Kedves Kolléga!
Évtizedek óta ismerem a Cégcsoport tevékenységét
és termékeit.
Véleményem szerint a Cégcsoport tevékenységének igénybevétele az egészségügyi szolgáltatáson
belül elõsegítheti, illetve tovább javíthatja beteg és
ellátó kapcsolatát és az ellátás színvonalát.

Dr. Bender György
professzor emeritus

Cégcsoportunk és annak jogelõdjei
1915 óta foglalkoznak mozgásszervi panaszok gyógyítására kifejlesztett gyógyászati segédeszközök kiszolgálásával,
gyártásával. A Cégcsoport egységeinek
üzletpolitikai célkitûzése a komplex ellátás biztosítása. Szolgáltatásainkat kiválóan képzett és felkészült szakembereink, munkatársaink gondosan kialakított kiszolgálóhelyeken, valamint technikailag jól felszerelt mûhelyekben végzik. Termékeinket a legkorszerûbb anyagok felhasználásával, modern technológia alkalmazásával készítjük. A Cégcsoport által forgalmazott közel 600
termékbõl jelen ismertetõ a testközeli eszközök (alsó végtag-, felsõ végtag-,
gerinc ortézisek és alsó végtag protézisek) szûk körét fedi le.
A Cégcsoporthoz tartozó egységeink
az élet könnyebb és nehezebb pillanataiban is megfelelõ biztonságot nyújtanak, figyelemmel arra, hogy a felmerülõ
igényeket gyorsan, szakszerûen elégítjük ki, s az elõforduló garanciális kötelezettségeket is rövid határidõn belül teljesítjük.
Cégcsoportunk egységei országos
szinten minden megyében, megyeszékhelyen megtalálhatók a hátoldalon feltüntetett elérhetõségekkel.
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Lúdtalpbetétek

•
•
•
•

Lúdtalpbetétek

Méretsorozatos szilikonos sarokékek
• Ízület és a gerinc tehermentesítésére
Achilles ín- és sarokbántalmak kezelésére
Sarok valgus helyzetének korrigálására
• Szilikongumi
• Cipõbe illesztés

Vényre nem felírható.

Footdisc proaktív talpbetét
• a footdisc betétek az egyedüli, kimondottan
sportoláshoz fejlesztett talpbetétek
• a footdisc betétek tökéletesítik a test
rezgéscsillapító funkcióinak mûködését
• a footdisc betétek csökkentik a lábbizadást és a
kellemetlen szagokat
A megfelelõ betét kíválasztásához kollégáink
segítséget nyújtanak.

Vényre nem felírható.

Adaptálható félmerev lúdtalpbetétek
Mûanyag betét
Szendvics szerkezetû betét

• Lábboltozatok
korrigálására és
a sarok valgus
helyzetének
megszüntetésére
• Thermoplasztikus
mûanyag (mûanyag lúdtalpbetét) Préselt rugalmas
mûanyag hablemez (szendvics szerkezetû
lúdtalpbetét)
• Elõformázást követõen lábhoz igazítás
hõközléssel, csiszolással

Vényre nem felírható.
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A hosszboltozat korrigálására és a sarok valgus
helyzetének megszüntetésére

Starflex-Globus thermoplastikus
lúdtalpbetét

• Üvegszál erõsítésû thermoplasztikus mûanyag
• Egyedi méretvételt követõen hõközléssel

Lúdtalpbetétek

Egyedi méretvétel alapján készített
félmerev lúdtalpbetétek

Aktív junior sajkásított lúdtalpbetét

• Préselt rugalmas mûanyag hablemezzel borított
üvegszál erõsítésû thermoplasztikus mûanyag
• Egyedi méretvételt követõen hõközléssel,
csiszolással

Thermoplast betét

• egyedi méretvételt követõen kerül felépítésre
• préselt rugalmas mûanyag hablemez
Indikáció: Pes planus, pes calceneovalgus esetén 18
év alatti betegnek.
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia.

Termék

Kihordási
idő (hónap)

Közgyógyellátás

Felírható
menny.

Starflex

12

igen

1 pár

Aktív sajka

12

igen

1 pár

Thermoplast betét

12

igen

1 pár
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Bokaortézisek

Egyedi méretvétel alapján egyedileg
készített lábortézis diabeteses,
neuropathias lábra
A láb egyedi méretvételét
követöen, préslelt hablemez
borítással, többkomponensû
lágyhab felhasználásával
készül.
Indikáció: Pes excavatus, pes adductus, pes varus,
pes valgus.
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és
rehabilitációs orvoslás.
Termék

Kihordási
idő (hónap)

Közgyógyellátás

Felírható
menny.

J-10 TTT

12

igen

1 db

A vényen az oldaliságot jelölni kell!

AJ-20 Hallux-Valgus kezelõ
• Öregujj kóros elfordulásának korrigálására
• Préselt rugalmas mûanyag,
hablemezzel borított
Thermoplasztikus mûanyag, tépõzár
bandázs
• Lábujjsín felhelyezése az öregujj
belsõ oldalára és tépõzárral
rögzítése

Mér

Vényre nem felírható.

Méretsorozatos boka ortézisek
Aercas légpárnás bokarögzítõ
• Bokaszalagok akut sérüléseinek
kezelésére a boka és a lábszár alsó
harmadának megtámasztásával,
rögzítésével
• Thermoplasztikus mûanyag,
légpárnák, tépõzár, bandázs
• Lábraillesztést követõen légpárnák
felfúvása, tépõzáras rögzítés
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Kihordási
idő (hónap)

Közgyógyellátás

Felírható
menny.

Aercas

12

igen

1 db

Indikáció: Krónikus bokaízületi instabilitás, krónikus
bokaízületi gyulladás, szalagsérülés konzervatív
kezelése.
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia, gyermeksebészet, fizikális
medicina és rehabilitációs orvoslás.
A vényen az oldaliságot jelölni szükséges!

