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Získejte správnou rovnováhu
Úplné řešení pro méně aktivní pacienty
s amputací ve stehně
www.ossur.cz

„U našich vysoce funkčních a pokročilých systémů jsme pevně přesvědčeni, že z nejnovější technologie
a kvalitních výrobků může mít užitek každý. Bez ohledu na to, jaká omezení někdo má, jeho cíle
a úspěchy jsou stejně důležité jako cíle a úspěchy kohokoli jiného a zaslouží si tu nejlepší podporu.“

Úplné řešení pro méně
aktivní pacienty
s amputací ve stehně
U mnoha lidí s amputovanou končetinou může mít věk
a chatrné zdraví významný dopad na jejich mobilitu
a sebedůvěru. Používání protézy může být samo o sobě
náročné, takže pocit jistoty a pohodlí je již od začátku klíčový,
pokud si má uživatel uchovat určitou úroveň nezávislosti, byť
by byla malá.
Společnost Össur nabízí široký sortiment řešení pro lidi
s amputací ve stehně, kteří tráví většinu času doma nebo
poblíž domova. Jsou určena pro chůzi konstantní rychlostí
s chodítkem nebo bez něj, nebo pro jednoduchý přesun
z postele například do křesla nebo do koupelny. Tato řešení
byla pečlivě navržena tak, aby zajistila ideální bezpečnost,
pohodlí a mobilitu, a to díky zavedení různých funkcí pro různé
schopnosti a přání málo aktivních pacientů.

BEZPEČNOST
Zabezpečení proti případnému zakopnutí a pádům

Každý zkušený protetik ví, že dosažení optimálních výsledků
i u těch nejméně aktivních pacientů po amputaci vyžaduje
pečlivé vyvážení individuálních potřeb a přání. Společnost
Össur chápe, že tyto často nepatrné rozdíly mohou znamenat
pro život lidí mnoho, a právě proto jsme rozšířili sortiment
našich řešení i pro méně aktivní populaci.

POHODLÍ
Ochrana protilehlé končetiny a pahýlu.

Bezpečnost, pohodlí
a mobilita

MOBILITA
Zlepšení stability a větší jistota

Dosažení správné rovnováhy může znamenat větší nezávislost
a větší rychlost, při které má pacient větší jistotu při chůzi.

Potřeby

••Stabilita ve stoji
••Ochrana pahýlu
a druhé končetiny
••Pohyblivost

Zdravotní indikace

••Větší míra jistoty
••Nižší riziko pádu/zranění
••Ochrana pokožky a kloubů
••Minimalizace bolesti

Funkční výsledky

••Bezpečné přemístění
••Vyměkčení pahýlu
a absorpce rázů
••Možnost věnovat se
většímu počtu činností

Nejméně aktivní pacienti po amputaci ve stehně, kteří se
přesouvají pouze na krátké vzdálenosti například mezi postelí,
křeslem a koupelnou.

Transfemorální lůžko Iceross®

Uživatel, který se přesouvá
na krátké vzdálenosti

Transfemorální lůžko se zámkem
Iceross® (Locking)

Iceross Transfemoral Locking je první silikonové lůžko pro
zajištění maximální stability a ovládání určené výhradně pro
pacienty s amputací ve stehně pro větší jistotu a pohodu.

Icelock 600 Series

Doporučeno ve spojení s produkty řady Icelock® 600

Koleno se zámkem

••Manuální zámek zajišťuje jistotu a stabilitu
••maximální hmotnost až do 125 kg
••Snadné připevnění uvolňovacího lanka

Balance™ Knee Locking

Speciálně navržený produkt s odstranitelným manuálním
zámkem, který dodává méně aktivním uživatelům větší jistotu;
toto snadno nastavitelné čtyřosé geometrické koleno zajišťuje,
že u protézy je správně vyvážena stabilita s individuální
dynamikou chůze.

Balance™ Knee Locking
Koleno se zámkem

Jednoduchý, spolehlivý a lehký kloub určený pro použití při
rehabilitaci a jako trvalé řešení pro pacienty s amputací ve
stehně, kteří mají velmi omezenou možnost pohybu.

