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Vážení obchodní přátelé, 
 
 

předkládáme Vám katalog společnosti ING corporation, s.r.o. V této nabídce najdete 
vlastní výrobky firmy a také výrobky jiných dodavatelů. Naším cílem bylo vypracovat pro Vás 
takovou nabídku, která by byla vysoce kvalitní a zároveň cenově dostupná. 
 
 
Pro Vaši plnou spokojenost jsme u našich vlastních výrobků dodržovali následující zásady 
vývoje, výroby a distribuce: 

Počítačová konstrukce a výpočet 
CAD metoda 
 

Zkoušení dílů podle metodiky ISO 
Klinické funkční zkoušky 

Systém řízení jakosti ISO 9001:2009 
Certifikát ISO 9001:2009 

Zákon  č. 22/1997 Sb.  
Nařízení vlády č. 336/2004 Sb. 

Doufáme, že budete s touto nabídkou spokojeni a že tímto přispějeme ke zvýšení technické kvality  
a cenové dostupnosti Vašich výrobků a služeb. 
 
 

 
Ing. Milan Pustka 

 
 
 

 
Ing. Jiří Rosický, CSc.  

 

Moderní návrh 

Zkoušení výrobků 

Kvalita 

Zákonné požadavky 
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MODERNÍ NÁVRH  

 

Při navrhování výrobků, zejména dílů protéz, byly použity moderní 

metody konstrukčního návrhu  pomocí počítače - CAD metoda. 

 

Tato  metoda  návrhu  dílů  umožňuje  provedení  výpočtů  pevnosti     

a pružnosti těchto dílů při známém zatížení. Navrhované díly protéz jsou 

optimálně navrhovány a kontrolovány výpočtem tak, aby bylo dosaženo 

požadované spolehlivosti, životnosti a co nejvýhodnějších mechanických 

parametrů součástí. 

 

Uplatnění počítačových metod navrhování a výpočtu je předpokla-

dem pro systémový přístup při vývoji a výrobě dílů pro stavbu ortopedic-

ko-protetických pomůcek. 

 

4 

ZKOUŠENÍ VÝROBKŮ  

Výrobky firmy jsou podrobeny funkčním klinickým zkouškám a díly 

protéz navíc technickým zkouškám dle metodiky ISO 10328. 

 

Klinické zkoušky ověřují funkčnost pomůcek a jsou nezbytnou pod-

mínkou pro uvedení výrobku na trh. 

 

Zkoušky dílů protéz podle ISO 10328 ověřují správnost návrhu, 

konstrukce, použitých materiálů a vzájemného uspořádání jednotlivých dílů 

protézy. Zkoušky obsahují kontrolu pevnosti dílů   (statická zkouška) a 

ověření životnosti těchto dílů (cyklická zkouška). Vyhovující výsledky zkou-

šek jsou potvrzením správného návrhu a způsobu výroby daného dílu. 

 

 Zkoušením výrobků zabezpečujeme bezpečnost, funkčnost a kvalitu 

 našich výrobků. 
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ZAJIŠTĚNÍ KVALITY 
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ZÁKONNÉ POŽADAVKY 

Dlouhodobým cílem naší firmy je poskytování kvalit-

ních výrobků a služeb našim zákazníkům a odběratelům. 

 

Nad rámec zákonných požadavků jsme v naší společnos-

ti zavedli systém řízení jakosti (QMS) podle mezinárodních 

norem ISO 9001:2009. Tento systém zaručuje dodržování zásad 

dosažení nejvyšší kvality v oblasti vývoje, výroby, prodeje a servi-

su. 

 

Zavedení a používání systému řízení jakosti bylo v naší 

firmě úspěšně prověřeno nezávislou renomovanou evropskou 

certifikační firmou. Výsledkem úspěšné prověrky je vydání certi-

fikátu ISO 9001:2009. Tento certifikát je mezinárodně platným 

dokladem, že naše firma vypracovala a používá systém řízení 

pro dosažení nejvyšší kvality. 

 

 

 

Pro naši firmu je samozřejmostí splnění zákonných 

požadavků pro uvedení výrobku na trh podle zákona č. 

22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 336/2004 Sb. ve znění poz-

dějších předpisů. 

 

Soulad s technickými požadavky na bezpečnost vý-

robku je garantován vystavením Prohlášení o shodě na 

všechny výrobky firmy, kterých se zákonné požadavky týkají. 
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DÍLY PRO STAVBU PROTÉZ 

 Hleznové adaptéry  
 

A03 

     Spojovací adaptéry 
 

A06 - A08 

Trubkové adaptéry bérce 
 

A04 - A05 

Adaptéry lůžka protézy 
 

A09 - A12 

Díly interim protézy 
 

A13 - A14 

Chodidla 
 

A15 - A16 

Kolenní klouby 
  

A17  

Příslušenství protéz 
 

A18 - A19 

A01 
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VÝBĚR DÍLŮ PODLE HMOTNOSTI A AKTIVITY UŽIVATELE  

Stupně aktivity uživatele  

Stupeň aktivity 1 - interiérový typ uživatele  
Pohyb uživatele na rovném povrchu  při pomalé konstantní rychlosti chůze.   

Stupeň aktivity 2 - limitovaný exteriérový typ uživatele  
Pohyb uživatele na nerovném povrchu  při konstantní rychlosti chůze.   

Stupeň aktivity 3 - nelimitovaný exteriérový typ uživatele 
Uživatel překonává většinu přírodních nerovností, provozuje pracovní a rekreační  
sportovní pohybové aktivity  při proměnné rychlosti chůze.  

Stupeň aktivity 4 - nelimitovaný exteriérový typ uživatele se zvláštními požadavky 
Vysoce aktivní uživatel s požadavkem na vysoké rázové a mechanické zatížení protézy.    

Výběr dílů    

Aktivita uživatele do 80 kg  80 kg až 100 kg  100 kg až 125 kg 

1. stupeň  

 

   

2. stupeň  

 

  

3. stupeň     

4. stupeň     

 
 

A 
C 

 

I / G 
C 

 
A  
C 

 
I / G 

C 
 

 
 
 
 
 
 
 

I / G 
   C 

Komponenty pro stavbu protéz DK  jsou určeny pro uživatele  se stupněm aktivity 1 až 4 a s hmotností max. 125 kg.  
 
