... pohyb s jistotou

Ortézy a bandáže

VYRÁBÍME
A PRODÁVÁME ORTÉZY
Vážení obchodní partneři, dovolte nám představit Vám výrobky PANOP v novém
designu doplněné o „dětský program“. V našem novém katalogu naleznete ortopedické
pomůcky, které vynikají svojí funkčností, komfortem, designem ale také atraktivní cenou.
Je pro nás prioritní, aby používání správně fungující ortézy nebylo bolestivé a kontakt pokožky
s materiálem byl příjemný. Kvalita vyráběných ortéz je závislá nejen na dobře zvládnuté
technologii, ale také na kvalitních materiálech.
Při své každodenní spolupráci s lékaři a ostatním zdravotnickým personálem nepřetržitě
shromažďujeme veškeré podněty a nápady, které jsou pro nás zdrojem inovací našich výrobků,
které vedou ke zvýšené spokojenosti pacientů i doktorů. Naše ortézy pomáhají například při doléčování
zlomenin, po operacích, při zánětech šlach, revmatických obtížích, rupturách, vymknutích, deformačních
změnách, přetíženích, nebo jako prevence při sportu či fyzicky namáhavé práci. Jsme schopni vyhovět
všem případům, kde je zapotřebí nošení ortézy – od krční páteře po kotník.
Všechny naše výrobky máme skladem, připraveny k okamžité expedici. V našem týmu jsou obchodní
zástupci, kteří jsou schopni dle vašich požadavků doplňovat velmi rychle zboží. Zajišťujeme
dodávky pomocí přepravní služby, kdy objednané zboží máte do druhého dne. Jako další službu
jsme pro Vás zřídili E-shop a Zelenou linku, kde můžete pohodlně vyřídit své objednávky,
ale kde Vám také rádi zodpovíme případné dotazy či pomůžeme se správným výběrem
ortopedické pomůcky.
Máme dobrý pocit, když vidíme, že výrobky
PANOP Vám vrací jistotu v pohybu.
Leo Paťava a Petr Obdržálek – majitelé společnosti

Všechny výrobky, které vyrábíme a dodáváme, prošly klinickými testy a je na ně vystaveno prohlášení o shodě. Jsou
zařazeny v číselníku VZP a drtivá většina z nich je plně hrazena pojišťovnami. Naše firma má certifikovaný systém ISO 9001.
Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách www.panop.cz.

KRK
Krční páteř umožňuje pohyb hlavy a je značně namáhaná, leckdy
přetížená. Může dojít k nevyvážené práci krčních svalů, ovlivňujících nejen krční
páteř, ale také okolní klouby a měkké tkáně. Nejčastější příčinou bolesti
ramene a krční páteře je poranění měkkých tkání, včetně svalů, šlach a vazů. Bolesti krku
jsou často popisovány u pacientů s jednostranným statickým zatížením a nejčastěji
se vyskytují u lidí pracujících v kanceláři nebo u profesionálních řidičů. Tyto potíže začínají
na zadní straně krku a vyzařují ven přes horní ramenní svaly do oblasti těsně pod lebkou
a pod lopatkami. Bolest krku je často spojována s mravenčením nebo pálením vedoucí
k omezení hybnosti. Tato bolest je obecně horší ráno a večer. Krční límec zajistí
omezený pohyb krční páteře, navíc má podpůrný účinek. Výborně přilne
k tělu díky anatomickému tvaru. Jednoduše se aplikuje a je vyroben
z komfortních materiálů příjemných pro pokožku.

kód VZP 04/0011647

PAN 1.01 - LÍMEC KRČNÍ
INDIKACE:

Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený
z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený
bavlněným úpletem.

 lehké případy tortikolis krční páteře, kontuzte, 			
distorze, spondylóz, revmatoidních artritid
 blokové postavení krční páteře
 akutní poranění měkkých tkání
 degenerativní onemocnění
 preventivní případy

Výška límce 8 a 10 cm

OBVOD KRKU
S

26-31

M

32-36

L

37-41

XL

42-46

XXL

47-52

cm

kód VZP 04/0093897

PAN 1.02 - LÍMEC KRČNÍ PHILADELPHIA
Dvoudílný anatomicky tvarovaný fixační
krční límec s tracheálním otvorem.
Výška límce 10,5 cm

INDIKACE:
 dočasná fixace při úrazech krční páteře
 doléčení po úrazech a operacích krční páteře
 diskopatie oblasti krční páteře vyžadující 		
přechodnou fixaci
 akutní tortikollis

OBVOD KRKU
S

27-33

M

34-40

L

41-47

cm

kód VZP 04/0140751

PAN 1.03 - LÍMEC KRČNÍ KULIČKOVÝ
INDIKACE:

Měkký krční límec, který je prošitím
rozdělený do tří pásů, vyplněných
polystyrénovými kuličkami.

 lehké a střední poúrazové stavy
 bolestivé krční symptomy
 odlehčení krční páteře
 je vhodný i pro použití při spánku

Výška límce 10 cm

OBVOD KRKU
S

30-34

M

35-39

L

40-45

XL

46-50

cm

RAMENO
Bolest v rameni je nejčastěji způsobena přetěžováním ramene.
To vede k drobným poraněním svalů, šlach a kloubních struktur, které vyústí
v akutní, při stálém dráždění chronický zánět, který vyvolává pocity bolesti. Obtíže
také následují po úrazu ramene. Ortézy ramenního kloubu dokáží zafixovat
končetinu v poloze vhodné pro správnou léčbu a pohodlí pacienta.

kód VZP 04/0011648

PAN 2.01 - ORTÉZA RAMENNÍHO KLOUBU
DESSAULTŮV OBVAZ
INDIKACE:

Fixační bandáž ramenního kloubu, kterou
lze snadno přizpůsobit všem proporcím
pacienta.

 zlomeniny klíční kosti
 doléčení zlomenin kosti pažní
 distorze a záněty v oblasti ramenního kloubu
 dráždivé stavy
 přetížení ramenního kloubu apod.

Univerzální pro pravou a levou končetinu

OBVOD HRUDNÍKU
XXS 58-63

XS

S

64-69

70-80

M

L

81-95

96-110

XL

111-125

XXL 126-145

kód VZP 04/0011649

PAN 2.02 - ORTÉZA RAMENNÍHO KLOUBU
UNIFIX
Jednoduchá textilní ortéza s velmi snadnou
manipulací, se kterou lze docílit výborných
léčebných výsledků. Velmi vzdušná.
Univerzální pro pravou a levou končetinu

INDIKACE:
 distorze v oblasti ramenního kloubu
 distenze v oblasti pletence ramenního
 akutní a chronické záněty ramenního
kloubu apod.

OBVOD POD HRUDNÍKEM
S

50-85

M

86-125

L

126-150

cm

cm

kód VZP 04/0011650

PAN 2.03 - ORTÉZA RAMENNÍHO KLOUBU
GILCHRIST
Jednodílná celotextilní ortéza s velmi
snadnou manipulací a rychlou aplikací.
Univerzální pro pravou a levou končetinu

INDIKACE:
 distorze ramenního kloubu
 subluxace a luxace ramenního kloubu
 akutní a chronické záněty ramenního
kloubu apod.

VÝŠKA POSTAVY
S

145-160

M

161-175

L

176-185

XL 185-200

cm

kód VZP 04/0011651

PAN 2.04 - ZÁVĚS RAMENNÍHO KLOUBU
Jednoduchý celotextilní závěs paže
s nastavitelným ramenním popruhem
a popruhem pro upnutí kolem pasu.
Univerzální pro pravou a levou končetinu

INDIKACE:
 pro krátkodobé i dlouhodobé zavěšení
a odlehčení horní končetiny
 rehabilitační doléčení poranění
v oblasti ramenního kloubu

VÝŠKA POSTAVY
XS

110-144

S

145-170

M

171-185

L

186-195

cm

kód VZP 04/0011652

PAN 2.05 - ORTÉZA KLAVIKULÁRNÍ
Klavikulární ortéza s vypolstrovanými,
délkově nastavitelnými ramenními popruhy,
které jsou vytvarovány tak, aby bylo na
maximální míru omezeno řezání pod
pažemi.