Thuasne sport bokarögzítõ

Bokaortézisek

Termék

• A neoprén tok biztosítja az ízület egyenletes
megtámasztását és optimalizálja az
izomteljesítményt.
• A perforáció lehetõvé teszi az izzadtság gyors
elpárolgását.
• Az állítható, rugalmas szíjak az oldalsó szalagok
megtámasztására szolgálnak, és megelõzik a
bokaízület túlzott kifordulását.
• Szalagsérülések (ficamok)
megelõzésére, sérülés után
újra kezdett tevékenységhez,
bokaszalag sérülések esetén.

Vényre nem felírható.

Adaptálható boka ortézisek
AJ-21 Fûzõs bokaízület rögzítõ
• Bokaízület krónikus
megbetegedéseinek kezelésére a
boka és a lábszár alsó harmadának
megtámasztásával, rögzítésével
• Erõs vászon frottír béléssel,
mûanyag merevítõ lemezek,
tépõzár, bandázs, fûzõ
• Lábraillesztést követõen fûzõvel és
tépõzárral rögzítés.
Termék

Kihordási
idő (hónap)

Közgyógyellátás

Felírható
menny.

AJ-21

12

igen

1 db

Indikáció: chronicus bokaízületi instabilitás,
chonicus bokaízületi gyulladás, szalagsérülés
konzervatív kezelés
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Bokaortéziksek

Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos,
traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos,
gyermeksebész szakorvos
A vényen az oldaliságot jelölni szükséges!

Peroneus emelõ

• Plantárflexio megakadályozására
bénulás esetén
• Thermoplasztikus mûanyag,
bandázs, tépõzár
• Elõformázást követõen lábhoz
igazítás hõközléssel, tépõzárral
rögzítés

Termék

Kihordási
idő (hónap)

Közgyógyellátás

Felírható
menny.

Peroneus

12

igen

1 db

Indikáció: Peroneus-bénulás a lábszár szinjtében
vagy centrális eredettel.
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia, neurológia,
gyermekneurológia, idegsebészet, gyermeksebészet,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás,
reumatológia.
A vényen az oldaliságot jelölni szükséges!

AJ-270 Boka ortézis lábszár törés esetén
• Bokaízület részleges
tehermentesítésére
• Thermoplasztikus mûanyag,
lamináltszivacs, bandázs, tépõzár
• Elõformázást követõen lábhoz
igazítás hõközléssel, tépõzárral
rögzítés

Termék

Kihordási
idő (hónap)

Közgyógyellátás

Felírható
menny.

AJ-270

12

igen

1 db

Indikáció: Lábszártörés, szeptikus törés,
osteosynthesis után, Achilles-ín sérülés.
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia, gyermeksebészet, fizikális
medicina és rehabilitációs orvoslás
A vényen az oldaliságot jelölni szükséges!
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Walk On dinamikus peroneusz ortézis
•
•
•
•
•

elõrelendítés közben megemeli a lábat
könnyû és stabil
fiziológiás, dinamikus járáskép
viselése nagyon kényelmes
speciálisan aktív életvitelû páciensek részére
alkalmas

Bokaortéziksek

Egyedi méretvétel alapján készített
boka ortézisek

A Walk On® speciálisan az aktív életvitelû páciensek
igényeit szem elõtt tartva került kifejlesztésre.
Anyaga karbon, tehát könnyû és stabil is egyszerre.
A sarok és az elõláb környéke rugalmas. A járáskép
dinamikusabb és a fiziológiásnak megfelelõbb lesz
egyenes talajon és terepen egyaránt. Ezzel szemben
a lábközép és a vádli felé emelkedõ szárrész stabil
kialakítású, hogy aktívan támogassa a lábemelést.
A lengésfázis végén az ortézis dinamikusan
visszaemeli a lábat, az állásfázis elején a páciens
újra biztonságosan a sarkára lép. A sarokra lépéskor
keletkezõ energiát visszaadja, amikor a lábujjak
elrugaszkodnak a talajról. A járáshoz tehát kevesebb
erõ kell, és a páciens hosszabb utakat is meg tud
tenni.
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Bokaortéziksek

Az ortézis könnyû és keskeny formájú, szinte
észrevétlen a hétköznapi használat során. A levehetõ
vádlipárna kényelmesebbé teszi a viselését.
Rendelhetõ: egyedi méltányossági kérelemmel,
illetve készpénzes vásárlás esetén.

J-SpD – J24/M Fixált bokaízülettel
• A bokaízület egyes
megbetegedéseinek
kezelésére, bokaszalagok
oldalirányú támasztására,
tehermentesítésére,
rögzítésére, bokaízületi
fájdalom esetén preventív
céllal is
• Préselt rugalmas mûanyag
hablemezzel bélelt
thermoplasztikus mûanyag,
tépõzár, bandázs
• Egyedi méretvételt követõen melegítéssel,
hajlítással, csiszolással
Termék

Kihordási
idő (hónap)

Közgyógyellátás

Felírható
menny.

J-SpD

12

igen

1 db

J24/M

12

igen

1 db

Indikáció: centrális és perifériás bénulás, diabetes
mellitus
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia, reumatológia, fizikális
medicina és rehabilitációs orvoslás.
Külön vényen rendelhetõ tartozék alsóvégtagortézisekhez: Jt-24, korlátozható mozgású bokaízület
A vényen az oldaliságot jelölni szükséges!

J-27/M Fixált boka ízülettel paletta ínra
támaszkodóan
• Krónikus bokaízületi
megbetegedések kezelésére
az ízület részleges
tehermentesítésére
• Préselt rugalmas mûanyag
hablemezzel bélelt
thermoplasztikus mûanyag,
tépõzár, bandázs
• Egyedi méretvételt követõen
hõközléssel, hajlítással,
csiszolással
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Kihordási
idő (hónap)

Közgyógyellátás

Felírható
menny.

J-27/M

12

igen

1 db

Indikáció: chronicus bokaízületi megbetegedések
esetén, a bokaízület részleges tehermentesítésére,
merev bokaízületi rögzítéssel, Achilles ín ruptura
post. op. szakában
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia, reumatológia, fizikális
medicina és rehabilitációs orvoslás.
A vényen az oldaliságot jelölni szükséges!

