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Vážení zákazníci,

v tomto katalogu naleznete celkovou nabídku sériové a individuální výroby společnosti ERGON a.s. 

pro rok 2013.

V oblasti sériové produkce nabízíme, mimo již zavedených výrobků, řadu novinek a inovací. 

Tyto výrobky lze objednat především v síti velkoobchodů se zdravotnickým materiálem Intergos 

CZ, s.r.o., Phoenix, a.s. a Pharmos, a.s., nebo přímo na naší adrese. Proti poukazu na léčebnou 

a ortopedickou pomůcku nebo volně prodejné jsou dostupné v maloobchodní síti zdravotnických 

prodejen v celé ČR. U zdravotnických prostředků doporučujeme konzultaci s lékařem. Prosíme 

o pečlivé objednávání výrobků včetně velikostí, přispějete tak významnou měrou k rychlosti 

a správnosti vyřízení Vašich objednávek. Objednávky přijímáme poštou, faxem a elektronickou 

poštou. Kontakty jsou uvedeny na zadní straně obálky tohoto katalogu. 

Z individuální výroby naší společnosti v tomto katalogu prezentujeme základní informace o výro-

bě individuální ortopedické obuvi a přehledné portfolio námi vyráběných ortopedických vložek 

na míru se stručnými nástiny odlišností jejich výrobních technologií – včetně unikátní technologie 

na počítačem řízené frézce s využitím digitální baropodometrie. Informace o zakázkové výrobě 

společnosti ERGON a.s. uzavírá přehledný popis úhrad a seznam odborných pracovišť v ČR, kde 

si můžete naše produkty objednat. 

Výrobě individuální ortopedické obuvi a vložek je s ohledem na širokou nabídku věnován samo-

statný produktový katalog, kde najdete obsáhlou nabídku dámských, pánských i dětských vzorů 

individuální ortopedické obuvi a detailnější přiblížení jednotlivých fází výroby obuvi i vložek.

Těšíme se na další spolupráci

ERGON a.s.



PÁS BŘIŠNÍ NÁVLEKOVÝ GUMITEX

Návlekový pás ke zpevnění břišní stěny. 
Dokonale přilne k tělu pod oblečením. 

Je opatřen podvazky zabraňujícími 
nežádoucímu posunu pásu vzhůru.

U míry pásů je třeba přihlédnout k obvodu boků2

Břišní pásy

PÁS BŘIŠNÍ ELASTO

Tento elastický návlekový pás slouží 
ke zpevnění břišní stěny. 

Dokonale přilne k tělu pod oblečením. 

PÁS BŘIŠNÍ ERGOTEX I, ERGOTEX II

Používá se jako léčebný a preventivní 
pás s kompresí pro břišní krajinu. 

Zapínání na suchý zip v přední části 
umožňuje přizpůsobit pás podle 

individuální potřeby. 
Barva: bílá nebo béžová.

Výška
20 cm VZP: 04-0078861

24 cm VZP: 04-0078862

Velikost Obvod v pase

0

1

2

3

4

5

55-70 cm

70-85 cm

85-100 cm

100-115 cm

115-130 cm

130-145 cm

Výška
20 cm VZP: 04-0022464

24 cm VZP: 04-0022463

Velikost Obvod v pase

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

70-75 cm
75-80 cm
80-85 cm
85-90 cm
90-95 cm
95-100 cm

100-105 cm
105-110 cm
110-115 cm
115-120 cm
120-125 cm
125-130 cm
130-135 cm

Výška
30 cm VZP: 04-0001082

35 cm VZP: 04-0001094

Velikost Obvod v pase

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

70-75 cm
75-80 cm
80-85 cm
85-90 cm
90-95 cm
95-100 cm

100-105 cm
105-110 cm
110-115 cm
115-120 cm
120-125 cm
125-130 cm
130-135 cm



PÁS BŘIŠNÍ zPEVňUjÍcÍ 
S dOTAhEM VENTROSTAB

Pás slouží jako neutrální podpora po operacích 
břišní stěny, dále k prevenci vzniku břišních kýl 
a jako podpora břišní stěny při výskytu volných 
kýl v přední stěně břišní. Přídavný odepínací tah 
zvyšuje zpevňující funkci pásu. Přední díl je vyztu-
žen dvěma vyjímatelnými spirálovými planžetami. 

U míry pásů je třeba přihlédnout k obvodu boků 3

Břišní pásy

PÁS BŘIŠNÍ POOPERAČNÍ ABdOMEN

Břišní pás určený k včasné imobilizaci po ope-
racích ke zpevnění abdominální krajiny jako 
prevence kýly. Je vyztužen dvěma spirálovými 
planžetami a přídavným odepínacím pružným 
tahem, který se zapíná pomocí suchého zipu. 
Délku dotahového pásku podpínky lze upravit 
ustřižením. Zvláště vhodný pro klenuté břicho.

PÁS BŘIŠNÍ zPEVňUjÍcÍ KATRIX

Elastický břišní pás je určený k včasné 
imobilizaci po operacích ke zpevnění abdomi-
nální krajiny jako prevence kýly. Je vyztužen 
dvěma planžetami a přídavným odepínacím 
pružným tahem, který se zapíná pomocí suché-
ho zipu. Délku dotahového pásku podpínky lze 
upravit ustřižením. 

Výška
Výška přední části 24 cm

Výška zadní části 13 cm

Kód VZP: 04-0093999

Velikost Obvod v pase

1

2

3

4

80-95 cm

95-115 cm

110-130 cm

125-145 cm

Výška
20 cm VZP: 04-0063731

24 cm VZP: 04-0011784

Velikost Obvod v pase

1

2

3

4

5

6

7

70-80 cm

80-90 cm

90-100 cm

100-110 cm

110-120 cm

120-130 cm

130-140 cm

Kód VZP: 04-0011576

Velikost Obvod v pase Výška

1

2

3

4

5

6

80-90 cm

90-100 cm

100-110 cm

110-120 cm

120-130 cm

130-140 cm

24 cm

26 cm

28 cm

30 cm 

32 cm

34 cm



PÁS BEdERNÍ ROMAN I, ROMAN II

Používá se ke zpevnění bederní páteře při dorsál-
ní svalové nedostatečnosti, při chro nických potí-
žích páteře a zádového svalstva. Pás je vzdušný, 

nezáhřevný. V planžetami vyztužené zádové 
části je dvojitý elastický kříž, zajišťující 
přilnutí pásu k zádům. V přední části 

je zapínání na suchý zip, bederní 
krajinu navíc zpevňuje další zapnutí 

prodlouženého zádového kříže. 

U míry pásů je třeba přihlédnout k obvodu boků

Bederní pásy

4

PÁS BEdERNÍ zPEVňUjÍcÍ ERIK

Používá se k prevenci a léčbě bolestivých stavů 
v bederní krajině, působí také jako tepelná 

izolace. Pás je v bederní krajině vyztužen 
čtyřmi planžetami a opatřen jednoduchým 

křížovým tahem, který zajišťuje přilnutí pásu 
k zádům. V přední části zapínání na suchý zip. 

Barva bílá nebo béžová. 
Horní část výrobku je označena etiketou.

PÁS TĚhOTENSKÝ MATERNA

Pás je určen k podpoře břišní stěny 
ve vyšším stádiu těhotenství. Přídavný pružný 

odepínací tah druhotně zpevňuje spodní 
část břicha. Pás působí také jako opora 

bederní páteře. Odepínací šle slouží 
ke zvýšení podpůrného účinku a lze 

je podle potřeby zkrátit.

Břišní pásy

Kód VZP: 04-0011858

Velikost 

přes pupek

Obvod 

přední části
Výška

1

2

3

4

5

6

70-80 cm

80-90 cm

90-100 cm

100-110 cm

110-120 cm

120-130 cm

21 cm

21 cm

21,5 cm

22 cm

22,5 cm

23 cm

Výška 

zad

25 cm

30 cm

35 cm

VZP: 04-0063180

VZP: 04-0039762

VZP: 04-0039763

Velikost Obvod v pase

1

2

3

4

70-85 cm

85-100 cm

100-115 cm

115-130 cm

Výška zad 24 cm

ROMAN I Kód VZP: 04-0039936

Obvod v pase 70-100 cm

ROMAN II Kód VZP: 04-0039937

Obvod v pase 100-130 cm



PÁS BEdERNÍ LUMBARIS

Léčebná pomůcka určená k fixaci bederní 
páteře u poúrazových stavů, po operacích, 
při vertebrogenních a lumboischiastických 
syndromech. Pás je opatřen odnímatel-
nou pelotou, vyztužen čtyřmi planžeta-
mi a přídavnou zateplovací vložkou se 
suchým zipem. Použití a aplikaci doporu-
čujeme konzultovat s odborným lékařem. 

U míry pásů je třeba přihlédnout k obvodu boků 5

ORTÉzA zAd VYSOKÁ ERGOFIX

Léčebná pomůcka určená k fixaci bederní 
páteře při poúrazových stavech, po operacích, 
při vertebrogenních a lumboischiastických 
syndromech, při osteoporóze. V bederní 
oblasti zateplena odnímatelnou vložkou 
na suchý zip. Vyztužena dvěma 
vysokými a čtyřmi nízkými planžetami.

ORTÉzA-KORzET ThORAKO-
ABdOMINÁLNÍ PERSEA

Léčebná pomůcka určená k fixaci bederní 
páteře a břišní stěny u pooperačních stavů, 
při vertebrogenních a lumboischiastických 
syndromech a po operacích. V bederní 
oblasti zateplena odnímatelnou vložkou 
na suchý zip. Vyztužena 8 planžetami. 
K dalšímu zpevnění břišní stěny jsou 
určeny 3 dotahové pásky. 

Bederní pásy

Výška zad 32 cm

Výška přední 20 cm

Kód VZP: 04-0012009

Velikost Obvod v pase

1

2

3

4

5

6

70-80 cm

80-90 cm

90-100 cm

100-110 cm

110-120 cm

120-130 cm

Výška zad 40 cm

Výška přední 28 cm

Kód VZP: 04-0078938

Velikost Obvod v pase

1

2

3

4

5

6

7

70-80 cm 

80-90 cm 

90-100 cm 

100-110 cm 

110-120 cm 

120-130 cm 

130-140 cm

Výška zad 55 cm

Výška přední 17 cm

Kód VZP: 04-0011672

Velikost Obvod v pase

1

2

3

4

5

6

70-80 cm 

80-90 cm 

90-100 cm 

100-110 cm 

110-120 cm 

120-130 cm 



PÁS BEdERNÍ S dVOjITÝM TAhEM OSKAR

Pás je vhodný pro zpevnění bederní krajiny 
po lehkých traumatických změnách, po 

operacích meziobratlových plotének, při 
chronických potížích s páteří a zádovým 

svalstvem, vertebrogenních syndromech, při 
revmatických bolestech a ledvinových potížích. 
Odnímatelný dotahový pásek zajištuje přilnu-
tí pásu k zádům. Pás je neoprenový, vyztužen 

dvěma PE planžetami.

6 U míry pásů je třeba přihlédnout k obvodu boků

PÁS zÁhŘEVNÝ ALENA

Pás zabraňuje prochladnutí v oblasti 
ledvin při práci. Variabilní zapínání na suchý 

zip umožňuje nastavení požadované velikosti. 
Pás je vyroben z nánosového materiálu, 

vnitřní strana je z bavlněného froté.