 
Následující tabulka slouží k určení vhodného druhu adaptéru:  
A  - adaptér z duralu  
I/G  - adaptér  z oceli 
C  - adaptér z uhlíkového kompozitu  
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Hleznový adaptér bez pohybu - provedení dural/nerez 

Hleznový adaptér bez pohybu - provedení ocel 

Hleznový adaptér bez pohybu se závitem M10 - náhradní díly 

Hleznový adaptér bez pohybu s připojovacím šroubem a podložkou. Základ-
ní těleso ocel, pyramida nerezová. Provedení se závitem M8 a M10. 
 
 

Hleznový adaptér bez pohybu se závitem M8 - náhradní díly 

A03 

 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    

2I1=M8 Adaptér hlezna bez pohybu - závit M8 130 g ks 

2I1=M10 Adaptér hlezna bez pohybu - závit M10 144 g ks 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    

2A1=M8 Adaptér hlezna bez pohybu - závit M8   86 g ks 

2A1=M10 Adaptér hlezna bez pohybu - závit M10 100 g ks 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    
07160100060 Šroub M10x60 42 g ks 

37480100001 Podložka vějířovitá pro šroub M10   1 g ks 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    

07160080060 Šroub M8x60 26 g ks 

37480080002 Podložka vějířovitá pro šroub M8   1 g ks 

HLEZNOVÉ ADAPTÉRY 

Hleznový adaptér bez pohybu s připojovacím šroubem a podložkou. Základ-
ní těleso dural, pyramida nerezová. Provedení se závitem M8 a M10. 
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Trubkový adaptér bérce ( trubka dural, průměr 30 mm, tloušťka 2 mm )         
s lepeným adaptérem se stavěcími šrouby - provedení dural. 

Trubkový adaptér s lepeným adaptérem - dural 

Trubkový adaptér s lepeným adaptérem - ocel 

Trubkový adaptér kompozitový s lepeným adaptérem - dural 

Trubkový adaptér bérce ( trubka dural, průměr 30 mm, tloušťka 2 mm )         
s lepeným adaptérem se stavěcími šrouby - provedení ocel. 
 

TRUBKOVÉ ADAPTÉRY  

Trubkový adaptér kompozitový s lepeným adaptérem - ocel 

Trubkový adaptér bérce ( trubka z uhlíkového kompozitu, průměr 30mm, 
tloušťka 2mm )  s lepeným adaptérem se stavěcími šrouby - provedení du-
ral. 

Trubkový adaptér bérce ( trubka z uhlíkového kompozitu, průměr 30mm, 
tloušťka 2mm )  s lepeným adaptérem se stavěcími šrouby - provedení ocel 

A04 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    

2A3A Adaptér bérce - dural/dural, délka 400mm 270 g ks 

2A3A=300 Adaptér bérce - dural/dural, délka 300mm 173 g ks 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    

2A3I Adaptér bérce - dural/ocel, délka 400mm 310 g ks 

2A3I=300 Adaptér bérce - dural/ocel, délka 300mm 213 g ks 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    
2C3A Adaptér bérce - uhlík/dural, délka 400mm 206 g ks 

2C3A=200 Adaptér bérce - uhlík/dural, délka 200mm 141 g ks 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    

2C3I Adaptér bérce - uhlík/ocel, délka 400mm 246 g ks 

2C3I=200 Adaptér bérce - uhlík/ocel, délka 200mm 181 g ks 
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TRUBKOVÉ ADAPTÉRY  

Trubkový adaptér kompaktní, průměr 30 mm, délka 85 mm, provedení dural. 

Trubkový adaptér kompaktní se stavěcími šrouby 

A05 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    
2A3K=85 Trubkový adaptér, délka 85 mm 82 g ks 

Duralová trubka, průměr 30mm, tloušťka stěny 2mm. Délka 400mm nebo 
200mm. 

Trubka průměr 30mm - dural 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    

2A3 Duralová trubka, délka 400mm 194 g ks 

2A3=300 Duralová trubka, délka 200mm   97 g ks 

Trubka průměr 30mm - uhlíkový kompozit 

Stavěcí šrouby pro duralové adaptéry 

Trubka z uhlíkového kompozitu, průměr 30mm, tloušťka stěny 2mm. Délka 
400mm nebo 200mm. 
 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    
07860080008 Šroub stavěcí M8x8 pozink 1,5 g ks 

07860080010 Šroub stavěcí M8x10 pozink 2,5 g ks 

07860080012 Šroub stavěcí M8x12 pozink 3,0 g ks 

07860080014 Šroub stavěcí M8x14 pozink 3,5 g ks 

07860080016 Šroub stavěcí M8x16 pozink 4,0 g ks 

07860080020 Šroub stavěcí M8x20 pozink 5,0 g ks 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    
2C3 Trubka z uhlíkového kompozitu,  400mm 130 g ks 

2C3=200 Trubka z uhlíkového kompozitu,  200mm   65 g ks 

A05 
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Stavěcí šrouby pro ocelové adaptéry 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    
07810080008 Šroub stavěcí M8x8  1,5 g ks 

07810080010 Šroub stavěcí M8x10  2,5 g ks 

07810080012 Šroub stavěcí M8x12  3,0 g ks 

07810080014 Šroub stavěcí M8x14  3,5 g ks 

07810080016 Šroub stavěcí M8x16  4,0 g ks 

07810080020 Šroub stavěcí M8x20  5,0 g ks 

TRUBKOVÉ ADAPTÉRY  

A06 
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Spojovací adaptér se stavěcími imbus šrouby a svěrnou objímkou na trubku 
průměr 30 mm  - provedení dural. 

Adaptér se stavěcími šrouby a objímkou - dural 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    
 

4A1 
Adaptér se stavěcími šrouby a objím-
kou - provedení dural.   