Bokaortéziksek

Termék

Egyedi méretvétel alapján készített
láb ortézisek
J-180/M Dongaláb kezelõ

• Kóros lábtartás – dongaláb – kezelésére
• Préselt rugalmas mûanyag hablemezzel bélelt
thermoplasztikus mûanyag, tépõzár, bandázs
• Egyedi méretvételt követõen hõközléssel

Termék

Kihordási
idő (hónap)

Közgyógyellátás

Felírható
menny.

J-180/M

12

nem

1 db

Indikáció: veleszületett dongaláb, centrális illetve
perifériás neurológiai károsodás miatt kialakult kóros
lábtartás
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és
rehabilitációs orvoslás.
A vényen az oldaliságot jelölni szükséges!
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Adaptálható térd ortézisek

Térdortézisek

AJ-452 Elasztikus anyagból,
sínvázzal
• Térdízület egyes
megbetegedéseinek, oldalirányú
instabilitásának kezelésére
• Neoprén, mozgásterjedelmében
korlátozás nélküli fém sínezet,
bandázs, tépõzár
• Fém sínezet lábhoz igazításával,
comb illetve lábszár részen
tépõzárral rögzítés
Termék

Kihordási
idő (hónap)

Közgyógyellátás

Felírható
menny.

AJ-452

12

igen

1 db

Indikáció: térdízületi instabilitás
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia, gyermeksebészet, fizikális
medicina és rehabilitációs orvoslás, reumatológia.
A vényen az oldaliságot jelölni szükséges!

Otto Bock Genu Direxa

• Enyhe-közepes
szalaglazaság és/ vagy
instabilitás érzés,
poszttarumás és
posztoperatív irritációk,
gonarthrosis, reumás
arthritis, femoropatelláris
fájdalom kezelésére.
• Adagolt kompresszióval
fokozza a
szenzomotoros
teljesítményt, csillapítja
a fájdalmat és javítja
a térd mûködését, véd a hiperextenzó ellen,
támogatja a patellavezetést.
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Termék

Kihordási
idő (hónap)

Közgyógyellátás

Felírható
menny.

Genu Direxa

12

igen

1 db

Indikáció: térdízületi instabilitás
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia, gyermeksebészet, fizikális
medicina és rehabilitációs orvoslás, reumatológia.
A vényen az oldaliságot jelölni szükséges!

AJ-40 Térdtámasztó készülék szabad
ízülettel, gumiszövetbõl

Térdortézisek

• Térdízület egyes
megbetegedéseinek, oldalirányú
instabilitásának kezelésére
• Körkötött (varratmentes) rugalmas
pamut, fém sínezet, bandázs,
tépõzár
• Fém sínezet lábhoz igazításával,
comb illetve lábszár részen
tépõzárral rögzítés
Termék

Kihordási
idő (hónap)

Közgyógyellátás

Felírható
menny.

AJ-40

12

igen

1 db

Indikáció: térdízületi instabilitás
Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos,
traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos,
gyermeksebész szakorvos
A vényen az oldaliságot jelölni szükséges!

Genu Syncro 575

• Térdízület egyes
megbetegedéseinek, oldalirányú
instabilitásának kezelésére
• Neoprén, mozgásterjedelmében
korlátozás nélküli fém sínezet,
bandázs, tépõzár
• Fém sínezet lábhoz igazításával,
comb illetve lábszár részen
tépõzárral rögzítés
• Külön kérésre policentrikus
térdizülettel, és erõsebb, széles
tépõzárral készül.
Termék

Kihordási
idő (hónap)

Közgyógyellátás

Felírható
menny.

Genu Syncro 575

12

igen

1 db

Indikáció: térdízületi instabilitás
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia, gyermeksebészet, fizikális
medicina és rehabilitációs orvoslás, reumatológia.
A vényen az oldaliságot jelölni szükséges!
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Térdortézisek

Otto Bock Genu Vario

• Térdízület egyes
megbetegedéseinek,
akut instabilitásának
kezelésére, postoperatív
ellátásra is
• Laminált szivacs,
szabályozható
mozgásterjedelmû, a
comb felsõ harmadáig
érõ sínezet, bandázs,
tépõzár
• Fém sínezet lábhoz igazítása, orvos által
meghatározott flexiós és extenziós sínezet
beállítással, tépõzárral rögzítés a comb és a
lábszár részen
Termék

Kihordási
idő (hónap)

Közgyógyellátás

Felírható
menny.

Otto Bock Genu Vario

12

nem

1 db

Indikáció: Térdmûtétet követõ kezelésre,
amennyiben a mûtét után átmeneti ideig (várhatóan
6 hétig) a térdizület mozgása csak korlátozott
mozgástartományban engedélyezhetõ.
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia, gyermeksebészet, fizikális
medicina és rehabilitációs orvoslás, reumatológia.
A vényen az oldaliságot jelölni szükséges!

AJ-421

• Térdízület egyes megbetegedéseinek, akut
instabilitásának kezelésére,
postoperatív ellátásra is
• Laminált szivacs,
szabályozható
mozgásterjedelmû, a comb
felsõ harmadáig érõ sínezet,
bandázs, tépõzár
• Fém sínezet lábhoz igazítása,
orvos által meghatározott
flexiós és extenziós sínezet beállítással, tépõzárral
rögzítés a comb és a lábszár rés
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Termék

Kihordási
idő (hónap)

Közgyógyellátás

Felírható
menny.

AJ-421

12

igen

1 db

Egyedi méretvétel alapján készített
térd ortézisek

Térdortézisek

Indikáció: Térdmûtétet követõ kezelésre,
amennyiben a mûtét után átmeneti ideig (várhatóan
6 hétig) a térdizület mozgása csak korlátozott
mozgástartományban engedélyezhetõ.
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia, gyermeksebészet, fizikális
medicina és rehabilitációs orvoslás, reumatológia.
A vényen az oldaliságot jelölni szükséges!

J-41/M Merev térd rögzítõ
• Térdízület
rögzítésére
• Préselt rugalmas
mûanyag
hablemezzel vagy
többrétegû textíliával
vagy bõrrel borított
thermoplasztikus
mûanyag, merev fém
oldalsín, bandázs,
tépõzár
• Egyedi méretvételt
követõen hajlítással,
tépõzárral rögzítés

Termék

Kihordási
idő (hónap)

Közgyógyellátás

Felírható
menny.