PÁS KOŽEŠINOVÝ zÁhŘEVNÝ MÍŠA

Pás zabraňuje prochladnutí 
v oblasti ledvin při práci. 

Variabilní zapínání na suchý 
zip umožňuje nastavení 

požadované velikosti. 
Pás je vyroben z nánosového 

materiálu, vnitřní strana je 
z umělé kožešiny.

Bederní pásy

Velikost Obvod v pase Výška

1

2

3

4

65-80 cm

80-95 cm

95-110 cm

110-125 cm

28 cm

28 cm

30 cm

30 cm

Výška 

zad

20 cm 

25 cm

VZP: 04-0093907

VZP: 04-0093906

Velikost Obvod v pase

1

2

3

4

5

6

70-80 cm

80-90 cm

90-100 cm

100-110 cm

110-120 cm

120-130 cm

Velikost Obvod v pase Výška

1

2

3

4

5

65-80 cm 

80-95 cm 

95-110 cm 

110-125 cm

125-140 cm

26 cm

26 cm

26 cm

29 cm 

29 cm



ScROTUM I, PÁS KÝLNÍ 
ŠOURKOVÝ jEdNOSTRANNÝ

Pás se aplikuje u inoperabilních pacientů 
a u pacientů v předoperačním období. 
Je opatřen odnímatelnou pelotou se suchým 
zipem, která tlakem na kýlu zabraňuje jejímu 
rozvinutí. K pásu lze dokoupit povlak peloty. 
Měřeno přes boky.

INGUIN I, PÁS KÝLNÍ TŘÍSELNÝ
jEdNOSTRANNÝ

Pás se aplikuje u inoperabilních pacientů a u paci-
entů v předoperačním období. Je opatřen odní-
matelnou pelotou se suchým zipem, která tlakem 
na kýlu v oblasti třísla zabraňuje jejímu rozvinutí. 
Pás doporučujeme navlékat v leže po předchozím 
zatlačení kýly. Vhodné pro muže i ženy. 
K pásu lze dokoupit stehenní pásek Stepa velikost 
1-50 cm, velikost 2-60 cm a povlak peloty.

INGUIN II, PÁS KÝLNÍ TŘÍSELNÝ 
OBOUSTRANNÝ

Pás se aplikuje u inoperabilních pacientů 
a u pacientů v předoperačním období. 
Je opatřen odnímatelnými pelotami se suchým 
zipem, které tlakem na kýlu v oblasti třísla 
zabraňují jejímu rozvinutí. Pás doporučujeme 
navlékat v leže po předchozím zatlačení kýly. 
Vhodné pro ženy i muže. K pásu lze dokoupit 
povlak peloty.

U míry pásů je třeba přihlédnout k obvodu boků 7

kýlní pásy

Kód VZP: 04-0078585

Velikost Obvod boků

1

2

3

4

5

6

7

70-80 cm 

80-90 cm 

90-100 cm 

100-110 cm 

110-120 cm 

120-130 cm 

130-140 cm

Pravé nebo levé provedení

Kód VZP: 04-0078958

Velikost Obvod boků

1

2

3

4

5

6

7

70-80 cm 

80-90 cm 

90-100 cm 

100-110 cm 

110-120 cm 

120-130 cm 

130-140 cm

Pravé nebo levé provedení

Kód VZP: 04-0078586

Velikost Obvod boků

1

2

3

4

5

6

7

70-80 cm 

80-90 cm 

90-100 cm 

100-110 cm 

110-120 cm 

120-130 cm 

130-140 cm

Pravé nebo levé provedení



PÁS KÝLNÍ PUPEČNÍ

Pás je opatřen pelotou 14 × 11 cm, 
která tlačí na kýlu a zabraňuje 

jejímu rozvinutí. Zapínání na suchý 
zip v pupeční části.

8

ScROTUM II, PÁS KÝLNÍ 
ŠOURKOVÝ OBOUSTRANNÝ

Pás se aplikuje u inoperabilních pacientů 
a u pacientů v předoperačním období. 

Je opatřen odnímatelnými pelotami 
se suchým zipem, které tlakem 

na kýlu zabraňují jejímu rozvinutí. 
K pásu lze dokoupit povlak 

peloty. Měřeno přes boky.

PÁS BŘIŠNÍ KÝLNÍ S PELOTOU 
ABdOMEN II

Pás je určen k fixaci břišní stěny s ohledem 
na lokalitu kýly, pro inoperabilní pacienty 

a pro pacienty v předoperačním období. Tah 
přitlačuje pelotu ∅ 12,5 cm, stavitelnou pomo-

cí suchého zipu. Je vyztužen dvěma spirálovými 
planžetami a odepínacím pružným tahem, 

zapínaným pomocí suchého zipu. 

kýlní pásy

Kód VZP: 04-0078959

Velikost Obvod boků

1

2

3

4

5

6

7

70-80 cm 

80-90 cm 

90-100 cm 

100-110 cm 

110-120 cm 

120-130 cm 

130-140 cm

Výška pásu 8,5 cm

Kód VZP: 04-0001285

Velikost Obvod boků

1

2

3

4

5

6

7

70-80 cm 

80-90 cm 

90-100 cm 

100-110 cm 

110-120 cm 

120-130 cm 

130-140 cm

Kód VZP: 04-0011783

Velikost Obvod v pase Výška

1

2

3

4

5

6

80-90 cm

90-100 cm

100-110 cm

110-120 cm

120-130 cm

130-140 cm

24 cm

26 cm

28 cm

30 cm 

32 cm

34 cm



PÁS KÝLNÍ PUPEČNÍ dĚTSKÝ

Tento vzdušný a pružný 
pás slouží jako prevence 
před operačním zákrokem.
Tlak peloty brání rozvinutí kýly. 

PEŘINKA ABdUKČNÍ PEVNÁ 
S VÝ zTU hOU

Je indikována u dětí s luxací nebo dysplasií 
kyčelních kloubů. Tato peřinka je vyztužena PE 
vložkou, zajišťující pevnou a přitom šetrnou 
fixaci dolních končetin v požadovaném úhlu. 
Zapínání na suchý zip.

PEŘINKA ABdUKČNÍ MĚKKÁ

Je indikována u dětí s luxací nebo dysplasií 
kyčelních kloubů. Tato peřinka je vyztužena 
měkkou vložkou, zajišťující šetrnou fixaci 
dolních končetin v požadovaném úhlu. 
Zapínání na suchý zip.

U míry pásů je třeba přihlédnout k obvodu boků. 9

fixační pomůcky

kýlní pásy

Výška 6 cm

Kód VZP: 04-0021671

Velikost
Měřeno přes 

pupek

1

2

34-43 cm

43-52 cm

Kód VZP: 04-0039788

Požadované 

rozpětí mezi 

nožičkama = 

šířka vložky

14 cm

16 cm

18 cm

20 cm

22 cm

24 cm

26 cm

Kód VZP: 04-0039789

Požadované 

rozpětí mezi 

nožičkama = 

šířka vložky

14 cm

16 cm

18 cm

20 cm

22 cm

24 cm

26 cm



BANdÁŽ zÁPĚSTNÍ zPEVňUjÍcÍ KARPA

Užívá se při namožení nebo poškození svalových 
a šlachových úponů. Pro palec je určeno očko, 
které zabraňuje protáčení bandáže při navlé-
kání. Vhodná také jako preventivní pomůcka. 

Barva bílá nebo béžová.

BANdÁŽ zÁPĚSTÍ NEOcARP

Bandáž je určena k celkovému zpevnění 
zápěstí, jako podpora vazů při distorzi zápěstí, 

kontuzi, při syndromu karpálního tunelu, 
artropatii drobných kloubů zápěstí, k doléčení 

po zlomeninách a k lokální tepelné izolaci. 
Bandáž je neoprenová, typ bumerang. 

ORTÉzA zÁPĚSTÍ KARPEX

Je určena k fixaci karpální oblasti 
při kostních, vazivových a sva lových 

poraněních, při zánětech šlach, revmatické 
artritidě a zákrocích na karpálním tunelu. 
Ortéza je opatřena dvěma vyjímatelnými 

kovovými dlahami, které lze podle potřeby 
vytvarovat. Další upevnění zajišťují 

přídavné pásky.
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fixační pomůcky

Výška 8 cm

Kód VZP: 04-0078306

Velikost Obvod zápěstí

1

2

3

15-18 cm

18-21 cm

21-24 cm

Kód VZP: 04-0093824

Velikost univerzální

Oboustranné provedení

Délka ortézy 23 cm

Kód VZP: 04-0011820

Velikost Obvod zápěstí

0

1

2

3

4

11-13 cm

13-15 cm

15-17 cm

17-19 cm

19-21 cm

Pravé nebo levé provedení
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ORTÉzA zÁPĚSTÍ NEO

Ortéza v délce 17 cm je určena k fixaci a stabilizaci 
zápěstí po kontuzích a distorzi, k doléčení po úra-
zech a operacích v oblasti zápěstí, při entézopa-
tiích, pro zklidnění syndromu karpálního tunelu. 
Dále při degenerativním a revmatickém onemoc-
nění s postižením drobných kloubů zápěstí, pro 
zajištění fyziologického postavení v zápěstí při 
radiálních parézách. Ortéza je opatřena 1 vyjíma-
telnou kovovou dlahou, kterou lze dotvarovat. 

ORTÉzA zÁPĚSTÍ PLUS

Ortéza v délce 26 cm je určena k fixaci a stabilizaci 
zápěstí po kontuzích a distorzi, k doléčení po úra-
zech a operacích v oblasti zápěstí, při entézopa-
tiích, pro zklidnění syndromu karpálního tunelu. 
Dále při degenerativním a revmatickém onemoc-
nění s postižením drobných kloubů zápěstí, pro 
zajištění fyziologického postavení v zápěstí při 
radiálních parézách. Ortéza je opatřena 1 vyjímatel-
nou kovovou dlahou, kterou lze dotvarovat.

ORTÉzA zÁPĚSTÍ LONG

Ortéza v délce 28 cm je určena k fixaci a stabili-
zaci zápěstí po kontuzích a distorzi, k doléčení 
po úrazech a operacích, při entézopatiích, pro 
zklidnění syndromu karpálního tunelu. Dále při 
degenerativním a revmatickém onemocnění, 
pro zajištění fyziologického postavení v zápěstí 
při radiálních parézách. Umožňuje řešit patologie 
svalových skupin předloktí – myopatie a entézopa-
tie. Ortéza je opatřena 1 kovovou vyjímatelnou dla-
hou, kterou lze dotvarovat a 1 vyjímatelnou PE dlahou.

fixační pomůcky

Délka ortézy 17 cm

Kód VZP: 04-0140638

Velikost Obvod zápěstí

0

1

2

3

4

11-13 cm

13-15 cm

15-17 cm

17-19 cm

19-21 cm

Pravé nebo levé provedení

Délka ortézy 26 cm

Kód VZP: 04-0140639

Velikost Obvod zápěstí

0

1

2

3

4

11-13 cm

13-15 cm

15-17 cm

17-19 cm

19-21 cm

Pravé nebo levé provedení

Délka ortézy 28 cm

Kód VZP: 04-0140640

Velikost Obvod zápěstí

0

1

2

3

4

11-13 cm

13-15 cm

15-17 cm

17-19 cm

19-21 cm

Pravé nebo levé provedení



ORTÉzA PRSTU RUKY dIGITA

Je určená k fixaci fraktur, dislokací, distorzí, 
poranění vazů a při artróze prstů a kloubů 
ruky. Ortéza je fixována pomocí upínacích 

pásků. Je určena pro všechny prsty ruky 
kromě palce. Vyjímatelnou dlahu

lze dotvarovat.