INDIKACE:
 pooperační a poúrazové stavy fraktur
klíční kosti

OBVOD NAD HRUDNÍKEM
XXS

52-58

XS

59-64

S

65-70

M

L

71-90

91-105

XL

106-120

cm

kód VZP 04/0062917

PAN 2.06 - ORTÉZA RAMENNÍHO KLOUBU
Ortéza ramene s možností regulace
objemu paže a popruhu regulujícího obvod
hrudníku.
Univerzální pro pravou a levou končetinu

INDIKACE:
 distorze ramenního kloubu
 distenze ramenního kloubu
 stavy po luxacích ramenního kloubu
 akutní a chronické záněty šlach
a pouzdra ramenního kloubu
 stavy po operacích

OBVOD PAŽE
S

27-30

M

31-34

L

35-38

XL

39-42

XXL

43-46

cm

kód VZP 04/0140696

PAN 2.07 - DLAHA ABDUKČNÍ RAMENNÍ
POLOHOVATELNÁ
Lehká, vzdušná abdukční ortéza ramenního
kloubu, jednoduchá aplikace, možnost fixace
ve 30° nebo 45° abdukci.
Univerzální pro pravou a levou končetinu

OBVOD PASU
S

70-100

M

101-140

INDIKACE:
 fixace ramenního kloubu při pooperačních
a poúrazových stavech v oblasti 			
ramenního kloubu jako např. konzervativní
léčení poranění rotátorové manžety
 doléčení po operacích rotátorové manžety
 doléčení po stabilizačních operacích 		
ramene u izolovaných zlomenin velkého 		
hrbolu pažní kosti
 ostatní pooperační stavy

cm

kód VZP 04/0140697

PAN 2.08 - FIXACE RAMENNÍHO KLOUBU
VE FLEXI 20°
Základem ortézy je klín z dostatečně tuhé
a lehké pěnové hmoty, který je potažený
textilním povlakem a textilní ramenní závěs
se soustavou popruhů k uchycení na tělo.
Univerzální pro pravou a levou končetinu

UNIVERZÁLNÍ VELIKOST

INDIKACE:
 distorze ramenního kloubu
 distenze v oblasti ramenního kloubu
 stavy po některých artroskopických výkonech
v oblasti ramenního kloubu
 fixace při akutních a chronických zánětech
ramenního kloubu
 při luxacích akromioklavikulárního
skloubení I. – II. stupně
 pooperačně (po sutuře vazu po
akromioklaviklární luxaci III.-IV. st.) k doléčení
 pooperačně k doléčení zlomenin
horního konce kosti pažní

kód VZP 04/0140698

PAN 2.09 - DLAHA ABDUKČNÍ
RAMENNÍHO KLOUBU
Jednodílná ortéza se systémem upínacích
popruhů, umožňuje imobilizaci ramenního
kloubu, odlehčuje ramenní kloub. V podpaží
je přiložen válcový vak naplněný vzduchem.

INDIKACE:
 fixace ramenního kloubu při pooperačních
a poúrazových stavech v oblasti ramenního 			
kloubu jako např. konzervativní léčení poranění 		

Univerzální pro pravou a levou končetinu

rotátorové manžety
 doléčení po operacích rotátorové manžety
 doléčení po stabilizačních operacích ramene
 u izolovaných zlomenin velkého hrbolu pažní kosti
 ostatní pooperační stavy

UNIVERZÁLNÍ VELIKOST
kód VZP 04/0140752

PAN 2.10 - ORTÉZA RAMENNÍHO KLOUBU
Ortéza je vyrobena z měkkého třívrstvého textilního
materiálu. Pomocí dvou pásů jde sestavit několik
variant fixace ramenního kloubu. Je možné sestavit
závěs paže a alternativní sestavy Dessaultova
a Gillchristova obvazu a jim podobným fixacím.
Spolehlivě nahradí ostatní speciální ramenní
bandáže.

Univerzální pro pravou a levou končetinu

INDIKACE:
 distorze ramenního kloubu
 distenze v oblasti pletence ramenního
 stavy po luxacích ramenního kloubu
 ruptury svalu nadhřebenového
 AC luxace I. stupně
 stavy po operacích v oblasti ramenního kloubu
 akutní a chronické záněty pouzdra
kloubních šlach ramene
 syndrom manžety rotátorů akutní i chronické

VÝŠKA POSTAVY
S

do 150

M

nad 150

cm

TRUP
Bolesti zad nebo také vertebrogenní algický syndrom (VAS), lumbágo,
ischias či radikulární syndrom často vedou k omezenému pohybu páteře,
ale také ke sníženému pracovnímu či sportovnímu výkonu. Potížemi spojenými
s držením těla nejvíce trpí lidé žijící sedavým způsobem života a lidé s nadváhou.
Vadné držení těla zatěžuje určité svalové skupiny více a klouby se tím dostávají
do nevýhodného postavení pro optimální práci kloubu. Tím může dojít
k degenerativním změnám. Projevem jsou bolesti a omezení pohybu.
Problémů s dolní částí zad může být mnoho a je důležité zvolit správný typ
bederního pásu. Bederní pásy stabilizují a odlehčují bederní páteř,
tím zmírňují bolest a mohou mít popřípadě i tepelný účinek.

kód VZP 04/0011653

PAN 3.01 - PÁS HRUDNÍ
INDIKACE:

Jednoduchý elastický pás bez výztuh pro
fixaci v oblasti hrudníku.

 poúrazové stavy v oblasti hrudníku
 zlomeniny žeber ve spodní části hrudníku
 pohmoždění žeber

Výška pásu 16 cm

OBVOD HRUDNÍKU
S

60-80

M

81-100

L

101-114

XL

115-125

cm

kód VZP 04/0011654

PAN 3.02 - PÁS BEDERNÍ S VÝZTUHAMI
INDIKACE:

Elastický bederní pás se čtyřmi
vsazenými plastovými výztuhami.

 zhmoždění v oblasti bederní páteře
 případy pooperačních stavů
 revmatické bolesti
 chronické bolesti
 stavy po zhojených zlomeninách bederních
obratlů apod.

Výška pásu 26 cm

OBVOD PASU
S

55-65

M

66-75

L

76-85

XL

86-105

XXL

106-120

cm

kód VZP 04/0011655

PAN 3.03 - PÁS BEDERNÍ S VÝZTUHAMI
A PODPŮRNÝM TAHEM
Elastický bederní pás se čtyřmi
odnímatelnými plastovými výztuhami
a podpůrným tahem, kterým lze snadno
regulovat požadovaný tah podle
okamžité potřeby.
Výška pásu 20 cm

INDIKACE:
 chronické bolesti
 revmatické bolest
 pooperační stavy
 zhmoždění v oblasti bederní páteře apod.

OBVOD PASU
S

65-80

M

81-95

L

96-110

XL

111-120

XXL 121-130

XXXL

131-140

cm

kód VZP 04/0093221

PAN 3.04 - PÁS BEDERNÍ S VÝZTUHAMI, VYSOKÝ
Bederní pás se skládá z hlavního fixačního
pásu osazeného čtyřmi dlahami
a doplňkovými zádovými tahy
ve tvaru kříže.
Výška pásu 33 cm

INDIKACE:
 pooperační stavy bederní páteře
 ústřely
 chronické bolestivé stavy páteře
(osteochondróza, osteoporóza, spondyloartróza)

 revmatické bolesti
 ledvinové obtíže
 vertebrogenní bolestivé syndromy

OBVOD PASU
M

65-81

L

82-98

XL

99-114

XXL 115-130

XXXL

131-145

cm

kód VZP 04/0093222

PAN 3.05 - PÁS BEDERNÍ S VÝZTUHAMI, VYSOKÝ
INDIKACE:

Bederní pás se skládá z hlavního fixačního
pásu osazeného čtyřmi dlahami
a doplňkovými zádovými tahy
procházejícími přes spony.