••Snímatelný manuální zámek
••Snadno nastavitelné (externě) pro optimalizaci
požadované funkční rovnováhy
••Zkrácení střední fáze švihu zabraňuje nadzvedávání kyčle
••Snadno se kosmeticky zakryje a je snadné si kleknout
••Bezúdržbová konstrukce

Toto multiaxiální chodidlo zajišťuje komfort a stabilitu díky
osvědčené funkci systému Flex-Foot a bylo určeno konkrétně
pro uživatele, kteří jsou schopni každodenních pochůzek
a mohou vykonávat domácí práce.
••Dobré přizpůsobení se povrchu i při nerovnostech
••Přirozená chůze v důsledku multiaxiálního
pohybu a plné délky skeletu
••Větší pohodlí a úleva pro uživatele s cévními komplikacemi
••Vlastnosti Flex-Foot pro špičkovou funkčnost

Flex-Foot® Balance™

Flex-Foot® Balance™

Potřeby

••Stabilita ve stoji
••Ochrana pahýlu
a druhé končetiny
••Pohyblivost

Zdravotní indikace

••Větší míra jistoty
••Nižší riziko pádu/zranění
••Ochrana pokožky a kloubů
••Minimalizace bolesti

Funkční výsledky

••Bezpečné přemístění
••Vyměkčení pahýlu
a absorpce rázů
••Možnost věnovat se
většímu počtu činností
••Kontrolovaná plantární flexe

Málo aktivní pacienti s amputací ve stehně, kteří obvykle chodí
jednou rychlostí a pouze doma, často s pomocí chodítka.

Transfemorální lůžko se zámkem
Iceross® (Locking)

Iceross Transfemoral Locking
Iceross Seal-In® X5

Domácí chodítko

První silikonové lůžko Iceross Transfemoral Locking je
určeno pro zajištění maximální stability a ovládání výhradně
pro pacienty s amputací ve stehně pro větší jistotu a volnost
pohybu.
Doporučeno ve spojení s produkty řady Icelock® 600

Icelock 600 Series

Iceross® Transfemoral Seal-In®

Silikonové lůžko Iceross Transfemoral Seal-In nabízí
jedinečnou bezpečnost a volnost pohybu pro málo až
extrémně aktivní pacienty s amputací ve stehně. Nyní je
opatřena novým textilním potahem, který zlepšuje přilnavost
o 25 %, je extrémně trvanlivý, umožňuje radiální natahování
a zajišťuje pohodlnou elasticitu.

Balance™ Knee

Speciálně navržený produkt, který dodává méně aktivním
uživatelům větší jistotu; toto snadno nastavitelné čtyřosé
geometrické koleno zajišťuje, že u protézy je správně vyvážena
stabilita s individuální dynamikou chůze.

Balance™ Knee

Doporučeno ve spojení s ventily řady Icelock® 500

••Snadno nastavitelné (externě) pro optimalizaci
požadované funkční rovnováhy
••Zkrácení střední fáze švihu zabraňuje nadzvedávání kyčle
••Snadno se kosmeticky zakryje a je snadné si kleknout
••Bezúdržbová konstrukce

Balance™ Foot J

••Lehké chodidlo s vlastnostmi Flex-Foot
••Vyměkčená pata zajišťuje stabilitu
a větší pohodlí při došlápnutí
••Jedinečná funkce EVO přispívá k plynulému
a snadnému přenesení váhy
••Palec z karbonového kompozitního materiálu
zajišťuje dostatečné množství energie.

Balance™ Foot J

Balance Foot J zajišťuje kombinaci stability a plynulejšího,
přirozenějšího pohybu pro pacienty s nedávnou amputací
a pro ty, kteří chodí pomalu. Napodobuje pohyb lidské nohy
a zajišťuje vynikající stabilitu, podporu a energický pohyb
vpřed.

Icelock 500 Series

Potřeby

••Stabilita ve stoji
••Ochrana pahýlu
a druhé končetiny
••Pohyblivost

Zdravotní indikace

••Větší míra jistoty
••Nižší riziko pádu/zranění
••Ochrana pokožky a kloubů
••Minimalizace bolesti
••Úspora energie

Funkční výsledky

••Stabilita
••Vyměkčení pahýlu
a absorpce rázů
••Plynulý odval
••Symetrický model chůze
••Možnost věnovat se
většímu počtu činností
••Normální délka kroku
••Snížená spotřeba energie

Málo aktivní pacienti s transfemorální amputací, kteří obvykle
chodí stejnou rychlostí ať doma nebo venku, obvykle bez
chodítka.