ORTÉzA PALcE POLEX

Je určena k fixaci fraktur, dislokací, 
distorzí, poranění vazů a při artróze palce 

a kloubů ruky. Pomůcka je vyztužena 
vyjímatelnou kovovou dlahou, kterou lze 

podle potřeby dotvarovat. Ortéza se 
upevňuje pomocí dotahových pásků. 

ORTÉzA PALcE RUKY POLFIX

Je určena k fixaci fraktur, dislokací, distorzí, 
poranění šlachových úponů, po chirurgických 

zákrocích. Dále při degenerativních 
a revmatických onemocněních kloubů palce, 

zmírňuje bolest po fyzickém přetížení. 
Kompenzuje poranění a jeho následky. 

Je vyztužená vyjímatelnou PE dlahou. 
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fixační pomůcky

Kód VZP: 04-0011857

Velikost
Výška 

ortézy

Obvod 

zápěstí

1

2

22 cm 

25 cm

13-17 cm 

17-21 cm

Oboustranné provedení

Kód VZP: 04-0011822

Velikost Obvod zápěstí

1

2

13-17 cm 

17-21 cm 

Pravé nebo levé provedení

Kód VZP: 04-0140410

Velikost Obvod zápěstí

1

2

3

12-16 cm 

16-20 cm 

20-24 cm

Pravé nebo levé provedení



ORTÉzA LOKETNÍ S jEdNOOSÝM 
KLOUBEM OLEKRAN 

Ortéza lokte je aplikována u úrazů, 
u po operačních stavů, při zánětech, 
instabilitě a revmatické bolesti v oblasti 
loketního kloubu. Vyztužena dvěma 
jednoosými plastovými planžetami bez limitace. 
Po celé délce rozepínací. Je vyrobena 
z nánosového materiálu, vnitřní strana 
je z bavlněné pletáže. 

BANdÁŽ LOKETNÍ S PELOTAMI EPITEX 

Bandáž lokte je aplikována při epikondylitidě, 
potížích radiálního epikondylu, při artrotickém 
a revmatickém postižení lokte. Je určena ke 
stabilizaci lokte, k doléčení po luxaci, jako 
podpůrná bandáž a tepelný izolant. K dal-
šímu upevnění bandáže slouží 2 od níma-
telné peloty a 2 dotahové pásky. Bandáž 
je neoprenová, po celé délce rozepínací.

BANdÁŽ LOKETNÍ cUBITUS 

Loketní bandáž je aplikována při zánětech 
a revmatických potížích v oblasti loketního 
kloubu a při bursitidě. Lehká bandáž reflexně 
napomáhá zmírnění bolesti. K dalšímu 
upevnění slouží poutací pásek se suchým 
zipem. Bandáž je z termomateriálu, po celé 
délce rozepínací.
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fixační pomůcky

Kód VZP: 04-0078960

Velikost Obvod přes loketní kloub

1

2

3

22-26 cm 

26-30 cm 

30-34 cm

Oboustranné provedení

Kód VZP: 04-0093905

Velikost Obvod přes loketní kloub

1

2

3

4

5

6

21-23 cm 

23-25 cm 

25-28 cm 

28-31 cm 

31-33 cm

33-35 cm

Oboustranné provedení

Kód VZP: 04-0093733

Velikost Obvod přes loketní kloub

1

2

3

4

5

6

21-23 cm 

23-25 cm 

25-28 cm 

28-31 cm 

31-33 cm

33-35 cm

Oboustranné provedení



PÁSKA EPIKONdYLÁRNÍ EPIKONd

Určeno pro pacienty s „tenisovým 
loktem“. Peloty vytvářejí tlak na 

šlachové úpony, čímž snižují jejich 
bolestivost. Peloty jsou stavitelné 

pomocí suchého zipu podle bolesti-
vosti bodů a anatomických poměrů.

Barva béžová nebo modrá. 

ORTÉzA RAMENE OMATEX

Ortéza je zdravotnický prostředek, 
určený k omezení elevace v ramenním 

kloubu po poranění svalů a šlach, 
při akutních i chronických 

zánětlivých procesech, revmatismu, 
k pooperačnímu doléčení, při instabilitě 

ramenního kloubu lehčího stupně, 
k lokální tepelné izolaci. Neoprenový návlek.

BANdÁŽ RAMENNÍ hUMERUS

Bandáž je určena k podpoře ramenního 
kloubu, při akutních a chronických 
zánětech, revmatických procesech 

a po punkcích. Přes paži rozepínací.
Tepelný izolant. Termomateriál. 
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fixační pomůcky

Kód VZP: 04-0011469

Velikost univerzální

Oboustranné provedení

Kód VZP: 04-0011856

Velikost Obvod hrudi

1

2

3

80-95 cm

95-110 cm

110-125 cm

Oboustranné provedení

Kód VZP: 04-0093825

Velikost Obvod přes biceps

1

2

3

4

5

24-28 cm

28-32 cm

32-35 cm

35-38 cm

38-42 cm

Oboustranné provedení



ORTÉzA KOLENNÍ ROzEPÍNAcÍ TYP 1 

Ortéza se aplikuje po úrazech kolenního kloubu, 
vazivových úponů, při chronických potížích 
a lehké kolenní instabilitě. Je vhodná pro 
pacienty s revmatickými a arthrotickými obtížemi. 
Je vyztužena dvěma dvouosými plastovými 
planžetami bez limitace. Zpevnění čéšky podporuje 
kruhové vypodložení.Celorozepínací, neoprenová. 
rozšířená velikostní řada. 

ORTÉzA KOLENNÍ PATELÁRNÍ TYP 2

Ortéza fixuje kolenní kloub a postranní vazy. 
Indikováno u úrazů, po operačních výkonech, 
při artrózách, artritidě, lehkých kolenních 
instabilitách a poškození menisku. Je vyztužena 
dvěma dvouosými plastovými planžetami bez 
limitace. Zpevnění čéšky podporuje kruhové 
vypodložení. Neoprenový návlek.

ORTÉzA KOLENNÍ S BOČNÍ FIXAcÍ TYP 3 

Ortéza fixuje kolenní kloub a čéšku. Používá 
se po operačních výkonech, u úrazů, ke zmírně-
ní bočních a předozadních instabilit kolenních 
vazů, při artrózách, artritidě a poškození menis-
ku. Je vyztužena čtyřmi spirálovými planžetami. 
Zpevnění čéšky podporuje kruhové vypodložení. 
Návlek z pružného materiálu.
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fixační pomůcky

Kód  VZP: 04-0063693

Velikost
Obvod přes 

koleno

Obvod 

stehna

1

2

3

4

5

6

7

8

30-33 cm

33-36 cm

36-39 cm

39-42 cm

42-45 cm

45-48 cm

48-51 cm

51-54 cm

38-41 cm

41-44 cm

44-47 cm

47-50 cm

50-53 cm

53-56 cm

65-70 cm

70-75 cm

Pravé nebo levé provedení

Kód VZP: 04-0063851

Velikost Obvod přes koleno

1

2

3

4

5

6

30-33 cm 

33-36 cm 

36-39 cm 

39-42 cm 

42-45 cm 

45-48 cm

Oboustranné provedení

Kód VZP: 04-0063694

Velikost Obvod přes koleno

1

2

3

4

5

6

30-33 cm 

33-36 cm 

36-39 cm 

39-42 cm 

42-45 cm 

45-48 cm

Oboustranné provedení



BANdÁŽ KOLENNÍ PLNÁ TYP 4

Bandáž je indikována po operačních 
výkonech, po úrazech, při artrózách, 

artritidě a dalších chronických obtížích. 
Je vyztužena čtyřmi spirálovými 

planžetami. Tepelný izolant. 
Neoprenový návlek. 

BANdÁŽ KOLENNÍ PATELÁRNÍ TYP 5

Bandáž je indikována po operačních 
výkonech, po úrazech, při artrózách, 

artritidě a dalších chronických obtížích. 
Je vyztužena čtyřmi spirálovými 

planžetami. Zpevnění čéšky podporuje 
kruhové vypodložení. Tepelný izolant. 

Neoprenový návlek. 

BANdÁŽ KOLENNÍ PRUŽNÁ TYP 6

Bandáž lehce fixuje kolenní kloub. 
Působením komprese a podporou vedení čéšky 

dochází ke zmírnění bolestivosti u úrazů, 
zánětlivých onemocněních a u chronických 

obtížích. Je vyztužena čtyřmi spirálovými plan-
žetami. Zpevnění čéšky podporuje kruhové 
vypodložení. Návlek z pružného materiálu.
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fixační pomůcky

Kód VZP: 04-0063730

Velikost Obvod přes koleno

1

2

3

4

5

6

30-33 cm 

33-36 cm 

36-39 cm 

39-42 cm 

42-45 cm 

45-48 cm

Oboustranné provedení

Kód VZP: 04-0063729

Velikost Obvod přes koleno

1

2

3

4

5

6

30-33 cm 

33-36 cm 

36-39 cm 

39-42 cm 

42-45 cm 

45-48 cm

Oboustranné provedení

Kód VZP: 04-0063695

Velikost Obvod přes koleno

1

2

3

4

5

6

30-33 cm 

33-36 cm 

36-39 cm 

39-42 cm 

42-45 cm 

45-48 cm

Oboustranné provedení



ORTÉzA KOLENNÍ ROVNÁ OK 03

Kolenní ortéza se používá k rigidní fixaci 
kolenního kloubu po poranění čéšky 
a kolenních vazů. Šířka ortézy je stavitelná, 
k upevnění slouží poutací pásky se stavitelnými 
suchými zipy. Délka ortézy se řídí výškou 
postavy. Ortéza je vyztužena rigidními 
dlahami bez kloubů.

ORTÉzA KOLENNÍ 
S FLEXÍ 20 ° OK 05

Tato kolenní ortéza se používá k rigidní 
fixaci kolenního kloubu ve 20° úhlu. 
Šířka ortézy je stavitelná, k upevnění 
slouží poutací pásky se stavitelnými 
suchými zipy. Délka ortézy se řídí výškou 
postavy. Ortéza je vyztužena rigidními 
dlahami bez kloubů.

PÁSKA INFRAPATELLÁRNÍ PATELA

Působením tlaku peloty na šlachový 
úpon čtyřhlavého svalu dochází ke 
zmírnění bolestivosti u úrazů a zánětů. 
Dotahový pásek lze zmenšit ustřižením 
volné části neoprenu. 
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fixační pomůcky

Kód VZP: 04-0063624

Velikost univerzální

Kód VZP: 04-0022889

Velikost
Délka 

ortézy
Výška postavy

1

2

3

4

40 cm 

50 cm 

60 cm 

65 cm

do 160 cm

160-175 cm

175-185 cm

nad 185 cm

Oboustranné provedení

Kód VZP: 04-0022890

Velikost
Délka 

ortézy
Výška postavy

1

2

3

4

40 cm 

50 cm 

60 cm 

65 cm

do 160 cm

160-175 cm

175-185 cm

nad 185 cm

Oboustranné provedení



Bandáž kotníku elastická talutaPe 

Bandáž je určena k lehké stabilizaci 
kotníku při lehkých degenerativních 
a zánětlivých onemocněních a lehké 

distorsi. Elastický tah se zapíná do tvaru 
osmičky pomocí suchého zipu, který 

připneme k měkkému podložení chodidla. 

