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STAVEBNICOVÝ STABILIZAČNÍ SYSTÉM PÁTEŘE 

Stavebnicový stabilizační systém páteře firmy ING corporation, s.r.o.  zahrnuje ucelenou 
řadu ortéz, pomocí kterých lze zabezpečit stabilizaci páteře téměř v celém rozsahu. 
 
Tyto ortézy jsou dodávány jako stavebnice pro zhotovení individuálních trupových léčeb-
ných ortéz. Jsou určeny zejména pro pooperační a poúrazové stavy páteře, kompresivní zlo-
meniny a poruchy disku, dlouhodobou fixaci a stabilizaci páteře. 
 
Tříbodový stavebnicový stabilizační korzet zabezpečuje stabilizaci páteře zejména v sagitální 
rovině, částečně stabilizuje i proti rotaci. Tento typ korzetu není určen pro skoliózy páteře. 
 
 
 
 
 
 
Doporučené použití jednotlivých typů stavebnicových ortéz vzhledem k lokalizaci poškození je 
graficky znázorněno na následujícím schématu. 
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Stavebnicový stabilizační nákrčník 

Tříbodový korzet - prodloužený 

Tříbodový korzet - rámový 

Tříbodový korzet - pelotový 
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STAVEBNICOVÉ ORTÉZY PÁTEŘE 

Stavebnice pro stavbu individuální trupové ortézy. Použití jako 
pooperační a poúrazová ortéza pro odlehčení a stabilizaci 
krčních a horních hrudních obratlů nad Th6. 
 
Velikostní sortiment - 2 velikosti. 

Stavebnicový stabilizační nákrčník 

Tříbodový stavebnicový stabilizační korzet - provedení rámové 

Stavebnice pro stavbu individuální trupové ortézy. Použití jako 
pooperační a poúrazová ortéza pro odlehčení a stabilizaci beder-
ních a hrudních obratlů pod Th10 - nižší stupeň reklinace. 
 
Rámové provedení, 3 velikosti. 

Obj. čísloo Popis MJ 

   

NAKR1 Stavebnicový stabilizační nákrčník, vel.1 ks 

NAKR2 Stavebnicový stabilizační nákrčník, vel.2 ks 

Obj. čísloo Popis MJ 

   

JEWR0 Tříbodový stavebnicový stabilizační korzet, provedení rámové - vel.0 ks 

JEWR1 Tříbodový stavebnicový stabilizační korzet, provedení rámové - vel.1 ks 

JEWR2 Tříbodový stavebnicový stabilizační korzet, provedení rámové - vel.2 ks 

B03 

 

 

Varianta: 
 
Stabilizační korzet JEWR s výkyvným spojitým rámem (2 velikosti) 
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Stavebnice pro stavbu individuální trupové ortézy. Použití jako 
pooperační a poúrazová ortéza pro odlehčení a stabilizaci beder-
ních a hrudních obratlů pod Th10 - větší stupeň reklinace. 
 
Pelotové provedení, 3 velikosti. 

Tříbodový stavebnicový stabilizační korzet - provedení pelotové 

Tříbodový stavebnicový stabilizační korzet - provedení prodloužené 

Stavebnice pro stavbu individuální trupové ortézy. Použití jako 
pooperační a poúrazová ortéza pro  stabilizaci obratlů v rozsahu 
Th10 až L4.  
 
Prodloužené provedení, 2 velikosti. 

Obj. čísloo Popis  MJ 

   

JEWDL1 Tříbodový stavebnicový stabilizační korzet, provedení prodloužené - vel.1 ks 

JEWDL2 Tříbodový stavebnicový stabilizační korzet, provedení prodloužené - vel.2 ks 

STAVEBNICOVÉ ORTÉZY PÁTEŘE 

Obj. čísloo Popis MJ 

   

JEWP0 Tříbodový stavebnicový stabilizační korzet, provedení pelotové - vel.0 ks 

JEWP1 Tříbodový stavebnicový stabilizační korzet, provedení pelotové - vel.1 ks 

JEWP2 Tříbodový stavebnicový stabilizační korzet, provedení pelotové - vel.2 ks 

B04 
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STAVEBNICOVÉ ORTÉZY PÁTEŘE 

Modifikace rámového provedení tříbodového stavebnicového 
stabilizačního korzetu, u kterého je sternální pelota nahrazena 
opěrnými pelotami na konci horních ramen. 
 
4-bodové rámové provedení, 3 velikosti. 

Modifikace stavebnicového korzetu - provedení 4-bodové rámové 

Modifikace stavebnicového korzetu - provedení 4-bodové pelotové 

Modifikace pelotového provedení tříbodového stavebnicového 
stabilizačního korzetu, u kterého je sternální pelota nahrazena 
opěrnými pelotami na konci horních ramen. 
 
4-bodové pelotové provedení, 3 velikosti. 

Obj. čísloo Popis  MJ 

   

JEWP0-4 Modifikace stavebnicového korzetu - provedení 4-bodové pelotové, vel.0 ks 

JEWP1-4 Modifikace stavebnicového korzetu - provedení 4-bodové pelotové, vel.1 ks 

JEWP2-4 Modifikace stavebnicového korzetu - provedení 4-bodové pelotové, vel.2 ks 

Obj. čísloo Popis  MJ 

   

JEWR0-4 Modifikace stavebnicového korzetu - provedení 4-bodové rámové, vel.0 ks 

JEWR1-4 Modifikace stavebnicového korzetu - provedení 4-bodové rámové, vel.1 ks 

JEWR2-4 Modifikace stavebnicového korzetu - provedení 4-bodové rámové, vel.2 ks 

B05 

 

 

Varianta: 
 
Stabilizační korzet JEWR s výkyvným spojitým rámem (2 velikosti) 
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STAVEBNICOVÉ STABILIZAČNÍ ORTÉZY  HK 

Stavebnicová abdukční ramenní ortéza 
  

  C02 

C01 

Loketní dlaha s limitovaným rozsahem  
pohybu 

  
  C02 
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Stavebnice pro zhotovení individuální léčebné ortézy, urče-
né k dlouhodobé stabilizaci horní končetiny            v oblasti 
ramenního kloubu - zejména fixace  v případě pooperačních 
a poúrazových stavů.  

Stavebnicová abdukční ramenní ortéza 

Loketní  kloub lze fixovat pevně ve flexi nebo lze 
umožnit nastavitelný limitovaný pohyb   v kloubu. 

ABDUKČNÍ RAMENNÍ ORTÉZA, LOKETNÍ DLAHA 

Obj. číslo Popis  MJ 

   
DA Stavebnicová abdukční ramenní ortéza ks 

Ramenní kloub lze fixovat pevně v požadované 
abdukci a rotaci. 

C02 

Loketní dlaha s limitovaným rozsahem pohybu 

Loketní dlaha s limitovaným rozsahem pohybu. Pohyb je 
možno limitovat přesunem 2 dorazových šroubů (s vnitřním 
šestihranem č. 2,5) v rozmezí 120 stupňů po 15 stupních 
anebo v tomto rozsahu fixovat podle potřeby.  
 
Použití při stavbě individuálních koletních ortéz s limitova-
ným rozsahem pohybu v loketním kloubu, příp. se dá použít 
i na ortézu zápěstí, apod. Aplikuje se většinou jednostranně.  
 
Délka ramen (předloketní rameno/pažní rameno):  
                             200mm/150mm 
  

Obj. číslo Popis  MJ 

   

LD 
Loketní dlaha s limitovaným rozsahem 
pohybu 

ks 
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STAVEBNICOVÉ STABILIZAČNÍ ORTÉZY DK 

 Ortéza kolenní stavebnicová s limitovaným  
rozsahem pohybu 

 
D02 

Ortéza kolenní stavebnicová 
se 4-osým kloubem 

 
 D03 

         Dlahy kolenních ortéz 
 

D04 

D01 

                 Stavebnicová kyčelní 
ortéza  

 
D06 
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Rehabilitační a pooperační kolenní ortéza s jednoosým kloubem 
pro stabilizaci a limitaci rozsahu pohybu  v sagitální rovině - krátká 
verze. 