J-41/M

12

igen

1 db

Indikáció: nagyfokú instabilitások, lezajlott térdízület
degeneratív térdízületi betegségek után
Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos,
traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos,
gyermeksebész szakorvos
A vényen az oldaliságot jelölni szükséges!
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Térdortézisek

J-42/M Mûanyag térd rögzítõ

• Térdízület nagyfokú instabilitásának
kezelésére
• Préselt rugalmas hablemezzel vagy
többrétegû textíliával vagy bõrrel
borított thermoplasztikus mûanyag,
szabályozható mozgásterjedelmû
oldalsín, bandázs, tépõzár
• Egyedi méretvételt követõen az
orvos által meghatározott flexiós és
extenziós sínezet beállítás, tépõzárral
rögzítés
Termék

Kihordási
idő (hónap)

Közgyógyellátás

Felírható
menny.

J-42/M gyermek
J-42/M felnőtt

12

igen

1 db

12

nem

1 db

Indikáció: Nagyfokú térdízület-instabilitás esetén
18 év alatti, illetve feletti betegek 6 hétnél hosszabb
ideig tartó kezelésére
Kiegészítõ feltételek, megjegyzések az indikációhoz:
Kizárólag abban az esetben rendelhetõ, ha a beteg
mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem
látható el adaptív termékkel. Az életkor szerinti
megkülönböztetésre a TB által nyújtott támogatás
különbözõsége miatt van szükség.
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia, gyermeksebészet, fizikális
medicina és rehabilitációs orvoslás, reumatológia.
A vényen az oldaliságot jelölni szükséges!

J-990/M Perthes-kórt kezelõ csípõ-térdboka-láb ortézis
• Perthes-kór kezelésére, a teljes alsó
végtagot tehermentesítõ készülék.
• Préselt rugalmas hablemezzel bélelt
thermoplasztikus mûanyag, zárható
könnyûfém sinezettel.
• Egyedi méretvételt követõen készül,
tépõzárral rögzíthetõ
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Termék

Kihordási
idő (hónap)

Közgyógyellátás

Felírható
menny.

J-990/M

24

igen

1 db

Indikáció: Perthes-kór.
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és
rehabilitációs orvoslás.
A vényen az oldaliságot jelölni szükséges!

Egyedi méretvétel alapján készített
csípõ ortézisek
• Csípõízület postoperatív kezelésére, rögzítõ
tokokkal comb és derék magasságban
• Mosható bélésû polietilén mûanyag,
mozgásterjedelmében szabályozható fém sínezet
(abdukciós, extenziós) bandázs, tépõzár
• Preoperatív egyedi méretvételt követõen
postoperatív beállítás az orvos által meghatározott
sínezet beállítással, ajánlott abdukciós beállítási
szög 150, ajánlott extenziós beállítási szög 40700 között, tépõzáras rögzítés

Termék

Kihordási
idő (hónap)

Közgyógyellátás

Felírható
menny.

J-71/M

12

igen

1 db

Csípõortézisek

J-71/M Merev ízülettel

Indikáció: coxitis, elõrehaladott coxarthrosis
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és
rehabilitációs orvoslás.
A vényen az oldaliságot jelölni szükséges!
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Adaptálható hasi sérvkötõk

Sérvkötõk

Normál haskötõ

• Hasfali sérvek kezelésére,
hasfali mûtéteket követõ
ellátáshoz
• Bélelt erõs vászon, tépõzár
vagy fûzõ
• Feladást követõen tépõzárral
vagy fûzõvel rögzítés

AH-10 Sebészeti haskötõ

• Hasfal szülés utáni, illetve
gyenge hasfali izomzat
kezelésére
• Rugalmas bordás gumiszövet,
tépõzár
• Feladást követõen tépõzárral
rögzítés

AH-16 extra méretû adaptív haskötõ
Termék

Kihordási
idő (hónap)

Közgyógyellátás

Felírható
menny.

Normál hasi sérvkötő

12

igen

2 db

AH-10

12

igen

2 db

AH-16 Extra

24

igen

2 db

Indikáció: hasfali sérv, operált hasfali sérv, köldök
sérv
Felírási jogosultság: sebészet, gyermeksebészet,
szülészet-nõgyógyászat, gyermeknõgyógyászat,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, klinikai
onkológia, sugárterápia.

Egyedi méretvétel alapján készített
hasi sérvkötõk
H-12 Bélelt haskötõ
H-33 Haskötõ bélsártartó pelottával
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• Hasfali sérvek kezelésére, hasfali mûtéteket
követõ ellátáshoz
• Vászonnal bélelt erõs vászon, tépõzár vagy fûzõ,
tartozékok
• Egyedi méretvételt követõen fûzõvel vagy
tépõzárral rögzítés

Kihordási
idő (hónap)

Közgyógyellátás

Felírható
menny.

H-12
H-33

12

igen

2 db

12

nem

2 db

Sérvkötõk

Termék

Haskötõ tartozékok (csak egyedi méretvétel esetén)
Ht-11 Hasemelő

12

igen

2 db

Ht-18 Hasemelõ széles

12

igen

2 db

Ht-12 Oldalgumi ék

12

igen

2 db

Ht-13 Oldalgumi

12

igen

2 db

Ht-26 Sérvpárna nagy

12

igen

2 db

Indikáció: hasfali sérv, operált hasfali sérv, köldök sérv
Felírási jogosultság: ssebészet, gyermeksebészet,
szülészet-nõgyógyászat, gyermeknõgyógyászat,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, klinikai
onkológia, sugárterápia.

Adaptálható sérvkötõ
• Egy vagy kétoldali lágyék-,
here-, combsérv kezelésére
• Bandázs, tépõzár, marhabõr,
mûanyag hab
• Testre illesztést követõen
rögzítés
Termék

Kihordási
idő (hónap)

Közgyógyellátás

Felírható
menny.