Bandáž HleZenní taRsa

Je určena k fixaci tarsální a metatarsální 
krajiny, hlezenního kloubu a vaziva po 
úrazech a chirurgických výkonech a při 

chronické instabilitě. Tato léčebná 
a preventivní pomůcka je opatřená pružnými 

upínacími páskami. Rozepínací. 

ZPeVŇoVaČ kotníku

Používá se ke zpevnění kotníku 
při distorsích hlezna a jako prevence. 

Je vyráběn jako elastický návlek 
ve tvaru osmičky. Lze jej nosit do obuvi.
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FIXAČNÍ POMŮCKY

Kód VZP: 04-0063718

Velikost Obvod kotníku

1

2

3

4

5

16-20 cm

20-24 cm

24-27 cm

27-30 cm

30-34 cm

Oboustranné provedení

Kód  VZP: 04-0011821

Velikost Obvod kotníku

1

2

3

21-23 cm

23-25 cm

25-28 cm

Oboustranné provedení

Kód VZP: 04-0021672

Velikost Obvod kotníku

1

2

3

4

19-21 cm

21-23 cm

23-25 cm

25-27 cm



oRtéZa HleZenní se dVěma
Planžetami maleoFiX

Ortéza je určena k aplikaci při chronických 
nestabilitách, při pooperačním doléčení 
a k doléčení po sádrových fixacích, po těžkých 
distorsích hlezna, zánětlivých onemocněních 
v oblasti hlezna a nohy. Na bočních stranách je 
ortéza vyztužena dvěma PE planžetami. Další 
fixace ortézy je podpořena samostatnou tejpovací 
páskou. 
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oRtéZa HleZna s PlantáRní PodPoRou 
taluFiX 
Ortéza je indikována u poúrazových stavů, těžkých dis-
torzí, bolestivých poranění vazů hlezna, algických syn-
dromů Achillovy šlachy a k doléčení fraktur a těžkých 
chronických nestabilit hlezenního kloubu. Je zpevněna 
2 vyjímatelnými laterálními PE planžetami a vyjímatel-
nou duralovou dorzální „L“ dlahou vedoucí přes patní 
část do planty. Stabilita chodidla je podpořena nevyjí-
matelným zpevněním z PE výseku. Druhotné zpevnění je 
zajištěno přiloženým pružným osmičkovým tahem. Ortéza 
je vyrobena z pružného a prodyšného materiálu.

FIXAČNÍ POMŮCKY

Kód VZP: 04-0063719

Velikost Obvod kotníku

1

2

3

20-24 cm

24-27 cm

27-30 cm

Oboustranné provedení

Kód VZP: 04-0140563

Velikost Délka chodidla

1

2

3

22-24 cm

25-28 cm

29-31 cm

Oboustranné provedení

Kód VZP: 04-0140564

Velikost Délka chodidla

1

2

3

22-24 cm

25-28 cm

29-31 cm

Oboustranné provedení

oRtéZa HleZna talustaB

Ortéza hlezna je indikována po bolestivých poraněních 
(úrazech postranních vazů, rupturách vazů, distorzích), 
dále k fixaci po menších chirurgických výkonech, 
doléčení po frakturách, omezení hypermobility hle-
zenního kloubu, zmírnění obtíží a ochraně kloubních 
struktur hlezenního kloubu při chronických instabili-
tách a rozvolněných vazech. Je zpevněna 2 laterálními 
a 1 dorzální PE planžetou. Druhotné zpevnění je zajiš-
těno přiloženým pružným osmičkovým tahem. Ortéza je 
vyrobena z pružného a prodyšného materiálu. 



BANdÁŽ STEhENNÍ 
zPEVňUjÍcÍ FEMUR 

Fixace stehenního svalu po natržení 
nebo namožení svalových vláken, 

po chirurgických zákrocích a při myalgii. 
Je vhodná také jako preventivní pomůcka. 

Barva bílá.

VÁLEČEK POd RAMENO 
STRAP I, STRAP II 

1 nebo 2 válečky (d. 20 cm, Ø 8 cm) umístěné 
do podpaží zajišťují centraci hlavice ramenního 

kloubu. Vhodné pro pacienty s plegií 
hor. končetiny a po CMP. Středem válečku je 

provlečen 3 m dlouhý popruh, který je veden 
křížem přes záda a upevňuje se pomocí přezky.

BANdÁŽ LÝTKA MYOSUR

Bandáž je určena pro poúrazové stavy 
svalů a šlach, je kompresní a záhřevná. 
Indikace pro svalové ruptury, myalgie, 

entezopatie, kontuze, k doléčení 
po operacích svalového poranění, zmírňuje 

bolest při přetížení a při chronických 
bércových zánětech svalů. 

Neoprenový návlek.
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fixační pomůcky

Výška 20 cm

Kód VZP: 04-0078305

Velikost Obvod stehna

1

2

3

48-55 cm

55-62 cm

62-70 cm

Velikost univerzální

Kód VZP: 04-0140413

Velikost
Obvod 

lýtka

Výška 

bandáže

1

2

3

4

28-33 cm

33-38 cm

38-43 cm

43-48 cm

22 cm

22 cm

22 cm

22 cm



ORTÉzA KLÍČNÍ KOSTI KLAVIS

Slouží k fixaci klíční kosti po úrazech 
a chirurgických výkonech vyžadujících 
omezení pohybu ramenního pletence. 
Bandáž lze využít také ke korekci vadného 
držení těla. Určeno pro děti i dospělé. 
Velikost ramenního tahu se měří přes 
rameno od středu páteře v úrovni lopatek.
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BANdÁŽ KLAVIKULÁRNÍ LINEUS

Bandáž je určena k fixaci klíční kosti 
po úrazech a chirurgických výkonech. 
V zádové části je vyztužena dvěma 
planžetami. Bandáž lze využít také 
ke korekci vadného držení těla.

POdPŮRNÝ zÁVĚS 
hORNÍ KONČETINY

Používá se jako podpora paže po 
parézách, CMP a úrazech horních končetin. 
Opatřen očkem, který napomáhá držení 
palce v extenzi. Délku závěsu lze přizpůsobit 
podle anatomických poměrů jednotlivce. 
Barva tělová. 

fixační pomůcky

Kód VZP: 04-0078937

Velikost univerzální

Oboustranné provedení

Kód VZP: 04-0011819

Velikost Délka ramenních tahů

1

2

3

4

5

6

45-55 cm

55-65 cm

60-70 cm

70-80 cm

80-90 cm

85-95 cm

Výška zad 35 cm

Kód VZP: 04-0063668

Velikost Obvod v pase

1

2

3

4

5

6

70-80 cm

80-90 cm

90-100 cm

100-110 cm

110-120 cm

120-130 cm



zÁVĚS FIXAČNÍ hORNÍ KONČETINY

Závěs je určen při léčbě po úrazech nebo 
chirurgických zákrocích na horní končetině 

a při CMP. Omezuje nežádoucí pohyb končeti-
ny, snižuje bolestivost. Doporučená flexe kon-
četiny je 90°. Velikost závěsu se měří od lokte 

k malíkovému kloubu. Barva tělová. 

BANdÁŽ ŽEBERNÍ 
zPEVňUjÍcÍ dÁMSKÁ

Bandáž je určena k fixaci žeber. 
Aplikuje se při zlomeninách nebo 

bolestivých naraženích a při natrženém nebo 
namoženém svalstvu. Pod prsy 

snížení o 3 cm. Barva bílá nebo tělová.
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BANdÁŽ ŽEBERNÍ 
zPEVňUjÍcÍ PÁNSKÁ

Bandáž je určena k fixaci žeber. 
Aplikuje se při zlomeninách nebo 

bolestivých naraženích a při natrženém nebo 
namoženém svalstvu. 

Barva bílá nebo tělová.

fixační pomůcky

Kód VZP: 04-0010328

Velikost
Vzdálenost od lokte 

k malíkovému kloubu

1 

2

3

25-30 cm – dětská

35-40 cm

45-50 cm

Oboustranné provedení

Výška Kód Barva

16 cm VZP: 04-0078303 bílá

16 cm VZP: 04-0078304 tělová

Velikost Obvod pod prsy

1

2

3

4

5

60-75 cm

75-90 cm

90-105 cm

105-120 cm

120-135 cm

Výška Kód Barva

16 cm VZP: 04-0078301 bílá

16 cm VZP: 04-0078302 tělová

Velikost Obvod pod prsy

1

2

3

4

5

60-75 cm

75-90 cm

90-105 cm

105-120 cm

120-135 cm



NÁKRČNÍK FIXAČNÍ 
VÝŠKA 6 cm ROVNÝ

Fixuje krční páteř, tepelně izoluje. 
Vzhledem ke snížené výšce je nákrč-
ník vhodný i pro děti. 
Délka límce je cca o 10 cm větší než 
obvod krku. Bílé nebo tmavě šedé 
provedení.

NÁKRČNÍK FIXAČNÍ 
VÝŠKA 8 cm ANATOMIcKÝ

Vlastnosti jsou stejné jako 
u rovné varianty, je oblíbený 
pro anatomické tvarování. 
Délka límce je cca o 10 cm větší než obvod 
krku. Bílé nebo tmavě šedé provedení.
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NÁKRČNÍK FIXAČNÍ 
VÝŠKA 8 a 10 cm ROVNÝ

Fixace krční páteře po úrazech a při 
patologických změnách. Je nedílnou 
součástí odborných výkonů ortopedických, 
chirurgických a rehabilitačních lékařů. Tepelně 
izoluje. Délka límce je cca o 10 cm větší než 
obvod krku. Bílé nebo tmavě šedé provedení.

Výška límce

Výška límce

Výška límce

fixační pomůcky

Výška Kód

8 cm

10 cm

VZP: 04-0018021

VZP: 04-0018020

Délka límce

45 cm

50 cm

55 cm

60 cm

Kód VZP:04-0078308

Délka límce

30 cm

35 cm

40 cm

45 cm

50 cm

55 cm

60 cm

Kód VZP: 04-0023848

Délka límce

45 cm

50 cm

55 cm

60 cm



FIXAČNÍ LÍMEc PIcEK

Lehký fixační límec 
s polyetylénovou výztuhou, 

mezi jeho výhody patří 
malá objemnost 

a univerzální velikost. 
Upevnění vázací tkanicí. 

NÁKRČNÍK FIXAČNÍ S VÝzTUhOU

Nákrčník fixační s PE výztuhou zajišťuje imobi-
lizaci krční páteře, a tím tlumí bolest při akut-

ních onemocněních a nemocech degenerativního 
typu, při vrozených vadách krční páteře, u někte-

rých typů úrazů. Zároveň je užíván k doléčení 
po operacích v oblasti krku a krční páteře. 

Délka límce je cca o 10 cm větší než obvod krku. 
Bílé nebo tmavě šedé provedení.
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NÁKRČNÍK REFLEXNÍ

Nákrčník je určen k nervověsvalovému 
odlehčení krčního úseku páteře při hori-

zontální poloze těla, jako doplňková léčba 
chronických cervikobrachiálních syndromů a krč-

ních radikuloneuritid. Ovlivnění tonu svalů je 
dosaženo nervovou aferentací z masážního efek-

tu nákrčníku a tepelnou izolační schopností. Délka 
límce je cca o 10cm větší než obvod krku. Bílé nebo 

tmavě šedé provedení. plněno pe kuličkami. 