 

90 g 
 

ks 

 

SPOJOVACÍ ADAPTÉRY 

Adaptér se stavěcími šrouby a objímkou - dural 

Spojovací adaptér se stavěcími imbus šrouby a svěrnou objímkou na trubku 
průměr 34 mm  - provedení dural. 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    

4A1=34 
Adaptér se stavěcími šrouby a objím-
kou - provedení dural 

 

92 g 
 

ks 

Adaptér se stavěcími šrouby a objímkou - ocel 

Spojovací adaptér se stavěcími imbus šrouby a svěrnou objímkou na trubku 
průměr 30 mm  - provedení ocel. 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    

4I1 Adaptér se stavěcími šrouby a objím-
 

135 g 
 

ks 

A07  

Adaptér pyramida s objímkou - ocel/nerez 

Spojovací adaptér s pyramidou a svěrnou objímkou na trubku průměr 30 
mm  - provedení ocel. 

Obj. čísloo Popis Hmotnost JP 

    

4I3 
Adaptér s pyramidou a objímkou - 
provedení ocel/nerez 

 

165 g 
 

ks 
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SPOJOVACÍ ADAPTÉRY 

Dvojitý spojovací distanční oboustranný adaptér se stavěcími šrouby délky 
35 mm, provedení dural. 

Dvojitý adaptér se stavěcími šrouby - délka 35mm, provedení dural 

Dvojitý adaptér se stavěcími šrouby - délka 45mm, provedení dural 

Dvojitý adaptér se stavěcími šrouby - délka 60mm, provedení dural 

Dvojitý spojovací distanční oboustranný adaptér se stavěcími šrouby délky 
45 mm, provedení dural. 

Dvojitý spojovací distanční oboustranný adaptér se stavěcími šrouby délky 
60 mm, provedení dural. 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    
 

4A9=35 
Dvojitý adaptér se stavěcími šrouby  - 
délka 35 mm, provedení dural 

 

100 g 
 

ks 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    
 

4A9=45 
Dvojitý adaptér se stavěcími šrouby  - 
délka 45 mm, provedení dural 

 

112 g 
 

ks 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    
 

4A9=60 
Dvojitý adaptér se stavěcími šrouby  - 
délka 60 mm, provedení dural 

 

125 g 
 

ks 

A08 

Dvojitý adaptér se stavěcími šrouby - délka 75mm, provedení dural 

Dvojitý spojovací distanční oboustranný adaptér se stavěcími šrouby délky 
75 mm, provedení dural. 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    
 

4A9=75 
Dvojitý adaptér se stavěcími šrouby  - 
délka 75 mm, provedení dural 

 

142 g 
 

ks 
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SPOJOVACÍ ADAPTÉRY 

Posuvný adaptér, svěrný. Přestavení +/- 9 mm. 

Posuvný adaptér, svěrný - délka 74 mm, provedení dural 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    
 

4A14 
Posuvný adaptér, svěrný - délka 74 mm, 
provedení dural 

170 g 
 

ks 

Posuvný adaptér, svěrný. Přestavení +/- 9 mm. 

Posuvný adaptér, svěrný - délka ????, provedení ???? 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    
 

4A15=60 
Posuvný adaptér, svěrný - délka 60 mm, 
provedení dural 

 

170 g 
 

ks 

Posuvný adaptér, svěrný. Přestavení +/- 9 mm. 

Posuvný adaptér, svěrný - délka ????, provedení ???? 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    
 

4A15=75 
Posuvný adaptér, svěrný - délka 75 mm, 
provedení dural 

 

195 g 
 

ks 

A09 

Přestavitelný adaptér, provedení dural/ocel 

Přestavitelný adaptér určený pro stavbu protéz dolních končetin. 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    
 

4AS 
Přestavitelný adaptér - provedení 
dural/ocel 

 

506 g 
 

ks 
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Spojovací adaptér se stavěcími imbus šrouby a otočnou podstavou pro kom-
binaci s adaptéry 5P1 a 5A1  - provedení dural. 

Adaptér se stavěcími šrouby - otočný, provedení dural 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    
 

4A2 
Adaptér se stavěcími šrouby - otočný 
provedení dural 

 

70 g 
 

ks 

Adaptér se stavěcími šrouby - otočný, excentrický, provedení dural 

Spojovací adaptér se stavěcími imbus šrouby a otočnou podstavou, excen-
trický - vyosení 6 mm, provedení dural. 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    
 

4A2X 
Adaptér se stavěcími šrouby -  
otočný, excentrický, provedení dural 

66 g ks 

Adaptér se stavěcími šrouby - excentrický, provedení ocel 

Spojovací adaptér se stavěcími imbus šrouby a otočnou podstavou, excen-
trický - vyosení 6 mm, provedení ocel. 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    
 

4I2X 
Adaptér se stavěcími šrouby - 
otočný, excentrický, provedení ocel 

120 g ks 

Adaptér se stavěcími šrouby - otočný, provedení ocel 

Spojovací adaptér se stavěcími imbus šrouby a otočnou podstavou pro kom-
binaci s adaptéry 5P1 a 5A1  - provedení ocel. 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    
 

4I2 
Adaptér se stavěcími šrouby - otočný 
provedení ocel 

102 g ks 

SPOJOVACÍ ADAPTÉRY 
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SPOJOVACÍ ADAPTÉRY 

Adaptér s pyramidou - otočný, provedení dural/nerez 

Spojovací adaptér s pyramidou a otočnou podstavou pro kombinaci              
s adaptéry 5P1 a 5A1  - provedení dural/nerez. 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    
 

4A4 
Adaptér s pyramidou - otočný 
provedení dural/nerez 

 

62 g 
 

ks 

Adaptér s pyramidou - otočný, excentrický, provedení dural/nerez 

Spojovací adaptér s pyramidou a otočnou podstavou, excentrický - vyosení 
6 mm, provedení dural/nerez. 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    
 

4A4X 
Adaptér s pyramidou - otočný, excen-
trický, provedení dural/nerez 

 

66 g 
 

ks 

Adaptér s pyramidou - otočný, provedení ocel/nerez 

Spojovací adaptér s pyramidou a otočnou podstavou pro kombinaci              
s adaptéry 5P1 a 5A1  - provedení ocel/nerez. 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    
 

4I4 
Adaptér s pyramidou - otočný 
provedení ocel/nerez 

 

104 g 
 

ks 

Adaptér s pyramidou - otočný, excentrický, provedení ocel/nerez 

Spojovací adaptér s pyramidou a otočnou podstavou, excentrický - vyosení 
6 mm, provedení dural/nerez. 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    
 

4I4X 
Adaptér s pyramidou - otočný, excen-
trický, provedení ocel/nerez 

 

120 g 
 

ks 

A11 
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Adaptér pyramida pro zalaminování do lůžka bércové protézy   -  provedení  
dural/nerez. 