Ortéza kolenní stavebnicová s nastavitelným rozsahem pohybu - krátká 

Ortéza kolenní stavebnicová s nastavitelným rozsahem pohybu - dlouhá 

Rehabilitační a pooperační kolenní ortéza s jednoosým kloubem 
pro stabilizaci a limitaci rozsahu pohybu  v sagitální rovině - dlouhá 
verze. 

KOLENNÍ ORTÉZY S LIMITOVANÝM POHYBEM 

Obj. čísloo Popis MJ 

   
KOLLIM1-1 Ortéza kolenní stavebnicová s nastavitelným rozsahem pohybu, krátká, vel. 1, levá/pravá ks 

KOLLIM1-2 Ortéza kolenní stavebnicová s nastavitelným rozsahem pohybu, krátká, vel. 2, levá/pravá ks 

KOLLIM1-3 Ortéza kolenní stavebnicová s nastavitelným rozsahem pohybu, krátká, vel. 3, levá/pravá ks 

KOLLIM1-4 Ortéza kolenní stavebnicová s nastavitelným rozsahem pohybu, krátká, vel. 4, levá/pravá ks 

Obj. čísloo Popis MJ 

   
KOLLIM2-1 Ortéza kolenní stavebnicová s nastavitelným rozsahem pohybu, dlouhá, vel. 1, levá/pravá ks 

KOLLIM2-2 Ortéza kolenní stavebnicová s nastavitelným rozsahem pohybu, dlouhá, vel. 2, levá/pravá ks 

KOLLIM2-3 Ortéza kolenní stavebnicová s nastavitelným rozsahem pohybu, dlouhá, vel. 3, levá/pravá ks 

KOLLIM2-4 Ortéza kolenní stavebnicová s nastavitelným rozsahem pohybu, dlouhá, vel. 4, levá/pravá ks 

D02 
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KOLENNÍ ORTÉZY SE 4-OSÝM KLOUBEM 

Stavebnicová kolenní funkční ortéza s fyziologickým 4-osým kloubem 
pro stabilizaci pohybu kolenního kloubu - krátká verze. 

Ortéza kolenní stavebnicová se 4-osým kloubem - krátká 

Ortéza kolenní stavebnicová se 4-osým kloubem - dlouhá 

Stavebnicová kolenní funkční ortéza s fyziologickým 4-osým kloubem 
pro stabilizaci pohybu kolenního kloubu - dlouhá verze. 

Obj. čísloo Popis MJ 

   
KOL4O1-1 Ortéza kolenní stavebnicová se 4-osým kloubem, krátká, vel. 1, levá/pravá ks 

KOL4O1-2 Ortéza kolenní stavebnicová se 4-osým kloubem, krátká, vel. 2, levá/pravá ks 

KOL4O1-3 Ortéza kolenní stavebnicová se 4-osým kloubem, krátká, vel. 3, levá/pravá ks 

KOL4O1-4 Ortéza kolenní stavebnicová se 4-osým kloubem, krátká, vel. 4, levá/pravá ks 

Obj. čísloo Popis MJ 

   
KOL4O2-1 Ortéza kolenní stavebnicová se 4-osým kloubem, dlouhá, vel. 1, levá/pravá ks 

KOL4O2-2 Ortéza kolenní stavebnicová se 4-osým kloubem, dlouhá, vel. 2, levá/pravá ks 

KOL4O2-3 Ortéza kolenní stavebnicová se 4-osým kloubem, dlouhá, vel. 3, levá/pravá ks 

KOL4O2-4 Ortéza kolenní stavebnicová se 4-osým kloubem, dlouhá, vel. 4, levá/pravá ks 

D03 



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

Dlaha s jednoosým kloubem s limitovaným rozsahem po-
hybu v sagitální rovině. Nastavení dorazu flexe        v roz-
sahu 0-90 stupňů, dorazu extenze v rozsahu 0-30 stupňů. 
Použití při stavbě individuálních končetinových ortéz, které 
vyžadují limitaci rozsahu pohybu v kolenním kloubu. 
 
Délka ramen (horní rameno/spodní rameno): 
krátká  verze 190mm/190mm  
dlouhá verze 250mm/250mm 

Dlaha s 1-osým limitním kloubem - krátká / dlouhá 

Dlaha se 4-osým kloubem - krátká / dlouhá 

Dlaha se 4-osým kloubem. Zabezpečuje funkční flexi       s 
dorzálním posuvem okamžitého středu rotace, čímž se 
blíží fyziologickému odvalu kolenního kloubu. Použití při 
stavbě individuálních plně funkčních kolenních ortéz      s 
plným rozsahem pohybu kolenního kloubu. 
 
Délka ramen (horní rameno/spodní rameno): 
krátká  verze 190mm/190mm  
dlouhá verze 250mm/250mm 

DLAHY KOLENNÍCH ORTÉZ 

Obj. čísloo Popis - množství, rozměr MJ 

   

DLLIM1 
Dlaha s 1-osým limitním kloubem - 
krátká 

pár 

DLLIM2 
Dlaha s 1-osým limitním kloubem - 
dlouhá 

pár 

Obj. čísloo Popis,  rozměr MJ 

   

DL4O1 Dlaha se 4-osým kloubem - krátká pár 

DL4O2 Dlaha se 4-osým kloubem - dlouhá pár 

V objednávce uveďte provedení - pravá nebo levá. 

D04 

V objednávce uveďte provedení - pravá nebo levá. 
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DLAHY KOLENNÍCH ORTÉZ 

Dětská dlaha s jednoosým kloubem s limitovaným rozsahem 
pohybu v sagitální rovině. Nastavení dorazu flexe    v  rozsahu 
0-90 stupňů, dorazu extenze v rozsahu 0-30 stupňů. Použití 
při stavbě individuálních dětských končetinových ortéz, které 
vyžadují limitaci rozsahu pohybu v kolenním kloubu (nebo jen 
stabilizaci - odstraní se dorazový šroub).   
 
Délka ramen  (horní rameno/spodní rameno): 200/200mm 
 
 

Dlaha s limitovaným rozsahem pohybu - dětská 

Obj. čísloo Popis,  rozměr MJ 

   
 

DLLIM0 
Dlaha s 1-osým limitním kloubem - 
dětská  

 

pár 
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STAVEBNICOVÁ KYČELNÍ ORTÉZA 

Stavebnicová kyčelní ortéza 

Stavebnice pro zhotovení individuální léčebné ortézy určené k dlou-
hodobé stabilizaci, zejména fixaci v případě pooperačních a poúra-
zových stavů, příp. limitaci pohybu kyčelního kloubu. Dá se použít i  
při zlomeninách  stehenní kosti při použití přídavného bércového 
prodloužení. 
 
Stehenní část ortézy lze rozměrově upravit dle dispozic pacienta. 
Stavebnice je univerzálně přestavitelná pro pravou a levou DK, vyrá-
bí se ve 2 velikostech.    

Obj. čísloo Popis MJ 

   

DK1 Stavebnicová kyčelní ortéza, vel. 1 ks 

DK2 Stavebnicová kyčelní ortéza, vel. 2 ks 

Prodloužení stavebnicové kyčelní ortézy - bércová část 

Sada k prodloužení stavebnicové kyčelní ortézy na bérec s možností limita-
ce anebo zamezení pohybu po 15 stupních.  
 
Sada je univerzální pro pravou a levou DK.   

Obj. čísloo Popis MJ 

   
DK-SET0 Prodloužení stavebnicové kyčelní ortézy, vel. 0  ks 

DK-SET1 Prodloužení stavebnicové kyčelní ortézy, vel. 1  ks 

DK-SET2 Prodloužení stavebnicové kyčelní ortézy, vel. 2 ks 

DK-SET3 Prodloužení stavebnicové kyčelní ortézy, vel. 3  ks 

DK-SET4 Prodloužení stavebnicové kyčelní ortézy, vel. 4 ks 

Velikost označuje číslo bércového obloučku.  