 pooperační stavy bederní páteře
 lumbalgie
 chronické bolestivé stavy páteře

Výška pásu 31 cm

(osteochondróza, osteoporóza, spondyloartróza)

 revmatické bolesti
 ledvinové obtíže
 vertebrogenní bolestivé syndromy

OBVOD PASU
S

68-80

M

81-90

L

91-105

XL

106-117

XXL 118-130

XXXL

cm

131-145

kód VZP 04/0093223

PAN 3.06 - PÁS BEDERNÍ S VÝZTUHAMI,
NEOPRENOVÝ
Bederní pás se skládá z hlavního fixačního
pásu osazeného čtyřmi dlahami
a podpůrného elastického pásu.
Výška pásu 30 cm

INDIKACE:
 pooperační stavy bederní páteře
 lumbalgie
 chronické bolestivé stavy páteře
(osteochondróza, osteoporóza, spondyloartróza)

 revmatické bolesti
 ledvinové obtíže
 vertebrogenní bolestivé syndromy
OBVOD PASU
S

55-69

M

70-84

L

85-104

XL

105-120

XXL

121-145

cm

kód VZP 04/0093970

PAN 3.07 - PÁS BŘIŠNÍ
Jednodílný břišní pás bez
výztuh se zapínáním na suché zipy
zaručující rovnoměrné rozložení tlaku
a vysokou anatomickou přizpůsobivost.
Výška pásu 28 a 32 cm

INDIKACE:
 zhmoždění břišní stěny a podbřišku
 doléčení po operacích v oblasti břicha
 kýly břišní stěny

OBVOD PASU
S

70-85

M

86-100

L

101-115

XL

116-130

XXL

131-145

cm

LOKET
Nejčastějším postižením loketního kloubu bývá takzvaný tenisový/golfový loket.
Jedná se o postižení šlachových úponů, způsobené akutním přetížením, které
může vést k degenerativnímu postižení šlachy. Prevence a léčení těchto obtíží
spočívá v nošení epikondylární pásky, která zajišťuje odlehčení úponu šlachy
a zmírňuje bolest. Ortéza je snadno připevnitelná, s možností nastavení
komprese. Pelota zajišťuje výborné zacílení tlaku.

kód VZP 04/0011656

PAN 4.01 - ORTÉZA LOKTE S KLOUBY
Elastická loketní rozepinatelná ortéza
s jednoosými klouby, umožňující plný rozsah
pohybu. Zajišťuje oporu lokte i v rotaci.
Univerzální pro pravou a levou končetinu

INDIKACE:
 poranění vazů a kloubních pouzder
 poúrazové a pooperační stavy
 instability a revmatické bolesti
v oblasti loketního kloubu

OBVOD 9 CM POD LOKTEM
S

19-21

M

22-24

L

25-27

XL

28-31

XXL

32-35

kód VZP 04/0011657

PAN 4.02 - ORTÉZA LOKTE S LIMITACÍ
INDIKACE:

Ortéza umožňuje pevnou fixaci lokte
i nastavení rozsahu pohybu v krocích
po 15°. Součástí ortézy je popruh
pro zavěšení paže.

 poranění vazů a kloubních pouzder
 poúrazové a pooperační stavy
 instability a revmatické bolesti
v oblasti loketního kloubu
 hypermobilita

Univerzální pro pravou a levou končetinu

OBVOD LOKTE
S

20-25

M

26-30

L

31-35

XL

nad 36

cm

cm

kód VZP 04/0011658

PAN 4.03 - PÁSKA EPIKONDYLÁRNÍ
INDIKACE:

Epikondylární páska s pelotou,
zajišťující výborné zacílení tlaku, snadno
připevnitelná, s možností nastavení
komprese, vyrobena z příjemné textilie.

 Epicondylitis humeri radialis (tenisový loket)
 Epicondylitis humeri ulnaris (golfový loket)

Univerzální pro pravou a levou končetinu

OBVOD 9 CM POD LOKTEM
S

21-25

M

26-30

L

31-35

cm

kód VZP 04/0093971

PAN 4.04 - BANDÁŽ LOKTE S EPIPÁSKOU
INDIKACE:

Celotextilní elastický loketní návlek
s přídavnou epikondylární páskou,
možnost regulace objemu ortézy.
Univerzální pro pravou a levou končetinu

 radiální a ulnární epicondylitis
 entezopatie v oblasti lokte
 lehké úrazy (kontuze lokte)
 algické stavy při degenerativních
a zánětlivých onemocněních lokte
 doléčení pooperačních stavů

OBVOD LOKTE
S

18-20

M

21-23

L

24-27

XL

28-31

XXL

32-35

cm

kód VZP 04/0140699

PAN 4.05 - ORTÉZA LOKTE FIXAČNÍ
INDIKACE:

Rigidní ortéza, fixující loket ve flexi 90°
pomocí kovové dlahy.

 těžké distorze loketního kloubu
 stavy po nedislokovaných zlomeninách
v oblasti lokte
 pooperační stavy lokte

Univerzální pro pravou a levou končetinu

OBVOD LOKTE
S

20-24

M

25-29

L

30-34

XL

35-39

cm

PAN 4.06 - BANDÁŽ LOKETNÍ
INDIKACE:

Anatomicky tvarovaná elastická
úpletová bandáž.

 zlepšení resorpce otoků a hematomů
 prevence
 zmírnění bolesti

Univerzální pro pravou a levou končetinu

OBVOD LOKTE - A
XXS

25

XS

25

S

27

M

29

L

31

XL

33

cm

XS

27-28

S

29-30

M

31-33

L

34-36

XL

37-39

cm

OBVOD PAŽE - B
XXS

25-26

ZÁPĚSTÍ A PRSTY
Zápěstí je velmi namáhanou částí horní končetiny a provádí celou řadu pohybů
po celý den. Není tedy překvapující jeho častá bolestivost. Příčinou může být
jednostranné dlouhodobé přetěžování, které může vést k degenerativním změnám
či zánětu. Běžné příčiny poranění zápěstí a ruky mohou také být pády a nárazy.
V naší nabídce naleznete širokou škálu zápěstních a prstových ortéz pro léčbu,
prevenci či na doléčení obtíží spojených s touto částí těla.

kód VZP 04/0011659

PAN 5.01 - ORTÉZA ZÁPĚSTÍ KRÁTKÁ
Krátká ortéza zápěstí s hliníkovou volární
dlahou. Dlahu lze vyjmout z pouzdra
a podle potřeby dotvarovat.
Délka ortézy 23 cm
Pravá a levá

INDIKACE:
 stavy po distenzích a luxacích, distorzích
a instabilitách v oblasti zápěstí
 úrazy zápěstí, doléčení
 záněty šlach
 degenerativní a revmatická onemocnění
 artróza

OBVOD ZÁPĚSTÍ
S

12-14

M

15-16

L

17-18

XL

19-20

XXL

21-22

cm

kód VZP 04/0011660

PAN 5.02 - ORTÉZA ZÁPĚSTÍ DLOUHÁ
Dlouhá ortéza zápěstí s hliníkovou volární
dlahou. Dlahu lze vyjmout z pouzdra
a podle potřeby dotvarovat.
Délka ortézy 30 cm
Pravá a levá

INDIKACE:
 stavy po distenzích a luxacích, distorzích
a instabilitách v oblasti zápěstí
 úrazy zápěstí, doléčení
 záněty šlach
 degenerativní a revmatická onemocnění
 artróza

OBVOD ZÁPĚSTÍ
S

12-14

M

15-16

L

17-18

XL 19-20

XXL

21-22

XXXL

23-24

cm

kód VZP 04/0011661

PAN 5.03 - ORTÉZA PALCE RUKY
INDIKACE:

Ortéza palce ruky s tvarovatelnou
hliníkovou dlahou.

 zhmoždění palce ruky
 stavy po zlomeninách palce ruky
 distorze kloubu palce
 degenerativní změny
 přetěžování
 fixace po operacích palce apod.