Adaptér pyramida pro laminování, provedení dural/nerez 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    
 

4A5 
Adaptér pyramida pro laminování - 
provedení dural/nerez 

 

64 g 
 

ks 

Adaptér pyramida pro laminování, provedení ocel/nerez 

Adaptér pyramida pro zalaminování do lůžka bércové protézy   -  provedení  
ocel/nerez. 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    
 

4G5 
Adaptér pyramida pro laminování - 
provedení ocel/nerez 

 

126 g 
 

ks 

Dvojitý adaptér pyramidový, provedení dural/nerez 

Dvojitý adaptér pyramidový, délka 11 mm, provedení dural/nerez. 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    
 

4A6=11 
Dvojitý adaptér pyramidový, provede-
ní dural/nerez, délka 11 mm 

 

95 g 
 

ks 

Dvojitý adaptér pyramidový, provedení dural/nerez 

Dvojitý adaptér pyramidový, délka 20 mm, provedení dural/nerez. 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    
 

4A6=20 
Dvojitý adaptér pyramidový, provede-
ní dural/nerez, délka 20 mm 

 

112 g 
 

ks 

ADAPTÉRY LŮŽKA  

A12 
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ADAPTÉRY LŮŽKA  

Adaptér pyramida pro laminování - pevný, provedení dural/nerez 

Adaptér pyramida pro laminování - pevný, provedení ocel/nerez 

Adaptér pyramida s trojnožkou pro zalaminování do lůžka protézy - pevný. 
Provedení dural/nerez, trojnožka nerez. 

Adaptér pyramida s trojnožkou pro zalaminování do lůžka protézy - pevný. 
Provedení ocel, trojnožka nerez. 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    
 

4A7P 
Adaptér pyramida pro laminování - 
pevný  provedení dural/nerez 

 

155 g 
 

ks 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    
 

4G7P 
Adaptér pyramida pro laminování - 
pevný  provedení ocel/nerez 

 

190 g 
 

ks 

Adaptér se stavěcími šrouby a trojnožkou pro zalaminování do lůžka protézy 
- pevný. Provedení dural, trojnožka nerez. 

Adaptér se stavěcími šrouby pro laminování - pevný, provedení dural 

Adaptér se stavěcími šrouby pro laminování - pevný, provedení ocel 

Adaptér se stavěcími šrouby a trojnožkou pro zalaminování do lůžka protézy 
- pevný. Provedení ocel, trojnožka nerez. 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    
 

4A8P 
Adaptér se stavěcími šrouby pro lami-
nování - pevný,  provedení dural 

 

153 g 
 

ks 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    
 

4I8P 
Adaptér se stavěcími šrouby pro lami-
nování - pevný,  provedení ocel 

 

195 g 
 

ks 

A13 
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ADAPTÉRY LŮŽKA  

A14 

Adaptér s objímkou pro trubku laminovací - pevný, provedení dural 

Adaptér s objímkou pro trubku laminovací - pevný, provedení ocel 

Adaptér s objímkou pro trubku průměr 30mm a s trojnožkou pro zalaminová-
ní do lůžka protézy - pevný. Provedení dural, trojnožka nerez. 

Adaptér s objímkou pro trubku průměr 30mm a s trojnožkou pro zalaminová-
ní do lůžka protézy - pevný. Provedení ocel, trojnožka nerez. 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    
 

4A10P 
Adaptér s objímkou pro trubku lamino-
vací - pevný,  provedení dural 

 

171 g 
 

ks 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    
 

4I10P 
Adaptér s objímkou pro trubku lamino-
vací - pevný,  provedení ocel 

 

203 g 
 

ks 

Adaptér pyramida s trojnožkou pro zalaminování do lůžka protézy - otočný. 
Provedení dural/nerez, trojnožka nerez. 

Adaptér pyramida pro laminování - otočný, provedení dural/nerez 

Adaptér pyramida pro laminování - otočný, provedení ocel/nerez 

Adaptér pyramida s trojnožkou pro zalaminování do lůžka protézy - otočný. 
Provedení ocel/nerez, trojnožka nerez. 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    
 

4A7 
Adaptér pyramida pro laminování - 
otočný  provedení dural/nerez 

 

166 g 
 

ks 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    
 

4I7 
Adaptér pyramida pro laminování - 
otočný  provedení ocel/nerez 

 

200 g 
 

ks 
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ADAPTÉRY LŮŽKA  

A15 

Adaptér se stavěcími šrouby pro laminování - otočný, provedení dural 

Adaptér se stavěcími šrouby a trojnožkou pro zalaminování do lůžka protézy 
- otočný. Provedení ocel, trojnožka nerez. 

Adaptér se stavěcími šrouby pro laminování - otočný, provedení ocel 

Adaptér se stavěcími šrouby a trojnožkou pro zalaminování do lůžka protézy 
- otočný. Provedení dural, trojnožka nerez. 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    
 

4A8 
Adaptér se stavěcími šrouby pro lami-
nování - otočný,  provedení dural 

 

164 g 
 

ks 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    
 

4I8 
Adaptér se stavěcími šrouby pro lami-
nování - otočný,  provedení ocel 

 

206 g 
 

ks 

Adaptér lůžka stehenní protézy pro laminování - provedení PUR/plast. 

