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TECHNICKO-PROTETICKÁ PÉČE

Na Okrouhlíku 1681
500 02 Hradec Králové
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Límec krční s výztuhou typ 1
Kód VZP: 78062
Popis: Límec z molitanu s PE výztuhou
Aplikace: Podpora stability v oblas krční páteře

Límec krční se zvýšenou zadní čás
Kód VZP: 78550
Popis: Anatomicky tvarovaný límec z molitanu
s PE výztuhou
Aplikace: Podpora stability v oblas krční páteře

Límec molitanový
Kód VZP: 78549
Popis: Límec s molitanovou výplní
Aplikace: Podpora stability v oblas krční páteře

Límec polystyrenový
Kód VZP: 78556
Popis: Krční ortéza s polystyrénovou výplní.
Aplikace: Podpora stability v oblas krční páteře
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Límec polystyrenový s výztuhou
Kód VZP: 78555
Popis: Krční ortéza s polystyrénovou výplní vyztužená
plastovou výztuhou.
Aplikace: Podpora stability v oblas krční páteře

Ortéza ramenní stabilizační
Kód VZP: 140788
Popis: Jedná se o ramenní bandáž, která se vyrábí
v levém a pravém provedení. Materiálem ortézy je
pružný sendvič,
který má vnitřní vrstvu z pružného polyuretanu.
Aplikace: Ortéza slouží k fixaci ramenního kloubu.

Ortéza ramenní fixační
Kód VZP: 140787
Popis: Jedná se o ramenní bandáž, která se vyrábí
v provedení levá a pravá. Materiálem je sendvič,
který má vnitřní vrstvu z polyuretanu a je polepen
z obou stran látkou.
Aplikace: Ortéza slouží k fixaci ramenního kloubu.

Ortéza ramenní neoprenová
Kód VZP: 78065
Popis: Ortéza využívá rozdílné vlastnos tahu
neoprenu. Tvoří ji objímka pažní a objímka hrudní.
Aplikace: Ortéza slouží k fixaci ramenního kloubu.
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Ortéza pažní závěsná
Kód VZP: 140784
Popis: Ortéza obdélníkového tvaru je vyrobena
ze sendvičového materiálu s oboustranným polepem,
kde z jedné strany je froté a z druhé strany česaný
silon.
Aplikace: Zpevňuje paži a koriguje nesprávné
postavení, vhodná též pro chronické boles vé stavy.

Bandáž loketní
Kód VZP: 140763
Popis: Bandáž je vyrobena ze sendvičového
materiálu s oboustranným polepem z pružné látky.
Bandáž nemá žádné výztuhy ani žádné dlahy.
Aplikace: Zpevňuje loket a koriguje nesprávné
postavení, vhodná též pro chronické boles vé stavy.

Ortéza loketní s dlahou
Kód VZP: 140778
Popis: Ortéza je vyrobena ze sendvičového materiálu
s oboustranným polepem z pružné látky. Na vnější
předloketní straně je umístěna jednoosá dlaha.
Aplikace: Zpevňuje loket a koriguje nesprávné
postavení, vhodná též pro chronické boles vé stavy.

Páska epi
Kód VZP: 78068
Popis: Ortéza tvoří pásek z polyesteru a gumy.
Pelota je přichycena háčky velkra.
Aplikace: Použi při epikondyli dy radiální
nebo ulnární.

Ortéza loketní s pelotou
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Kód VZP: 140780
Popis: Ortéza je vyrobena z pružné látky
sendvičového typu.
Na vnější předloketní straně je umístěna pelota.
Aplikace: Zpevňuje loket a koriguje nesprávné
postavení, vhodná též při epikondyli dě.

Ortéza zápěstní dlouhá
Kód VZP: 140791
Popis: Zápěstní ortéza je zhotovena ze sendvičového
materiálu s oboustranným polepem.
Aplikace: Zpevňuje zápěs a omezuje pohyb,
popřípadě koriguje nesprávné postavení,
vhodná též pro chronické boles vé stavy.