Univerzální pro pravou a levou končetinu

OBVOD ZÁPĚSTÍ
S

13-15

M

16-18

L

19-21

cm

kód VZP 04/0011662

PAN 5.04 - ORTÉZA PRSTŮ RUKY
INDIKACE:

Ortéza 2.-4. prstu ruky s tvarovatelnou
hliníkovou dlahou.

 zhmoždění a vykloubení 2.-4. prstu ruky
 doléčení po zlomeninách 2.-4. prstu ruky
 distorze v MCP a IP kloubech 2.-4. prstu ruky
 fixace po operačních stavech 2.-4. prstu

Univerzální pro pravou a levou končetinu

OBVOD ZÁPĚSTÍ
S

13-15

M

16-18

L

19-21

cm

kód VZP 04/0093224

PAN 5.05 - ORTÉZA ZÁPĚSTÍ A PALCE RUKY
INDIKACE:

Ortéza zajišťuje dokonalou fixaci zápěstí
a palce ruky. Je vyrobena z elastického
perforovaného materiálu, který zaručuje
výborný odvod tepla. Je osazena volární
dlahou a tvarovatelnou dlahou pro palec.

 fixace zápěstí a palce ruky při úrazových
a pooperačních stavech, deformačních 		
změnách zápěstí a palce ruky
 distorze, instabilita

Délka ortézy 30 cm
Pravá a levá

OBVOD ZÁPĚSTÍ
S

12-14

M

15-17

L

18-20

XL

21-22

cm

kód VZP 04/0093898

PAN 5.06 - ORTÉZA ZÁPĚSTÍ KARPAL
INDIKACE:

Ortéza zápěstí s volární dlahou, vyrobena
z elastického materiálu, vybavena
speciálním odnímatelným polštářkem,
který chrání před otřesy a zahřívá.

 fixace karpální oblasti při kostních,
vazivových a svalových poraněních
 záněty šlach
 revmatická artritida
 syndrom karpálního tunelu
 paréza n. radiális

Délka ortézy 24 cm
Pravá a levá

OBVOD ZÁPĚSTÍ
S

13-14

M

15-16

L

17-18

XL

19-21

cm

kód VZP 04/0093899

PAN 5.07 - ORTÉZA ZÁPĚSTÍ RIGIDUX
INDIKACE:

Ortéza zápěstí s volární a dorzální dlahou,
vyrobena z elastického perforovaného
materiálu.

 fixace zápěstí po úrazech
a pooperačních výkonech v oblasti zápěstí
 distorze zápěstí
 stavy po parézách n. radiális

Délka ortézy 30 cm
Pravá a levá

OBVOD ZÁPĚSTÍ
S

13-14

M

15-17

L

18-20

XL

21-23

cm

kód VZP 04/0093972

PAN 5.08 - BANDÁŽ ZÁPĚSTÍ
Bandáž je řešena jako celotextilní jednodílná
pomůcka s otvorem pro palec a upínáním
suchými zipy.
Pravá a levá

INDIKACE:
 kontuze a lehčí poúrazové stavy
 profylaxe v oblasti zápěstí
 lehké degenerativní a poúrazové stavy
 bolesti při syndromu karpálního tunelu
 lehké entezopatie v oblasti zápěstí
 bolesti při fyzickém přetížení

OBVOD ZÁPĚSTÍ
XS

do 14

S

14-18

M

nad 18

cm

kód VZP 04/0140700

PAN 5.09 - ORTÉZA ZÁPĚSTÍ MANUFIX
Oboustranná rigidní ortéza zápěstí s jednou
volární a dvěma laterálními dlahami.
Délka ortézy 22 cm
Univerzální pro pravou a levou končetinu

INDIKACE:
 lehčí úrazy zápěstí
 doléčení pooperačních stavů
 lehké entezopatie v oblasti zápěstí
 bolesti a otoky při artróze a artritidě

OBVOD ZÁPĚSTÍ
M

14-17

L

18-21

XL

22-25

cm

kód VZP 04/0140753

PAN 5.10 - ORTÉZA ZÁPĚSTÍ FIXAČNÍ
INDIKACE:

Ortéza zápěstí s jednou volární a jednou
dorzální dlahou, fixující končetinu až ke
konečkům prstů. Je vyrobena z elastického
materiálu.

 fixace zápěstí po úrazech
a pooperačních výkonech v oblasti zápěstí
 distorze zápěstí
 stavy po parézách n. radiális

Délka ortézy 30 cm
Pravá a levá

OBVOD ZÁPĚSTÍ
S

13-15

M

16-18

L

19-21

XL

22-24

cm

kód VZP 04/0140754

PAN 5.11 - ORTÉZA ZÁPĚSTÍ A PALCE RUKY
KRÁTKÁ
INDIKACE:

Ortéza s volární dlahou a tvarovatelnou
dlahou pro palec zajišťuje dokonalou fixaci
zápěstí a palce ruky.

 fixace zápěstí a palce ruky při úrazových
a pooperačních stavech, deformačních
změnách zápěstí a palce ruky
 distorze, instabilita
 doléčení po sádrové fixaci

Délka ortézy 15 cm
Pravá a levá

OBVOD ZÁPĚSTÍ
S

13-14

M

15-17

L

18-19

XL

20-21

cm

kód VZP 04/0078952

309 - PRSTOVÁ DLAHA
INDIKACE:

Rigidní plastová dlažka pro fixaci článku
prstu. Výhodou je snadná aplikace, nízká
váha, dostatečná pevnost.

 léze distálního úponu extenzorů prstů
(basketbalová zlomenina apod.)

 zlomeniny distálního článku prstů
 distorze distálního IP kloubu prstů
 kontuze v oblasti nehtu
 pooperační stavy v oblasti prstů

VELIKOST

1

2

3

4

5

5,5

6

cm

OBVOD PRSTU

4

4,5

5

5,5

6

7

7,5

cm

kód VZP 04/0039708 – 10

A1, A2, A3 - DLAHA PRO FIXACI PRSTŮ RUKY
Lehká, tvarovatelná dlaha prstu s měkkou
perforovanou výstelkou. Fixuje se obvazem
nebo náplastí.

INDIKACE:
 rychlé a snadné ošetření úrazů prstů ruky
(extenční aparát, přetržení šlach aj.)

Univerzální pro pravou a levou končetinu

délka / šířka

A1

50/17

A2

75/18

A3

90/20

mm

kód VZP 04/0063726 – 28

F1, F2, F3 - DLAHA PRO FIXACI PRSTŮ RUKY
Lehká, tvarovatelná dlaha prstu s měkkou
perforovanou výstelkou. Fixuje se obvazem
nebo náplastí, je vybavena bočním úchytem
k fixaci prstu. Dlahu je možno opakovaně
tvarovat.
Univerzální pro pravou a levou končetinu

délka / šířka

F1

100/19

F2

115/19

INDIKACE:
 fixace horního a dolního meziprstního kloubu
 znehybnění prstu po distorzích kloubů,
poranění vazů, šlach a kloubních pouzder
 uklidnění po zhmožděninách
 preventivní pomůcka při sportu a činnostech,
kdy hrozí poranění prstů ruky

F3

125/19

mm

kód VZP 04/0093255

J - DLAHA PRO FIXACI PRSTŮ RUKY
Lehká, tvarovatelná dlaha prstu s měkkou
perforovanou výstelkou. Fixuje se obvazem
nebo náplastí.

Univerzální pro pravou a levou končetinu

délka / šířka

J

155/19,5

mm

INDIKACE:
 ošetření poranění v oblasti prvního
až třetího článku prstů ruky
 citlivé řezné poranění, zhmožděniny,
poranění či snesení nehtu
 ruptury natahovače prstů
 distorze kloubů
 doléčování při zlomeninách a operacích
na kostech prstů ruky

KYČEL
Kyčelní kloub spojuje nohu s trupem těla a je na něj vyvíjena velká fyzická
zátěž. Prakticky nese celou váhu těla. Bolesti kyčelního kloubu vznikají nejčastěji
přetěžováním (např. při sportu). Dalšími příčinami jsou vrozené dysplazie kloubu,
degenerativní poškození (artrózy), u mladších jedinců a dětí potom záněty
a aseptické nekrózy hlavice kloubu.

Kyčelní ortéza zpevní kyčelní kloub a zajistí menší tlak vyvíjený na kyčel.

kód VZP 04/0011663

PAN 6.01 - ORTÉZA KYČLE S VÝZTUHAMI
Ortéza kyčle elastická s plastovými dlahami,
které můžeme vyjmout a bandáž používat
pouze jako kompresi.