Výška límce

fixační pomůcky

Kód VZP: 04-0140641

Délka límce

45 cm

50 cm

55 cm

60 cm

Kód VZP: 04-0000646

Délka límce Výška

32 cm 7 cm

Výška Kód

8 cm 

10 cm

VZP: 04-0140412

VZP: 04-0140411

Délka límce

45 cm

50 cm

55 cm

60 cm



KOREKTOR VBOČENÉhO 
PALcE NOhY (BEz VÝzTUhY)

Určeno pro hallux valgus s mírným stupněm 
vbočení bez artritických změn případně 
k udržení správného postavení palce 
a k rehabilitaci po provedených operacích. 
Aplikuje se převážně na noc, pro denní 
užití lze nosit v domácí širší obuvi.  

KOREKTOR PŘÍČNĚ PLOchÉ NOhY 
(SRdÍČKO zÁVĚSNÉ)

Korektor je určen pro příčně plochou 
nohu jako podpůrná pomůcka příčné 
nožní klenby. Poutko korektoru se navlék-
ne na prst nohy vedle palce a korektor se 
umístí v oblasti metatarsálních kůstek pod 
příčnou nožní klenbu. Určeno pro nošení 
v obuvi. Prodává se v páru. 
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PÁSKA OČNÍ S TKANIcÍ

Slouží k ochraně oka nebo k zakrytí 
defektu. Černá barva výrobku zevního 
materiálu zabraňuje nežádoucímu 
pronikání světla k oku.

fixační pomůcky

Kód VZP: 13-0001385

Velikost univerzální

Kód VZP: 04-0000587

Velikost dle obuvi

1

2

3

4

35-37

38-40

41-43

44-46

Oboustranné provedení

Kód VZP: 04-0022465

Velikost dle obuvi

1

2

3

36-38

39-41

42-44
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BOTA POOPERAČNÍ TOTA

Pooperační bota je indikována do interiéru 
jako bota dočasná, určená k okamžité-

mu řešení objemových změn nohy, 
jako jsou chronické otoky atp. 

Zajišťuje další krycí vrstvu poope-
račních bandáží. Podrážka je 

opatřena protiskluzovou úpravou.

BOTA POOPERAČNÍ SEMIKA

Pooperační bota je určena do interiéru 
jako bota dočasná. Je indikována pro stavy 

po operacích v oblasti přednoží (hallux 
valgus, hallux rigidus, digiti malei) 

a pro syndrom diabetické nohy. 
Zajišťuje odlehčení a stabilizaci celého 

přednoží. Podrážka je opatřena 
protiskluzovou úpravou. 

SUSPENzOR ERGON

Váček suspenzoru omezuje boles-
tivý pohyb v šourku při zánětlivých 

nebo poúrazových stavech, při kýlách 
a nádorových onemocněních 

varlat a nadvarlat. 

fixační pomůcky

Kód VZP: 16-0062907 Z*

Velikost dle délky chodidla

1

2

3

4

22-23 cm

24-25 cm

26-27 cm

28-30 cm

Oboustranné provedení

Kód VZP: 16-0062906 Z*

Velikost dle délky chodidla

1

2

3

4

22-23 cm

24-25 cm

26-27 cm

28-30 cm

Oboustranné provedení

Kód VZP: 04-0078681

Velikost
Obvod 

boků

Výška 

váčku

1

2

3

4

5

50-120 cm

50-120 cm

60-140 cm

60-140 cm

60-140 cm

14 cm

16 cm

18 cm

20 cm

22 cm



TAh PERONEÁLNÍ 

Stavitelný elastický tah pomáhá zvedat 
špičku nohy a usnadňuje chůzi při parézách 
nebo při neuropatiích s postižením motorické 
funkce bércových svalů. V podkolení je 
zapínání na suchý zip, délku tahu lze upravit 
pomocí dalšího suchého zipu. 

TAh PERONEÁLNÍ 
KOTNÍKOVÝ-PERON

Tah pomáhá zvedat špičku nohy a usnadňu-
je chůzi při parézách. V oblasti kotníku je 
zapínání na suchý zip, délku tahu lze upravit 
pomocí dalšího suchého zipu. Pokud ostrá část 
suchého zipu přesahuje, je nutno ji odstřihnout 
maximálně k hornímu prošití.

MANŽETA zÁPĚSTNÍ KOŽENÁ 
(S dVĚMA ŘEMÍNKY)

Je určena ke zpevnění zápěstí, při poranění 
svalových nebo šlachových úponů 
a jako prevence při zvýšené námaze. 
Manžeta je podložena měkkou usní.
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fixační pomůcky

Kód VZP: 04-0022891

Velikost Obvod pod kolenem

1

2

20-35 cm

35-50 cm

Kód VZP: 04-0000669

Šířka 10 cm

Velikost stavitelná 

pomocí řemínků.

Kód VZP: 04-0078691

Velikost univerzální



POPRUhY 
PRO NEKLIdNÉ 
PAcIENTY

Určené pro velmi 
pevné připoutání 
pacienta k lůžku 
za horní a dolní 
končetiny. Popruhy 
jsou doplněny kože-
nými poutacími pás-
kami, podloženými plstí. 
Prodej samostatně i jako sada.

MANŽETA KOŽENÁ 
S ÚchYTEM, 
PRO NEKLIdNÉ 
PAcIENTY

Pomocí manžet lze 
pacienty připou-
tat k lůžku za ruce 
nebo nohy. Manžety 
jsou podloženy usní. 
Prodej po kusech. 

POPRUh 
POUTAcÍ LEhKÝ 
PRO dOSPĚLÉ, 
PRO dĚTI

Napomáhá zabrá-
nit nežádoucímu 
pohybu pacienta 
při aplikaci infuze, 
transfuse nebo sondy 
a jejího případného 
vytržení. Je určen 
k uchycení ruky k lůžku. 
Zapínání  pomocí 
suchého zipu. 
Prodej po kusech.

28

fixační pomůcky

Velikost stavitelná pomocí řemenů.

Velikost stavitelná pomocí pásku.

Šířka 4,5 cm

Velikost stavitelná pomocí řemínků

Šířka
7 cm na ruce

9 cm na nohy

Šířka
6 cm

8 cm

pro děti

pro dospělé

PÁSEK KOŽENÝ 
zÁPĚSTNÍ

Pásek slouží 
k ochraně 
a zpevnění  
zápěstí při 
zvýšené 
námaze. 
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KAzAjKA SVĚRAcÍ

Účinný prostředek k omezení pohybu 
neklidných pacientů. Pomocí spoutání 
prodloužených rukávů kazajky za záda 
lze bezbolestně imobilizovat horní 
končetiny pacienta, který je ohrožen 
sebepoškozením.

BOTIČKA ANTIdEKUBITNÍ BONA

Botička je určena k odlehčení 
končetiny u ležících pacientů. 
Zamezuje vzniku dekubitů. 
Je hřejivá. Velikost je nastavitelná 
pomocí pásku se suchým zipem, 
který vede přes nárt.

POdLOŽKA ANTIdEKUBITNÍ 
LOKETNÍ BONKA

Podložka je určena k odlehčení 
horní končetiny u ležících pacientů. 
Zamezuje vzniku dekubitů. Je hřejivá. 
Velikost je stavitelná pomocí pásku 
se suchým zipem.

 antidekuBitní pomůcky

fixační pomůcky

Kód VZP: 13-0078680 Z*

Velikost univerzální

Kód VZP: 13-0062908 Z*

Velikost univerzální

Velikost
Obvod

boků

Délka

kazajky

1

2

3

105 cm 

120 cm 

140 cm

62 cm

64 cm

65 cm



POdLOŽKA SEdAcÍ ANTIdEKUBITNÍ PALIA 49 × 49 cm, 
PALIA 49 × 49 cm SE zIPEM

Sedací podložka poskytuje komfort s vysokým odlehčením 
sedací partie. Použití je vhodné při dekubitech, úrazech 
kostrče, chirurgických zákrocích v rektální oblasti, u popo-
rodních stavů. Podporuje správné držení těla a tím i účin-
né odlehčení páteře. Komfortní varianta podložky sedací 
je opatřená zipem, který umožňuje doplnění kuličkami dle 
potřeby. Provedení: bavlněný povrch, omyvatelný povrch.

KULIČKY PĚNOVÉ - NÁhRAdNÍ NÁPLň 100 g

K polohovacím pomůckám plněných PE kuličkami 
nabízíme možnost dokoupení samostatné náhradní 
náplně. Výrobky lze tímto způsobem doplnit kuličkami 
dle individuálního požadavku.

potah bavlna VZp: 13-0093714 Z*
potah omyvatelný VZp: 13-0093715 Z*
potah bavlna se zipem a náhr. kuličkami VZp: 13-0093716 Z*
potah omyvatelný se zipem a náhr. kuličkami VZp: 13-0093717 Z*

POdLOŽKA ANTIdEKUBITNÍ 
POd PATU A LOKET PALIA 29 × 29 cm

Podložka zabraňuje tlaku na patní nebo loketní kost, 
odlehčuje Achillovu šlachu, jemně fixuje a umožňuje 
aretaci končetiny bez omezení krevního oběhu. 
Zabraňuje vzniku dekubitů. Variabilní zapínání na suchý 
zip. Provedení: bavlněný povrch, omyvatelný povrch.  
VZp: 13-0093718 Z*

Z* je nutné schválení revizním lékařem

Lze prát i s kuličkami30

antidekuBitní pomůcky
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REhABILITAČNÍ POdLOŽKY z PĚNOVÝch PE KULIČEK

Polohovací pomůcky z pěnových PE kuliček umožňují stabilní polohování 
končetin nebo dalších tělesných partií, krátkodobou fixaci, 
profylakticky působí u dekubitů, bolestí zad, kontraktur a pneumonií. 

potahové materiály jsou značeny u jednotlivých výrobků.

aktuální nabídka barevných vzorů je umístěna na www.ergon.cz.

KLÍN POLOhOVAcÍ PERhA 48 × 98 cm
 
Rehabilitační pomůcka určená k polohování ve zdravotnických
zařízeních i v domácím prostředí. Klín je vhodný k přechodné 
fixaci končetin, při polohování končetin a dalších tělesných 
partií, při rehabilitačním cvičení i na lůžku. Přetočené 
sešití konců klínu zvyšuje stabilitu. Náplň PE kuličky. 

VÁLEc POLOhOVAcÍ PERhA 35 × 60 cm
 
Rehabilitační pomůcka určená k polohování 
končetin a dalších tělesných partií při rehabilitačních 
cvičeních jak ve zdravotnických 
zařízeních, tak i domácím prostředí. 
Náplň PE kuličky. 

bavlněný bavlněný 
a omyvatelný vzorovaný 

poloHoVací pomůcky
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POdLOŽKA PĚTIdÍLcOVÁ POLOhOVAcÍ PERhA 78 × 75 cm 

Pět prošitých dílců podložky umožňuje stabilní polohování a odlehčení 
postižených míst dolních končetin i dalších tělesných 

partií. Na základě její flexibility je použití 
univerzální. Podložku lze kombinovat 

s dalšími polohovacími pomůckami. 