Ortéza zápěstní
Kód VZP: 78067
Popis: Základem je neoprenová objímka.
Do kapsy na objímce je vkládána polyethylenová
pelota pro vyztužení ortézy.
Aplikace: Zpevňuje zápěs a m omezuje pohyb,
popřípadě koriguje nesprávné postavení, vhodná též
pro chronické boles vé stavy. Na základě stabilizace
zápěs umožňuje úchop při některých typech
pos žení periferních nervů.

Ortéza zápěstní s dlahou
Kód VZP: 140793
Popis: Ortéza pro fixaci zápěs je zhotovena
z pružného sendvičového materiálu, s vnitřní vrstvou
z polyuretanu. V ortéze je vložena dlaha, která fixaci
ještě zvyšuje.
Aplikace: Zpevňuje zápěs a m omezuje pohyb,
koriguje nesprávné postavení, vhodná též
pro chronické boles vé stavy.
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Ortéza palcová
Kód VZP: 78066
Popis: Ortéza je zhotovena z neoprenu.
Neopren je rozdělen a mezi dělené čás je vložená
výztuha z polyetylenu.
Aplikace: Omezuje pohyb v základním článku palce,
stabilizuje kloub elas ckou fixací

Ortéza zápěstní palcová
Kód VZP: 140792
Popis: Ortéza je vyrobena ze sendvičového materiálu
s vnitřní vrstvou z polyuretanu.
Tvar je upraven tak, že kryje celý palec.
Dlaha je uložena v sendvičovém pouzdru.
Aplikace: Zpevňuje zápěs a palec a m omezuje
pohyb.

Infrapatelární páska
Kód VZP: 78558
Popis: Pásek má pružnou část z neoprénu a část
pevnou, která je z molitanu oboustranně krytém
látkou. Ve střední čás pásku se připevňuje plastová
pelotka, na které je připevněno velcro s háčky.
Aplikace: Tlakem pelotky dochází k rela vnímu
snížení boles vého tření při gonarthrose
nebo chondropa ích čéšky.

Ortéza kolenní látková
Kód VZP: 78071
Popis: Ortéza je zhotovena z molitanu
s oboustranným polepem.
Dlahy na bocích jsou ohnuté v osmnác stupních
ve středu dlahy.
Zadní dlaha je prohnutá pod stejným úhlem.
Aplikace: Stabilizace kolenního kloubu po operacích
kolena ve stanoveném úhlovém postavení.
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Ortéza kolenní látková s kloubem
Kód VZP: 140771
Popis: Kolenní ortéza v levém a pravém provedení
je látková objímka, která je v přední čás otevírací
a to po celé délce.
Ortéza má čtyřosé kolenní klouby, které jsou
anatomicky tvarovány.
Aplikace: Elas cká podpora stability
kolenního kloubu

Ortéza neoprenová s pružinami
Kód VZP: 140773
Popis: Kolenní ortéza v levém a pravém provedení.
Tvoří ji neoprénová objímka - návlek na koleno.
Ortéza je vyztužena po stranách pružinami,
které jsou uloženy v našitých kapsách.
Aplikace: Podpora stability kolenního kloubu.

Ortéza kolenní pružinová Selite
Kód VZP: 140775
Popis: Kolenní ortéza látková se vyrábí v levém
a pravém provedení. Základem je látková objímka,
která je rozdělena v přední čás a to po celé
délce. Při nasazení se přední část překříží a zapne
podle potřeby pomocí suchých zipů. V oblas čéšky
je ponechán otvor. Ortéza je vyztužena po stranách
pružinami, které jsou uloženy v našitých kapsách.
Aplikace: Podpora stability kolenního kloubu

Ortéza hleznová
Kód VZP: 78072
Popis: Hleznová ortéza z kombinovaného materiálu
s volnou patou a polyetylenovými výztuhami.
Aplikace: Kompenzuje lehké a střední stupně
nestability v hlezenním kloubu.
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Ortéza hlezna s tahem
Kód VZP: 78168
Popis: Ortéza je provedená ve tvaru bo čky
z kombinovaného materiálu s molitanem
a je zpevněna výztuhami.
Aplikace: Kompenzuje lehké a střední stupně
nestability v hlezenním kloubu.

