s osmičkovým tahem a suchým zipem. Univerzální pro pravou i levou dolní
končetinu.
Funkce:	Stabilizace hlezenního kloubu se zvýšeným účinkem pomocí pelot. Pružný popruh osmičkovým tahem
posiluje efekt stabilizace.
Indikace:	Distorze a distenze hlezenního kloubu, tendosynovitida extenzorů a flexorů, stavy po úrazech
a operacích Achillové šlachy, artróza a artritida hlezenního kloubu, chronické instability kotníku,
doléčení po zlomeninách distálního konce předkolení.

Velikost
Obvod kotníku (cm)

XS/S
18 – 24

M/L
24 – 30

D O P L AT K

U

B

EZ

XL
30 – 34

Bandáž je univerzální pro pravou a levou dolní končetinu.

Ortéza hlezna

ČL – 5

Popis:	Ortéza hlezna ČL – 5 je jednoduchá ortopedická pomůcka návlekového typu, univerzální pro pravou
i levou dolní končetinu. Pomůcka je vyrobená z perforovaného neoprenu, který je podšitý froté látkou
s okraji ukončenými obšitím.
Funkce:	Mírná elastická stabilizace hlezenního kloubu.
Indikace:	Funkční léčba po distorzích hlezenního kloubu, poškození vazového aparátu hlezenního kloubu a pouzdra,
stabilizace hlezenního kloubu při zvýšené fyzické zátěži.

Velikost
Obvod kotníku (cm)

S
21 – 24

M
24 – 27

L
27 – 30

XL
30 – 34

XXL
44 – 48

Ortéza je univerzální pro pravou a levou dolní končetinu.
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ORTÉZY KOTNÍKU
Bandáž kotníku gumotextilní	

ČL – 22

Ort. vložky pro podélně a příčně ploché nohy (PPN)		BASIC

Popis:	Bandáž kotníku ČL-22 je ortéza otevřeného typu zhotovena z elastického gumotextilního materiálu
s osmičkovým tahem. Pro fixaci ortézy na kotníku je zdravotnická pomůcka doplněna o suchý zip. Textilní
část bandáže je univerzální pro levou a pravou dolní končetinu.
Funkce:	Mírná stabilizace kotníku pomocí elastického osmičkového popruhu.
Indikace:	Lehké distorze, distenze a přetížení hlezenního kloubu, mírné instability kotníku, vhodné jako prevence
přetížení kotníku při sportu a jiném zatěžování.

Velikost
Obvod kotníku (cm)

S
21 – 24

M
24 – 27

L
27 – 30

XL
30 – 34

Velikost DĚTSKÉ (cm/ fr.číslování)

ČL – 31	Kód ZP: 5003225

14,5/21 - 22,5/34

Ortopedické vložky pro podélně ploché nohy		

Popis:	Ortéza kotníku ČL-31 návlekového typu je zhotovena z prodyšného elastického materiálu „Sohatex“.
Je opatřena párem silikonových pelot, které chrání hlezenní kloub. Pro lepší fixaci ortézy na hlezně,
je ortéza doplněna o pružný pásek, se zapínáním na suchý zip. Vyhotovení je pravé a levé.
Funkce:	Cirkulární stabilizace, komprese hlezenního kloubu a nártu zesílená osmičkovým tahem, mechanická
ochrana vnějšího i vnitřního hlezenního kloubu bočními silikonovými pelotami.
Indikace:	Konzervativní léčba po úrazech a operacích, (distorse, distense, parciální ruptury lig.aparátu), prevence
otoků po přetížení a úrazech měkkých struktur, chronická instabilita.

Materiál: Přírodní useň.
Popis:	Ortopedické vložky se skládají ze stélky (kůže), podélné peloty a nosné části. Pelota je umístěná mezi
vrstvou stélky a nosnou částí v oblasti podélné klenby. Podélná pelota podepírá podélnou klenbu.
Všechny komponenty jsou vzájemně fixovány lepením. Přírodní useň dobře absorbuje pot.
Funkce:	Vložky slouží jako podpora snížené podélné klenby chodidla. Aktivují svalstvo k nápravě vzniklé
deformace. Vložky udržují nohu ve správném anatomickém postavení.
Indikace:	Podélné plochonoží (Pedes plani).