Pět prošitých dílců podložky umožňuje stabilní polohování a odlehčení 
postižených míst dolních končetin i dalších tělesných 

partií. Na základě její flexibility je použití 
univerzální. Podložku lze kombinovat 

POdLOŽKA RELAXAČNÍ SOMA 250 × 38 cm

Podložka relaxační SOMA je určena ke stabilizačnímu polohování těla 
a kloubů, k fixování a aretování těla v úlevových polohách pro klouby 

a šlachový aparát. Využívá se při myopatiích, stavech s nervově svalovým 
postižením, po CMP, pro udržení stabilizační polohy na lůžku k lepší 

ventilaci, u dlouhodobě ležících jako prevence dekubitů. Výplň PE kulič-
kami umožňuje rovnoměrné rozložení tlaku opěrných bodů, tepelně 

izoluje. Výrobek se skládá z vnitřního obalu naplněného PE kuličkami 
s možností doplňování a z povlaku. Náhradní náplň je součástí výrobku.

VÁLEc POLOhOVAcÍ PERhA 198 × 20 cm

Víceúčelová pomůcka pro polohování. Ergonomicky 
se přizpůsobí anatomickým poměrům každého jednotlivce. 

Profylaktická působnost u dekubitů, bolestí zad, kontraktur 
a pneumonií. Polohovací válec lze využít ke stabilnímu 

polohování končetin, krátkodobé fixaci ramen, v neurologii 
a pooperační péči slouží ke stabilizaci pacientů se sníženým 

vědomím. Lze využít i jako relaxační polštář. Je opatřen 
zipem umožňujícím doplňování PE kuličkami. 

Náhradní náplň je součástí výrobku.

poloHoVací pomůcky
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POdKOVA PRO POLOhOVÁNÍ BATUL 200 × 35 cm

Podkova pro polohování BATUL je určena ke zmírnění následků zdra-
votního postižení při DMO a dětských neurogenních onemocněních 
a k bazální stimulaci. Působí jako prevence dekubitů na prominence 
kloubů a oblast kostrče. Pomocí polohování a fixace lze snížit bolesti 
v zádech při kojení i v těhotenství, může být používána ke stabilizačnímu 
polohování dospělých i dětí. Variabilní zapínání zúžených konců 
umožňuje vázací tkaloun. Výrobek se skládá z vnitřního obalu 
naplněného PE kuličkami s možností doplňování a z povlaku. 
Náhradní náplň je součástí výrobku.

POdLOŽKA POLOhOVAcÍ PERhA 120 × 23 cm

Podložka ve tvaru válce plněná PE kuličkami je určena ke stabilizačnímu 
polohování těla a kloubů, k fixování a aretování těla v různých 
úlevových polohách. Působí profylakticky u dekubitů a bolesti zad. 
Velmi dobře se hodí pro fixaci potřebné polohy u kojenců. 

poloHoVací pomůcky

Polohovací pomůcky NEONATO jsou určené pro novorozence ke 
stabilizačnímu polohování, k bazální stimulaci, k fixování a aretování 
těla v různých pozicích. Kompenzují statokinetické poruchy těla při 
vrozených neuromuskulárních anomáliích. Podporují fyziologický 
rozvoj nervově svalového a kloubního systému. Výplň PE kuličkami 
zaručuje jejich tepelně izolační vlastnosti. Jsou určeny pro neonato-
logická oddělení do inkubátorů, pro rehabilitaci i pro domácí péči. 
Materiály jsou testovány na zdravotní nezávadnost. Aktuální nabídka 
bavlněných barevných vzorů je umístěna na www.ergon.cz.

poloHoVací pomůcky neonato
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VÁLEČEK NOVOROzENEcKÝ 
NEONATO III 110 × 12 cm a NEONATO IV 80 × 10 cm 

Je určen pro polohování kojenců. 
Váleček plněný PE kuličkami je určen k bazální stimulaci kojence, umož-
ňuje polohování a aretování těla. Podporuje fyziologický rozvoj nervově 

svalového systému. Kompenzuje statokinetické poruchy těla při vrozených 
neuromuskulárních anomáliích. Má tepelně izolační vlastnosti. Je určen pro 

nedonošené děti v inkubátoru i pro větší kojence.

VAK NOVOROzENEcKÝ NEONATO I 80 × 65 cm
VAK NOVOROzENEcKÝ NEONATO II 50 × 35 cm

Vak ve tvaru oválu plněný PE kuličkami je určen k bazální stimulaci kojence, 
umožňuje polohování a aretování těla ve fetální poloze. Podporuje fyzio-
logický rozvoj nervově svalového systému. Má tepelně izolační vlastnosti. 

Kompenzuje statokinetické poruchy těla při vrozených neuromuskulárních 
anomáliích. Vak i je určen je určen pro větší, fyziologicky se vyvíjející 

kojence s váhou nad 2000g. Dvojitý obal se zipem zajišťuje snadnou údržbu. 
Vak ii je určen pro polohování nedonošených a fyziologicky se rozvíjejících 

kojenců s váhou od 600-2500g.

poloHoVací pomůcky neonato

I III

VIIIVI

V

VIIIV

II
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POdLOŽKA hLAVIČKY NOVOROzENEcKÁ 
NEONATO VIII Ø 20 cm

S odlehčením ve středové části, je určena pro polohování hlavičky 
kojenců. Podložka ve tvaru kruhu plněná PE kuličkami je určena 
k bazální stimulaci pro polohování, stabilizaci a aretování hlavičky, 
k fyziologickému rozvoji nervově svalového systému kojence, kompenzu-
je poporodní následky nervově svalového poškození v oblasti krční páteře. 
Podložka má tepelně izolační vlastnosti. Lze ji použít u nedonošených dětí 
v inkubátoru a u větších kojenců v domácím prostředí. 

VÁLEČEK NOVOROzENEcKÝ TVAROVANÝ 
NEONATO V 60 × 14 cm a NEONATO VI 45 × 10 cm

Je určen pro polohování kojenců. Tvar půlměsíce plněný PE 
kuličkami je určen k bazální stimulaci kojence v oblasti ramen, 
hlavy a nožiček, umožňuje jeho polohování a aretování. 
Podporuje fyziologický rozvoj nervově svalového systému. 
Kompenzuje statokinetické poruchy těla při vrozených 
neuromuskulárních anomáliích. Má tepelně izolační vlastnosti. 
Je určen pro nedonošené děti v inkubátoru i pro větší, fyziologicky 
se rozvíjející, kojence.

POdKOVA NOVOROzENEcKÁ 
NEONATO VII 70 × 10 cm

Podkova plněná PE kuličkami je určena k bazální 
stimulaci kojence v oblasti ramen, hlavy a nožiček, 
umožňuje jeho polohování a aretování. Podporuje 
fyziologický rozvoj nervově svalového systému. 
Kompenzuje statokinetické poruchy těla při vrozených neuromuskulárních 
anomáliích. Má tepelně izolační vlastnosti. Je určen pro nedonošené děti 
v inkubátoru i pro větší, fyziologicky se vyvíjející, kojence.

poloHoVací pomůcky neonato
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REhABILITAČNÍ POdLOŽKY z PUR PĚNY 

Výrobky PURO jsou vyrobeny z kvalitní PUR pěny 
s různou hustotou. Rehabilitační podložky PURO jsou 
díky jednoduché manipulaci a nízké hmotnosti používány 
k polohování pacientů, jako prevence dekubitů, 
při rehabilitačním cvičení a v neposlední řadě pro 
široké domácí použití. Výrobky nabízíme v bavlněném 
nebo omyvatelném potahu, který zaručuje paroprodyšnost, 
vodoodpudivost, odolnost proti promáčení.

20 2

17

15

4
16

14

1 3

poloHoVací pomůcky

Název Rozměr cm

PURO 1 rehabilitační válec 35 × 15 cm

PURO 2 rehabilitační kvádr 40 × 25 × 8 cm

PURO 3 rehabilitační klín 30 × 45 × 15 cm

PURO 4 rehabilitační tvarovka 32 × 22 × 5 cm

PURO 14
rehabilitační 

polohovací půlválec
25 × 12 cm

PURO 15
rehabilitační 

polohovací půlválec
40 × 17 cm

PURO 16
rehabilitační 

polohovací 3/4 válec
25 × 18 × 18 cm

PURO 17
rehabilitační 

polohovací 3/4 válec
50 × 18 × 18 cm

PURO 20
rehabilitační kvádr 

polohovací
50 × 35 × 10 cm

všechny výrobky 
jsou opatřeny zipem
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REhABILITAČNÍ POdLOŽKY 
z PUR PĚNY

Další výrobky z řady rehabilitačních podlo-
žek PURO se využívají především po orto-
pedických, neurologických a chirurgických 
operačních zákrocích. Pomáhají stabilizovat 
končetiny v požadovaném úhlu, podložní 
kolečka zabraňují vzniku dekubitů. Výrobky 
nabízíme v bavlněném nebo omyvatelném  
 potahu, který zaručuje paropro- 
 dyšnost, vodoodpudivost, odolnost  
 proti promáčení. Podložní kolečka 
 PURO 18,19 se středovým otvorem  
 slouží k podložení a odlehčení 
 různých částí těla. Jsou opatřeny  
 snímatelným bavlněným potahem.

poloHoVací pomůcky

19

13

12 9

11

8

18

Název Rozměr cm

PURO 8 klín abdukční 26 × 16 × 22 × 14 cm

PURO 9 klín mezikolenní 26 × 20 × 14 cm

PURO 11 opěra pro končetiny 50 × 20 × 20 cm

PURO 12 opěra pro končetiny 80 × 30 × 20 cm

PURO 13
polohovací klín 

pro končetiny
60 × 30 × 20 cm

PURO 18
podložka 

antidekubitní kruh

vnější Ø 15 cm

vnitřní Ø 6 cm

PURO 19
podložka 

antidekubitní kruh

vnější Ø 20 cm

vnitřní Ø 8 cm

všechny výrobky 
jsou opatřeny zipem
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10 56 7

REhABILITAČNÍ POdLOŽKY z POjENÉ PUR PĚNY 
(tvrzený materiál)

Rehabilitační podložky PURO z tohoto materiálu splňují požadavky 
na pevnost a stálost tvaru, výborně odolávají tlaku. Rehabilitační kvádry 
jsou určeny pro pacienty po operacích kyčelního kloubu, sedací klín 
podporuje správné držení těla. Výrobky nabízíme v bavlněném nebo 
omyvatelném potahu, který zaručuje paroprodyšnost, vodoodpudivost, 
odolnost proti promáčení.

všechny výrobky 
jsou opatřeny zipem

poloHoVací pomůcky

Název Rozměr cm

PURO 5
rehabilitační 

klín sedací
38 × 38 × 8 cm

PURO 6
rehabilitační 

kvádr sedací
40 × 40 × 8 cm

PURO 7
rehabillitační 

kvádr sedací
50 × 35 × 10 cm

PURO 10
rehabilitační 

kvádr sedací
40 × 40 × 12 cm
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ELASTIcKÁ KOLENNÍ 
BANdÁŽ d0207

Bandáž s kompresí je indikována 
při natržení svalu, vymknutí,
 posttraumatických rehabilitacích 
(po kontuzi, sádrovém obvazu 
a chirurgickém zákroku) a při 
různých sportovních aktivitách. 
Barva: bílá, modrá.

Ergon a.s. je výhradním dovozcem fixačních 
pomůcek SPORTFIX, břišních pásů a záhřevných 
výrobků EUROCOMFORT.