Bandáž na hallux valgus
Kód VZP: 78166
Popis: Ortéza z pruženky.
Na jednom konci je pruženka stočená do konusu
a vytváří kornout pro palec.
Zapíná se na velcro.
Aplikace: Ortéza působí elas ckým tahem
na desaxovaný palec nohy, a m ho udržuje
ve správném postavení.

Osmička pruženková
Kód VZP: 78557
Popis: Bandáž je vyrobená z pruženky,
která je stočená do tvaru osmičky.
Aplikace: Kotníková osmičková bandáž slouží
k posílení stabilizace kloubu při poškození
postraních vazů.

Ortéza hlezna pruženková
Kód VZP: 78167
Popis: Ortéza je z pruženky.
Zachycuje se za patu, obepne kolem hlezna
a převlékne kolem špičky nohy.
Aplikace: Kompenzuje lehké stupně nestability
v hlezenním kloubu pos žení vazů.
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Tah peroneální dlouhý
Kód VZP: 140805
Popis: Peroneální tah se skládá z podkolenní objímky,
ke které je přišitý popruh pro nastavení délky.
Na konci je popruh s háčkem pro uchycení k obuvi.
Aplikace: Tah zajištuje správné postavení chodidla,
je vhodný pro hemipare ky

Tah peroneální
Kód VZP: 140806
Popis: Peroneální tah se skládá z hleznové objímky,
ke které je přišitý popruh pro nastavení délky,
na konci spojený přezkou s háčkem pro uchycení
k obuvi.
Aplikace: Tah zajištuje správné postavení chodidla,
je vhodný pro hemipare ky

Ortéza na claviculary
Kód VZP: 78170
Popis: Ortézu tvoří dva pásy které jsou vytvořeny
seši m složeného dílu ve střední čás a překry m
spojení pruženkou.
Další čás je kroužek z polyetylenu pro protažení
pásů, které pak tvoří napínací popruhy.
Aplikace: Korekce zlomenin klíčních kos

Ortéza reklinační
Kód VZP: 78171
Popis: Ortéza se skládá se ze dvou zádových dlah
a bederní čás , ke které jsou dlahy přichyceny.
Bederní pás přidržují a zpevňují zádové dlahy.
Aplikace: Vhodný doplněk k léčení osteoporosy
páteře i k doléčení spontánních zlomenin hrudních
obratlů.
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Pás břišní standardní
Kód VZP: 140802
Popis: Pás břišní standardní je vyroben z pružného
látkového materiálu. Tento elas cký materiál přiléhá
kolem obvodu pasu s kompresívními účinky pro oblast
břišní krajiny. V bederní čás je pruženka vyztužena
planžetami. Upnu se provádí na suchý zip po celé
délce pásu.
Aplikace: Používá se jako léčebný preven vní pás s
kompresí pro břišní krajinu

Pás břišní elas cký
Kód VZP: 140798
Popis: Břišní pás je vyroben z pružného materiálu.
Bederní část pásu je vybavená planžetami, které
stabilizují výšku. V břišní čás je pruženka vyztužena
pelotou a pás je vybaven tahem pro břišní oblast.
Aplikace: Používá se jako léčebný preven vní pás
s kompresí pro břišní krajinu

Pás břišní elas cký s pelotou
Kód VZP: 140797
Popis: Pás břišní elas cký s pelotou je vyroben
z pružného materiálu. Na břišní čás je vybaven
kapsou, do které je možné umísťovat pelotu z tužšího
materiálu pro vytvoření celistvého tlaku na tuto
oblast. Druhý tah je pro zpevnění po celé délce.
Aplikace: Používá se jako léčebný preven vní pás
s kompresí pro břišní krajinu