Velikost stehenních a bércových obloučků  

Obj. čísloo Popis Obvod v cm MJ 

    
OH-SS  Stehenní oblouček, vel. 0 32 - 37 ks 

OH-S  Stehenní oblouček, vel. 1 38 - 44 ks 

OH-M  Stehenní oblouček, vel. 2 45 - 51 ks 

OH-L  Stehenní oblouček ,vel. 3  52 - 58  ks 

OH-XL  Stehenní oblouček, vel. 4 59 - 65  ks 

Obj. čísloo Popis Obvod v cm MJ 

    
OD-S  Bércový oblouček,  vel. 0 23 - 27 ks 

OD-SS  Bércový oblouček,  vel. 1 28 - 32 ks 

OD-M  Bércový oblouček,  vel. 2 33 - 37 ks 

OD-L  Bércový oblouček,  vel. 3 38 - 42 ks 

OD-XL  Bércový oblouček,  vel. 4 43 - 47 ks 

 Stehenní obloučky kolenní a kyčelní ortézy. Obvod stehna se měří 3 cm nad horním okrajem pately a 5 cm pod peri-     
neem.     

 Bércové obloučky kolenní a kyčelní ortézy. Obvod bérce se měří 20 cm od štěrbiny kolenního kloubu.    

Na obrázku kyčelní ortéza s bércovým prodloužením - není součástí 
stavebnice.  
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ORTOPEDICKÉ VLOŽKY A KOMPONENTY 

  ISV vložky  
stavebnice individuálních ortopedických vložek 

 
E02 

 AV vložky 
 sériové anatomicky tvarované vložky 

 
E02  

 

 ZV vložky 
zkrácené anatomicky tvarované vložky 

 
E03  

 

Komponenty 
díly pro stavbu ortopedických vložek a obuvi 

 
E03-E04 

E01 

SilSTEP 
silikonové  vložky  

 
E05-E06 
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Stavebnice - polotovar - pro zhotovení individuálních 
ortopedických vložek. 
 
Stavebnice je tvořena termoplastickým tvarovým 
korkfantovým klínem, vrchní perforovanou plastickou 
stélkou a vkládacím latexovým metatarsálním srdíč-
kem. Klín se stélkou jsou předlepeny pouze v patní 
části. 
 
Umístění metatarsálního srdíčka, dobroušení a ter-
moplastické dotvarování klínu a dokončení ISV vlo-
žek se provádí individuálně. 

ISV vložky - stavebnice individuálních ortopedických vložek 

AV vložky - sériové anatomicky tvarované vložky                        

ORTOPEDICKÉ VLOŽKY 

Obj. čísloo Popis MJ 

   
ISV-15 ISV vložky, vel.15 pár 

ISV-16 ISV vložky, vel.16 pár 

ISV-17 ISV vložky, vel.17 pár 

ISV-18 ISV vložky, vel.18 pár 

ISV-19 ISV vložky, vel.19 pár 

ISV-20 ISV vložky, vel.20 pár 

ISV-21 ISV vložky, vel.21 pár 

ISV-22 ISV vložky, vel.22 pár 

ISV-23 ISV vložky, vel.23 pár 

Obj. čísloo Popis MJ 

   
ISV-24 ISV vložky, vel.24 pár 

ISV-25 ISV vložky, vel.25 pár 

ISV-26 ISV vložky, vel.26 pár 

ISV-27 ISV vložky, vel.27 pár 

ISV-28 ISV vložky, vel.28 pár 

ISV-29 ISV vložky, vel.29 pár 

ISV-30 ISV vložky, vel.30 pár 

ISV-31 ISV vložky, vel.31 pár 

ISV-32 ISV vložky, vel.32 pár 

AV wkładki – seryjne wkładki 
kształtowane anatomicznie 

Sériově vyráběné ortopedické vložky pro podporu a 
mírnou korekci podélně a příčně ploché nohy. 
Tyto ortopedické vložky se vyznačují anatomickým 
tvarem, nízkou stavební výškou, malou hmotností, 
omyvatelným perforovaným povrchem vrchní krycí 
stélky, možností úpravy tvaru a délky přední části 
vložky, plasticitou materiálu vnější stélky. 

Obj. čísloo Popis  MJ 

   
AV-15 AV vložky, vel.15 pár 

AV-16 AV vložky, vel.16 pár 

AV-17 AV vložky, vel.17 pár 

AV-18 AV vložky, vel.18 pár 

AV-19 AV vložky, vel.19 pár 

AV-20 AV vložky, vel.20 pár 

AV-21 AV vložky, vel.21 pár 

AV-22 AV vložky, vel.22 pár 

AV-23 AV vložky, vel.23 pár 

Obj. čísloo Popis  MJ 

   
AV-24 AV vložky, vel.24 pár 

AV-25 AV vložky, vel.25 pár 

AV-26 AV vložky, vel.26 pár 

AV-27 AV vložky, vel.27 pár 

AV-28 AV vložky, vel.28 pár 

AV-29 AV vložky, vel.29 pár 

AV-30 AV vložky, vel.30 pár 

AV-30,5 AV vložky, vel.30,5 pár 

   

E02 

 

AV vložky lze dodávat i v provedení bez 
metatarsálních srdíček. 
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Sériově vyráběné tříčtvrteční anatomicky tvarované 
vložky pro podporu a mírnou korekci podélně a příč-
ně ploché nohy. Povrch krycí stélky z umělé usně. 

ZV vložky - zkrácené anatomicky tvarované vložky  

Tvarové klíny ortopedických vložek 

Obj. Popis  MJ 

   
ZV-15 ZV vložky, vel.15 pár 

ZV-16 ZV vložky, vel.16 pár 

ZV-17 ZV vložky, vel.17 pár 

ZV-18 ZV vložky, vel.18 pár 

ZV-19 ZV vložky, vel.19 pár 

ZV-20 ZV vložky, vel.20 pár 

ZV-21 ZV vložky, vel.21 pár 

ZV-22 ZV vložky, vel.22 pár 

ZV-23 ZV vložky, vel.23 pár 

Obj. Popis  MJ 

   
ZV-24 ZV vložky, vel.24 pár 

ZV-25 ZV vložky, vel.25 pár 

ZV-26 ZV vložky, vel.26 pár 

ZV-27 ZV vložky, vel.27 pár 

ZV-28 ZV vložky, vel.28 pár 

ZV-29 ZV vložky, vel.29 pár 

ZV-30 ZV vložky, vel.30 pár 

ZV-30,5 ZV vložky, vel.30,5 pár 

   

AV wkładki – seryjne wkładki 
kształtowane anatomicznie 

Obj. č.o Popis  MJ 

   
ST-15 Stélka, vel.15 pár 

ST-16 Stélka, vel.16                             pár 

ST-17 Stélka, vel.17                             pár 

ST-18 Stélka, vel.18                             pár 

ST-19 Stélka, vel.19                             pár 

ST-20 Stélka, vel.20                             pár 

ST-21 Stélka, vel.21                             pár 

ST-22 Stélka, vel.22                             pár 

ST-23 Stélka, vel.23                             pár 

ORTOPEDICKÉ VLOŽKY, KOMPONENTY  

Plastové stélky ortopedických vložek - perforované, tl. 3mm 

Obj. čísloo Popis  MJ 

   
K282/16 Korkfantový tvarový klín, vel. 15, 16 pár 

K282/23 Korkfantový tvarový klín, vel. 0 pár 

K282/25 Korkfantový tvarový klín, vel. 1 pár 

K282/27 Korkfantový tvarový klín, vel. 2 pár 

K282/29 Korkfantový tvarový klín, vel. 3 pár 

K282/30,5 Korkfantový tvarový klín, vel. 4 pár 

K282/32 Korkfantový tvarový klín, vel. 5 pár 

Tvarový klín s podporou podélné klenby, vedením paty a laterální zarážkou. 
Zhotoven z termoplastického materiálu korkfant. Sortiment 6 velikostí. 

Obj. č.o Popis  MJ 

   
ST-24 Stélka, vel.24 pár 

ST-25 Stélka, vel.25                             pár 

ST-26 Stélka, vel.26                             pár 

ST-27 Stélka, vel.27                             pár 

ST-28 Stélka, vel.28                             pár 

ST-29 Stélka, vel.29                             pár 

ST-30 Stélka, vel.30                             pár 

ST-31 Stélka, vel.31  pár 

ST-32 Stélka, vel.32 pár 

E03 

 ZV vložky lze dodávat i v provedení bez  
 metatarzálních srdíček. 



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

Latexové metatarsální srdíčko symetrického tvaru pro podporu a korekci 
příčné klenby. Určeno pro zabudování do ortopedických vložek nebo ortope-
dické obuvi. 