Adaptér laminátového lůžka - PUR/plast 

Dvoudílný adaptér plastového lůžka - provedení dural 

Dvoudílný adaptér plastového lůžka se čtyřmi upevňovacími šrouby. Určen 
pro kombinaci s adaptéry 4A2,4I2, 4A4, 4I4. 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    

5P1 
Adaptér laminátového lůžka -  
PUR/plast 

204 g ks 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    
 

5A1 
Dvoudílný adaptér plastového lůžka - 
provedení dural, vel. 1 

 

126 g 
 

ks 

5A2 
Dvoudílný adaptér plastového lůžka - 
provedení dural, vel. 2 

130 g ks 



ING CORPORATION, S.R.O., DR. JÁNSKÉHO 3238, 738 01  FRÝDEK-MÍSTEK, TEL/FAX 558 663 215,  217 

ADAPTÉRY LŮŽKA  

A16 

Distanční adaptér, délka 12mm, provedení dural 

Distanční adaptér, délka 24mm, provedení dural 

Distanční adaptér délky 12mm pro adaptéry 5A1, 5P1. 

Distanční adaptér délky 24mm pro adaptéry 5A1, 5P1. 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    
 

4A11=24 
Distanční adaptér délka 24mm - 
provedení dural 

 

58 g 
 

ks 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    
 

4A11=12 
Distanční adaptér délka 12mm - 
provedení dural 

 

29 g 
 

ks 

Vymezovací podložka adaptéru, provedení dural 

Vymezovací podložka adaptéru, výška 2 mm  - provedení dural. 

Obj. čísloo Popis Hmotnost MJ 

    
 

4AP 
Vymezovací podložka adaptéru -  
provedení dural, výška 2 mm 

 

11,5 g 
 

ks 
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DÍLY INTERIM PROTÉZY 

Základní sestavy interim protéz DK  

Upevňovací rám interim protézy 

Trubkový adaptér bérce s teleskopickým přestavením výšky. Proximálně 
zakončen trubkou 30mm, distálně adaptérem se stavěcími šrouby. 
 

Tento trubkový adaptér je určen výhradně pro přivykací interim protézu a 
nelze jej používat pro jiný typ protéz DK. 

Trubkový adaptér interim protézy 

Sada upevňovacího rámu interim protézy se skládá z vlastního "U" rámu, ke 
kterému jsou na proximálních koncích upevněny přestavitelné dlahy. Tyto 
dlahy se upevňují na otevřené lůžko interim protézy (díl INT-xxL/R). 
Pod "U" rámem je uložen adaptér pro připojení kolenního kloubu. Polohu 
adaptéru v sagitální rovině lze krokově nastavit. 

Přivykací interim protéza je určena pro 
pooperační včasné technické vybavení pacientů 
se stehenní amputací.  Používá se ještě před 
zhotovením prvovybavení s individuálním pahýlo-
vým lůžkem.  

 
Interim protéza umožňuje včasnou vertikalizaci 
pacienta, nácvik statické rovnováhy a zatěžování 
pahýlu v oblasti sedací objímky, aniž by docháze-
lo ke kontaktu s operačním místem. V interim 
protéze lze zahájit i nácvik chůze.  
 
Variabilní stavba a možnost rychlé změny uspořá-
dání protézy podle dispozic pacienta jsou hlavními 
výhodami tohoto typu protézy DK. 
 

Interim protéza může být zhotovena ve dvou pro-
vedeních - s otevřenou objímkou a upevňovacím 
rámem (na obrázku vpravo) nebo s prefabrikova-
ným plastovým lůžkem (na obrázku vlevo). Sesta-
va interim protézy dále zahrnuje kolenní kloub se 
zámkem, trubkový teleskopický adaptér a chodi-
dlo typ SACH. 

 

Obj. čísloo Popis MJ 

   

INT-R1 Upevňovací rám interim protézy, vel.1 ks 

INT-R2 Upevňovací rám interim protézy, vel.2 ks 

Obj. čísloo Popis MJ 

   

INT-TT Trubkový adaptér interim protézy - teleskopický 
 

ks 

A17 
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Plastová objímka stehenní protézy, určená pro stavbu přivykací interim pro-
tézy. Objímka se kompletuje s rámem interim protézy. 

Objímka interim protézy - otevřená 

Prefabrikované plastové lůžko protézy  

Prefabrikované plastové lůžko protézy - dělené 

Prefabrikované plastové lůžko stehenní protézy, určené pro stavbu přivykací 
interim protézy. Dělené provedení. 

DÍLY INTERIM PROTÉZY 

Prefabrikované plastové lůžko stehenní protézy, určené pro stavbu přivykací 
interim protézy. Dělené provedení. 

Distální konec lůžka je tvarován pro uložení adaptéru 5A1.  

A18 

Obj. čísloo Popis MJ 

   
PPS1-48L/R Prefabrikované lůžko, velikost 48, levé/pravé ks 

PPS1-52L/R Prefabrikované lůžko, velikost 52, levé/pravé ks 

PPS1-56L/R Prefabrikované lůžko, velikost 56, levé/pravé ks 

PPS1-60L/R Prefabrikované lůžko, velikost 60, levé/pravé ks 

Obj. čísloo Popis MJ 

   
INT-48L/R Objímka interim protézy, velikost 48, levá / pravá ks 

INT-52L/R Objímka interim protézy, velikost 52, levá / pravá ks 

INT-56L/R Objímka interim protézy, velikost 56, levá / pravá ks 

INT-60L/R Objímka interim protézy, velikost 60, levá / pravá ks 

Obj. čísloo Popis MJ 

   
PPS2-48L/R Prefabrikované lůžko, velikost 48, levé/pravé, dělené ks 

PPS2-52L/R Prefabrikované lůžko, velikost 52, levé/pravé, dělené ks 

PPS2-56L/R Prefabrikované lůžko, velikost 56, levé/pravé, dělené ks 

PPS2-60L/R Prefabrikované lůžko, velikost 60, levé/pravé, dělené ks 

Distální konec lůžka je tvarován pro uložení adaptéru 5A1.  
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CHODIDLA 

Chodidlo typ SACH 

Chodidlo typ SACH s výškou podpatku 10mm. Chodidlo se skládá z dřevěného jádra, měkké paty a pružné výztuhy 
předonoží. Obal zhotoven z PUR směsi.  
 
