Typ B13
- Ortéza loketní úpletová

Ortopedické BANDÁŽE

Ortéza je vyrobena z elastického úpletu
anatomicky tvarovaného a po stranách je doplněna
kompresivními silikonovými vložkami, které odlehčují
vazy loketního kloubu. Způsobuje lepší prokrvení
kompresivním účinkem na svalstvo, rychlou resorpci
edémů a hematomů, zmírnění bolesti a obnovení
funkce kloubu. Ortéza je vhodná při akutních
onemocněních, přetíženích prací, pooperačních
stavech a při rehabilitaci.

Bandáže jsou vyrobeny z elastického úpletu a používají se pro fixaci vazů
a kloubů. Pomáhají zmírnit bolest po zranění, urychlit rekonvalescenci a usnadnit
život s chronickou bolestí. Některé bandáže jsou vyztuženy silikonovými pelotami,
dlahami nebo jsou opatřeny zpevňujícími páskami pro lepší fixaci postiženého místa.
Bandáže jsou plně nebo částečně hrazeny ze zdravotního pojištění a lze je proto předepsat
na poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku nebo platit bez poukazu v plné výši.
Vyrobeno v České republice.

Indikace:
Bandáž kompresivně působí v oblasti lokte. Řízenou
kompresí dochází ke snížení bolestivosti, zlepšení
průtoku krve do měkkých tkání a omezení vzniku
otoků. V bandáži jsou integrovány dvě speciálně
anatomicky tvarované silikonové peloty, které mají
masážní efekt a tlakem na svalové úpony lokte
napomáhají jeho stabilizaci. Epikondylární páska
dále podporuje účinnost bandáže.
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Materiál:
úplet - polyamid a lycra, froté - bavlna, peloty - silikon, nitě - polyester
Úhrada ZP: 391 Kč
Doplatek pacienta: 0 Kč
Konečná cena: 391 Kč

Měrné podklady:

Preskripční omezení:

Medical reprezentanti:
Lenka Formanová
Mgr. Josef Sejtko
Pavel Utíkal
Miroslav Pavelec
Libuše Rozumová
Mgr. Eva Polášková
Jana Huňová

Příklady použití bandáže:
poúrazová a pooperační léčba
syndrom tenisového nebo golfového lokte
nestabilita lokte a ochablost vazů
zhmoždění a otoky lokte
záněty nebo úrazy vazů a šlach lokte
prevence a léčba úrazů lokte
zpevnění lokte při sportovních aktivitách
pomáhá udržovat stálou teplotu kloubu

Kód pojišťovny - 0136141
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Ortopedické BANDÁŽE

Měřeno pod loktem
XS

S

M

L

XL

XXL

17 - 20

20 - 23

23 - 27

27 - 30

30 - 33

33 - 35

605 299 502
605 299 516
605 299 503
605 299 504
605 299 505
605 299 508
605 299 519

formanova@aries.eu
sejtko@aries.eu
utikal@aries.eu
pavelec@aries.eu
rozumova@aries.eu
polaskova@aries.eu
hunova@aries.eu

-

chirurgie
neurologie, dětská neurologie
ortopedická protetika
ortopedie
rehabilitační a fyzikální medicína
traumatologie
tělovýchovné lékařství

Skupina dle číselníku zdravotní pojišťovny
04 Ortopedicko protetické pomůcky sériově vyráběné
Užitná doba: 12 měsíců

Body
měření
ruka

obvod stehna
(v půli stehna)

VÝROBCE:
BANDAGE s.r.o.
Studenec 309
512 33 Studenec
Česká republika
DISTRIBUTOR:
ARIES, a.s.
Studenec 309
512 33 Studenec
Česká republika
OBJEDNÁVKY:
Mobil:
+420 605 711 777
Zelená linka: +420 800 112 595
Email:
expedice@aries.eu
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noha
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obvod
pod kolenem
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předloktí
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obvod zápěstí
obvod
nad kortníkem
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Typ B01
- Bandáž hlezenního kloubu úpletová se silikonovou výztuhou

Typ B02
- Bandáž kolenní úpletová se silikonovou stabilizací pately

Ortéza je vyrobena z elastického úpletu
a po stranách je doplněna kompresivními
silikonovými pelotami, které jsou tvarovány
podle obvodu obou kotníků.
Silikonové peloty účinně podporují vazy
hlezenního kloubu.
Ortéza se vyrábí zvlášť pro pravý a levý
hlezenní kloub.

Indikace:
Bandáž kompresivně působí v oblasti kotníku. Řízenou kompresí dochází ke snížení
bolestivosti, zlepšení průtoku krve do měkkých tkání a omezení vzniku otoků. V bandáži
jsou integrovány dvě anatomicky tvarované silikonové peloty, které mají masážní efekt
a napomáhají stabilizaci kotníku.
Příklady použití bandáže:
poúrazová a pooperační léčba
nestabilita kotníku a ochablost vazů
podvrtnutí a otoky kotníku
záněty nebo úrazy vazů a šlach kotníku
prevence a léčba úrazů kotníku
zpevnění kotníku při sportovních aktivitách
udržování stálé teploty kloubu

Typ B08
- Úpletová ortéza zápěstí s výztuhou

Indikace:
Bandáž kompresivně působí v oblasti kolene. Řízenou
kompresí dochází ke snížení bolestivosti, zlepšení
průtoku krve do měkkých tkání a omezení vzniku otoků.
Kompresivní pletenina a kruhová silikonová pelota mají
masážní účinek a zlepšují krevní oběh, čímž napomáhají
vstřebávání otoků a krevních sraženin.