Velikost
Obvod kotníku (cm)

Velikost DĚTSKÉ (cm/ fr.číslování)

BASIC

D O P L AT K

U

B

EZ

Materiál: Přírodní useň.
Popis:	Ortopedické vložky se skládají ze stélky (kůže), kombinované peloty a nosné části. Pelota je umístěná
mezi vrstvou stélky a nosnou částí v oblasti podélné a příčné klenby. Kombinovaná pelota podepírá
příčnou i podélnou klenbu. Všechny komponenty jsou vzájemně fixovány lepením. Přírodní useň dobře
absorbuje pot.
Funkce:	Vložky slouží jako podpora snížené podélné a příčné klenby chodidla. Aktivují svalstvo k nápravě vzniklé
deformace. Vložky udržují nohu ve správném anatomickém postavení.
Indikace:	Podélné plochonoží (Pedes plani), příčné plochonoží (Pedes transversoplani), valgózní anebo varózní
postavení paty.

XXL
44 – 48

Bandáž je univerzální pro pravou a levou dolní končetinu.

Ortéza kotníku Sohatex	

ORTOPEDICKÉ VLOŽKY DěTSKÉ

S
21 – 24

M
24 – 27

L
27 – 30

XL
30 – 34

15/22

16/24

17/25

18/27

19/29

20/30

21/32

Ortéza je vyrobena pro pravou a levou dolní končetinu samostatně.

Ortéza kotníku

ČL – 41	Kód ZP: 5003217
Popis:	Ortéza hlezna ČL – 41 je zdravotnická pomůcka, univerzální pro pravou i levou dolní končetinu. Silikonové
peloty chrání vnější a vnitřní stranu kloubu a pomáhají ke snížení otoků. Součástí ortézy je osmičkový
pružný tah se suchým zipem, který je překřížen přes nárt chodidla a celkově ortézu fixuje. Střih ortézy
je anatomicky tvarován, materiál je prodyšný a vysoce elastický. Materiálové složení: Polyamid 60 %,
Elastan 40 %.
Funkce: 	Cirkulární stabilizace, komprese hlezenního kloubu zesílená osmičkovým tahem, mechanická ochrana
vnějšího a vnitřního hlezna bočními silikonovými pelotami.
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.

Materiál: Multiform.
Popis:	Ortopedické vložky se skládají ze stélky (Multiform), kombinované peloty a nosné části. Pelota
je umístěná mezi vrstvou stélky a nosnou částí v oblasti podélné a příčné klenby. Kombinovaná pelota
podepírá příčnou i podélnou klenbu. Všechny komponenty jsou vzájemně fixovány lepením. Syntetický
pěnový materiál Multiform pomáhá k odpružení nárazů vznikajících při chůzi po tvrdých površích.
Funkce:	Vložky slouží jako podpora snížené podélné a příčné klenby chodidla. Aktivují svalstvo k nápravě vzniklé
deformace. Vložky udržují nohu ve správném anatomickém postavení.
Indikace:	Podélné plochonoží (Pedes plani), příčné plochonoží (Pedes transversoplani), valgózní anebo varózní
postavení paty.

Velikost
Obvod kotníku (cm)

Velikost DĚTSKÉ (cm/ fr.číslování)

D O P L AT K

U

B

EZ

Ort. vložky pro podélně a příčně ploché nohy (PPN)		BASIC

S
19 – 21

M
21 – 23

L
23 – 25

XL
25 – 27

XXL
27 – 30

14,5/21 - 22,5/34

Bandáž je univerzální pro pravou a levou dolní končetinu.
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ORTOPEDICKÉ VLOŽKY DěTSKÉ
Ortopedické vložky pro podélně ploché nohy		BASIC

Ort. vložky pro podélně a příčně ploché nohy (PPN)		