Metatarsální srdíčka 

Samolepící metatarsální srdíčka 

Latexové klenby 

Samolepící metatarsální srdíčka s koženým potahem. Určeny pro podporu a 
korekci příčné klenby zabudováním do sériové obuvi. 

KOMPONENTY  

Latexová klenba pro podporu a korekci podélné klenby. Určena pro zabudo-
vání do ortopedických vložek nebo ortopedické obuvi. 

Nr.katal. Opis – ilość, wymiar Waga JP 

    
4I8P Adaptor ze śrubami ustalającymi do 

laminacji  - sztywny,  wykonanie stal 
195g szt. 

Obj. čísloo Popis MJ 

   
MS1 Metatarsální samolepící srdíčko, vel.1 pár 

MS2 Metatarsální samolepící srdíčko, vel.2 pár 

MS3 Metatarsální samolepící srdíčko, vel.3 pár 

Obj. čísloo Popis MJ 

   
K295/1 Metatarsální latexové srdíčko, vel.1 ks 

K295/2 Metatarsální latexové srdíčko, vel.2 ks 

K295/3 Metatarsální latexové srdíčko, vel.3 ks 

Obj. čísloo Popis MJ 

   
K276/1 Latexová klenba, vel.1 ks 

K276/2 Latexová klenba, vel.2 ks 

K276/3 Latexová klenba, vel.3 ks 

Latexové podpatěnky 

Obj. čísloo Popis MJ 

   
K301/2 Latexová podpatěnka, vel.2 ks 

K301/3 Latexová podpatěnka, vel.3 ks 

Latexové podpatěnky výšky 5mm pro měkké podložení paty v ortopedických 
vložkách nebo obuvi. 

E04 
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Silikonové vložky SilSTEP  

SILSTEP 

Vložky SilSTEP se používají tam, kde je třeba snížit bolest či jiné nepříjemné následky dlouhodobého namáhání nohy 
(běh, chůze na delší vzdálenosti). Vložky SilSTEP jsou vhodné ke každodennímu používánía snadno se udržují. Jsou 
vyrobeny ze zdravotně nezávadného materiálu a  jsou dostupné v šesti velikostech.  
 
 
Charakteristika:  
 

 viskoelastický silikon pro tlumení rázů  

 vyměkčení pro namáhané části chodidla  

 ochrana nohy při zátěži  

 zajištění komfortu  

 snadná údržba  

SilSTEP 100 - silikonové vložky se srdíčkem 

SilSTEP 200 - silikonové vložky bez srdíčka 

SilSTEP 300 - 3/4 silikonové vložky se srdíčkem 

Obj. č.o Popis  MJ 

   

SilSTEP101 až 6 
silikonové vložky se srdíčkem, vel. 1 - 6 
ilikonové vložky se srdíčkem vel. 1 

pár 

Změkčují došlap chodidla a zmírňují následky jeho nadměrného 
zatížení. Tmavě modré plošky jsou vyrobeny z měkčího silikonu a 
slouží ke snížení tlaku na nejvíce namáhaná místa chodidla. Meta-
tarzální srdíčko působí pozitivně na příčnou klenbu nohy.  

Obj. č.o Popis  MJ 

   

SilSTEP201 až 6 silikonové vložky bez srdíčka, vel. 1 - 6 pár 

Změkčují došlap chodidla a zmírňují následky jeho nadměrného 
zatížení. Tmavě modré plošky jsou vyrobeny z měkčího silikonu a 
slouží ke snížení tlaku na nejvíce namáhaná místa chodidla.  

Obj. č.o Popis  MJ 

   

SilSTEP301 až 6 
3/4 silikonové vložky se srdíčkem,  
vel. 1 - 6 

pár 

Používají se jako prostředek pro zmírnění následků nadměrného 
zatížení chodidla. Jsou vhodné zejména do obuvi s rozšířenou špič-
kou. Tmavě modré plošky jsou vyrobeny z měkčího silikonu a slouží 
ke snížení tlaku na nejvíce namáhaná místa chodidla. Metatarzální 
srdíčko působí příznivě na příčnou klenbu nohy.  
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SilSTEP 400 - silikonové podpatěnky – vysoké 

SILSTEP 

SilSTEP 900 - silikonový meziprstní korektor 

SilSTEP 500 - silikonové podpatěnky – nízké 

Obj. č.o Popis  MJ 

   

SilSTEP401 až 3 silikonové podpatěnky vysoké, vel. 1 - 3 pár 

Používají se pro odlehčení a oporu paty. Mají pozitivní vliv na svalové 
struktury a postavení paty. Modrá ploška je vyrobena z měkčího sili-
konu, který lépe pohlcuje tlak pod patní kostí. Podpatěnky jsou k 
dostání ve třech velikostech.  

Vkládají se pod patní části chodidla. Změkčují došlap chodidla při 
chůzi a zmírňují tak následky nadměrného zatížení svalů a vazů. 
Podpatěnky jsou vhodné ke korekci délky končetin a jsou dostupné 
ve třech velikostech.  
 

Obj. č.o Popis  MJ 

   

SilSTEP501 až 3 silikonové podpatěnky nízké, vel. 1 - 3 pár 

Obj. č.o Popis  MJ 

   

SilSTEP900 silikonový meziprstní korektor ks 

Meziprstní korektor se vkládá mezi palec a druhý prst chodidla. Je 
vyroben z měkkého silikonu a lehce se přizpůsobuje tvaru prstů. 
Zároveň zabraňuje tření mezi prsty, pohlcuje rázy a otřesy. Meziprst-
ní korektor se vyrábí v univerzální velikosti.  
 

Silikonové vložky  

 ING  
 Specifikace velikostí 

 Délka vložky  Velikost boty 

       mm        EU 

               1       225     35 - 36 

               2       235     37 - 38 

               3       245     39 - 40 

               4       265     41 - 42 

               5       270     43 - 44 

               6       290     45 - 46 

Specifikace velikostí  SilSTEP 

Silikonové podpatěnky 

 ING  
 Specifikace velikostí 

 Velikost boty 

         EU 

               1     35 - 36 

               2     37 - 38 

               3     39 - 40 

  

  

  

E06 
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SÉRIOVÉ ORTOPEDICKOPROTETICKÉ POMŮCKY  

 

Ortéza bederní s výztuhou - elastická s tahem 
 

F02 

Ortéza zad - rigidní rovnač 
 

F02 

Ortéza ramenní - závěsná fixační 
 

F02 

Přímidlo zádové elastické 
  

 F03 

Ortéza krční - límec fixační s výztuhou 
 

F03 

F01 
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Ortéza bederní s výztuhou - elastická s tahem                                   kód VZP   04 - 78073 

Ortéza zad - rigidní rovnač                                                                    kód VZP   04 - 78074 

SÉRIOVÉ ORTOPEDICKOPROTETICKÉ POMŮCKY 

Popis pomůcky 
 
Tento sériově vyráběný  zdravotnický prostředek je určen pro fixaci klíčních kostí a některých dalších případů vyžadu-
jících rigidní fixaci zad v oblasti hrudních obratlů. Ortézu tvoří dva jednoduché tahy spojené kruhem, přes který se 
fixují pomocí VELCRO zipu volné konce tahů. Vyměkčení tahů umožňuje i dlouhodobější použití ortézy 
 

velikost  obvod pasu (cm) obvod boků (cm) 

   

1 55-70 75-90 

2 65-80 85-100 

3 80-95 90-105 

4 90-105 100-115 

Ortéza ramenní - závěsná fixační                                                          kód VZP   04 - 78075 

  

  

  

velikost  obvod hrudníku (cm) 

  

1 60-85 

2 85-105 

3 100-120 

Popis pomůcky 
 
Tento sériově vyráběný  zdravotnický prostředek je určen pro stabilizaci horní končetiny v oblasti  ramenního kloubu. 
Ortéza vychází z principu Desaultova obvazu. Jednoduchý ramenní kolébkový závěs je upevněn přestavitelně pomocí 
popruhů a spon. Tento závěs odlehčuje a fixuje horní končetinu v požadované flexi 90 stupňů v loketním kloubu. Fixa-
ce horní končetiny v této poloze k trupu je zajištěna obvodovým tahem, který je připevněn pomocí suchých zipů k 
přední části jednoduchého závěsu. Toto variabilní uspořádání zajišťuje požadovanou fixaci. 
 

velikost  obvod hrudníku (cm) 

  

1 50-60 

2 57-67 

3 65-77 

4 75-90 

5 90-110 

Popis pomůcky 
 
Tento sériově vyráběný  zdravotnický prostředek je určen pro zpevnění bederní oblasti zad při zachování pohyblivosti 
pacienta. Základní pas je zhotoven z elastického, vysoce prodyšného materiálu. V oblasti beder je zesílen pružnými 
kovovými výztužemi, které se natvarují podle těla pacienta. Přídavný tah zvyšuje variabilitu  a možnost volitelného 
předpětí. 
 