Tato firma s dlouholetou tradicí vyrábí 
ortopedické tkaniny a výrobky, především 
termoplastické tkaniny unikátních vlastností. 

poloHoVací pomůcky sportfixsportfix

Velikost

Měřeno 

přes kolenní 

kloub

S

M

L

XL

31-36 cm

35-41 cm

40-46 cm

45-50 cm



ELASTIcKÁ LOKETNÍ
BANdÁŽ d0606

Bandáž s kompresí 
chrání strukturu kloubu. 

Je indikována při 
posttraumatických 

a pooperačních rehabilitacích.
Barva: bílá, modrá.
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ELASTIcKÁ hLEzENNÍ 
BANdÁŽ d0403

Bandáž s kompresí 
je vhodná ke zpevnění 

hlezenního kloubu, 
při posttraumatických 

stavech, artróze 
a zánětech vazů.

Barva: bílá, modrá.

ELASTIcKÁ zÁPĚSTNÍ 
BANdÁŽ d0303

Bandáž s kompresí je indikována 
při namožení nebo poškození svalových 

a šlachových úponů, ke zpevnění zápěstí.

fixační pomůcky sportfix

Velikost
Měřeno 

přes kotník

S

M

L

XL

22-26 cm 

25-30 cm

29-35 cm

34-40 cm

Velikost
Měřeno 

přes loket

S

M

L

XL

23-27 cm 

26-32 cm

31-37 cm

36-42 cm

Velikost
Měřeno 

přes zápěstí

S

M

L

XL

16-21 cm 

19-25 cm

23-29 cm

27-34 cm
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ELASTIcKÁ STEhENNÍ 
BANdÁŽ d1101

Bandáž s kompresí je indikována při natržení 
svalu a posttraumatických rehabilitacích.

POOPERAČNÍ PÁS 
S dVOjITÝM TAhEM d0507

Pás se indikuje při pooperačních 
a posttraumatických rehabilitacích. Zapínání 
na suchý zip umožňuje regulovat velikost 
a tlak podle individuální potřeby. Pooperační 
pás z bavlny je prodyšný a rezistentní 
proti natržení.

POOPERAČNÍ PÁS d0501

Pás se indikuje při pooperačních 
a posttraumatických rehabilitacích. Zapínání 
na suchý zip umožňuje regulovat velikost 
a tlak podle individuální potřeby. Pooperační 
pás z bavlny je prodyšný a rezistentní 
proti natržení.

fixační pomůcky sportfix

Velikost

Měřeno 

přes horní 

část stehna

S

M

L

XL

45-50 cm

46-56 cm

52-64 cm

60-75 cm

Měřeno v pase 

s přihlédnutím k obvodu boků

Výška 26 cm

Velikost

1

2

3

4

5

6

7

55-68 cm

65-78 cm

75-88 cm

85-98 cm

95-105 cm

100-125 cm

120-140 cm

Měřeno v pase 

s přihlédnutím k obvodu boků

Výška 26 cm

Velikost

1

2

3

4

5

6

7

55-68 cm

65-78 cm

75-88 cm

85-98 cm

95-105 cm

100-125 cm

120-140 cm
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WORK-SPORT PÁS d0124 

Elastický návlekový pás je vyroben z antimikrobiál-
ně upravených technických vláken. Dokonale přilne 
k tělu pod oblečením. Pás je vhodný pro veškeré 
venkovní aktivity, udržuje neustálý pocit tepla. 
Je ideální pomocník při bolestech v zádech. 
Barva: bílá nebo béžová. Speciální technologie 
zabezpečuje výrobku následující vlastnosti:
❚ okamžitý přenos potu z povrchu těla na vnější 
 vrstvy pásu.
❚ výbornou prodyšnost a zároveň hřejivost
❚ maximální pohybový komfort
❚ při zatrhnutí nitě nebo poškození se nepáře

fixační pomůcky sportfix

Měřeno v pase 

s přihlédnutím k obvodu boků

Výška 26 cm

Velikost

S

M

L

XL

XXL

60-80 cm

75-95 cm

90-115 cm

110-130 cm

125-160 cm



zÁhŘEVNÁ LOKETNÍ 
BANdÁŽ d0603

Elastická bandáž s obsahem 
angorských vláken je ideální pomocník při 
artróze a revmatických obtížích. Je vhodná 
také při sportovních a ostatních aktivitách.

zÁhŘEVNÝ PÁS d0108

Elastický pás s obsahem angorských vláken 
je určen pro veškeré sportovní i ostatní 
aktivity. Zabraňuje prochlazení bederní 
oblasti a ledvin.

zÁhŘEVNÁ KOLENNÍ 
BANdÁŽ d0204

Elastická bandáž s obsahem angorských 
vláken je ideální pomocník při artróze 
a revmatických obtížích. Je vhodná také 
při sportovních a ostatních aktivitách.
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ZáHřeVné VýroBky 

Měřeno v pase 

s přihlédnutím k obvodu boků

Výška 28 cm

Velikost

S

M

L

XL

XXL

60-80 cm

75-95 cm

90-115 cm

110-130 cm

125-160 cm

Velikost
Měřeno 

přes loket

S

M

L

XL

23-27 cm

26-32 cm

31-40 cm

38-48 cm

Velikost

Měřeno 

přes kolenní 

kloub

S

M

L

XL

31-36 cm

35-41 cm

40-46 cm

45-50 cm



Individuální charakter ruční výroby orto
pedické obuvi umožňuje, aby si pacient 
na základě odborného doporučení orto
pedického technika zvolil vzor, stavbu 
a použité materiály s ohledem na své 
postižení a funkční užití obuvi. Na koneč
ném výsledku se v neposlední řadě podílí 
dlouholeté zkušenosti, odborné znalosti 
a zručnost pracovníků ve výrobních pro
vozech.

Významnou součást programové nápl
ně společnosti Ergon a.s. tvoří pro
tetické náhrady amputovaných 
částí nohy a vysoké extenze. Jde 
o po můcky pro pacienty s vel
mi těžkým postižením nohou, 
jako jsou vrozené deformity, 
poúrazové amputace přednoží, 
amputace ja ko důsledek ische
mické choroby dolních konče
tin či syndromu diabetické nohy, 
obtížně léčitelné otlaky a velké 
rozdíly v délce dolních končetin.

Ergon a.s. jako dlouholetý výrobce 
individuálních ortopedických vložek 
a polotovarů pro jejich výrobu nabízí 
v současné době tyto typy ortopedic
kých vložek:

ortopedická oBuV

Ergon a.s. vyrábí širokou škálu individu
álních zdravotnických prostředků pro 
pacienty z celého území České republiky. 
Výrobní program je orientován přede
vším na:
● pánskou, dámskou a dětskou
 individuální ortopedickou obuv
● protetické náhrady amputovaných  
 částí nohy a korekce velkých rozdílů  
 v délce dolních končetin
● individuální a speciální ortopedické
 vložky
● ortopedické úpravy standardní obuvi
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● digitální vložky digimed
● dynamické vložky pad
● vložky s pevným vedením paty 
 podle Helfeta (dětské)
● základní ortopedické vložky



 ortopedické Vložky

ortopedické vložky digimed

Jsou vyráběny na základě digitální
ho baropodometrického vyšetření 
nohou. Data získaná při základních 
testech (statický, dynamický) posky
tují velmi přesnou analýzu zátěže 
nohou. Na jejím základě je progra
mem navržena základní konstrukce 
vložky, kterou je možné libovolně 
korigovat v souladu s doporuče
ním lékaře a potřebami pacienta. 
Konečná data jsou předána do řídí
cího počítače CADCAM frézky, 
na níž jsou vložky naprosto přesně 
vyrobeny.
Aplikace vložky do obuvi probíhá 
ve spolupráci s technikem, který ji 
upraví do správného tvaru a tloušť
ky tak, aby v obuvi správně seděla 
a plnila svoji funkci. 

dynamické vložky pad 

Umožňují kompenzaci širokého 
spektra vad a postižení nohou. 
Analogové snímání profilu plosek 
během chůze ve speciální obuvi 
s tlakově tvarovatelnou plastic
kou hmotou poskytuje základ pro 
následné ručně prováděné ko rekce 
vložky. Vložky PAD výrazně zvyšují 
komfort chůze a tlumí rázové zatí
žení nohou.
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ortopedické Vložky

46

Vložky podle Helfeta

Jsou určeny především pro dětské 
pacienty. Patní miska a zpevně
ná podpora podélné nožní klenby 
podporují zdravý vývin nohou a eli
minují vliv nevhodné dětské obuvi. 
Jsou vhodné zejména ke korek
ci nesprávného postavení nohy 
(valgozita, varozita) a umož ňují 
i další úpravy, jako je jednostranné 
zvýšení (pronace, supi na ce) nebo 
detorze.

Základní ortopedické vložky 

Jsou většinou zhotoveny na základě 
statického plantogramu z běž ných 
protetických materiálů (pe dilin, 
polyform, korkfant atd.). Vložky 

slouží především k podpoře podél
né a příčné klenby a k vyrovnání 
malých rozdílů v délce dolních kon
četin.

ortopedické úpravy 
standardní obuvi

Spočívají v aplikaci některých ortop. 
korekcí na konfekční obuv. Jde 
především o úpravy spodku obuvi 
s ohledem na rozdílnou délku kon
četin, vyklínování obuvi při vad
ném postavení hlezenního kloubu, 
podporu podélné a příčné klenby, 
případě aplikaci peroneálních tahů. 

Máteli zájem o podrobnější informa
ce o ortopedické výrobě společnosti 
Ergon, vyžádejte si náš specializova
ný katalog ortopedické výroby (viz. 
obrázek), který si také spolu s dalšími 
materiály můžete stáhnout na adrese 
www.ergon.cz. 

ORTOPEDICKÁ OBUV NA MÍRU
ORTOPEDICKÉ VLOŽKY NA MÍRU



diagnostika

Klientům, kteří se ještě nerozhodli pro 
výrobu ortopedických vložek, vnímají 
však určité problémy svého opěrného 
aparátu v zaměstnání, při sportu i dal
ších volnočasových aktivitách, nabízí 
společnost Ergon a.s. samostatnou 
baropodometrickou diagnostiku 
nohou.
V rámci této služby provádíme 
kompletní baropodometric
ké testy (statický a dynamický 
test, morfologický test plosek). 
Výstupem celého měření je jed
nak pohovor s kvalifikovaným 
ortopedickým technikem nad 
výsledky měření a tištěný výstup 
obsahující posouzení celkového 
stavu plosek při jednotlivých tes
tech, rozložení a průběh tlaků, 
ploch a rychlosti při chůzi. Na zákla
dě těchto výstupů je též možné se 
rozhodnout pro následnou výrobu 
ortopedických vložek, eventuálně 
s nimi seznámit svého odborného 
lékaře. Digitální baropodometrická 
diagnostika je služba hrazená paci
entem. 

digitální Baropodometrická diagnostika

ortopedickým technikem nad 
výsledky měření a tištěný výstup 
obsahující posouzení celkového 
stavu plosek při jednotlivých tes
tech, rozložení a průběh tlaků, 
ploch a rychlosti při chůzi. Na zákla
dě těchto výstupů je též možné se 
rozhodnout pro následnou výrobu 
ortopedických vložek, eventuálně 
s nimi seznámit svého odborného 
lékaře. Digitální baropodometrická 
diagnostika je služba hrazená paci

výsledky měření a tištěný výstup 
obsahující posouzení celkového 
stavu plosek při jednotlivých tes
tech, rozložení a průběh tlaků, 
ploch a rychlosti při chůzi. Na zákla
dě těchto výstupů je též možné se 
rozhodnout pro následnou výrobu 
ortopedických vložek, eventuálně 
s nimi seznámit svého odborného 
lékaře. Digitální baropodometrická 
diagnostika je služba hrazená paci
entem. 