Materiál: Multiform.
Popis:	Ortopedické vložky se skládají ze stélky (multiform), podélné peloty a nosné části. Pelota je umístěná
mezi vrstvou stélky a nosnou částí v oblasti podélné klenby. Podélná pelota podepírá podélnou klenbu.
Všechny komponenty jsou vzájemně fixovány lepením. Syntetický pěnový materiál multiform pomáhá
k odpružení nárazů vznikajících při chůzi po tvrdých površích.
Funkce:	Vložky slouží jako podpora snížené podélné klenby chodidla. Aktivují svalstvo k nápravě vzniklé
deformace. Vložky udržují nohu ve správném anatomickém postavení.
Indikace:	Podélné plochonoží (Pedes plani).
Velikost DĚTSKÉ (cm/ fr.číslování)

15/22

16/24

17/25

18/27

19/29

ORTOPEDICKÉ VLOŽKY

20/30

21/32

basic

Materiál: Přírodní useň anebo Multiform.
Popis:	Ortopedické vložky se skládají ze stélky (kůže, Multiform), kombinované peloty a nosné části. Pelota
je umístěná mezi vrstvou stélky a nosnou částí v oblasti podélné a příčné klenby. Kombinovaná pelota
podepírá příčnou i podélnou klenbu. Všechny komponenty jsou vzájemně fixovány lepením. Přírodní
useň dobře absorbuje pot. Syntetický pěnový materiál Multiform zase pomáhá k odpružení nárazů
vznikajících při chůzi po tvrdých površích.
Funkce:	Vložky slouží jako podpora snížené podélné a příčné klenby chodidla. Aktivují svalstvo k nápravě vzniklé
deformace. Vložky udržují nohu ve správném anatomickém postavení.
Indikace:	Podélné plochonoží (Pedes plani), příčné plochonoží (Pedes transversoplani), valgózní anebo varózní
postavení paty.

Velikost DÁmSKÉ (cm/ fr.číslování)
Velikost PÁNSKÉ (cm/ fr.číslování)

23/35 – 26,5/40
27/41 – 31/47

Ortopedické vložky pro příčně plochou nohu		

basic

Materiál: Přírodní useň anebo Multiform.
Popis:	Ortopedické vložky se skládají ze stélky (kůže, Multiform), srdíčka a nosné části. Srdíčko je umístěno mezi
vrstvou stélky nosnou částí asi ve dvou třetinách vložky pod diafýzami metatarzálních kostí. Všechny
komponenty jsou vzájemně fixovány lepením. Přírodní useň dobře absorbuje pot. Syntetický pěnový
materiál Multiform zase pomáhá k odpružení nárazů vznikajících při chůzi po tvrdých površích.
Funkce:	Vložky slouží jako podpora snížené příčné klenby chodidla. Aktivují svalstvo k nápravě vzniklé deformace.
Vložky udržují nohu ve správném anatomickém postavení.
Indikace:	Příčné plochonoží (Pedes transversoplani).

Velikost DÁmSKÉ (cm/ fr.číslování)
Velikost PÁNSKÉ (cm/ fr.číslování)

23/35
27/41

24/37
28/42

25/38
29/43

26/39
30/45

31/47

Ortopedické vložky pro podélně ploché nohy		

basic

Materiál: Přírodní useň anebo Multiform.
Popis:	Ortopedické vložky se skládají ze stélky (kůže, multiform), podélné peloty a nosné části. Pelota
je umístěná mezi vrstvou stélky a nosnou částí v oblasti podélné klenby. Podélná pelota podepírá
podélnou klenbu. Všechny komponenty jsou vzájemně fixovány lepením. Přírodní useň dobře absorbuje
pot. Syntetický pěnový materiál multiform zase pomáhá k odpružení nárazů vznikajících při chůzi
po tvrdých površích.
Funkce:	Vložky slouží jako podpora snížené podélné klenby chodidla. Aktivují svalstvo k nápravě vzniklé
deformace. Vložky udržují nohu ve správném anatomickém postavení.
Indikace:	Podélné plochonoží (Pedes plani).