F02 
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Přímidlo zádové elastické                                                                      kód VZP   04 - 78076 

Ortéza krční - límec fixační s výztuhou                                                kód VZP   04 - 78077 

Popis pomůcky 
 
Tento sériově vyráběný zdravotnický prostředek je určen pro zpevnění páteře v oblasti krčních obratlů. Límec je zhoto-
ven z vyměkčeného latexového materiálu a je zpevněn polyetylenovou výztuhou. Potažen je textilním hadicovým oba-
lem se zapínáním na suchý zip na jeho koncích. 
 

Popis pomůcky 
 
Tento sériově vyráběný zdravotnický prostředek je určen jako pomůcka pro korekci vadného držení těla v oblasti hrud-
ních obratlů. Pomůcka má charakter mírně korekční upomínací bandáže. Pomůcku nelze vzhledem k elastickým vlast-
nostem aplikovat v případech, které vyžadují rigidní fixaci zad. Pomůcka se vyznačuje poměrně dobrou  dlouhodobou 
přijatelností pro uživatele.  
Přímidlo je zhotoveno z elastických prodyšných materiálů. Skládá se ze zádového širšího tahu, ke kterému jsou našity 
dva jednoduché ramenní tahy. 
 

SÉRIOVÉ ORTOPEDICKOPROTETICKÉ POMŮCKY 

  

velikost  obvod hrudníku (cm) 

  

1 50-60 

2 57-67 

3 65-77 

4 75-87 

5 87-105 

  

velikost  výška límce (cm) obvod krku (cm) 

   

0 8 18-23 

1 8 20-28 

2 8 26-34 

3 10 32-40 

4 12 32-40 

5 10 34-44 

6 12 34-44 

F03 
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VÝROBNÍ MATERIÁL 

 Laminovací a lepící pryskyřice 
 

G02 
 

Tvrdé polyuretanové pěny 
 

G03 

     Laminovací folie, laminovací sáčky 
 

G05 - G06 

Tmely, pasty, laky, lepící pásky 
 

G04 

Mikrobalony a tvrdidla 
 

G06 

Elastické hadicové návleky a armovací tkaniny 
 

G07 

Deskové materiály 
 

 G08 

Sádrová, pryskyřicová obinadla a 
obtiskové krabice 

 

G09 

Pružné textilní materiály 
 

G10 

G01 
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Bezbarvá lepící pryskyřice na bázi metylmetakrylátu. 
Vytvrzování tužícím práškem Harterpulver 50 v množství 0,5 - 3 %. 

BKF Siegel - lepící pryskyřice 

BKF 80:20 - laminovací pryskyřice 

BKF Carbon - laminovací pryskyřice na uhlík 

Bezbarvá laminovací pryskyřice na bázi metylmetakrylátu. 
Vytvrzování tužícím práškem Harterpulver 50 v množství 1%. 

LAMINOVACÍ A LEPÍCÍ PRYSKYŘICE 

BKF Plastisch - pružná laminovací pryskyřice 

Laminovací pryskyřice pro armovací uhlíkové materiály. Vytvrzování tužícím 
práškem Harterpulver 50 v množství 1%. 

Pružná laminovací pryskyřice na bázi metylmetakrylátu. Vytvrzování tužícím 
práškem Harterpulver 50 v množství 1%. 

G02 

 

 Obj. čísloo    Popis   MJ 

   

  2146   Lepící pryskyřice, balení 4,6 kg ks 

 

  Obj. čísloo Popis MJ 

   

  2046   Laminovací pryskyřice, balení 4,6 kg ks 

 

  Obj. čísloo Popis MJ 

   

  2546   Laminovací pryskyřice, balení 4,6 kg ks 

 

  Obj. čísloo Popis MJ 

   

  2346   Laminovací pryskyřice, balení 4,6 kg ks 



WWW.INGCORPORATION.CZ G03 

TVRDÉ POLYURETANOVÉ PĚNY 

ASTI OP - složka A 

Typ použité složky A ovlivňuje výslednou měrnou hmotnost tvrdé pěny.  
 
Složky A tohoto systému jsou označovány následovně : 

Tvrdá pěna ASTI OP je dvousložkový polyuretanový systém. Je tvořen dvojicí tekutých složek A a B. Tyto 
složky se míchají v hmotnostním směšovacím poměru  1 : 1. 
 
Tento systém je nabízen v pěti odlišných variantách měrných hmotností, které zahrnují velmi lehké pěny   (RG 
200), pěny se střední měrnou hmotností (RG 500), těžké a velmi tvrdé pěny (RG 700). 

 

41204   Tvrdá polyuretanová pěna ASTI OP (RG 500) - složka A, balení 4,6 kg ks 

ASTI OP (RG 500)  -  složka A 

ASTI OP (RG 200)  -  složka A 

41704   Tvrdá pěna - složka A, balení 4,6 kg ks 

ASTI OP (RG 600)  -  složka A 

41504   Tvrdá pěna - složka A, balení 4,6 kg ks 

ASTI OP (RG 300)  -  složka A 

41904   Tvrdá pěna - složka A, balení 4,6 kg ks 

ASTI OP (RG 700)  -  složka A 

41804   Tvrdá pěna - složka A, balení 4,6 kg ks 

ASTI OP - složka B 

Složka B je jednotně použitelná pro všechny polyuretanové tvrdé pěny - 
složky A - bez ohledu na jejich rozdílnou měrnou hmotnost. 

 

41304   Tvrdá  pěna ASTI OP (RG 500) - složka B, balení 4,6 kg ks 

ASTI OP (RG 500)  -  složka  B 

Označení - složka A Měrná hmotnost pěny  

ASTI OP (RG 200) 220 kg/m3 

ASTI OP (RG 300) 330 kg/m3 

ASTI OP (RG 500) 570 kg/m3 

 ASTI OP (RG 600) 630 kg/m3 

 ASTI OP (RG 700) 670 kg/m3 
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    Velmi lehký, mírně elastický tmel. Dobře se modeluje a brousí.  

Tmel SL + tužící pasta 

Tónovací pasta - tělový odstín 

Lak - spray tělový odstín 

Tónovací pasta pro pryskyřice a tvrdé PU pěny.  Dávkování 1-2 %. 

TMELY, PASTY, LAKY, LEPÍCÍ PÁSKY 

Oboustranná lepící páska 

Akrylátový lak - spray - tělového odstínu s vysokou krycí schopností. 

Oboustranná lepící páska (vhodná i pro laminování). 

G04 

 

  Obj. čísloo Popis MJ 

   

  36101   Tmel SL, balení 1 litr ks 

  Obj. čísloo Popis MJ 

   

  7020   Tónovací pasta - tělový odstín, balení 250g ks 

 

 

  Obj. čísloo Popis MJ 

   

  56001   Lak - spray, tělový odstín, balení 400g ks 

 

  Obj. čísloo Popis MJ 

   

  OBPAS6 Oboustranná lepící páska, šířka 60mm, návin 50m ks 

  OBPAS8 Oboustranná lepící páska, šířka 80mm, návin 50m ks 

  Obj. čísloo Popis MJ 

   

  3100   Tužící pasta, balení 50g ks 

 Vytvrzování tužící pastou v množství 3-4%.  
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H 

G05 

LAMINOVACÍ FOLIE, LAMINOVACÍ SÁČKY 

PVA folie tloušťky 0,08 mm ( standard ) a 0,10 mm ( silná folie )  pro zhotovení individuálních laminovacích PVA sáč-
ků. Délka role 30 m. 