INDIKACE:
 lehčí instability a stavy po distenzích
a distorzích
 bolestivé afekce v oblasti kyčelního kloubu

Pravá a levá

OBVOD BOKŮ
S

75-89

M

90-105

L

106-120

XL

121-130

cm

KOLENO
Koleno je největší kloub lidského těla, který je den za dnem vystavován
velkému zatížení. Existuje mnoho různých onemocnění kolenního kloubu,
syndromy, záněty, poranění, atd. Bolesti kolenního kloubu mohou být způsobeny
například úrazem nebo nestejnou délkou končetin, plochýma nohama nebo
nadváhou. Lidem po padesátce způsobuje bolesti kolen hlavně artróza, která
poškozuje kloubní chrupavku. Postihuje především zaměstnání spojené
s nadměrnou fyzickou námahou.

Bandáže a ortézy PANOP poskytují komplexní řešení pro pooperační
a konzervativní terapii.

kód VZP 04/0011664

PAN 7.01 - ORTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU S LIMITACÍ
Ortéza kolenního kloubu s nastavením flexe
od 0° do 120° a extenze v rozmezí
od 0° do 80°. Vymezení rozsahu se provádí
před nasazením ortézy na končetinu.
Univerzální pro pravou a levou končetinu

INDIKACE:
 distenze postranních a zkřížených vazů
 distorze a instabilita kolenního kloubu
 poranění menisku
 pooperační stavy apod.

VÝŠKA POSTAVY
S

145-160

M

161-175

L

176-185

XL

186-195

cm

Délka ortézy S 50 cm, M 55 cm, L 60 cm, XL 65 cm

kód VZP 04/0011665

PAN 7.02 - ORTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU PŘÍMÁ
Ortéza kolenního kloubu přímá se třemi
duralovými dlahami. Skládá se ze tří
textilních dílů, které jsou podélně spojeny
suchými zipy.
Univerzální pro pravou a levou končetinu

INDIKACE:
 nedislokované zlomeniny v oblasti
kolenního kloubu
 akutní ošetření při konzervativním
léčení poranění postranních a zkřížených vazů
 pooperační stavy apod.

VÝŠKA POSTAVY
XS 130-144

S

145-160

M

161-175

L

Délka ortézy XS 40 cm, S 50 cm, M 55 cm, L 60 cm, XL 65 cm

176-185

XL

186-195

cm

kód VZP 04/0011666

PAN 7.03 - ORTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU
S FLEXÍ 20°
INDIKACE:

Ortéza kolenního kloubu s flexí 20°
se třemi duralovými dlahami. Skládá
se ze tří textilních dílů, které jsou podélně
spojeny suchými zipy.

 nedislokované zlomeniny v oblasti
kolenního kloubu
 akutní ošetření při konzervativním
léčení poranění postranních a zkřížených vazů
 pooperační stavy apod.

Univerzální pro pravou a levou končetinu

VÝŠKA POSTAVY
XS

130-144

S

145-160

M

161-175

L

176-185

XL 186-195

cm

Délka ortézy XS 40 cm, S 50 cm, M 55 cm, L 60 cm, XL: 65 cm

kód VZP 04/0011667

PAN 7.04 - ORTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU KRÁTKÁ
Krátká ortéza kolenního kloubu se zadním
zapínáním z prodyšného, velmi příjemného
elastického materiálu, osazená jednoosými
duralovými klouby.
Univerzální pro pravou a levou končetinu

INDIKACE:
 lehčí případy instabilit, artróz, artritid
 poškození menisků
 doléčení po operacích kolenního kloubu
 patelo-femorální bolestivý syndrom
 poúrazové a pooperační iritace
 při přetížení
 chronické bolesti

OBVOD STEHNA
XS 38-40

S

41-43

M

44-46

L

47-49

XL 50-52

XXL

52-55

cm

kód VZP 04/0011668

PAN 7.05 - ORTÉZA KOLENNÍ
S DVOUOSÝM KLOUBEM
Elastická kolenní ortéza s předním
zapínáním z prodyšného, velmi příjemného
elastického materiálu osazená dvouosými
kovovými klouby.
Univerzální pro pravou a levou končetinu

INDIKACE:
 lehčí případy instabilit, artróz, artritid
 poškození menisků
 doléčení po operacích kolenního kloubu
 patelo-femorální bolestivý syndrom
 poúrazové a pooperační iritace
 při přetížení
 chronické bolesti

OBVOD STEHNA
S

41-43

M

44-46

L

47-49

XL 50-52

XXL

53-55

XXXL

56-60

cm

kód VZP 04/0062918

PAN 7.06 - ORTÉZA KOLENNÍ FIXAČNÍ
PŘÍMÁ PANOPFIX
Jednodílná ortéza kolenního kloubu přímá
se třemi duralovými dlahami. Velmi snadná
aplikace s maximální fixací končetiny
a komfortem pacienta.
Univerzální pro pravou a levou končetinu

INDIKACE:
 akutní ošetření při konzervativním
léčení poranění postranních a zkřížených vazů
 nedislokované zlomeniny v oblasti
kolenního kloubu
 pooperační ošetření při léčení výše
uvedených stavů apod.

VÝŠKA POSTAVY
XS 130-144

S

145-160

M

161-175

Délka ortézy XS 40 cm, S 50 cm, M 55 cm, L 60 cm, XL 65 cm

L

176-185

XL

186-195

cm

kód VZP 04/0062919

PAN 7.07 - ORTÉZA KOLENNÍ FIXAČNÍ
S FLEXÍ 20° PANOPFLEX
Jednodílná ortéza kolenního kloubu
s flexí 20° se třemi duralovými dlahami.
Velmi snadná aplikace s maximální fixací
končetiny a komfortem pacienta.
Univerzální pro pravou a levou končetinu

INDIKACE:
 akutní ošetření při konzervativním léčení
poranění postranních a zkřížených vazů
 nedislokované zlomeniny v oblasti
kolenního kloubu
 pooperační ošetření při léčení výše
uvedených stavů apod.

VÝŠKA POSTAVY
XXS

110-129

XS

130-144

S

145-160

M

161-175

L

176-185

XL

186-195

Délka ortézy XXS 30 cm, XS 40 cm, S 50 cm, M 55 cm, L 60 cm, XL 65 cm

kód VZP 04/0062920

PAN 7.08 - ORTÉZA KOLENNÍ KRÁTKÁ S LIMITACÍ
Ortéza kolenního kloubu s nastavením
flexe 0°-120°, extenze 0°-80°, dělení po 15°.
Ortéza je vpředu rozepinatelná, doplněna
fixačními popruhy.
Univerzální pro pravou a levou končetinu

INDIKACE:
 pooperační a poúrazové stavy vazivového
aparátu kolenního loubu
 artrózy, artritididy, poškození menisků apod.
 instability kolenního kloubu lehčího
a středního stupně
 rehabilitace kolenního kloubu po operacích
vazivového aparátu

OBVOD KOLENA
S

32-34

M

35-38

L

39-41

XL

42-44

XXL

45-48

XXXL

49-53

cm

cm

kódVZP 04/0062922

PAN 7.10 - ORTÉZA KOLENNÍ KRÁTKÁ
NÁVLEKOVÁ-ELASTICKÁ BANDÁŽ
Celotextilní návleková elastická kolenní
ortéza, vyrobená z neoprénu, který zajišťuje
dobré elastické a tepelné vlastnosti ortézy.
Univerzální pro pravou a levou končetinu

INDIKACE:
 lehké úrazy kolenního kloubu-distorze, kontuze
 lehčí stupeň deformační artrózy kolenního kloubu
 zajištění elastické fixace s tepelným účinkem
 otoky kolenního kloubu při artritidě

OBVOD KOLENA
S

32-34

M

35-38

L

39-41

XL

42-44

XXL

45-47

XXXL

48-50

cm

kód VZP 04/0062923

PAN 7.11 - ORTÉZA KOLENNÍ KRÁTKÁ
NÁVLEKOVÁ S PATELÁRNÍ VÝZTUŽÍ
Celotextilní návleková elastická kolenní ortéza
se zpevněnou patelární pelotou. Ortéza je
vyrobena z neoprénu, který zajišťuje dobré
elastické a tepelné vlastnosti ortézy.
Univerzální pro pravou a levou končetinu

INDIKACE:
 lehčí stavy instability pately
 lehčí stavy chondropatie pately
 entezopatie v oblasti pately
 lehké úrazy kolenního kloubu apod.