Pás břišní pooperační kombinovaný
Kód VZP: 140800
Popis: Pás je vyroben z pružného materiálu.
Na břišní čás je vybaven kapsou, do které je možné
umísťovat pelotu a vytvořit tlak na danou oblast.
Bederní část je vyztužena.
Aplikace: Používá se jako léčebný preven vní pás
s kompresí pro břišní krajinu
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Pás hrudní pruženkový
Kód VZP: 140803
Popis: Pás hrudní je vyroben z pruženkového
materiálu. Jedná se o jednoduchou pomůcku
k fixaci pos žené oblas .
Pánské a dámské provedení
Aplikace: Fixace hrudní čás těla zejména
při zlomeninách žeber

Ortéza reklinační pruženková
Kód VZP: 140789
Popis: Reklinační ortéza má tři základní čás .
Bederní pás a dvě zádové dlahy, které jsou umístěny
v oblas páteře. Dlahy jsou spojeny s pásem spojeny
vzadu napevno a vpředu přes šle na ramenou tahy
se suchým zipem. Dlahy jsou opatřeny měkkým
obalem. Základním materiálem je pruženková látka.
Aplikace: Nejvhodnější doplněk k léčení osteoporosy
páteře i k doléčení spontánních zlomenin hrudních
obratlů.

Pás bederní
Kód VZP: 78069
Popis: Ortéza využívá rozdílné vlastnos tahu
neoprenu.
Pro vyšší účinnost je ještě na bederním dílu našit tah,
který dlahy více přitlačuje.
Aplikace: Kompenzuje funkční a některé strukturální
poruchy bederní páteře.

Pás bederní neoprenový
Kód VZP: 78175
Popis: Ortéza využívá rozdílné vlastnos tahu
neoprenu.
Pro vyšší účinnost je ještě na bederním dílu našit tah,
který dlahy více přitlačuje...
Aplikace: Kompenzuje funkční a některé strukturální
poruchy bederní páteře.
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Pás bederní pruženkový
Kód VZP: 78174
Popis: Pás ze dvou čás , hlavního dílu a tahu.
Okraje hlavního dílu jsou po celém obvodu
olemovány. V bederní čás jsou kapsy,
s pružinovými dlahami.
Aplikace: Kompenzuje funkční a některé strukturální
poruchy bederní páteře.

Pás bederní
Kód VZP: 78070
Popis: Bederní část pásu je vyhotovena z dvou dílů
látky, okraje bederního dílu jsou olemovány a na dílu
jsou našité kapsy ze silného popruhu.
Polyethylenové výztuhy jsou ve čtyřech kapsách.
Aplikace: Kompenzuje funkční a některé strukturální
poruchy bederní páteře.
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PŘEHLED VYRÁBĚNÝCH VELIKOSTÍ JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ
78062 Límec krční s výztuhou TYP 1
Velikost
S
M
L
XL

Obvod krku
32-35 cm
36-40 cm
41-44 cm
45-48 cm

78065 Ortéza ramenní neoprenová
Velikost P+L
Obvod přes BICEPS
I.
24-28 cm
II.
29-32 cm
III.
33-35 cm
IV.
36-38 cm
V.
39-42 cm
78066 Ortéza palcová
Velikost P+L
0.
I.
II.
78067 Ortéza zápěstní
Velikost P+L
I.
II.
III.

Obvod šle
do 80 cm
do 90 cm
do 100 cm
do 110 cm
do 115-120

Zápěstí
14-16 cm
17-20 cm
21-23 cm

Klouby
14-18 cm
19-22cm
23-26 cm

Zápěstí
15-17 cm
18-20cm
21-23 cm

78068 Páska Epi
Velikost
I.
II.
III.
IV.
V.

Obvod předloktí
18-21 cm
22-24 cm
25-27 cm
28-31 cm
nad 32 cm

78069 Pás bederní
velikost
65-130 cm (po 5-ti cm)

Obvod v pase
65-70, 70-75, 75-80, 80-85……
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78070 Pás bederní
velikost
65-130 cm (po 5-ti cm)