Klientům, kteří se ještě nerozhodli pro 
výrobu ortopedických vložek, vnímají 
však určité problémy svého opěrného 
aparátu v zaměstnání, při sportu i dal
ších volnočasových aktivitách, nabízí 
společnost Ergon a.s. samostatnou 
baropodometrickou diagnostiku 

ploch a rychlosti při chůzi. Na zákla
dě těchto výstupů je též možné se 
rozhodnout pro následnou výrobu 
ortopedických vložek, eventuálně 
s nimi seznámit svého odborného 
lékaře. Digitální baropodometrická 
diagnostika je služba hrazená paci

digitální Baropodometrická diagnostika
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INZERCE ERGON. a.s., Papírenská 1, 160 00 Praha 6, www.ergon.cz
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Ergon a.s., pracoviště Praha

Sokolská 35, Praha 2, tel.: 224 941 235
(vchod z Ječné ulice metro I. P. Pavlova)
Provozní  Pondělí 8 00-16 00

doba: Úterý  8 00-16 00 
 Středa 8 00-18 00 
 Čtvrtek 8 00-18 00

 Pátek  8 00-14 00

Papírenská 1, Praha 6, tel.: 234 123 271
Provozní  Pondělí 6 30-14 00

doba: Úterý  6 30-17 00

 Středa 6 30-14 00

 Čtvrtek 6 30-14 00

 Pátek  6 30-12 00

– pracoviště Plzeň, Klatovská 7,
301 00 Plzeň, Tel. : 377 320 007 
Provozní  Pondělí 7 30-18 00  
doba: Úterý 7 30-15 00  
 Středa 7 30-18 00  
 Čtvrtek 7 30-15 00  
 Pátek 7 30-12 00

TATO PRACOVIŠTĚ NABÍZEJÍ:
1) výrobu, úpravy a opravy individuální 
ortopedické obuvi
2)  úpravy standardní obuvi

• vyrovnání zkrácené dolní končetiny
• aplikace nožní klenby
• odlehčení ostruh apod.

3) výrobu a aplikaci ortopedických vložek 
pro všechny vady nohou (digiMED, PAD, 
lodičkové vložky)
4) výrobu přímých náhrad nohou 
a odborné aplikace

seZnam partnerskýcH pracoVišŤ ergon a. s.

kde oBjednat, příjem ZakáZek

 Gazela Praha s.r.o.
Vinohradská 76/1678
130 00 Praha 3
tel.: 224 257 681
digimed@gazelapraha.cz
Nabídka: ortopedická obuv,
ortopedické vložky, digiMED
 Centrum techn. ortop. s.r.o.
Riegerova 3
370 01 České Budějovice
tel.: 387 311 727-8
info@technickaortopedie.cz
Nabídka: ortopedická obuv 
 Help centrum
Na Kozině 9
293 01 Mladá Boleslav
tel.: 326 729 760, 
 603 287 472
help.centrum@help-centrum.cz
Nabídka: ortopedická obuv, 
ortopedické vložky
 Ortopedická protetika, s.r.o.
tř. Gen. Svobody 24/93
460 13 Liberec 13
tel.: 485 106 644
ortoprotet@volny.cz
Nabídka: ortopedická obuv
 Ivičičová s.r.o.
Gebauerova 5, 615 00 Brno
tel.: 548 212 397
ivicicova@ortopedickaobuv.cz
Nabídka: ortopedická obuv,
ortop. vložky, digiMED 
 Malík a spol., s.r.o.
Technicko-protetická péče
Na Okrouhlíku 1681
500 02 Hradec Králové
tel.: 495 214 632, 
 495 212 621
protetika.hk@seznam.cz
Nabídka: ortopedická obuv

 C. L. P. A., s.r.o.
Centrum léčby pohyb. aparátu
Sokolovská 304
190 61 Praha 9
tel.: 266 006 318
Nabídka: ortopedické vložky 
digiMED
 MED POINT lékařské služby, s.r.o.
Stroupežnického 18
(metro Anděl) 150 00 Praha 5
tel.: 257 316 456
Nabídka: ortopedické vložky 
digiMED 
 ORTOP
Ortopedická protetika s.r.o.
Cukrovarská 18, 301 00 Plzeň
tel.: 377 227 023
ortop.plzen@volny.cz
Nabídka: ortopedická obuv,
ortopedické vložky digiMED
 Protetika Plzeň, s.r.o.
Sokolovská 41
360 05 Karlovy Vary
tel.: 353 568 165
protetikaplzen@volny.cz
Nabídka: ortopedická obuv 
 Zdeněk Běhal
Ortopedicko protetické služby
U Kostelíčka 64
280 02 Kolín - Zálabí
tel.: 321 720 396
zdenekbehal@seznam.cz
Nabídka: ortopedická obuv 
 ORTOTIKA - PROTETIKA s.r.o.
Sociální péče 3316/12a
401 13 Ústí nad Labem
tel.: 477 114 466
Nabídka: ortopedická obuv

 Protetika Plzeň s.r.o.
Bolevecká 38, 301 00 Plzeň
tel.: 377 529 060
protetikaplzen@volny.cz
Nabídka: ortopedická obuv
 Zdeněk Oktábec
Ortopedické obuvnictví
Bratislavská 1398/12
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 216 669
ortop.obuv.oktabec@seznam.cz
Nabídka: ortopedická obuv
 MUDr. Robert Švígler
ortopedická ambulance
Nemocnice Jablonec nad Nisou
Nemocniční 15
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: 483 345 760
Nabídka: ortopedické vložky 
digiMED 
 MUDr. Jan Bartsch
Soukromá ortopedie
Jaroslava Seiferta 2112 
434 01 Most
tel.: 724 956 138
ordinacemo@seznam.cz
Nabídka: ortopedická obuv,
ortopedické vložky digiMED 
 MUDr. Jan Bartsch
Soukromá ortopedie
Masarykova 124
415 01 Teplice
tel.: 417 536 011
ordinacetp@seznam.cz
Nabídka: ortopedická obuv,
ortopedické vložky digiMED
 

401 13 Ústí nad Labem

Nabídka: ortopedická obuv

ortopedické vložky digiMED

Nabídka: ortopedická obuv

V této síti našich smluvních partnerů jsou dostupné všechny služby související s braním měr ortopedické obuvi a vložek v odpovídající kvalitě.
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VýBĚr skupiny 16 a 05 číselníku VZp

internetoVé stránky www.ergon.cZ
nabízejí vždy aktualizované informace o celé nabídce Ergon a. s.
 
najdete Zde:
❚ kompletní katalog výroby zdravotnického textilu v interaktivní podobě
❚ veškeré vzory individuální ortopedické obuvi
❚ veškeré informace k ortopedickým vložkám
❚ aktuální informace o kontaktech ve Vašem regionu
❚ vše o způsobech objednání našeho zdravotnického sortimentu
❚ informace o způsobech úhrady našich výrobků zdravotními pojišťovnami
 a mnoho dalšího.

*) Z = nutné vyjádření revizního lékaře, který může rozhodnout o maximální úhradě pojišťovny 

skupina Kód název
revizní 
lékař

užitná 
doba

úhrada

16

0000959 obuv ortopedická  přímá součást prot. pomůcky nebo obuv nahrazující přístroj Z 6 100%

0022627 obuv ortopedická  úpravy při změně zdravotního stavu a tvaru nohy Z 12 100%

0000961 obuv ortopedická  dětská  ind. zhotovovaná Z 4 2 000,

0000962 obuv ortopedická  jednoduchá  ind. zhotovovaná 24 50%

0000967 obuv ortopedická  opravy protetické části obuvi, která slouží jako léčebná část Z 6 75%

0000964 obuv ortopedická  složitější  ind. zhotovovaná 24 90%

0000966 obuv ortopedická  velmi složitá  ind. zhotovovaná 24 90%

0000960 obuv standardní  ortopedické úpravy Z 6 100%

0005250 vložky ortopedické dětské  individuální 6 300,

0000969 vložky ortopedické  individuální 12 100,

0000971 vložky ortopedické  speciální 6 80%

05

0000298 oprava ortézy individuálně zhotovené 6 75%

0000949 ortéza  dětská do 18 let  standardní 6 100%

0000954 ortéza končetinová  standardní 12 100%

0011533 protéza DK pro amp. v bérci a níže  prvovybavení indikační stupeň 1  4 55 000,

0011534 protéza DK pro amp. v bérci a níže  standard. vybavení indikační stupeň 1  2 Z 24 65 000,
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prodejny ergon

prodej a Výdej prostředků 
ZdraVotnické tecHniky

Provozovna Sokolská 35, 120 00 Praha 2, tel.: 224 941 816,
602 766 997, email: prodejnasokolska@ergon.cz
ProVoZNí DobA: popá 8 0018 00 hod.

MIMo JINÉ NAbíZíME: 
❚	 berle, hole, chodítka, sedačky do vany 
❚	 zdravotní obuv, sériové ortopedické vložky
❚	 speciální obuv technologie MbT 
❚	 kompresní punčochy, podkolenky
❚	 ortézy, bandáže, bederní a kýlní pásy, nákrčníky 
❚	 obvazový materiál 
❚	 masážní přístroje a lázně nejen na nohy 
❚	 po  můcky pro rehabilitaci 
❚	 glukometry, lancety, testovací proužky pro diabetiky
❚	 tonometry 
❚	 in kontinentní pomůcky 
❚	 bylinné čaje a masti 
❚	 potravinové doplňky, vitamíny 
❚	 kojenecké potřeby 
❚	 a další prostředky zdravotnické techniky 

Provozovna Papírenská 1 
160 00 Praha 6
tel.: 234 123 265
e-mail: obchod@ergon.cz

PROVOZNÍ DOBA: 
po-čt 8 00 -15 00 hod, pá 8 00 -12 00

Tato provozovna nabízí pouze sortiment 
firmy ERGON a.s. – viz tento katalog



pronájmy neBytoVýcH prostor

Akciová společnost Ergon dispo nu je 
ve svém pražském areálu v Papírenské 
ulici rozsáhlými kancelářskými, 
výrobními a sklado vacími prostora
mi určenými k pro   nájmu. Ty spolu 
s prostorami využitými přímo naší 
společností tvoří moderní komerční 
a administrativní centrum s kompletní 
infrastrukturou a nabídkou rozsáhlých 
služeb.
Ve třech hlavních objektech centra je 
externím zájemcům k dispozici cel
kem 10 000 m2 užitné plochy, z toho 
20 % je určeno pro kancelářské vyu
žití. ostatní plochy jsou variantně 
připraveny pro využití jako výrobní či 
skladovací prostory.
V případě velkoplošných pronájmů lze 
prostory variabilně upravovat.
Všechny potřebné informace o aktu
álně volných plochách a ce nové 
nabídce získáte na telefonních číslech: 
234 123 313, 234 123 270. 
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Uvítáme rovněž Vaši osobní návštěvu na adrese: Ergon a. s., Papírenská 1, 
160 00 Praha 6. 