Velikost DÁmSKÉ (cm/ fr.číslování)
Velikost PÁNSKÉ (cm/ fr.číslování)
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23/35
27/41

24/37
28/42

25/38
29/43

26/39
30/45

31/47
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ORTOPEDICKÉ VLOŽKY
typ T1

premium

Záhlavník

Materiál: Přírodní useň.
Popis:	Vložky jsou relaxační a preventivní pomůckou podporující oslabenou podélnou i příčnou klenbu nohy.
Vyměkčený otvor v patní oblasti zmírňuje bolesti při různých defektech paty, např. patní ostruhy. Pěnový
materiál mezistélky pomáhá odpružení a absorbuje tlaky nejvíce zatížených bodů chodidla a ¾ plastová
pelota udržuje nohu ve správném postavení. Všechny komponenty jsou vzájemně fixovány lepením.
Přírodní useň absorbuje pot a syntetický, pěnový materiál pomáhá odpružit nežádoucí nárazy vznikající
při chůzi po tvrdých površích.
Funkce:	Vložky slouží jako podpora snížené podélné a příčné klenby chodidla. Aktivují svalstvo k nápravě vzniklé
deformace. Vložky udržují nohu ve správném anatomickém postavení.
Indikace:	Podélné plochonoží (Pedes plani), Příčné plochonoží (Pedes transversoplani), Patová ostruha (Calcar
calcanei), Valgózní anebo varózní postavení paty.

23,5/36
27/41

Ortopedické vložky s plastovou pelotou

24/37
28/42

25/38
29/43

typ T2

26/39
29,5/44

26,5/40
30/45

–
30,5/46

premium

Materiál: Přírodní useň.
Popis:	Vložky jsou relaxační a preventivní pomůckou podporující oslabenou klenbu nohy v podélném a příčném
profilu. Pěnový materiál mezi stélky pomáhá k odpružení a absorpci tlaku nejvíce zatěžovaných bodů
chodidla a kombinovaná pelota podepírá podélnou a příčnou klenbu. Všechny komponenty jsou
vzájemně fixovány lepením. Přírodní useň absorbuje pot a syntetický, pěnový materiál pomáhá odpružit
nežádoucí nárazy vznikající při chůzi po tvrdých površích.
Funkce:	Vložky slouží jako podpora snížené podélné a příčné klenby chodidla. Aktivují svalstvo k nápravě vzniklé
deformace.
Indikace: Podélné plochonoží (Pedes plani), Přičné plochonoží (Pedes transversoplani).

Velikost Dámské (cm/ fr.číslování)
Velikost pánské (cm/ fr.číslování)

24/37
28/42

25/38
29/43

26/39
29,5/44

26,5/40
30/45

–
30,5/46

Polštář zdravotní	
Popis:	Polštář zdravotní 922 má tvar obdélníku, je zhotoven ze 100% bavlněného materiálu a naplněn
polypropylénovým granulátem ve tvaru kuliček.
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

Polohovací polštář

924	Kód ZP: 5011320

Popis:	Polohovací polštář 924 je zhotoven ze 100% bavlněného materiálu a naplněn polypropylénovým
granulátem. Svým tvarem je vhodný zejména pro polohování horních a dolních končetin.
Funkce:	Polohování horních a dolních končetin.
Indikace:	Pooperační a poúrazové stavy, dekubity.
Rozměr: 58 x 29 cm

Pružná pěna mezistélky
zabezpečuje komfort při chůzi
po tvrdém povrchu
EZ

Rektální polštář na ležení	
Latexové
patní
vyměkčení
zmírňuje
bolesti paty

Pravá kůže
odolný povrch,
saje vlhkost

927	Kód ZP: 5011323

EZ

B

Ortopedické vložky Premium

D O P L AT K

Popis:	Polštář rektální velký „V“ 927 je zhotoven ze 100 % bavlněného materiálu a naplněn polypropylénovým
granulátem ve tvaru kuliček. Do „V“ formovaný díl dovoluje použít láhev na moč. Tento polštář je možno
kombinovat s polštářem pod nohy 931.
Indikace:	Je vhodný pro pacienty, kteří jsou odkázaní částečně anebo úplně na lůžko.
Rozměr: 60 × 65 cm

Latexové srdíčko
podepírá příčnou
klenbu
22

922

B

Třívrstvá plastová pelota
podepírá podélnou klenbu
a udržuje nohu ve správném
postavení