Toto chodidlo se kompletuje s adaptérem hlezna 2A1=M10 nebo 2I1=M10. 
 
Chodidlo je určeno pro uživatele s nízkou aktivitou.  

Obj. číslo Popis Velikost Provedení Šroub Max. hmotnost  MJ 

       
1SC1 = L/Rxx Chodidlo typ SACH xx cm levé M10 100 kg ks 

1SC1 = L23 Chodidlo typ SACH 23 cm levé M10 100 kg ks 

1SC1 = L24 Chodidlo typ SACH 24 cm levé M10 100 kg ks 

1SC1 = L25 Chodidlo typ SACH 25 cm levé M10 100 kg ks 

1SC1 = L26 Chodidlo typ SACH 26 cm levé M10 125 kg ks 

1SC1 = L27 Chodidlo typ SACH 27 cm levé M10 125 kg ks 

1SC1 = L28 Chodidlo typ SACH 28 cm levé M10 125 kg ks 

1SC1 = L29 Chodidlo typ SACH 29 cm levé M10 125 kg ks 

1SC1 = L30 Chodidlo typ SACH 30 cm levé M10 125 kg ks 

Obj. číslo Popis Velikost Provedení Šroub Max. hmotnost  MJ 

       
1SC1 = R22 Chodidlo typ SACH 22 cm pravé M10 100 kg ks 

1SC1 = R23 Chodidlo typ SACH 23 cm pravé M10 100 kg ks 

1SC1 = R24 Chodidlo typ SACH 24 cm pravé M10 100 kg ks 

1SC1 = R25 Chodidlo typ SACH 25 cm pravé M10 100 kg ks 

1SC1 = R26 Chodidlo typ SACH 26 cm pravé M10 125 kg ks 

1SC1 = R27 Chodidlo typ SACH 27 cm pravé M10 125 kg ks 

1SC1 = R28 Chodidlo typ SACH 28 cm pravé M10 125 kg ks 

1SC1 = R29 Chodidlo typ SACH 29 cm pravé M10 125 kg ks 

1SC1 = R30 Chodidlo typ SACH 30 cm pravé M10 125 kg ks 

A19 
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Obal chodidla SACH 

Obj. číslo Popis Velikost Provedení MJ 

     
 OBL522L Obal chodidla SACH 22 cm levé ks 

 OBL523L Obal chodidla SACH 23 cm levé ks 

 OBL524L Obal chodidla SACH 24 cm levé ks 

 OBL525L Obal chodidla SACH 25 cm levé ks 

 OBL526L Obal chodidla SACH 26 cm levé ks 

 OBL527L Obal chodidla SACH 27 cm levé ks 

 OBL528L Obal chodidla SACH 28 cm levé ks 

 OBL529L Obal chodidla SACH 29 cm levé ks 

 OBL530L Obal chodidla SACH 30 cm levé ks 

Obj. číslo Popis Velikost Provedení MJ 

     
 OBL522R Obal chodidla SACH 22 cm pravé ks 

 OBL523R Obal chodidla SACH 23 cm pravé ks 

 OBL524R Obal chodidla SACH 24 cm pravé ks 

 OBL525R Obal chodidla SACH 25 cm pravé ks 

 OBL526R Obal chodidla SACH 26 cm pravé ks 

 OBL527R Obal chodidla SACH 27 cm pravé ks 

 OBL528R Obal chodidla SACH 28 cm pravé ks 

 OBL529R Obal chodidla SACH 29 cm pravé ks 

 OBL530R Obal chodidla SACH 30 cm pravé ks 

INDIVIDUÁLNÍ CHODIDLO 

C-Stélka 

C-Stélka je individuálně vyráběna pro pacienty s amputací Chopart, Syme a 
Pirogoff.  
Pro objednání C-stélky je zapotřebí uvést do objednávky.  jméno, věk, hmot-
nost pacienta, velikost a strana (LDK/PDK) chodidla (popřípadě používané 
obuvi), stupeň aktivity pacienta, typ amputace a uvedení dalších údajů, které 
ovlivní stupeň aktivity pacienta (např. vybavení protézou TT nebo TF druhé 
končetiny).   
 
*C-Stélce je také zapotřebí mít obal chodidla (např. obal ING- OBL5xxL/P, 

JRX50xxL/P)  
 

Obal chodidlo typ SACH s výškou podpatku 10mm.  
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Obj. číslo Popis Velikost Provedení MJ 

     
 JRX5016L Obal chodidla Junior 16 cm levé ks 

  JRX5017L Obal chodidla Junior 17 cm levé ks 

  JRX5018L Obal chodidla Junior 18 cm levé ks 

  JRX5019L Obal chodidla Junior 19 cm levé ks 

 JRX5020L Obal chodidla Junior 20 cm levé ks 

  JRX5021L Obal chodidla Junior 21 cm levé ks 

Obj. číslo Popis Velikost Provedení MJ 

     
 JRX5016R Obal chodidla Junior 16 cm pravé ks 

  JRX5017R Obal chodidla Junior 17 cm pravé ks 

  JRX5018R Obal chodidla Junior 18 cm pravé ks 

  JRX5019R Obal chodidla Junior 19 cm pravé ks 

 JRX5020R Obal chodidla Junior 20 cm pravé ks 

  JRX5021R Obal chodidla Junior 21 cm pravé ks 

Obal chodidla Junior  (Výrobek firmy Ossur) 

*Obal chodidla je dodáván společně s ponožkou Flex-Foot. 
** Při objednání tmavého chodidla je nutné dopsat ´´BR´´. 
 



ING CORPORATION, S.R.O., DR. JÁNSKÉHO 3238, 738 01  FRÝDEK-MÍSTEK, TEL/FAX 558 663 215,  217 

Plastová krytka chodidla SACH. Krytka se spojuje s kos-
metickým návlekem lepením, na potřebný obvodový tvar 
se upravuje broušením. 

 
Krytka je určena pro adaptéry 2A1=M8/M10 a 2I1=M8/M10. 