Egyoldali
AH-52 gumiöves

12

igen

1 db

Kétoldali
AH-53 gumiöves

12

igen

1 db

Indikáció: lágyéksérv, heresérv, combsérv
Felírási jogosultság: sebészet, gyermeksebészet,
szülészet-nõgyógyászat, gyermeknõgyógyászat,
urológia, andrológia, fizikális medicina és
rehabilitációs orvoslás.
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Ágyék-keresztcsonti ortézisek

Méretsorozatos ágyék-keresztcsonti
ortézisek
F-17 Medenceszorító öv

• Gerinc alsó szakasz megbetegedéseinek
kezelésére
• Erõs vászon, bandázs, tépõzár, gerinctámasztó
pelotta
• Testre illesztést követõen tépõzárral rögzítés

AF-18 Medencefûzõ

• Gerinc ágyéki szakasz megbetegedéseinek
kezelésére, tartási hibák korrekciójára
• Rugalmas szövet, tépõzár, mûanyag merevítõ
lemezek, deréktájéki „x” alakú merevítés
• Testre illesztést követõen a hason tépõzárral
rögzítés
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Termék

Kihordási
idő (hónap)

Közgyógyellátás

Felírható
menny.

F-17

12

igen

1 db

AF-18

12

igen

1 db

Indikáció: lumbago, postdiscectomyas syndroma,
spondylosis, spondylarthrosis, spondylolisthesis,
fractura ossis pubis sine dislocatione
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia, reumatológia, neurológia,
gyermekneurológia, idegsebészet, fizikális medicina
és rehabilitációs orvoslás.

Ágyék-keresztcsonti ortézisek

Adaptálható ágyék-keresztcsonti
ortézisek
AF-20 rugalmas törzsfûzõ egyenes
tartóval
• Gerinc ágyéki és háti szakasz
megbetegedéseinek kezelésére,
tartási hibák korrekciójára
• Rugalmas szövet, tépõzár, 2-2
pár mûanyag merevítõ lemez,
deréktájéki „x” alakú merevítés,
váll hevederek
• Merevítõ lemezek és váll
heveder testhez igazítással,
tépõzárral rögzítés
Termék

Kihordási
idő (hónap)

Közgyógyellátás

Felírható
menny.

AF-20

12

igen

1 db

Indikáció: lumbago, postdiscectomyas syndroma,
spondylosis, spondylarthrosis, spondylolisthesis,
fractura ossis pubis sine dislocatione
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia, reumatológia, neurológia,
gyermekneurológia, idegsebészet, fizikális medicina
és rehabilitációs orvoslás.

F-23 ágyékfûzõ

• Gerinc ágyéki szakasz
megbetegedéseinek kezelésére.
• Rugalmas szövet, mûanyag
merevítõ lemezek.
• Adaptálás a merevítõ lemezek
testhez igazításával, elõl
tépõzárral rögzítés.

Termék

Kihordási
idő (hónap)

Közgyógyellátás

Felírható
menny.

F-23

12

igen

1 db

Indikáció: Lumbago, postdiscectomias szindróma,
spondylosis, spondylarthrosis, spondylolisthesis,
fractura ossis pubis sine dislocatione.
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia, reumatológia, neurológia,
gyermekneurológia, idegsebészet, fizikális medicina
és rehabilitációs orvoslás.
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Ágyék-keresztcsonti ortézisek

Egyedi méretvétel alapján készített
ágyék-keresztcsonti ortézisek
F-25 hosszú gerincfûzõ

• Gerinc ágyéki és háti (lapocka
alsó széléig terjedõ) szakasz
megbetegedéseinek kezelésére,
tartási hibák korrekciójára
• Vászonnal bélelt erõs vászon,
fûzõ vagy tépõzár acél
merevítõ lemez
• Egyedi méretvételt követõen
hajlítással, fûzõvel vagy
tépõzárral rögzítés
Termék

Kihordási
idő (hónap)

Közgyógyellátás

Felírható
menny.

F-25

12

igen

1 db

Indikáció: lumbago, postdiscectomyas syndroma,
spondylosis, spondylarthrosis, spondylolisthesis,
fractura ossis pubis sine dislocatione
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia, reumatológia, neurológia,
gyermekneurológia, idegsebészet, fizikális medicina
és rehabilitációs orvoslás.

F-26 hosszú gerincfûzõ melltartóval

• Gerinc ágyéki és háti (lapocka
alsó széléig terjedõ) szakasz
megbetegedéseinek kezelésére,
tartási hibák korrekciójára
• Vászonnal bélelt erõs vászon,
fûzõ vagy tépõzár acél
merevítõ lemez, melltartó
kialakítás, rugalmas szöveték
• Egyedi méretvételt követõen hajlítással, fûzõvel
vagy tépõzárral rögzítés

22

Termék

Kihordási
idő (hónap)

Közgyógyellátás

Felírható
menny.

F-26

12

igen

1 db

Indikáció: lumbago, postdiscectomyas syndroma,
spondylosis, spondylarthrosis, spondylolisthesis,
fractura ossis pubis sine dislocatione
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia, reumatológia, neurológia,
gyermekneurológia, idegsebészet, fizikális medicina
és rehabilitációs orvoslás.

Boston rendszerû törzsfûzõ

• Gerinc megbetegedéseinek
kezelésére, törzs rögzítésére,
tartási hibák korrekciójára
(magasságát a szakorvos
határozza meg)
• Thermoplasztikus mûanyag,
tépõzár, heveder, csat
• Egyedi méretvételt követõen hõközléssel,
hajlítással, csiszolással. Viselés mindig fehérnemû,
trikó felett, szakorvosi elõírás alapján.
Termék

Kihordási
idő (hónap)

Közgyógyellátás

Felírható
menny.

Boston

12

igen

1 db

Mellkas-ágyék-keresztcsonti ortézisek

Egyedi méretvétel alapján készített
mellkas-ágyék-keresztcsonti
ortézisek

Indikáció: lumbalis scoliosis, Scheuermann kór,
postoperativ strukturális defektus
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia, reumatológia, neurológia,
gyermekneurológia, idegsebészet, fizikális medicina
és rehabilitációs orvoslás.

Traumás gerincortézis

• Gerinc ágyéki és háti (lapocka alsó
széléig terjedõ) szakasz
megbetegedéseinek kezelésére
(magasságát a szakorvos
határozza meg)
• Thermoplasztikus mûanyag,
tépõzár, heveder, csat
• Egyedi méretvételt követõen
hõközléssel, hajlítással,
csiszolással. Viselés mindig
fehérnemû, trikó felett,
szakorvosi elõírás alapján.
Termék

Kihordási
idő (hónap)

Közgyógyellátás

Felírható
menny.