Iceross Seal-In® X5

Pro domácí a venkovní
chůzi

Iceross Seal-In® X5

Tento velmi účinný bezmanžetový podtlakový systém
kombinuje optimální vyměkčení s účinnou stabilizací měkkých
tkání. Nabízí větší volnost pohybu, lepší pohodlí a jednodušší
nasazování - stačí pouze nasadit lůžko a jít.
Icelock 500 Series

Doporučeno ve spojení s jednocestnými ventily řady Icelock® 500

Iceross® Transfemoral Seal-In®

Doporučeno ve spojení s jednocestnými ventily řady Icelock® 500

Pokud systém Seal-In není vhodný (například když je pahýl
příliš krátký), doporučujeme použít silikonové lůžko Iceross
Transfemoral Locking.
Doporučeno ve spojení s produkty řady Icelock® 600

Total Knee® 1900

Silikonové lůžko Iceross Transfemoral Seal-In nabízí
jedinečnou bezpečnost a volnost pohybu pro málo až
extrémně aktivní pacienty s amputací ve stehně. Nyní je
opatřena novým textilním potahem, který zlepšuje přilnavost
o 25 %, je extrémně trvanlivý, umožňuje radiální roztažení
a zajišťuje pohodlnou elasticitu.

Total Knee® 1900

Total Knee je standardní produkt v oblasti polycentrických
kolen, který zaručuje stabilitu stoje, přirozenou chůzi a jistotu
při švihu. Je pevný, trvanlivý, nabízí vynikající stabilitu během
přenosu zátěže a kontrolovanou stabilitu během švihové fáze.
••Geometrický systém uzamykání se uvolní až
tehdy, když se váha přenese na špici
••Zkrácení během středu švihové fáze se
zakomponovaným tlumičem rázu
••Nastavitelné ovládání fáze švihu
••Nastavitelná flexe při stoji a podpora extenze

Zavedená technologie Flex-Foot umožňuje plynulé přenesení
váhy, stabilní chůzi a má výhody plynoucí z dynamické odezvy,
což ocení zvláště ti, kdo mají problémy s cévami a diabetem.
••Aktivní pata a plná délka skeletu spolupracují
při ochraně zdravé končetiny.
••Lepší absorpce rázů
••Plná délka skeletu zajišťuje plynulejší přenesení váhy
••Výjimečná pružnost snižuje nutnost nuceného dopředného
pohybu trupu a pomáhá vyrovnat délku kroku
••Jedinečná funkce EVO přispívá k plynulému
a snadnému přenesení váhy

Flex-Foot® Assure™

Flex-Foot® Assure™

Získejte správnou rovnováhu

Kompletní řešení pro méně aktivní pacienty s amputací ve stehně
objednací informace iceross®
Díl č.

Profil

Metoda zavěšení

Matrice

Silikonové lůžko Iceross TRANSFEMORAL LOCKING
I-7032XX

Standardní 2 mm

Locking

Plná délka

I-7132XX

Kónický 3 mm

Locking

Plná délka

Silikonový návlek Iceross Seal-In X5 Transfemoral
I-7532XX

Standardní 3 mm

Seal-In

Plná délka

I-7632XX

Kónický 3 mm

Seal-In

Plná délka

Silikonový návlek Iceross Transfemoral Seal-In
I-7532XX

Standardní 3 mm

Seal-In

Plná délka

I-7632XX

Kónický 3 mm

Seal-In

Plná délka

objednací informace kolene
SADA Locking knee
LKN12500

Locking Knee – Koleno se zámkem

LKN12590

Sada táhla zámku

sada balance knee
BKN12511

Balance Knee Locking * - Balance Knee se zámkem

BKN12500

Balance Knee*

BKN12501

Balance Knee Strong Extension Assist* - Silnější podpora extenze

* Koleno se dodává spolu s ochranným krytem

sady total knee 1900*
1900
1900-KE
1900-OS

Total Knee 1900
Polymer Friction Knee Prong Adapter – spojení s adaptérem pro
laminování
Polymer Friction Knee Pyramid Adapter – spojení s pyramidovým
adaptérem

* Koleno se dodává spolu s namontovaným červeným dorazem.

objednací informace flex-foot®
flex-foot balance
FBP0xyyz

Chodidlo s pyramidou a obalem chodidla

FCT0yyz*

Obal chodidla

* u hnědého obalu chodidla přidat k č. dílu „BR“.
x: kategorie (1-5) yy: velikost (21-28) z: strana (L/P)

Balance Foot J
JBPExyyz

Balance Foot J s pyramidovým adaptérem a obalem chodidla

FCL0yyz*

Obal chodidla

* (U hnědého obalu chodidla přidat k č. dílu „BR“.)
x: kategorie (1-5) yy: velikost (22-30) z: strana (L/P).

Flex-Foot Assure
FAPExyyz*

Chodidlo s pyramidou

FAXExyyz*

Bez adaptéru

* U hnědého obalu chodidla přidat k č. dílu „BR“.
x: kategorie (1-5) yy: velikost (19-30) z: strana (L/P)
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