Krytka chodidla SACH 

PŘÍSLUŠENSTVÍ CHODIDEL 

A20 

Obj. čísloo Popis MJ 

   
1P3 Krytka chodidla SACH ks 
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KOLENNÍ KLOUBY  

Kolenní kloub jednoosý se zámkem 

Kolenní kloub jednoosý se zámkem -  díly 

Kolenní kloub jednoosý se zámkem 3A1 je určen 
výhradně pro stavbu stehenní protézy dolní končeti-
ny u pacientů s menší pohybovou aktivitou, kteří 
požadují zvýšenou stabilitu. 
 
Popis 
 

Horní a dolní díl kolenního kloubu je zhotoven             
z pevnostního duralu, oba díly jsou spojeny středo-
vým čepem. Zámková západka uzamyká kolenní 
kloub      v plné extenzi opřením o stavěcí šroub. 
Západka se odemyká lankovým tahem. Lanko je 
možno umístit vpravo nebo vlevo na lůžko protézy.  
Horní spojovací díl je vybaven pyramidou, spodní díl 
svěrnou objímkou. 

Obj. č. Popis Hmotnost MJ 

    
 

3A1 
Kolenní kloub jednoosý    
se zámkem 

 

338 g 
 

ks 

Kolenní kloub jednoosý se zámkem 3A1 může být 
volitelně vybaven napínací sadou s gumovým tahem. 

Poz. Popis Pozn. 

   
1 Horní díl s pyramidou  

2 Dolní díl kloubu  

3 Krytka kloubu  

4 Čep středový  

5 Šroub kuželový  

6 Zámková západka  

7 Kluzné ložisko  

8 Lanko západky  

9 Pružina západky  

10 Bowden  

11 Plastové táhlo - komplet  

12 Váleček - nerez, obyčejný  

13 Váleček - nerez, závit M4  

14 Podložka 12x18x0,3mm  

15 Podložka 12x18x0,5mm  

16 Imbus šroub M4x18  

17 Šroub stavěcí imbus M8  

18 Šroub stavěcí M8x1x16  

19 Kolík pr.5mm, délka 24mm  

20 Šroub M3  

21 Šroub stavěcí - M3x3  

22 Kluzák  

23 Kolík pr.5mm, délka 50mm  

24 Pouzdro  

25 Upevňovací šroub tahu volitelné 

26 Pouzdro gumového tahu volitelné 

27 Gumový napínací tah volitelné 

28 Objímka napínacího tahu volitelné 
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Kolenní kloub z uhlíkového kompozitu s hydraulickou jednotkou MAUCH 

Obj. číslo Popis MJ 

   

3CM 
 

Kolenní kloub z uhlíkového kompozitu s hydraulic-
kou jednoutkou Mauch 

ks 

KOLENNÍ KLOUBY  

 
Kolenní kloub s hydraulickou pístovou jednotkou Mauch  a  
rámem z kompozitového rámu je navržen tak, aby  napodobo-
val přirozený odpor v ohybu během chůze. Na různorodém 
terénu umožňuje plynulý, méně náročný a lépe  kontrolovaný  
způsob chůze a vysokou úrovní pružnosti.  
 

Profil uživatele: 
 
- Stupeň aktivity 3, max. 100 kg 
- Schopnost používat všechny režimy kloubu 
- Schopnost proměnné rychlosti chůze 
 
Charakteristika: 
 
- 3 provozní režimy 
 
- Režim SNS - řízení odporu stojné a švihové fáze 
- Volný švih - vyblokování hydraulického odporu 
- Uzamčení kloubu - hydraulické zablokování kloubu 
 
- Hydraulická pístová jednotka MAUCH (výrobce firma OSSUR) 
- Kompozitový rám kloubu 
 
Technické parametry: 
 
- Flexe max. 125  
- Hmotnost kloubu 945 g 
- Celková výška 250 mm 
- Max hmotnostní limit 100kg 
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Pěnový blok z PUR materiálu pro zhotovení kosmetiky bércové protézy. 

Kosmetický pěnový návlek - bércový 

Obj. číslo Popis MJ 

   
R-14 Kosmetický pěnový návlek - bércový ks 

R-15  Krytí bércové z tuhé PE pěny (otvor Ø 30 mm) ks 

Pružná kosmetická krycí punčocha pro bércovou protézu. 

Kosmetická krycí punčocha - bércová 

Obj. číslo Popis MJ 

   
R-2B16=1 Krycí kosmetická punčocha - bércová, vel. 1 pár 

R-2B16=2 Krycí kosmetická punčocha - bércová, vel. 2 pár 

R-2B16=3 Krycí kosmetická punčocha - bércová, vel. 3 pár 

Tvarovaný pěnový návlek z PUR materiálu pro zhotovení kosmetiky stehen-
ní  protézy. 

Kosmetický pěnový návlek - stehenní 

Obj. číslo Popis MJ 

   
R-13=L36 Pěnový návlek - stehenní, levý, obvod 36 cm ks 

R-13=P36 Pěnový návlek - stehenní, pravý, obvod 36 cm ks 

R-13=L40 Pěnový návlek - stehenní, levý, obvod 40 cm ks 

R-13=P40 Pěnový návlek - stehenní, pravý, obvod 40 cm ks 

R-13=L44 Pěnový návlek - stehenní, levý, obvod 44 cm ks 

R-13=P44 Pěnový návlek - stehenní, pravý, obvod 44 cm ks 

Pružná kosmetická krycí punčocha pro stehenní protézu. 

Kosmetická krycí punčocha - stehenní 

Obj. číslo Popis MJ 

   
R-2B14=0 Krycí kosmetická punčocha - stehenní, vel. 0 pár 

R-2B14=1 Krycí kosmetická punčocha - stehenní, vel. 1 pár 

R-2B14=2 Krycí kosmetická punčocha - stehenní, vel. 2 pár 

R-2B14=3 Krycí kosmetická punčocha - stehenní, vel. 3 pár 

R-2B14=4 Krycí kosmetická punčocha - stehenní, vel. 4 pár 
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Obj.číslo Popis MJ 

   
R-2B15=1 Krycí kosmetická punčocha - připojovací, vel. 1 ks 

R-2B15=2 Krycí kosmetická punčocha - připojovací, vel. 2 ks 

R-2B15=3 Krycí kosmetická punčocha - připojovací, vel. 3 ks 

Připojovací punčocha krycího pěnového návleku a pahýlového lůžka. 