Traumás

12

igen

1 db

Indikáció: Traumás sérülés vagy osteoporosis
eredetûcsigolyatörés.
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia, reumatológia, neurológia,
gyermekneurológia, idegsebészet, fizikális medicina
és rehabilitációs orvoslás.
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Mellkas-ágyék-keresztcsonti ortézisek

Cheneau rendszerû törzsfûzõ

• Gerinc megbetegedéseinek
kezelésére, törzs rögzítésére,
tartási hibák korrekciójára
(magasságát a szakorvos
határozza meg)
• Thermoplasztikus mûanyag,
tépõzár, heveder, csat
• Egyedi méretvételt követõen
hõközléssel, hajlítással,
csiszolással. Viselés mindig fehérnemû, trikó
felett, szakorvosi elõírás alapján.
Termék

Kihordási
idő (hónap)

Közgyógyellátás

Felírható
menny.

Cheneau

12

igen

1 db

Indikáció: Háti strukturális deformitás, scoliosis,
Scheuermann-kór, postoperativ strukturális defektus.
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia, reumatológia, neurológia,
gyermekneurológia, idegsebészet, fizikális medicina
és rehabilitációs orvoslás.

Ülô korzett

• Egyedi méretvétel alapján
készül
• speciális habanyagból
formázott, állítható vázzal,
fejtartóval, hónaljtámasz
kialakítással,
• többrétegô szivacsos
kárpitozással, többpontos
rögzítô hevederrel
• magas komfortérzettel.
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Spinomed gerincortézis

• Osteoporosis eredetû csigolyatörés kezelésére.
• Aktív fûzõ, hosszú távú használata során erõsödik
a paravertebralis és törzsizomzat (az ortézis
passzív stabilizáló hatása mellett a beteg aktívan
is részt vesz a testhelyzet megtartásában)
• Kedvezõ hatása klinikai vizsgálatban bizonyított,
alkalmazása megfelel a bizonyítékokon
alapuló orvoslás („evidence based medicine”)
követelményeinek
• A rugalmas fém háti támasz, a hasi támasz
és a pántrendszer együttesen kiegyenesítik a
felsõtestet, megváltozik a test súlypontja, ezáltal
csökken a test kilengése és az elesés kockázata is
• Stabilizáló hatása révén csökkenti a fájdalmat,
elõsegíti a betegek mobilizálását (a korzettnél
mérsékeltebb stabilitást nyújt)
• Használata immobilis, kerekesszéket használó
betegek esetében nem javasolt.

Termék

Kihordási
idő (hónap)

Közgyógyellátás

Felírható
menny.

Spinomed

12

igen

1 db

Mellkas-ágyék-keresztcsonti ortézisek

Adaptív mellkas-ágyék-keresztcsont
ortézisek

Indikáció: Háti és ágyéki strukturális deformitás,
scoliosis.
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia, reumatológia, neurológia,
gyermekneurológia, idegsebészet, fizikális medicina
és rehabilitációs orvoslás.
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Adaptálható ujj ortézis
Ujj- és kézortézisek

AV-130 hüvelykujj nyeregízületi sín

• Hüvelykujj, és a
nyeregízület egyes
megbetegedéseinek
kezelésére.
• Rugalmas gumiszövet,
mûanyag merevítõ
pálcákkal, tépõzárral rögzítés.
• Adaptálás a merevítõ pálcák testhez igazításával,
rögzítésével.

Vényre nem felírható.

Adaptálható kéz ortézis
AV-21 gumiszövetes, fémmerevítésû
kézrögzítõ
• Kéztõízület egyes
megbetegedéseinek
kezelésére, az ízület részleges
tehermentesítésére
• Rugalmas szövet, fém sínezet,
tépõzár, bandázs
• Fém sínezet kézhez igazítással,
az alkar középsõ harmadában
tépõzárral rögzítés
Termék

Kihordási
idő (hónap)

Közgyógyellátás

Felírható
menny.

AV-21

12

nem

1 db

Indikáció: distorsio, subluxatio, luxatio, arthritis,
tendovaginitis, mûtétek utáni állapot
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia, reumatológia, neurológia,
gyermekneurológia, kézsebészet, gyermeksebészet,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás.
A vényen az oldaliságot jelölni szükséges!
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• Ennél a kézrögzítõnél
laterális spirálrugó támasztja
a hüvelykujjat. A voláris
fémsínnek köszönhetõen
kiválóan támasztja a csuklót.
A hüvelykujjhoz igazítható az
eszköz. Széles pelottája segíti
a rögzítést és egyben nagyobb
stabilitást biztosít. Méretezése: az oldaliság
figyelembe vételével 3 méretben kapható.
• Akut és krónikus csuklóízületi fájdalmak, ficam,
rándulás, tendinopathia, de Qurvain betegség,
ostheoarthritis (csontízület gyulladás), Carpal
tunnel sy., idiopathias csukló- és hüvelykfájdalom,
a hüvelykujj carpometacarpalis ízületének
arthrosisa.
Termék

Kihordási
idő (hónap)

Közgyógyellátás

Felírható
menny.

Manu direxa WT

12

nem

1 db

Ujjortézisek és kézrögzítõk

Otto Bock Manu Direxa Basic WT

Indikáció: Distorsio, subluxatio, luxatio, arthritis,
tendovaginitis, postoperatív állapot.
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia, reumatológia, neurológia,
gyermekneurológia, kézsebészet, gyermeksebészet,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás.
A vényen az oldaliságot jelölni szükséges!

Egyedi méretvétel alapján egyedileg
készített, mûanyag kézrögzítõ
V-21/M Tenyértámasztó
• Kéztõízület egyes megbetegedéseinek kezelésére,
az ízület részleges tehermentesítésére
• Préselt rugalmas mûanyag hablemezzel borított
thermoplasztikus mûanyag, tépõzár, bandázs
• Egyedi méretvételt követõen melegítéssel, az alkar
alsó és középsõ harmadában tépõzárral rögzítés
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Csuklórögzítõk

Termék

Kihordási
idő (hónap)

Közgyógyellátás

Felírható
menny.