OBVOD KOLENA
S

32-34

M

35-38

L

39-41

XL

42-44

XXL

45-47

XXXL

48-50

cm

kód VZP 04/0062924

PAN 7.12 - ORTÉZA KOLENNÍ KRÁTKÁ NÁVLEKOVÁ
S PRUŽNÝMI VÝZTUHAMI
Celotextilní návleková elastická kolenní
ortéza s patelárním otvorem a bočními
pružinovými výztuhami, neoprénová.
Univerzální pro pravou a levou končetinu

INDIKACE:
 lehké úrazy kolenního kloubu-distorze, kontuze
 lehčí stupeň deformační artrózy
kolenního kloubu
 zajištění elastické fixace s tepelným účinkem
 otoky kolenního kloubu při artritidách
 chronické nebo revmatologické bolesti apod.

OBVOD KOLENA
S

32-34

M

35-38

L

39-41

XL

42-44

XXL

45-47

XXXL

48-50

cm

kód VZP 04/0140701

PAN 7.13 - ORTÉZA KOLENNÍ S KŘÍŽOVÝM TAHEM
Elastická kolenní tubulární ortéza
z prodyšného, velmi příjemného elastického
materiálu, osazená dvouosými kovovými
klouby a popruhy pro zpevnění při
poškození zkřížených vazů.
Univerzální pro pravou a levou končetinu

INDIKACE:
 stavy po úrazech kolenního kloubu
s poraněním vazivového aparátu
 stavy po operacích na vazivovém aparátu
kolenního kloubu, stabilizace pately
 nedislokované zlomeniny v oblasti
kolenního kloubu k doléčení
 nestability kolenního kloubu akutní
i chronické lehčího a středního stupně
 stavy po operacích pately

OBVOD STEHNA
S

41-43

M

44-46

L

47-49

XL 50-52

XXL

53-55

XXXL

56-60

cm

kód VZP 04/0140702

PAN 7.14 - ORTÉZA KOLENNÍ
PRO MEDIALIZACI PATELLY
Elastická kolenní tubulární ortéza
z prodyšného, velmi příjemného elastického
materiálu, osazená dvouosými kovovými
klouby a popruhy pro stabilizaci pately
v požadované ose.
Univerzální pro pravou a levou končetinu

INDIKACE:
 stavy po úrazech kolenního kloubu
s poraněním vazivového aparátu
 stavy po luxacích a subluxacích pately
 chronická nestabilita pately
 stavy po operacích na vazivovém aparátu
kolenního kloubu a stabilizacích pately
 nedislokované zlomeniny
v oblasti kolenního kloubu

OBVOD STEHNA
S

41-43

M

44-46

L

47-49

XL 50-52

XXL

53-55

XXXL

56-60

cm

kód VZP 04/0093973

PAN 7.15 - INFRAPATELÁRNÍ PÁSKA
Textilní páska s infrapatelární pelotou
zajišťující výborné zacílení tlaku. Snadno
připevnitelná, s možností nastavení
komprese.
Univerzální pro pravou a levou končetinu

OBVOD POD KOLENEM
M

30-41

L

42-51

cm

INDIKACE:
 Patelární syndrom (hyperprese, chondropatie)
 entezopatie v oblasti čéšky
 „skokanské koleno“

kód VZP 04/0140755

PAN 7.16 - ORTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU
KRÁTKÁ S KLOUBY
Úpletová kolenní ortéza návleková
s patelárním silikonovým kroužkem pro větší
stabilitu čéšky a bočními jednoosými klouby.
Speciální střih zaručuje ortéze velmi dobrou
anatomickou přizpůsobivost.
Univerzální pro pravou a levou končetinu

INDIKACE:
 lehčí případy instabilit, artróz, artritid
 poškození menisků
 doléčení po operacích kolenního kloubu
 patelo-femorální bolestivý syndrom
 poúrazové a pooperační iritace
 při přetížení
 chronické bolesti

OBVOD KOLENA
XS

28-30

S

31-33

M

34-36

L

37-39

XL

40-42

XXL 43-45

XXXL 46-48

cm

kód VZP 04/0140756

PAN 7.17 - ORTÉZA KOLENNÍ KRÁTKÁ
S PRUŽINOVÝMI VÝZTUHAMI
Úpletová kolenní ortéza návleková s patelárním INDIKACE:
silikonovým kroužkem pro větší stabilitu čéšky
 lehké úrazy kolenního kloubu-distorze, kontuze
a bočními pružinovými výztuhami. Speciální
střih zaručuje ortéze anatomickou
 lehčí stupeň deformační artrózy
přizpůsobivost.
kolenního kloubu


zajištění elastické fixace s tepelným účinkem
Univerzální pro pravou a levou končetinu
 otoky kolenního kloubu při artritidách
a def. artróze
 bolestivé stavy
 chronické nebo revmatologické bolesti apod.
OBVOD KOLENA
XS

28-30

S

31-33

M

34-36

L

37-39

XL

40-42

XXL 43-45

XXXL 46-48

cm

PAN 7.18 - BANDÁŽ KOLENNÍ
INDIKACE:

Anatomicky tvarovaná elastická úpletová
bandáž.

 onemocnění šlach a svalů
 artróza
 prevence
 zmírnění bolesti

Univerzální pro pravou a levou končetinu

OBVOD KOLENA
XS

29-31

S

32-34

M

35-37

L

38-40

XL

41-43

XXL

44-46

XXXL

47-49

cm

KOTNÍK
Poranění vazů na vnější straně chodidla je jedno z nejčastějších úrazů
jak ve sportu, tak i v běžném životě. Dojde-li k náhlému stočení chodidla
do supinační polohy, má to za následek natažení až natržení vnějšího vaziva.
Projevuje se náhlou bolestí, otokem a v těžších případech také krevním výronem.
Na kotníku se také nachází největší a nejsilnější šlacha v lidském těle – Achillova
šlacha. Je velmi silná a velmi náchylná na poškození. Má špatné krevní prokrvení,
proto její hojení trvá delší dobu a může přejít až do chronického stádia.
Prevence a léčba spočívá v nošení kvalitní bandáže, stabilizující oblast
kotníku či Achillovy šlachy. Naše produkty zajistí maximální péči v léčbě
hlezenního kloubu, od těžké distorze, zlomeniny či operaci kotníku
až po prevenci při sportu či jiné fyzické námaze spojené
se zvýšeným zatížením kloubů a vaziva.

kód VZP 04/0011669

PAN 8.01 - ORTÉZA HLEZNA S PELOTAMI
INDIKACE:

Elastická hlezenní ortéza s vloženými
plastovými pelotami a tejpovacím páskem.
Je určena ke zpevnění hlezenního kloubu,
buď textilním návlekem, fixovaným na suchý
zip, tejpovací osmičkou nebo kombinací
obojího.

 vazové instability
 revmatické bolesti
 lehčí distorze hlezna
 ruptury vazů kotníku
 prevence

Univerzální pro pravou a levou končetinu

OBVOD PŘES KOTNÍK
XS

16-19

S

20-23

M

24-27

L

28-30

XL

nad 30

cm

kód VZP 04/0011670

PAN 8.02 - ORTÉZA HLEZNA S DLAHAMI
INDIKACE:

Elastická hlezenní ortéza s bočními
kovovými dlahami a pomocným tejpovacím
pásem. Lze individuálně přizpůsobit objemu
končetiny.

 zhmoždění hlezna
 distorze hlezna
 fixace hlezna po jednodušších operacích
a poraněních v této oblasti
 vazové instability
 revmatické bolesti
 ruptury vazů kotníku

Univerzální pro pravou a levou končetinu

DÉLKA CHODIDLA
XS

19-21

S

22-24

M

25-27

L

28-29

XL

30-31

XXL

32-33

cm

kód VZP 04/0011671

PAN 8.03 - ORTÉZA HLEZNA SE TŘEMI DLAHAMI
INDIKACE:

Elastická hlezenní ortéza s kovovými
bočními dlahami a zadní dlahou, jež
společně zajišťují dostatečnou fixaci
kloubu, doplněna tejpovacím páskem. Lze
individuálně přizpůsobit objemu končetiny.

 zhmoždění hlezna
 těžké distorze hlezna a distenze vazů
 vazové instability
 revmatické bolesti
 ruptury vazů kotníku
 doléčení po zlomeninách kotníku apod.