23,5/36
27/41

Popis:	Záhlavník 921 má tvar půlkruhu. Je zhotoven ze 100 % bavlněného materiálu, a naplněn
polypropylénovým granulátem ve tvaru kuliček.
Funkce:	Opora hlavy a krční páteře při chronických bolestech a zlepšení podmínek při spaní.
Indikace:	Bolesti hlavy a krční páteře.
Rozměr: 40 × 75 cm

U

Velikost Dámské (cm/ fr.číslování)
Velikost pánské (cm/ fr.číslování)

921

KATALOG ZDRAVOTNÍCH POMŮCEK

D O P L AT K

U

Ortopedické vložky s plastovou pelotou

Antidekubitní a polohovací pomůcky

23

928	Kód ZP: 5011324
Popis:	Rektální polštář na sezení 928 je zhotoven ze 100% bavlněného materiálu a naplněn polypropylénovým
granulátem.
Funkce:	Odlehčení rektální oblasti při sezení.
Indikace:	Stavy po operacích rekta, hemoroidy.
Rozměr: 40 x 42 cm

Popis:

Podložka do invalidního vozíku je vyrobena ze 100% bavlny a je plněná polypropylénovým granulátem.
V horní části podložky jsou popruhy usnadňující připevnění podložky na opěradlo invalidního
vozíku nebo židle.
Funkce: Podložka je vhodná pro pacienty ošetřované vsedě. Používá se do invalidních vozíků nebo na židli.
Rozměr: 45x76cm
Výplň: polypropylénový granulát
Potah: 100% bavlna

EZ

U

D O P L AT K

Polštář

945	Kód ZP: 5011318

B

B

EZ

Podložka do invalidního vozíku

934
Popis:	Polštář 934 je zhotoven ze 100 % bavlněného materiálu a naplněn polypropylénovým granulátem
ve tvaru kuliček.
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

Polohovací válec	

946

B

938	Kód ZP: 5011322
Popis:	Pomůcka je vyrobena ze 100 % bavlněné látky a je naplněna polypropylénovým granulátem ve tvaru kuliček.
Funkce: Pomůcka je vhodná k odlehčení rektální oblasti při sezení.
Rozměr: 40 × 40 cm

D O P L AT K

Cervikální polštář Pillow Pharma Form
Popis:	Anatomická podložka PILLOW PHARMA FORM poskytuje všechny potřebné podmínky k zabezpečení
osvěžujícího spánku. Je vyrobena z hypoalergenní viskoelastické paměťové pěny nové generace.
Anatomický tvar podložky se přizpůsobí tvaru krku a hlavy. Elasticita pěny umožňuje rozložit tlak
hlavy rovnoměrně po celé šíři kontaktní plochy. Vytváří se tak snížení tlaku na krční páteř. Paměťová
pěna si zapamatuje tvar hlavy, a tím snižuje protitlak a ulehčuje cirkulaci krve. Speciální povlak
STOP ACAR je vyroben z ultramoderního, antialergického, antimikrobiálního a antiroztočového
materiálu. Podložka by měla být chráněna před světlem.
Indikace: Bolesti páteře a krční páteře, artróza krční páteře, poúrazové bolesti a stavy, prevence.
Rozměr: 30 × 50 cm

D O P L AT K

U

B

EZ

Kód ZP: 5011321

Popis:	Polohovací válec 946 je vyroben z barevné tkaniny ze 100 % bavlny a naplněn polypropylénovým
granulátem ve tvaru kuliček. Pomůcka se může pomocí pružné pásky uchytit o držadla anebo opěradlo
invalidního vozíku.
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

EZ

rektální PolštáŘ	

D O P L AT K

U

Rektální polštář na sezení	

Antidekubitní a polohovací pomůcky

U

Antidekubitní a polohovací pomůcky

Podsedák do invalidního vozíku

944	Kód ZP: 5011319
Popis:	Podsedák do invalidního vozíku 944 je vyroben z barevného bavlněného potahu ze 100 % bavlny
a naplněn polypropylénovým granulátem ve tvaru kuliček. Podsedák se používá na invalidní vozík anebo
na židli ke zvýšení komfortu sezení.
Funkce:	Podsedák má antidekubitní funkci a je vhodný pro pacienty, kteří jsou ošetřováni převážně vsedě.
Rozměr: 45 × 40 cm

24

D O P L AT K

U

B

EZ

KATALOG ZDRAVOTNÍCH POMŮCEK
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Ostatní zdravotní pomůcky
Separátor prstů silikonový		

silicone

Popis:	Separátor je vyroben ze silikonu vysoké kvality, který je pružný, měkký a zdravotně nezávadný. Pomůcka
je umývatelná 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. Skrížené prsty (Digiti hamati).
Velikost
velikost nohy (cm)

S
22, 23, 24

M
25, 26, 27, 28

L
29, 30, 31, 32

Separátor je univerzální pro pravou i levou nohu. V balení je 1 kus.