Obvod v pase
65-70, 70-75, 75-80, 80-85……

78071 Ortéza kolenní látková
Velikost P+L
Délka ortézy
M
50-55
L
60-65

Výška postavy
160-175 cm
175-200 cm

78072 Ortéza hleznová
Velikost P+L
I.
II.
III.

Obvod šikmo přes patu a nárt
29 cm
33 cm
37 cm

78166 Bandáž na Hallux Valgus
Velikost P+L
I.
II.

Velikost chodidla
23-27
nad 28

78167 Ortéza hlezna pruženková
Velikost
I.
II.
III.

Velikost chodidla
23-25
26-28
nad 29

78168 Ortéza hleznová s tahem
Velikost P+L
I.
II.
III.
IV.
V.

Obvod šikmo přes patu a nárt
26 cm
28 cm
30 cm
34 cm
36 cm

78170 Ortéza na claviculary
velikost
60-130 cm (po 5-ti cm)

Obvod nad prsy (podpaží)
60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85……

78171 Ortéza reklinační
velikost
65-125 cm (po 5-ti cm)

Obvod v pase
65-70, 70-75, 75-80, 80-85……
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78174 Pás bederní pruženkový
velikost
65-130 cm (po 5-ti cm)

Obvod v pase
65-70, 70-75, 75-80, 80-85……

78175 Pás bederní neoprenový
velikost
65-130 cm (po 5-ti cm)

Obvod v pase
65-70, 70-75, 75-80, 80-85……

78549 Límec molitanový
Velikost
S
M
L
XL

Obvod krku
32-35 cm
36-40 cm
41-44 cm
45-48 cm

78550 Krční límec se zvýšenou zadní částí
Velikost
Obvod krku
Výška I
S
32-35 cm
7 cm
M
36-40 cm
7 cm
L
41-44 cm
7 cm
XL
45-48 cm
7 cm

Výška II
8,5 cm
8,5 cm
8,5 cm
8,5 cm

78555 Límec polystyrenový s výztuhou
Velikost
S
M
L
XL

Obvod krku
32-35 cm
36-40 cm
41-44 cm
45-48 cm

78556 Límec polystyrenový
Velikost
S
M
L
XL

Obvod krku
32-35 cm
36-40 cm
41-44 cm
45-48 cm

78557 Osmička pruženková
Velikost
I.
II.

Velikost chodidla
23-27
nad 28
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Výška III
9,5 cm
9,5 cm
9,5 cm
9,5 cm

78558 Infrapatelární páska
Velikost
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
140763 Bandáž loketní
Velikost P+L
Obvod 10cm
nad loktem
S
24 cm
M
29 cm
L
33 cm
XL
35 cm

Obvod pod kolenem
32 cm
34 cm
36 cm
38 cm
40 cm
42 cm

Obvod přes loket
16 cm
23 cm
26 cm
33 cm

Obvod 10 cm
pod loktem
13 cm
20 cm
24 cm
28 cm

140771 Ortéza kolenní látková s kloubem
Velikost P+L
Obvod 15cm
Obvod přes
nad kolenem
koleno
S
44 cm
34 cm
M
46 cm
36 cm
L
48 cm
38 cm
XL
50 cm
40 cm
XXL
52 cm
42 cm
XXXL
54 cm
44 cm

Obvod 15 cm
pod kolenem
34 cm
36 cm
38 cm
40 cm
42 cm
44 cm

140773 Ortéza neoprenová s pružinami
Velikost P+L
Obvod 15cm
nad kolenem
S
44 cm
M
46 cm
L
48 cm
XL
50 cm
XXL
52 cm
XXXL
54 cm