Univerzální pro pravou a levou končetinu

DÉLKA CHODIDLA
XS

19-21

S

22-24

M

25-27

L

28-29

XL

30-31

XXL

kód VZP 04/0062925

PAN 8.04 - ORTÉZA PERONEÁLNÍ
Celoplastový pevný tvarovaný výlisek ve
tvaru otevřené boty s dopínacími pásky
na suchý zip. Pro použití při chůzi v obuvi.
Udržuje správné postavení chodidla v
případě poškození peroneálního nervu.
Univerzální pro pravou a levou končetinu

DÉLKA CHODIDLA
M

21-27

L

28-32

cm

INDIKACE:
 padavá noha při parézách
(n. fibularis, n. peroneus)

 oslabení dorzální flexe chodidla

32-33

cm

kód VZP 04/0093225

PAN 8.05 - ORTÉZA HLEZNA RIGIDNÍ WALKER
INDIKACE:

Rigidní ortéza hlezna s kolébkovým
profilem průřezu podešve a protiskluzovou
podrážkou umožňující fyziologický způsob
chůze.

 po operaci vazů, měkkých tkání a šlach
 dislokované fraktury talokrurálního kloubu
 konzervativní léčba zranění přední
a střední části nohy a nártu
 po nové fixaci vazů a dislokaci lýtkových šlach
 při chronické nepevnosti vazů
 léčba po frakturách hlezenní kosti, patní kosti
a středního kotníku
 po léčbě přetržené Achillovy šlachy

Univerzální pro pravou a levou končetinu

DÉLKA CHODIDLA
S

21-24

M

25-27

L

28-31

cm

kód VZP 04/0093900

PAN 8.06 - ORTÉZA PERONEÁLNÍ PEROLAX
INDIKACE:

Peroneální ortéza pro použití v obuvi
i naboso, usnadňuje chůzi při parézách
nebo po obrnách postihující periferní část
dolní končetiny.

 padavá noha při parézách
(n. fibularis, n. peroneus)

 oslabení dorzální flexe chodidla

Univerzální pro pravou a levou končetinu

OBVOD KOTNÍKU
S

21-23

M

24-25

L

26-27

XL

28-29

XXL

30-31

cm

kód VZP 04/0093901

PAN 8.07 -ORTÉZA HLEZNA
S DLAHAMI OPTIMUS
INDIKACE:

Hlezenní ortéza s plastovými, anatomicky
tvarovanými pelotami a výstelkami
s paměťovým efektem.

 zhmoždění hlezna
 lehčí distorze hlezna
 záněty šlach
 fixace hleza po operacích
a poraněních v této oblasti

Univerzální pro pravou a levou končetinu

OBVOD KOTNÍKU
S

do 22

M

nad 22

cm

kód VZP 04/0140757

PAN 8.08 - ORTÉZA HLEZNA S PELOTAMI
INDIKACE:

Úpletová hlezenní návleková ortéza
s vloženými silikonovými pelotami pro vnější
a vnitřní kotník. Je určena ke zpevnění
hlezenního kloubu a prevenci.

 vazové instability
 revmatické bolesti
 lehčí distorze hlezna
 ruptury vazů kotníku

Univerzální pro pravou a levou končetinu

OBVOD KOTNÍKU
XS

17-18

S

19-20

M

21-22

L

23-24

XL

25-26

XXL

27-28

cm

kód VZP 04/0140758

PAN 8.09 - ORTÉZA HLEZNA ACHILL S PELOTAMI
INDIKACE:

Úpletová hlezenní návleková ortéza
s vloženou silikonovou pelotou
pro Achillovu šlachu.

 Achilles tendinitis
 podráždění nebo bolesti v oblasti Achillovy šlachy
 burzitida
 ruptury Achillovy šlachy

Univerzální pro pravou a levou končetinu

OBVOD KOTNÍKU
XS

17-18

S

19-20

M

21-22

L

23-24

XL

25-26

XXL

27-28

cm

kód VZP 04/0140759

PAN 8.10 - ORTÉZA HLEZNA S KLOUBY S LIMITCÍ
Ortéza hlezna ROM Walker s kolébkovým
profilem průřezu podešve a protiskluzovou
podrážkou umožňující fyziologický
způsob chůze. Kloub lze velmi snadno
nastavit v plantární flexi, dorsální flexi
a imobilizaci.
Univerzální pro pravou a levou končetinu

INDIKACE:
 po operaci vazů, měkkých tkání a šlach
 dislokované fraktury talokrurálního kloubu
 konzervativní léčba zranění přední
a střední části nohy a nártu
 po nové fixaci vazů a dislokaci lýtkových šlach
 při chronické nepevnosti vazů
 léčba po frakturách hlezenní kosti, patní kosti
a středního kotníku
 po léčbě přetržené Achillovy šlachy

DÉLKA CHODIDLA
S

21-24

M

25-27

L

28-31

cm

kód VZP 04/0140760

PAN 8.11 - ORTÉZA HLEZNA RIGIDNÍ WALK.AIR
Rigidní ortéza hlezna s kolébkovým profilem
průřezu podešve a protiskluzovou podrážkou
umožňující fyziologický způsob chůze. Nafukovací
systém zvyšuje stabilizu a současně snižuje
bolestivost a otoky. Snadná regulace tlaku
vzduchu umožňuje dosáhnout požadovanou
kompresi.

Univerzální pro pravou a levou končetinu

INDIKACE:
 po operaci vazů, měkkých tkání a šlach
 dislokované fraktury talokrurálního kloubu
 konzervativní léčba zranění přední
a střední části nohy a nártu
 po nové fixaci vazů a dislokaci lýtkových šlach
 při chronické nepevnosti vazů
 léčba po frakturách hlezenní kosti, patní kosti
a středního kotníku
 po léčbě přetržené Achillovy šlachy

DÉLKA CHODIDLA
S

21-24

M

25-27

L

28-31

cm

kód VZP 04/0140761

PAN 8.12 - ORTÉZA HLEZNA ROM.AIR
S KLOUBY S LIMITACÍ
Ortéza hlezna ROM.AIR Walker s kolébkovým profilem
průřezu podešve a protiskluzovou podrážkou umožňující
fyziologický způsob chůze. Kloub lze velmi snadno
nastavit v plantární flexi, dorsální flexi i imobilizaci.
Nafukovací systém zvyšuje stabilizu a současně snižuje
bolestivost a otoky. Snadná regulace tlaku vzduchu
umožňuje dosáhnout požadovanou kompresi.

Univerzální pro pravou a levou končetinu

INDIKACE:
 po operaci vazů, měkkých tkání a šlach
 dislokované fraktury talokrurálního kloubu
 konzervativní léčba zranění přední
a střední části nohy a nártu
 po nové fixaci vazů a dislokaci lýtkových šlach
 při chronické nepevnosti vazů
 léčba po frakturách hlezenní kosti, patní kosti
a středního kotníku
 po léčbě přetržené Achillovy šlachy

DÉLKA CHODIDLA
S

21-24

M

25-27

L

28-31

cm

PAN 8.13 - BANDÁŽ HLEZENNÍ
Anatomicky tvarovaná elastická úpletová
bandáž.
Univerzální pro pravou a levou končetinu

INDIKACE:
 lehčí úrazy
 artróza
 zmírnění bolesti
 prevence

OBVOD KOTNÍKU
XS

17-18

S

19-20

M

21-22

L

23-24

XL

25-26

XXL

27-28

XXXL

29-30

cm

STEHNO A LÝTKO
Natažení nebo natržení stehenního svalu je úraz
vyskytující se nejčastěji u mužů středního věku. Jestliže je od
svalu požadovaná větší síla, než je sval schopen zvládnout, poškodí
se jeho struktura. Může dojít k natažení, v horším případě k přetržení části
přetíženého svalu. Obojí se projeví prudkou pálivou bolestí v poraněném svalu.
Lýtkový sval se skládá ze svalových vláken, která jsou v neustálém napětí - svalový
tonus. Při tělesné aktivitě může dojít k přetížení svalu, maximální napětí, kterého
jsou svalová vlákna schopna je překročeno a vlákna se „přetáhnou“. K tomuto
přetížení svalových vláken dochází často i tehdy, je-li organismus unavený
nebo dehydratovaný. Svalová vlákna se nachází ve velkém předpětí a další
zátěží se jejich tonus ještě zvyšuje. Vzniká bolest, krevní sraženina po
natržení okolních cév, otok a porucha funkce. Podporu
a prevenci nabízí lýtková a stehenní bandáž.