Podpatěnka symetrická silikonová		

silicone

Popis:	Podpatěnka je anatomicky tvarována, symetrická, v patní části zvýšená, vyrobena ze silikonu vysoké
kvality, který je pružný, měkký a zdravotně nezávadný.
Funkce:	Podpatěnka pomáhá odpružení nárazů paty při chůzi a odlehčení paty při statickém zatížení. Šetří páteř
a klouby před poškozením při chůzi a zvyšuje její komfort.
Indikace: 	Calcar calcanei, pohlcuje nárazy a rozděluje tlaky při artrózách kloubů dolní končetiny, snižuje
zatížení a odlehčuje šlachy při zánětech a podráždění Achillové šlachy, vyrovnává nerovnosti končetin
o 5 – 10 mm.

Velikost
velikost nohy (cm)

S
23, 24, 25

M
26, 27, 28

L
29, 30, 31

Podpatěnka je univerzální pro pravou i levou dolní končatinu. V balení je 1 pár.

Francouzská berle Protetika

kód ZP: 5003219
Popis: 	Francouzská berle je vyrobená z duralu, díky tomu je lehká a odolná. Anatomicky tvarovaná rukojeť
umožňuje lepší rozložení tlaku na předloktí a zaručuje pohodlí při používání. Gumové zakončení
zabezpečuje bezhlučné používání. Berle je výškově stavitelná.
Funkce:
Zdravotnická pomůcka určená k odlehčení dolních končetin při chůzi nebo ve stoji po úrazech
a operacích.
Max. zatížení: 135 kg

D O P L AT K

U

B

EZ

PÉČE
OCHRANA
POHODLÍ

Suspenzor		
Popis:	Suspenzor je vyroben z bavlněného úpletu. Opasek je zhotoven z bavlněného popruhu a zapíná
se pomocí spony. Na spodní části váčku jsou přišity stehenní pásky, které se zapínají na knoflíky, které
jsou našity na opasek.
Funkce: Pomůcka odlehčuje varlata při bolestivých zánětech a sportovních aktivitách.
Indikace: 	Zánětlivá postižení varlat, hydrokýla, prevence při fyzické námaze a sportu.

Velikost
Délka otvoru pro penis (mm)
Délka váčku (mm)

26

4
52
125

5
52
130

6
55
135

7
55
140

8
55
145

9
65
165

10
75
180

Filozofie společnosti PROTETIKA, a. s.
Společnost PROTETIKA, a.s. chce splnit své dlouhodobé základní poslání udělat život pro každého potřebného lepší, zdravější a komfortnější.
Posláním společnosti PROTETIKA, a. s. je starat se o zdraví klientů prostřednictvím série procesů a přístupů
s využitím moderních technologií tak, aby byla výsledkem této činnosti kvalitní, zdraví prospěšná,
moderní komfortní obuv a celá řada zdravotních pomůcek.
Společnost PROTETIKA, a. s. je výrobcem, prodejcem a distributorem širokého sortimentu
zdravotních pomůcek a komfortní ortopedické obuvi.
V České republice zastupuje společnost PROTETIKA, a. s. její dceřiná společnost
PROTETIKA CZ PLUS, spol. s r. o. se sídlem v Břeclavi.

Sídlo společnosti:
PROTETIKA CZ Plus, spol. s r.o.
Bří. Mrštíků 38, 690 74,Břeclav
Česká republika
www.protetikaplus.cz
Prodej zdravotních pomůcek:
Telefon: +420 598 598 555
Mobil:		 +420 775 550 735
E-mail: prodej@protetikaplus.cz