Obvod 15 cm
pod kolenem
34 cm
36 cm
38 cm
40 cm
42 cm
44 cm

Obvod přes
koleno
34 cm
36 cm
38 cm
40 cm
42 cm
44 cm
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140775 Ortéza kolenní pružinová Selite
Velikost P+L
Obvod 15cm
nad kolenem
S
44 cm
M
46 cm
L
48 cm
XL
50 cm
XXL
52 cm
XXXL
54 cm
140778 Bandáž loketní s dlahou
Velikost P+L
Obvod 10cm
nad loktem
S
24 cm
M
29 cm
L
33 cm
XL
35 cm
140780 Ortéza loketní s pelotou
Velikost P+L
Obvod 10cm
nad loktem
S
20 cm
M
26 cm
L
29 cm
XL
32 cm

Obvod přes
koleno
34 cm
36 cm
38 cm
40 cm
42 cm
44 cm

Obvod 15 cm
pod kolenem
34 cm
36 cm
38 cm
40 cm
42 cm
44 cm

Obvod přes loket

Obvod 10 cm
pod loktem
13 cm
20 cm
24 cm
28 cm

16 cm
23 cm
26 cm
33 cm

Obvod přes loket
19 cm
25 cm
28 cm
31 cm

140784 Ortéza pažní závěsná
Velikost P+L
Výška závěsu
I.
do 38 cm
II.
39-40 cm
III.
nad 40 cm
140787 Ortéza ramenní fixační
Velikost P+L
I.
II.
III.
IV.
V.

Obvod 10 cm
pod loktem
16 cm
22 cm
24 cm
27 cm

Délka předloktí
20-24 cm
25-28 cm
29-32 cm

Obvod hrudníku
do 70 cm
do 90 cm
do 110 cm
do 130 cm
do 140 cm
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140788 Ramenní ortéza stabilizační
Velikost P+L
Obvod přes BICEPS
I.
24-28 cm
II.
29-32 cm
III.
33-35 cm
IV.
36-38 cm
V.
39-42 cm

Obvod šle
do 80 cm
do 90 cm
do 100 cm
do 110 cm
do 115-120

140789 Ortéza reklinační pruženková
velikost
65-125 cm (po 5-ti cm)

Obvod v pase
65-70, 70-75, 75-80, 80-85……

140791 Ortéza zápěstní dlouhá
Velikost P+L
Klouby
I.
15-18 cm
II.
19-21 cm
III.
22-25 cm

Zápěstí
17-18 cm
19-22 cm
23-25 cm

Předloktí
19-22 cm
23-27 cm
28-32 cm

140792 Ortéza zápěstní palcová
Velikost P+L
Klouby
I.
14-17 cm
II.
18-21cm
III.
22-25 cm

Zápěstí
15-16 cm
17-18cm
19-20 cm

140793 Ortéza zápěstní s dlahou
Velikost P+L
Klouby
I.
14-18 cm
II.
19-22cm
III.
23-26 cm

Zápěstí
16-17 cm
18-20 cm
21-23 cm

140797 Pás břišní elastický s pelotou
velikost
65-130 cm (po 5-ti cm)

Obvod v pase
65-70, 70-75, 75-80, 80-85……

140798 Pás břišní elastický
velikost
65-130 cm (po 5-ti cm)

Obvod v pase
65-70, 70-75, 75-80, 80-85……

140800 Pás břišní pooperační kombinovaný
velikost
Obvod v pase
65-130 cm (po 5-ti cm)
65-70, 70-75, 75-80, 80-85……
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140802 Pás břišní standardní
velikost
65-130 cm (po 5-ti cm)
140803 Pás hrudní pruženkový
velikost
pánská

Obvod v pase
65-70, 70-75, 75-80, 80-85……

dámská

Obvod - hruď
75-80, 80-85……
Obvod pod prsy
65-70, 70-75…

140805 Tah peroneální dlouhý
Velikost
I.
II
III.

Velikosti chodidla
23-26
27-30
nad 31

140806 Tah peroneální
Velikost
I.
II
III.

Velikosti chodidla
23-26
27-30
nad 31

Obvod nad prsy

Kontakt pro objednání:
Knejpová Renata
tel.: 495 214 638, ústř. 495 212 621
email: protetika.hk@seznam.cz
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