Materiál:
úplet - polyamid a lycra, froté - bavlna,
pelota - silikon, pruženka se silikonovými čočkami, nerezové spirály, polyesterové nitě

Měrné
podklady:

Úhrada ZP: 730 Kč | Doplatek pacienta: 0 Kč
Konečná cena: 730 Kč
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Kód pojišťovny - 0140552
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S

M

L

XL

XXL

19 - 21

21 - 23

23 - 25

25 - 27

27 - 29

29 - 31

Indikace:
Bandáž kompresivně působí v oblasti zápěstí. Řízenou
kompresí dochází ke snížení bolestivosti, zlepšení
průtoku krve do měkkých tkání a omezení vzniku
otoků. Prodyšná kompresivní pletenina, duralová
dlaha a fixační popruh zlepšují krevní oběh a zpevňují
zápěstí, čímž napomáhají vstřebávání otoků a krevních
sraženin. Bandáž lze používat i s vyjmutou duralovou
dlahou při lehčím postižení zápěstí, při doléčení nebo
při sportu.

Příklady použití bandáže:
poúrazová a pooperační léčba
nestabilita kolene a ochablost vazů
podvrtnutí a otoky kolene
záněty nebo úrazy vazů a šlach kolene
prevence a léčba úrazů kolene
zpevnění kolene při sportovních aktivitách
udržování stálé teploty kloubu
Indikace:
akutní záněty Achillovy šlachy
chronické bolestivé stavy Achillovy šlachy v důsledku zvýšené námahy nebo opotřebení
iritační stavy po poraněních a operacích, otoky a výrony
burzitidy v oblasti Achillovy šlachy

Kód pojišťovny - 0140553

Měřeno nad kotníkem

Ortéza je vyrobena z elastického úpletu a na dlaňové
části je doplněna pevnou duralovou výztuhou, která
zaručuje anatomické nastavení karpu a radioulnárního
skloubení. Její účinek je podporován a fixován páskou,
opatřenou suchým zipem. Tato bandáž stabilizuje
zápěstí. Díky stabilizačnímu účinku se omezí pohyb
v zápěstním kloubu a tím se uleví předloketnímu
svalstvu a úponům loketních šlach.

Ortéza je vyrobena z elastického úpletu.
Na zadní straně, podél Achillovy šlachy, je
doplněna kompresní silikonovou pelotou,
která zaručuje odlehčení Achillovy
šlachy. K ortéze jsou přiloženy dvě
silikonové podpatěnky, které se vkládají
do boty. Podpatěnka tlumí nárazy a díky
svému mírnému nadzvednutí snižuje
bolestivé napnutí Achillovy šlachy. Druhá
podpatěnka se vkládá pod zdravou nohu
a slouží k vyrovnání délky nohou.
Ortéza se vyrábí ve variantách pravá
a levá.

Ortéza je vyrobena z elastického úpletu, po stranách je
vyztužena spirálovými plochými pružinami a v patelární
části je doplněna kruhovou silikonovou pelotou, která
zajišťuje mírnou kompresi pately a její správné postavení
během pohybu v kolenním kloubu. Ortéza je vybavena na
vnitřní ploše dvěma protiskluzovými pásky.

Úhrada ZP: 596 Kč | Doplatek pacienta: 0 Kč
Konečná cena: 596 Kč

Materiál:
úplet polyamid a lycra, froté - bavlna, peloty - silikon, polyesterové nitě

Měrné podklady:

Typ B07
- Ortéza Achillovy šlachy
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Velikost

Obvod 18 cm nad středem
kolenního kloubu (cm)

Obvod 13 cm pod středem
kolenního kloubu (cm)

XS

38 - 41

28 - 31

S

41 - 44

31 - 34

M

44 - 47

34 - 37

L

47 - 50

37 - 40

XL

50 - 53

40 - 43

XXL

53 - 56

43 - 46

Materiál:
úplet - polyamid a lycra, froté - bavlna, peloty a podpatěnky - silikon, nitě - polyester
Úhrada ZP: 750 Kč
Doplatek pacienta: 0 Kč
Konečná cena: 750 Kč
Měrné podklady:

Příklady použití bandáže:
poúrazová a pooperační léčba
nestabilita a ochablost vazů zápěstí
syndrom karpálního tunelu
podvrtnutí a otoky zápěstí
záněty nebo úrazy vazů a šlach zápěstí
prevence a léčba úrazů zápěstí
zpevnění zápěstí při sportovních aktivitách
udržování stálé teploty kloubu
Měrné podklady:

Kód pojišťovny - 0140882
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c

Měřeno nad kotníkem

3XL

56 - 59

46 - 49

XS

4XL

59 - 62

49 - 52

17 - 19

Materiál:
úplet - polyamid a lycra, froté - bavlna,
výztuha - dural, nitě - polyester
Úhrada ZP: 350 Kč
Doplatek pacienta: 0 Kč
Konečná cena: 350 Kč

Kód pojišťovny - 0140883
Velikost

Provedení

Obvod zápěstí (cm)

XS

Pravá - Levá

14 - 15

S

Pravá - Levá

15 - 16

M

Pravá - Levá

16 - 17

L

Pravá - Levá

17 - 18

S

M

L

XL

XXL

XL

Pravá - Levá

18 - 19

19 - 21

21 - 23

23 - 25

25 - 27

27 - 29

XXL

Pravá - Levá

19 - 20