PVA folie 

PVA laminovací sáčky - tloušťka 0,08 mm - standard 

PVA sáčky standardní tloušťky 0,08 mm  jsou dodávány ve třech délkách - 77 cm, 100 cm a 130 cm.   

 

Folie tloušťka 0,08 mm  ( standard ) 

  22377   PVA folie, tl. 0,08 mm, šířka 77 cm, délka 30 m ks 

  22403   PVA folie, tl. 0,08 mm, šířka 100 cm, délka 30 m ks 

  22430   PVA folie, tl. 0,08 mm, šířka 130 cm, délka 30 m ks 

Folie tloušťka 0,10 mm  ( silná ) 

  22503   PVA folie, tl. 0,10 mm, šířka 100 cm, délka 30 m ks 

  22337   PVA folie, tl. 0,10 mm, šířka 137 cm, délka 30 m ks 

 

39220   10ks, PVA sáček 77x10x5cm bal 

39225   10ks, PVA sáček 77x13x5cm bal 

39230   10ks, PVA sáček 77x15x5cm bal 

39235   10ks, PVA sáček 77x18x5cm bal 

39240   10ks, PVA sáček 77x20x5cm bal 

39245   10ks, PVA sáček 77x23x5cm bal 

39250   10ks, PVA sáček 77x25x5cm bal 

39255   10ks, PVA sáček 77x28x5cm bal 

39260   10ks, PVA sáček 77x30x5cm bal 

39265   10ks, PVA sáček 77x33x5cm bal 

Délka 77 cm, tl. 0,08 mm - standard 

Značení rozměru sáčku : L  x  H  x  S 
 
 
 

 

   H = 1/2 horního obvodu sáčku 
 

   S = 1/2 spodního obvodu sáčku 
 

   L =  délka sáčku 

39020   10ks, PVA sáček 100x10x5cm bal 

39030   10ks, PVA sáček 100x15x5cm bal 

39035   10ks, PVA sáček 100x18x5cm bal 

39040   10ks, PVA sáček 100x20x5cm bal 

39045   10ks, PVA sáček 100x23x5cm bal 

39050   10ks, PVA sáček 100x25x5cm bal 

39055   10ks, PVA sáček 100x28x5cm bal 

39060   10ks, PVA sáček 100x30x5cm bal 

39065   10ks, PVA sáček 100x33x5cm bal 

39070   10ks, PVA sáček 100x35x5cm bal 

Délka 100 cm, tl. 0,08 mm - standard 

39630   10ks, PVA sáček 130x15x5cm bal 

39635   10ks, PVA sáček 130x18x5cm bal 

39640   10ks, PVA sáček 130x20x5cm bal 

39645   10ks, PVA sáček 130x23x5cm bal 

39650   10ks, PVA sáček 130x25x5cm bal 

39655   10ks, PVA sáček 130x28x5cm bal 

39660   10ks, PVA sáček 130x30x5cm bal 

39665   10ks, PVA sáček 130x33x5cm bal 

39670   10ks, PVA sáček 130x35x5cm bal 

   

Délka 130 cm, tl. 0,08 mm - standard 

H 

L 

S 
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PVA sáčky - tloušťka 0,10 mm - silné 

Mikrobalony 

LAMINOVACÍ SÁČKY, MIKROBALONY, TVRDIDLA 

Tužící prášek - Harterpulver 50 

Velmi lehký výplňový materiál pro laminování. 

Tužící přípravek na bázi benzoylperoxidu pro vytvrzování akrylátových prys-
kyřic. 

G06 

 

39120   10ks, PVA sáček 100x10x5cm   bal 

39130   10ks, PVA sáček 100x15x5cm   bal 

39135   10ks, PVA sáček 100x18x5cm   bal 

39140   10ks, PVA sáček 100x20x5cm   bal 

39145   10ks, PVA sáček 100x23x5cm  bal 

39150   10ks, PVA sáček 100x25x5cm   bal 

39155   10ks, PVA sáček 100x28x5cm   bal 

39160   10ks, PVA sáček 100x30x5cm   bal 

39165   10ks, PVA sáček 100x33x5cm   bal 

39170   10ks, PVA sáček 100x35x5cm   bal 

Délka 100 cm, tl. 0,10 mm - silné 

 

  Obj. čísloo Popis MJ 

   

  37100   Mikrobalony, balení 0,5 kg ks 

 

Označování PVA sáčků jako u základního provedení. 

  Obj. čísloo Popis MJ 

   

  6050   Tužící prášek - Harterpulver 50, balení 0,5 kg ks 

39730   10ks, PVA sáček 130x15x5cm   bal 

39735   10ks, PVA sáček 130x18x5cm   bal 

39740   10ks, PVA sáček 130x20x5cm   bal 

39745   10ks, PVA sáček 130x23x5cm   bal 

39750   10ks, PVA sáček 130x25x5cm  bal 

39755   10ks, PVA sáček 130x28x5cm   bal 

39760   10ks, PVA sáček 130x30x5cm   bal 

39765   10ks, PVA sáček 130x33x5cm   bal 

39770   10ks, PVA sáček 130x35x5cm   bal 

39780   10ks, PVA sáček 130x40x5cm   bal 

Délka 130 cm, tl. 0,10 mm - silné 
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ELASTICKÉ NÁVLEKY, ARMOVACÍ TKANINY 

Elastický návlek z polyesteru  pro sádrování a armování laminátů. 

Elastický polyesterový návlek 

Elastický skelný návlek 

Elastický uhlíkový návlek 

Elastický skelný hadicový návlek pro armování laminátů. 

Uhlíková tkanina 

Elastický uhlíkový hadicový návlek pro armování laminátů pahýlových lůžek. 

Armovací uhlíková tkanina pro zpevnění laminátů. 

 

Obj. čísloo Popis  MJ 

   
 LP006  Elastický polyesterový návlek šíře 6 cm kg 

 LP008  Elastický polyesterový návlek šíře 8 cm kg 

 LP010  Elastický polyesterový návlek šíře 10 cm kg 

 LP012  Elastický polyesterový návlek šíře 12 cm kg 

 LP015  Elastický polyesterový návlek šíře 15 cm kg 

 LP020  Elastický polyesterový návlek šíře 20 cm kg 

 

Obj. čísloo Popis  MJ 

   
 34106  Elastický skelný hadicový návlek, šířka 6 cm kg 

 34108  Elastický skelný hadicový návlek, šířka 8 cm kg 

 34101  Elastický skelný hadicový návlek, šířka 10 cm kg 

 34102  Elastický skelný hadicový návlek, šířka 12 cm kg 

 34103  Elastický skelný hadicový návlek, šířka 15 cm kg 

 34200  Elastický skelný hadicový návlek, šířka 20 cm kg 

 34105  Elastický skelný hadicový návlek, šířka 25 cm kg 

  Obj. čísloo Popis MJ 

   

  SC-120     Elastický uhlíkový návlek průměr 120 mm (při 45o) m 

  SC-170   Elastický uhlíkový návlek průměr 170 mm (při 45o) m 

 

 

  Obj. čísloo Popis MJ 

   

  C-200P   Uhlíková tkanina, plátěná vazba, 200 gr/m2 m2 

  C-200K   Uhlíková tkanina, keprová vazba, 200 gr/m2 m2 

  C-600K   Uhlíková tkanina, keprová vazba, 600 gr/m2 m2 
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Výstelkový materiál na zhotovení lůžek protéz - měrná hmotnost 170 kg/m3. 

Polyschaum 

Poreten 

Korkfant 

Výstelkový materiál ortéz a protéz. 

DESKOVÉ MATERIÁLY 

Materiál na výrobu lůžek protéz 

Materiál na zkušební, nosná rigidní a měkká lůžka protéz DK. 