kód VZP 04/0093974

PAN 9.01 - BANDÁŽ STEHENNÍ
Jednodílná elastická anatomicky tvarovaná
návleková stehenní bandáž se zapínáním
na suché zipy.
Univerzální pro pravou a levou končetinu

INDIKACE:
 svalové ruptury v oblasti stehna
 entezopatie, myalgie v oblasti stehna
 kontuze v oblasti stehna
 prevence

OBVOD STEHNA
S

48-52

M

53-58

L

59-64

XL

65-70

XXL

71-76

cm

kód VZP 04/0093975

PAN 10.01 - BANDÁŽ LÝTKOVÁ
Jednodílná elastická anatomicky tvarovaná
návleková lýtková bandáž se zapínáním
na suché zipy.
Univerzální pro pravou a levou končetinu

INDIKACE:
 parciální svalové ruptury v oblasti lýtka
 entezopatie, myalgie v oblasti lýtka
 kontuze v oblasti lýtka
 prevence

OBVOD LÝTKA
S

33-36

M

37-41

L

42-45

XL

46-49

XXL

50-53

cm

BERLE
Při úraze či po operaci se použitím duralové berle odlehčí
dolní končetina při chůzi. Částečná váha těla spočívá
na ruce držící rukojeť a postižená končetina je tím
odlehčena. Berle jsou výškově nastavitelné v několika
krocích a vynikají vysokou nosností.

kód VZP 12/0140360

kód VZP 12/0015764

DPB 10 - BERLE
PODPAŽNÍ
DURALOVÁ

FD 93 - BERLE
FRANCOUZSKÁ

Duralová podpažní berle. Velmi lehká,
výškově nastavitelná podpažní berle
s vysokou nosností. Vyměnitelný pěnový
návlek opěrky i rukojeti je měkký, hygienický
a snadno se udržuje.

Inovovaná francouzská berle FD 93
s moderním designem. Vylepšená
ergonomie rukojeti a rozšířená předloketní
opěrka zajišťují větší pohodlí pacienta.
Berle má zvýšenou nosnost a systém
proti cvakání při dlouhodobém užívání.
Nastavitelná výška v 10 krocích.

Nosnost 130 kg

Nosnost 150 kg

INDIKACE:

INDIKACE:

 doléčení poúrazových stavů
dolních končetin
 neurologická onemocnění

 doléčení poúrazových stavů
dolních končetin
 neurologická onemocnění
UNIVERZÁLNÍ VELIKOST

VÝŠKA POSTAVY
M

150 - 174

L

175 - 195

cm

DĚTSKÁ SEKCE
Úrazy dětí v předškolním a školním věku jsou
poměrně časté. Děti jsou velmi živé a aktivní
a není lehké je zcela uhlídat. Velmi častými úrazy dětí
jsou zlomeniny a podvrtnutí. Typické zlomeniny dětí jsou
v oblasti zápěstí, prstů a klíční kosti. U školních dětí pak
převládají zlomeniny horní končetiny a přidávají
se podvrtnutí kotníku a poranění měkkých částí kolenního
kloubu. Ortézy Panop nabízí dětskému pacientovi
široký výběr ortéz, které jsou určeny právě pro děti
s ohledem na jejich další růst
a vývoj.

kód VZP 04/0011647

kód VZP 04/0011648

PAN 1.01
LÍMEC KRČNÍ

PAN 2.01
ORTÉZA RAMENNÍHO KLOUBU
- DESSAULTŮV OBVAZ

Výška límce 6 cm

Univerzální pro pravou a levou končetinu

Obvod krku

Obvod hrudníku

S

26-31

cm

XXS

56-63

XS

64-69

cm

kód VZP 04/0011649

kód VZP 04/0011651

PAN 2.02
ORTÉZA RAMENNÍHO KLOUBU
- UNIFIX

PAN 2.04
ZÁVĚS RAMENNÍHO KLOUBU

Univerzální pro pravou a levou končetinu

Univerzální pro pravou a levou končetinu

Obvod hrudníku

Výška postavy

S

50-85

XS

cm

110-144

cm

kód VZP 04/0011652

kód VZP 04/0011659

PAN 2.05
ORTÉZA KLAVIKULÁRNÍ

PAN 5.01
ORTÉZA ZÁPĚSTÍ KRÁTKÁ

Pravá a levá
Obvod zápěstí

Obvod hrudníku
XXS

52-58

XS

59-64

cm

S

12-14

cm

kód VZP 04/0011660

kód VZP 04/0011665

PAN 5.02
ORTÉZA ZÁPĚSTÍ DLOUHÁ

PAN 7.02
ORTÉZA KOLENNÍHO
KLOUBU PŘÍMÁ

Pravá a levá

Univerzální pro pravou a levou končetinu
Délka ortézy 40 cm
Výška postavy

Obvod zápěstí
S

12-14

XS

cm

130-145

cm

kód VZP 04/0011666

kód VZP 04/0062918

PAN 7.03
ORTÉZA KOLENNÍHO
KLOUBU S FLEXÍ 20°

PAN 7.06
ORTÉZA KOLENNÍ FIXAČNÍ
PŘÍMÁ PANOPFIX

Univerzální pro pravou a levou končetinu

Univerzální pro pravou a levou končetinu

Délka ortézy 40 cm

Délka ortézy 40 cm

Výška postavy

Výška postavy

XS

130-144

cm

XS

130-144

cm

kód VZP 04/0062919

kód VZP 04/0011669

PAN 7.07
ORTÉZA KOLENNÍ FIXAČNÍ
S FLEXÍ 20° PANOPFLEX

PAN 8.01
ORTÉZA HLEZNA
S PELOTAMI

Univerzální pro pravou a levou končetinu

Univerzální pro pravou a levou končetinu

Délka ortézy 30 cm

Délka ortézy 40 cm

Výška postavy

Výška postavy

XXS

110-129

cm

XS

130-144

Obvod přes kotník
cm

XS

16-19

cm

kód VZP 04/0011670

kód VZP 04/0011671

PAN 8.02
ORTÉZA HLEZNA S DLAHAMI

PAN 8.03
ORTÉZA HLEZNA
SE TŘEMI DLAHAMI

Univerzální pro pravou a levou končetinu

Univerzální pro pravou a levou končetinu

Délka chodidla

Délka chodidla

XS

19-21

cm

XS

19-21

cm

kód VZP 12/0010309

kód VZP 12/0140360

FD93
BERLE FRANCOUZSKÁ

DPB10
BERLE PODPAŽNÍ
DURALOVÁ

Výška postavy

Výška postavy

120-159

cm

100-149

cm

FYTOZYM®
DOPLNĚK STRAVY
Enzymy jsou látky bílkovinné povahy, které urychlují a řídí všechny
biochemické procesy v organizmu. Proto se jim také říká
biokatalyzátory.
V lidském těle proběhne během jediné vteřiny mnoho miliónů
chemických reakcí. Enzymy usnadňují a podporují tyto
reakce, určují jejich povahu i rychlost a vytvářejí tak
v živých organizmech soulad všech životních funkcí.
Pro život a zdraví je nezbytné, aby v těle byly
všechny enzymy přítomny v dostatečném
množství a v optimálním funkčním stavu.
Fytozym obsahuje kombinaci vysoce aktivních
enzymů a bioflavonoidů. Jeho výroba
je realizována v úzce specializovaném
certifikovaném provozu. Každá šarže
je laboratorně vyšetřena a splňuje
nejpřísnější kvalitativní normy.
Fytozym neobsahuje žádné syntetické látky
jako umělá barviva, stabilizátory, chemické
konzervanty, dále neobsahuje laktózu,
talek, gluten a látky živočišného původu.
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