V-21/M

12

igen

1 db

Indikáció: rheumatoid arthritis, n. radialis pareseis,
izom eredetû bénulások, központi idegrendszeri
eredetû bénulás
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia, reumatológia, neurológia,
gyermekneurológia, kézsebészet, gyermeksebészet,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás,
idegsebészet.
A vényen az oldaliságot jelölni szükséges!

Egyedi méretvétel alapján egyedileg
készített mûanyag csuklórögzítõ
V-31/M Kéztõ ortézis

• Kéztõízület egyes
megbetegedéseinek
kezelésére, az ízület részleges
tehermentesítésére, az alkar
kétharmad részéig felvezetve
• Préselt rugalmas mûanyag
hablemezzel borított
thermoplasztikus mûanyag,
tépõzár, bandázs
• Egyedi méretvételt követõen
melegítéssel, az alkar alsó és
középsõ harmadában tépõzárral rögzítés
Termék

Kihordási
idő (hónap)

Közgyógyellátás

Felírható
menny.

V-31/M

12

igen

1 db

Indikáció: rheumatoid arthritis, n. radialis paresis,
izomeredetû bénulások, központi idegrendszeri
eredetû bénulás, fájdalmas csuklóízületi mozgások
kiiktatása
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia, reumatológia, neurológia,
gyermekneurológia, kézsebészet, gyermeksebészet,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás,
idegsebészet.
A vényen az oldaliságot jelölni szükséges!
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Gumiszövetes, fémmerevítésû
könyökortézisek
AV-441 Sínvázas könyök ortézis

Könyökortézisek

• Könyökízület egyes
megbetegedéseinek kezelésére,
az ízület tehermentesítésére
• Rugalmas szövet, fém sínezet
• Feladást követõen az alkaron
lévõ tépõzárral rögzítés az
alkar felsõ harmadától a
felkar alsó harmadáig terjedõ
szakaszon
Termék

Kihordási
idő (hónap)

Közgyógyellátás

Felírható
menny.

AV-441

12

igen

1 db

Indikáció: post. op. rögzítés, könyökízületi
instabilitás, arthrosis, arthritis
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia, reumatológia, kézsebészet,
gyermeksebészet, fizikális medicina és rehabilitációs
orvoslás.
A vényen az oldaliságot jelölni szükséges!

Egyedi méretvétel alapján készített
könyök ortézis
V-43/M Mûanyag elõkészített ízülettel

• Könyökízület egyes
megbetegedéseinek kezelésére,
az ízület tehermentesítésére,
mozgásterjedelmének beállítására
• Préselt rugalmas
mûanyag hablemezzel
bélelt thermoplasztikus
mûanyag, tépõzár, bandázs,
mozgásterjedelmében
szabályozható oldalsín
• Egyedi méretvételt követõen az orvos által
meghatározott sínezet beállítással, tépõzárral rögzítés
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Váll-könyök ortézisek

Termék

Kihordási
idő (hónap)

Közgyógyellátás

Felírható
menny.

V-43/M

12

igen

1 db

Indikáció: post. op. rögzítés, könyökízületi
instabilitás, arthrosis, arthritis
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia, reumatológia, kézsebészet,
gyermeksebészet, fizikális medicina és rehabilitációs
orvoslás.
A vényen az oldaliságot jelölni szükséges!

V-46/M Fix

• Könyökizület egyes megbetegedéseinek
kezelésére, az izület tehermentesítésére, fix
rögzítése.
• Préselt rugalmas hablemezzel bélelt
thermoplasztikus mûanyag, tépõzár bandázs.
• Egyedi méretvételt követõen az orvos által
meghatározott szögben rögzítés.
Indikáció: post. op. rögzítés, könyökízületi
instabilitás, arthrosis, arthritis
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia, reumatológia, kézsebészet,
gyermeksebészet, fizikális medicina és rehabilitációs
orvoslás.
Termék

Kihordási
idő (hónap)

Közgyógyellátás

Felírható
menny.

V-46/M

12

igen

1 db

A vényen az oldaliságot jelölni szükséges!

Méretsorozatos váll-könyök ortézis
AV-560

• Felkar, illetve váll ízület
egyes megbetegedéseinek
kezelésére, rögzítésére.
• Laminált szivacs, tépõzár
rögzítés.
• Feladást követõen vállpánt,
és heveder beállítása,
rögzítése tépõzárral.

Vényre nem felírható.
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Otto Bock Omo Neurexa

Váll-könyök ortézisek

• A váll stabilizálása
• Fájdalomcsillapítás
• Könnyíti az aktív rehabilitációt,
például a járástréninget
• A kar szabadon használható
• Meggátolja a kar befelé
irányuló rotációját
• Anyaga, a PCM (Phase
Change Material) szabályozza
a hõmérsékletet; puha és
kényelmes

Vényre nem felírható.

Egyedi méretvétel alapján készített
váll-könyök ortézisek
V-55/M Mûanyag váll-könyök-csukló
ortézis

• A vállízület egyes
megbetegedéseinek kezelésére,
úgy, hogy a váll-, a könyök- és
kéztõ ízületeket együtt rögzíti,
tehermentesíti
• Préselt rugalmas mûanyag
hablemezzel vagy többrétegû
textíliával vagy bõrrel borított
thermoplasztikus mûanyag,
merev fém oldalsín, bandázs, tépõzár
• Egyedi méretvételt követõen hajlítással, tépõzárral
rögzítés.
Termék

Kihordási
idő (hónap)

Közgyógyellátás

Felírható
menny.

V-55/M

12

igen

1 db

Indikáció: Vállízület, álízület és felsõ végtag
mûtétei után, luxatio humeroscapularis, luxatio
acromioclavicularis, contusio omii, humerus
diaphysis középsõ 3/5-ének törései, velõõrsínezés
után a stabilitás fokozására, lemezes OS után, ha a
belsõ rögzítés mellett külsõ stabilizáció is szükséges;
törés elhúzódó gyógyulása esetén.
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia, reumatológia, kézsebészet,
gyermeksebészet, fizikális medicina és rehabilitációs
orvoslás.
A vényen az oldaliságot jelölni szükséges!