G08 

 

  Obj. čísloo Popis MJ 

   

  48302   Polyschaum tělový neperforovaný 1100x1100x2mm ks 

  48303   Polyschaum tělový neperforovaný 1100x1100x3mm ks 

  48304   Polyschaum tělový neperforovaný 1100x1100x4mm ks 

  48305   Polyschaum tělový neperforovaný 1100x1100x5mm ks 

  48306   Polyschaum tělový neperforovaný 1100x1100x6mm ks 

  48308   Polyschaum tělový neperforovaný 1100x1100x8mm ks 

  48310   Polyschaum tělový neperforovaný 1100x1100x10mm ks 

 

  Obj. čísloo Popis MJ 

   

  PORT3   Lehčená deska poreten 1000x800x3mm ks 

  PORT4   Lehčená deska poreten 1000x800x4mm ks 

  PORT5   Lehčená deska poreten 1000x800x5mm ks 

  PORT8   Lehčená deska poreten 1000x800x8mm ks 

  PORT10   Lehčená deska poreten 1000x800x10mm ks 

  PORT15   Lehčená deska poreten 1000x800x15mm ks 

  PORT20   Lehčená deska poreten 1000x800x20mm  ks 

  PORT30   Lehčená deska poreten 1000x800x30mm ks 

  Obj. čísloo Popis MJ 

   

  K50-4,5   Deska korkfant 1000x1000x4,5mm ks 

  K50-10   Deska korkfant 1000x1000x10mm ks 

 

Termoplastický materiál pro výrobu ortopedických vložek a obuvi. 

 

Obj. číslo Popis MJ 

      

  HPP10-406   HPP přírodní, 406x406x10mm ks 

  HPP12-406   HPP přírodní, 406x406x12mm ks 

  HPP15-406   HPP přírodní, 406x406x15mm ks 

  Northplex9   Northplex12, 406x406x9mm ks 

  Northplex12   Northplex12, 406x406x12mm ks 

  Northplex15   Northplex15, 406x406x15mm ks 

  SFLEX300-6,4   Seaflex 300,  406x406x6,4mm, natural ks 

  SFLEX300-9,5   Seaflex 300,  406x406x9,5mm, natural ks 

  SFLEX300-12   Seaflex 300,  406x406x12mm, natural ks 

  SFLEX300-16   Seaflex 300,  406x406x16mm, natural ks 
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Materiál na výrobu lůžek ortéz 

Materiál na zkušební, nosná rigidní a měkká lůžka protéz DK. 

 

DESKOVÉ MATERIÁLY 

  Obj. číslo Popis MJ 

      

  HPP2N   HPP přírodní, 2440x1200x2mm ks 

  HPP3N   HPP přírodní, 2440x1200x3mm ks 

  HPP4N   HPP přírodní, 2440x1200x4mm ks 

  CPP2N   Copolymer PolyPropylene 2400x1220x2mm, natural ks 

  CPP3.1N   Copolymer PolyPropylene 2400x1220x3,1mm, natural ks 

  CPP3.5N   Copolymer PolyPropylene 2400x1220x3,5mm, natural ks 

  CPP4.7N   Copolymer PolyPropylene 2400x1220x4,7mm, natural ks 

  Northvane3,2-OL   Northvane, 1220x812x3,2, optický lesk ks 

  Northvane4,8-OL   Northvane, 1220x812x4,8, optický lesk ks 

  SFLEX300-3,2   Seaflex300-3,2, 1220 x1220x 3,2mm ks 

  SFLEX300-4,8   Seaflex300-4,8, 1220 x1220x 4,8mm ks 

  SFLEX300-6,4   Seaflex300-6,4, 1220 x1220x 6,4mm ks 

  Northvane3   Northplex, 2400x1220x3mm, P.E.T.G. Copolyester ks 

  Northplex4   Northplex, 2050x1250x4mm, P.E.T.G. Copolyester ks 

  Northplex6   Northplex, 2400x1220x6mm, P.E.T.G. Copolyester ks 
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SÁDROVÁ OBINADLA, OBTISKOVÉ KRABICE 

Pevné sádrové obinadlo pro zhotovení negativních odlitků ortéz a protéz. 
Toto sádrové obinadlo se vyznačuje krátkými dobami sycení, tuhnutí a vysu-
šení. Vzhledem k vysoké tvrdosti lze dosáhnout nižší spotřeby. 

Ortoplast - sádrové obinadlo 

Ruhrstern - sádrové obinadlo 

 

Obj. čísloo Popis  MJ 

   
ORTO10   Sádrové obinadlo Ortoplast 10cmx3m ks 

ORTO12   Sádrové obinadlo Ortoplast 12cmx3m ks 

ORTO15   Sádrové obinadlo Ortoplast 15cmx3m ks 

 

Elastické sádrové obinadlo pro zhotovení negativních odlitků ortéz a protéz. 

Obj. čísloo Popis  MJ 

   
550012   Ruhrstern-Elastic 12cmx2m ks 

550015   Ruhrstern-Elastic 15cmx2m ks 

550024   Ruhrstern-Elastic 24cmx2m ks 

550035   Ruhrstern-Elastic 35cmx2m ks 

Obtisková krabice 

Obtisková krabice pro zhotovení 
negativních odlitků chodidel. 

 

  Obj. čísloo Popis MJ 

   

  98P1   Obtisková krabice - jednopárová ks 

Obtisková krabice 
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Techform® Premium 

Pryskyřicová obinadla Techform Casting Tape. Každá krabička obsahuje 10 
individuálně zabalených rolí. Barevné provedení rolí je pouze ve velikostech 
204, 304, 404.  
Duhová sada (RB) obsahuje 2 role v 5 různých barvách světle modrá, tmavě 
modrá, růžová, červená a černá. 
 

  Obj. čísloo Popis MJ 

   

  154WH   Pryskyřicová obinadla  1.5“ x 3,65m ks 

  204WH   Pryskyřicová obinadla  2“ x 3,65m  ks 

  304WH   Pryskyřicová obinadla  3“ x 3,65m ks 

  404WH   Pryskyřicová obinadla  4“ x 3,65m ks 

  504WH   Pryskyřicová obinadla  5“ x 3,65m ks 

Techform® Standard 

Pryskyřicová obinadla Techform Casting Tape. Každá krabička obsahuje 10 
individuálně zabalených rolí. Barevné provedení rolí je pouze ve velikostech 
200, 300, 400.  
Duhová sada (RB) obsahuje 2 role v 5 různých barvách světle modrá, tmavě 
modrá, růžová, červená a černá. 
 

  Obj. čísloo Popis MJ 

   

  100WH   Pryskyřicová obinadla  1“ x 3,65m ks 

  200WH   Pryskyřicová obinadla  2“ x 3,65m  ks 

  300WH   Pryskyřicová obinadla  3“ x 3,65m ks 

  400WH   Pryskyřicová obinadla  4“ x 3,65m ks 

  500WH   Pryskyřicová obinadla  5“ x 3,65m ks 

PRYSKYŘICOVÁ OBINADLA TECHFORM 
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Pružná prodyšná látka. Jedna strana látky představuje háčkovou část suché-
ho zipu. Dlouhodobá a opakovatelná schopnost spojování s háčkovou částí 
Velcro uzávěru.  

Microgripp - elastická látka 

Microgripp - elastický popruh 

Pružný popruh, jehož jedna strana představuje háčkovou část suchého zipu. 
Dlouhodobá a opakovatelná schopnost spojování s háčkovou částí Velcro 
uzávěru. 

ELASTICKÉ TEXTILNÍ MATERIÁLY 

G10 

 

  Obj. čísloo Popis MJ 

   

  3960-80    Elastická látka šířka 8 cm, bílá  bm 

  3960-240   Elastická látka šířka 24 cm, bílá bm 

  3960-320   Elastická látka šířka 32 cm, bílá  bm 

  3960-240S   Elastická látka šířka 32 cm, béžová bm 

  3960-320S   Elastická látka šířka 32 cm, béžová bm 

  Obj. čísloo Popis MJ 

   

  3901-50   Elastická látka šířka 5 cm bm 
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DIAGNOSTICKÉ A MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE 

         Podometr 
 

H02 

H01  



DIAGNOSTICKÉ A MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE 

Podometr 

Obj. č. Popis  MJ 

   
PDMTR Podometr - diagnostický přístroj ks 

DZS9W Výbojka - náhradní díl osvětlení ks 

H02 

Diagnostický přístroj pro vyšetření plochonoží. 
Slouží pro přímé pozorování   a  vyhodnocení 
zatíženého chodidla, pro měření hodnot valgozity a 
varozity paty pomocí goniometrického měřidla a 
pro určení délky chodidla pomocí integrované 
stupnice v nosné skleněné desce přístroje. Zabu-
dované výbojkové osvětlení určeno     ke zvýrazně-
ní pozorovaného plantogramu. Pro archivaci plan-
togramu lze využít možnosti fotografického zázna-
mu. 
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TECHNOLOGICKÉ A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ 

Odlévací rám 
 

I02 

Pomůcky pro výrobu modelů a lůžek 
  

I03 
 

Vakuový lis 
 

04 

Držák trubek 
 

I04 

I01 
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Odlévací rám 

Odlévací rám umožňuje zhotovení sádrového pozitivního 
modelu, u kterého je armovací, případně vakuovací trubka 
umístěna do zátěžné osy. 
 