Kosmetická krycí punčocha - připojovací 

Laminovací krytka - adaptér pyramida pro laminování 

Laminovací krytka - otočné adaptéry s trojnožkou 

Obj. číslo Popis MJ 

   

LKB Laminovací krytka - adaptér pyramida  ks 

Laminovací krytka pro zalaminování adaptérů 4A5, 4I5. 

Laminovací plastová krytka s těsněním pro zalaminování trojnožky otočných 
adaptérů (4A7, 4I7, 4A8, 4I8). 

Obj. číslo Popis MJ 

   

LKT Laminovací krytka - otočné adaptéry s trojnožkou ks 
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CAD-CAM TECHNOLOGIE  - TRANSTIBIÁLNÍ PROTÉZY 

Obj.číslo Popis MJ 

   
CAD-CAM TT1   Diagnostické lůžko TT protézy typ TSB ks 

CAD-CAM TT2   Diagnostické lůžko TT proézy typ KBM ks 

Diagnostické lůžko transtibiální protézy zhotovené CAD-CAM technologii dle 
individuálních měr. Lůžko je určené pro statickou a dynamickou zkoušku 
protézy, neslouží jako definitivní lůžko. 

Transtibiální diagnostické CAD-CAM lůžko 

Polyuretanový model transtibiálního CAD-CAM lůžka 

Punčoška s pryskyřicí 

Polyuretanový model lůžko pro transtibiální protézu zhotovený CAD-CAM 
technologii dle individuálních měr. 
Model slouží ke zhotovení diagnostického lůžka. 

Punčoška sycená pryskyřicí určená pro zhotovení skořepiny transtibiální 
lůžka. Tento negativ slouží pro návrh transtibiálního lůžka v CAD/CAM  tech-
nologii. 

Obj.číslo Popis MJ 

   

CAD-CAM TT1 PUR    PUR model lůžka TT protézy typ TSB ks 

CAD-CAM TT2 PUR   PUR model lůžka TT protézy typ KBM ks 

Obj.číslo Popis MJ 

   

STS COPY S   Punčoška sycená pryskyřicí velikost S ks 

STS COPY M   Punčoška sycená pryskyřicí velikost M ks 

Transtibiální odlehčení silikonové peloty  pro CAD-CAM 

Odlehčovací silikonové peloty pro TT lůžka (sada). 

Obj. číslo Popis MJ 

   
PELCAD Silikonové peloty pro CAD-CAM TT lůžka - sada ks 
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CAD-CAM TECHNOLOGIE  - TRANSTIBIÁLNÍ PROTÉZY 

Obj. číslo Popis MJ 

   
D-040500   ICECAST ANATOMY KIT-sada v kufru ks 

   Icecast Anatomy Seal-In/Cushion adaptér ks 

Modulární tlakový snímací systém pro transtibiální lůžka 

ICECAST ANATOMY 

Sada vzorkových modelů transtibiálních CAD-CAM lůžek 

Obj.číslo Popis MJ 

   

CAD-CAM TT VM Sada vzorkových modelů CAD-CAM TT lůžek ks 

CAD-CAM TT VM1 Vzorkový model CAD-CAM TT typ TSB ks 

CAD-CAM TT VM2 Vzorkový model CAD-CAM TT typ KBM ks 
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CAD-CAM TECHNOLOGIE  - TRANSFEMORÁLNÍ PROTÉZY 

Transfemorální diagnostické CAD-CAM lůžko 

Obj.číslo Popis MJ 

   
CAD-CAM TF1   Diagnostické lůžko TF protézy typ Interim ks 

CAD-CAM TF2   Diagnostické lůžko TF protézy typ Příčně Oválné ks 

CAD-CAM TF3   Diagnostické lůžko TF protézy typ  Anatomické ks 

CAD-CAM TF4   Diagnostické lůžko TF protézy typ Podélně Oválné ks 

Diagnostické lůžko tranfemorální protézy zhotovené CAD-CAM technologii dle 
individuálních měr. Lůžko je určené pro statickou a dynamickou zkoušku proté-
zy, neslouží jako definitivní lůžko. 

Polyuretanový model transfemorálního CAD-CAM lůžka 

Stojan pro měření CAD-CAM 

Polyuretanový model lůžko pro transfemorální protézu zhotovený CAD-CAM 
technologii dle individuálních měr. 
Model slouží ke zhotovení diagnostického lůžka. 

Obj.číslo Popis MJ 

   

CAD-CAM TF1 PUR    PUR model lůžka TF protézy typ Interim ks 

CAD-CAM TF2 PUR   PUR model lůžka TF protézy typ Příčně Oválné  ks 

CAD-CAM TF3 PUR   PUR model lůžka TF protézy typ Anatomické ks 

CAD-CAM TF4 PUR   PUR model lůžka TF protézy typ Podélně Oválné ks 

Obj.číslo Popis MJ 

   
STAVCAD Stojan pro měření CAD-CAM ks 

Měřidla ING pro CAD-CAM 

Sada měřidel pro odebírání měr transfemorálních CAD-CAM lůžek. 

Obj.číslo Popis MJ 

   

MERCAD Sada pro měření CAD-CAM lůžek ks 

POSCAD Posuvka pro CAD-CAM ks 

UHLCAD Goniometr pro CAD-CAM ks 

Sada vzorkových modelů transfemorálních CAD-CAM lůžek 

Obj.číslo Popis MJ 

   

CAD-CAM TF VM Sada vzorkových modelů CAD-CAM TF lůžek ks 

CAD-CAM TF VM1 Vzorkový model CAD-CAM TF typ Interim ks 

CAD-CAM TF VM2 Vzorkový model CAD-CAM TF typ Příčně oválné ks 

CAD-CAM TF VM3 Vzorkový model CAD-CAM TF typ  Anatomické ks 

CAD-CAM TF VM4 Vzorkový model CAD-CAM TF typ  Podélně Oválné ks 