31

Csípõ-térd-boka-láb ortézisek

Egyedi Méretvétel alapján készített
csípõ-térd-boka-láb ortézisek
Járógépek

• Alsóvégtag egy vagy
kétoldali bénulásos
megbetegedéseinek
kezelésére
• Karbonszállal erõsített
mûanyag vagy fém,
préselt rugalmas
mûanyag hablemez,
bélésbõr, bandázs,
tépõzár
• Egyedi méretvételt követõen tépõzárral rögzítés,
használat betanítása

Szénszálas járógépek
• moduláris alkatrészek
• rendkívül könnyû
• nagy teherbírás

Ujj- és kéztorna-eszköz
V-82

• Kéz ujjainak bénulásos
vagy bénulás közeli
megbetegedéseinek kezelésére
• Fém sínezet, rugók, bélésbõr,
bandázs, tépõzár
• Egyedi méretvételt követõen
tépõzárral rögzítés, rugófeszítés
beállítása
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Termék

Kihordási
idő (hónap)

Közgyógyellátás

Felírható
menny.

V-82

12

igen

1 db

Indikáció: radialis paresis, extensor ín sérülés, ulnaris
paresis, rheumatoid arthritis
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia, fizikális medicina
és rehabilitációs orvoslás, neurológia,
gyermekneurológia, idegsebészet, gyermeksebészet,
kézsebészet.
A vényen az oldaliságot jelölni szükséges!

J-98 csípõtornáztató

• Csípõízületi kontraktúra
kezelése
• Olyan csípõmûtétek után,
amikor az alsó végtagot korán
tornáztatni akarjuk, érdemes
ezt a készüléket rendelni,
mert egyrészt súrlódás
csökkentésével megkönnyítjük
a csípõízület mozgását,
másrészt a végtag passzív
kirotációját megakadályozzuk.
Termék

Kihordási
idő (hónap)

Közgyógyellátás

Felírható
menny.

J-98

12

igen

1 db

Indikáció: Csípõízületi kontraktúra kezelésére.
Felírási jogosultság: ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia, fizikális medicina
és rehabilitációs orvoslás, neurológia,
gyermekneurológia, idegsebészet, gyermeksebészet,
kézsebészet.
A vényen az oldaliságot jelölni szükséges!

Lábtorna-eszközök és alsó végtag protézisek

Lábtorna-eszköz

Egyedi méretvétel alapján készített
alsóvégtag protézisek
L-211 és L-212 Mûanyag protézis
lábszárcsonkra
• Láb és lábszár hiánya esetén
• Üvegszövet erõsítésû
akrilgyanta, préselt rugalmas
mûanyag hablemez, merev
vagy mozgóbokás lábfej,
bandázs vagy gumiharisnya,
a szerkezeti kialakítás a
testtömeg és az életviteli
aktivitás függvénye
• Egyedi méretvételt követõen
feladás, használat betanítása
• Az L-212 ízületes oldalsínnel,
bõr combrésszel készül.

Indikáció: a láb és a lábszár veleszületett vagy
szerzett hiánya
Felírási jogosultság: fizikális medicina és
rehabilitációs orvoslás, ortopédia-traumatológia,
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Alsó végtag protézisek

ortopédia, traumatológia szakképesítéssel rendelkezõ
szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen,
ahol az eszközök kipróbálása és betanítása biztosított
(ahol az ortopédiai mûszerész és a gyógytornász
jelenléte biztosított).
A vényen az oldaliságot jelölni szükséges!

L-355 és L-356 Mûanyag protézis
combcsonkra
• Üvegszövet erõsítésû
akrilgyanta, préselt rugalmas
mûanyag hablemez,
könnyûfém vázrendszer,
mechanikus mûködésû
ötvözött acél ízületpótlékok
(térd, boka), a szerkezeti
kialakítás a testtömeg és az
életviteli aktivitás függvénye
• Egyedi méretvételt követõen
feladás, használat betanítása
• Az L-356 rövid csonkra
alkalmazható

Indikáció: Láb, lábszár és comb
veleszületett vagy szerzett
hiánya esetén ideiglenes protézis
legalább három hónapig történõ
kötelezõ viselése után, ha a csonk kialakult, és a
protézis használója felkészült az eszköz viselésére.
Felírási jogosultság: fizikális medicina és
rehabilitációs orvoslás, ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia szakképesítéssel rendelkezõ
szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési helyen,
ahol az eszközök kipróbálása és betanítása biztosított
(ahol az ortopédiai mûszerész és a gyógytornász
jelenléte biztosított).
A vényen az oldaliságot jelölni szükséges!

L-601 és L-602 csõvázas protézisek
combcsonkra záras nyitható, illetve
biztonsági fékes szabad térdízülettel
• Karbonszál erõsítésû akrilgyanta tok préselt
rugalmas mûanyag hablemez béleléssel, illetve
• természetes bõr, fûzhetõ állítási lehetõséggel.
Könnyûfém vázrendszer, mechanikus mûködésû
ötvözött acél ízületek (térd, boka). A szerkezeti
kialakítás a testtömeg, és az életviteli aktivitás
függvénye.
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Indikáció: Láb és lábszár és comb
veleszületett vagy szerzett hiánya.
Felírási jogosultság: fizikális
medicina és rehabilitációs
orvoslás, ortopédia-traumatológia,
ortopédia, traumatológia
szakképesítéssel rendelkezõ
szakorvos, rehabilitációra
alkalmas rendelési helyen, ahol az
eszközök kipróbálása és betanítása
biztosított (ahol az ortopédiai
mûszerész és a gyógytornász
jelenléte biztosított).

Alsó végtag protézisek

• Egyedi méretvételt követõen
feladás, beállítás, használat
betanítása.

Egyedi protézis megoldások
• Lehetôség van a legmodernebb alkatrészek (térd-,
bokaízületek, lábfejek stb.) kipróbálására, egyedi
sport, és extrém igénybevételnek megfelelô
kialakításra.
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3526 Miskolc, Blaskovics u. 3.
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