Pevný rám pomocí horního vedení zabezpečuje svislou 
polohu trubky sádrového modelu při odlévání. Negativní 
odlitek, který se uchycuje do čtyřrameného držáku, lze 
vyosit do zátěžné osy pomocí přestavitelného uložení ve 
spodní části rámu. 

SÁDROVACÍ APARÁT, ODLÉVACÍ RÁM 

Obj. čísloo Popis  MJ 

   
OR Odlévací rám ks 

I02 
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POMŮCKY  PRO VÝROBU MODELŮ A LŮŽEK 

Jednoduchá pomůcka pro upevnění pozitivního sádrového modelu při opra-
covávání. Možnost uchycení do čelistí svěráků. Upevňovací podélná díra 
průměru vnitřního průměru 28 mm. Zajištění modelu v držáku pomocí otočné 
páky. 

Jednoduchý držák 

Sestava pro výrobu plastových lůžek protéz 

Kombinovaný otočný držák 

Univerzální pomůcka pro podtlakové laminování dvojicí různých podtlaků. 
Možnost upevnění do kombinovaného držáku ( položka DRKOM ). 

Držák pro laminování 

Obj. čísloo Popis  MJ 

   
DRJED Jednoduchý držák ks 

Pomůcka pro upevnění držáku pro laminování ( položka DRLAM ) nebo 
držáku pro pozitivní model PP lůžek ( položka DRPP1, DRPP2 ). Možnost 
uchycení do čelistí svěráků. Zajištění uchycených držáků v přípravku pomocí 
otočné páky. Upevňovací otočnou část přípravku lze aretovat v libovolné 
poloze otočnou pákou. 

Sestava zahrnuje upevňovací rám a držák modelu. Dvoudílný rám slouží pro 
upevnění PP desek při výrobě plastových lůžek zhotovovaných hlubokým 
tažením. Držák modelu slouží k uchycení sádrového pozitivu. Držák modelu 
se upevňuje do kombinovaného držáku (položka DRKOM). 

Obj. čísloo Popis MJ 

   
UPRAM1 Upevňovací rám, vel.1 - vnitřní průměr 260 mm ks 

UPRAM2 Upevňovací rám, vel.2 - vnitřní průměr 360 mm ks 

DRPP1 Držák modelu pro upevňovací rám vel.1 -  260 mm ks 

DRPP2 Držák modelu pro upevňovací rám vel.2 -  360 mm ks 

Obj. čísloo Popis  MJ 

   
DRKOM Kombinovaný otočný držák ks 

 

 

Obj. čísloo Popis  MJ 

   
DRLAM Držák pro laminování podtlakem ks 

I03 
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Technologické zařízení pro tvarování termoplastických materiálů 
podtlakem. Vhodné zejména pro výrobu speciálních ortopedických 
vložek podle sádrového modelu. Pracovním mediem je podtlak - 
zdroj podtlaku není součástí přístroje. 

Vakuový lis 

Držák trubek 

VAKUOVÝ LIS, DRŽÁK TRUBEK 

Obj. čísloo Popis MJ 

   
V-LIS Vakuový lis ks 

SM1 Membrána ze silikonové pryže - náhradní díl ks 

Praktická pomůcka pro upevnění trubek průměru 30mm. Trubka se 
umístí do otvoru držáku, těleso držáku se jemně sevře čelistmi 
svěráku. Plošné sevření nedeformuje trubku. Seřizovatelná vůle 
pro sevření dvojicí stavěcích šroubů. Vložená pružina v tělese 
držáku zabezpečuje snadné vyjmutí trubky po uvolnění tlaku čelis-
tí.  

Obj. čísloo Popis  MJ 

   
DRTR Držák trubek ks 

I04 
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Končetinové          J02 
Obličejové          J03 
Návleky protéz HK + DK        J04 

SILIKONOVÉ EPITÉZY A PROTÉZY 

Kraniální remodelační ortéza        K02 
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Končetinové 

SILIKONOVÉ EPITÉZY A PROTÉZY 

Obj. číslo Popis MJ 

   
SIEPH 1 prst ks 

SIEPH2 2 prsty téže ruky—epitézy prstů (samostatně) ks 

SIEPH2s 2 prsty téže ruky—epitézy prstů (spojené) ks 

SIEPH3 3 prsty téže ruky—epitézy prstů (samostatně) ks 

SIEPH3s 3 prsty téže ruky—epitézy prstů (spojené) ks 

SIEPH4 4 prsty téže ruky—epitézy prstů (samostatně) ks 

SIEPH4s 4 prsty téže ruky—epitézy prstů (spojené) ks 

SIER Častečná amp. Ruky—epitézy ruky ks 

SIER1 Amp. v zápěstí—epitézy ruky ks 

Obj. čísloo Popis MJ 

   
SIEPN Prst nohy—samostatný ks 

SIEPN2 2 prsty nohy—samostatný ks 

SIEPNs Prsty nohy—s MTT bandáží ks 

SIEPN2s 2 prsty nohy—sMTT bandáží ks 

Obj. čísloo Popis MJ 

   
SINO Celá noha—PFA amputace (bez C stélky) ks 

SINO1 Celá noha—PFA amputace (s C stélkou) ks 

SIEL Lýtko ks 

SIHDTT TT protéza—kompletní krytí ks 

SIHDTF TF protéza—kompletní krytí ks 

SIHDTR TR protéza—kompletní krytí ks 

Obj. čísloo Popis MJ 

   
PROS AIDE PROS AIDE lepidlo (60g) ks 

B—460 B—460 Technovent lepidlo (30gr) ks 

SILWIPES SILWIPES—silikonové ubrousky a epitézy ks 

Obj. čísloo Popis MJ 

   
SIEO Oko a okolní tkáně Ks 

SIEU Ucho ks 

SIEN Nos ks 

Obličejové 

Návleky protéz HK + DK 

Příslušenství k silikonovým náhradám 
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Kraniální remodelační ortézy 

Obj. čísloo Popis MJ 

   
CRANIAL ORTÉZA Kraniální remodelační ortéza ks 

 

KRANIÁLNÍ  REMODELAČNÍ ORTÉZY 

Kraniální remodelační ortéza je prostředkem pro ortotickou léčbu polohových 

 deformit se středním a těžkým stupněm postižení. 

Funkce ortézy 

 Ortéza umožňuje usměrněný růst lebky (nikoliv násilná korekce) 

 Ortéza zajišťuje plný kontakt přes prominující oblasti lebky 

 V místech zploštění zůstávají expanzní prostory, které umožňují postupný růst lebky 

 

 

 

Konstrukce ortézy 

 Individuálně vyráběná ortéza podle hlavičky dítěte 

 Ortéza je zhotovena z vnitřní pěnové výstelky a vnější pevné plastové skořepiny 

 Jednoduchý způsob aplikace a upevnění popruhem s Velcro uzávěrem 

 Snadná údržba (plně omyvatelný povrch, možnost dezinfekce) 

 Nízká hmotnost ortézy (cca 200 - 230 gramů) 
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OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ 

 

Zboží můžete objednávat: 
 

• telefonicky  
• faxem  
• e-mailem  
• poštou 

BALENÍ ZBOŽÍ 

 

ZNAČENÍ ZBOŽÍ 

Zboží dodáváme v kvalitních firemních obalech: 
 

   • kartonové krabice 
   • kombinovaný obal - blistr  

      Čárový kód EAN13           Výrobní šarže           Číslo výrobku 

          Název výrobku 

          Označení výrobce           Značka shody 
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