
XS S m L XL
130-145 145-160 160-175 175-185 185-195 cm

délka ortézy 40 50 55 60 65 cm

kód ZP 04/0011664 - plně hrazeno
Ortéza kolenního kloubu s nastavením 
flexe od 0° do 120° a extenze v rozmezí 
od 0° do 80°. Vymezení rozsahu se pro-
vádí před nasazením ortézy na končetinu.

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

PAN 7.03 - OrtézA KOLENNíhO KLOUbU S fLEXí 20°

PAN 7.02 - OrtézA KOLENNíhO KLOUbU PřímÁ

PAN 7.01 - OrtézA KOLENNíhO KLOUbU S LImItACí

kód ZP 04/0011665 - plně hrazeno
Ortéza kolenního kloubu přímá se třemi 
duralovými dlahami. Skládá se ze tří tex-
tilních dílů, které jsou podélně spojeny su-
chými zipy. 

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

kód ZP 04/0011666 - plně hrazeno
Ortéza kolenního kloubu s f lexí 20° se 
třemi duralovými dlahami. Skládá se ze 
tří textilních dílů, které jsou podélně 
spojeny suchými zipy.

    INDIKACE
• akutní ošetření při konzervativním léčení
    poranění vazů postranních i zkřížených
• nedislokované zlomeniny v oblasti kolenního   
    kloubu
• pooperační ošetření při léčení výše uvedených  
    stavů apod.
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Univerzální pro pravou a levou končetinu

S m L XL
145-160 160-175 175-185 185-195 cm

délka ortézy 50 55 60 65 cm

Univerzální pro pravou a levou končetinu

Univerzální pro pravou a levou končetinu

XS S m L XL
130-145 145-160 160-175 175-185 185-195 cm

délka ortézy 40 50 55 60 65 cm

OD tADymA POKrAčOVAt
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kód ZP 04/0011667 - plně hrazeno
Krátká ortéza kolenního kloubu se zadním 
zapínáním z prodyšného, velmi příjemné-
ho elastického materiálu, osazená jedno-
osými duralovými klouby.

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

PAN 7.05 - OrtézA KOLENNí S DVOUOSÝm KLOUbEm

PAN 7.04A - OrtézA KOLENNíhO KLOUbU KrÁtKÁ

PAN 7.04 - OrtézA KOLENNíhO KLOUbU KrÁtKÁ

kód ZP 04/0011667 - plně hrazeno
Krátká úpletová ortéza kolenního kloubu 
návleková, osazená jednoosými klouby.

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

kód ZP 04/0011668 - plně hrazeno
Elastická kolenní ortéza s předním zapí-
náním z prodyšného, velmi příjemného 
elastického materiálu osazená dvouosými 
kovovými klouby.

    INDIKACE
• zajištění stabilizace pohybu kolenního kloubu
    v případě instabilit, artróz, artritid
• doléčení po operacích kolenního kloubu
• patelofemorální bolestivý syndrom
• poúrazové a pooperační iritace
• při přetížení
• chronické bolesti

S m L XL XXL XXXL
29-32 32-35 35-38 38-41 41-45 45-49 cm

Univerzální pro pravou a levou končetinu

XS S m L XL XXL XXXL
cm29-31 32-34 35-37 38-40 41-43 44-46 47-49

Univerzální pro pravou a levou končetinu

Univerzální pro pravou a levou končetinu

S m L XL XXL XXXL
34-36 37-39 40-42 43-45 46-48 49-51 cm
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PAN 7.06 - OrtézA KOLENNíhO KLOUbU PřímÁ PANOPfIX

kód ZP 04/0062918 - plně hrazeno
Jednodílná ortéza kolenního kloubu přímá 
se třemi duralovými dlahami. 
Velmi snadná aplikace s maximální fixací 
končetiny a komfortem pro pacienta.

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

XS S m L XL
130-145 145-160 160-175 175-185 185-195 cm

40 50 55 60 65 cmdélka orézy

PAN 7.07 - OrtézA KOLENNíhO KLOUbU S fLEXí 20° PANOPfLEX

kód ZP 04/0062919 - plně hrazeno
Jednodílná ortéza kolenního kloubu s flexí 
20° se třemi duralovými dlahami.
Velmi snadná aplikace s maximální fixací 
končetiny a komfortem pro pacienta.

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

XXS XS S m L XL
110-130 130-145 145-160 160-175 175-185 185-195 cm

30 40 50 55 60 65 cm

Univerzální pro pravou a levou končetinu

Univerzální pro pravou a levou končetinu

kód ZP 04/0062920 - plně hrazeno
Ortéza kolenního kloubu s nastavením 
flexe a extenze 0°-120° po 15°. Ortéza 
je vpředu rozepinatelná. Fixuje se pomocí 
popruhů.

    INDIKACE
• pooperační a poúrazové stavy vazivového
    aparátu kolenního kloubu
• lehké a střední instability kolene
• artrózy, artritidy, poškození menisků
• pomáhá při rehabilitacích kolenního kloubu
    po operacích vazivového aparátu

PAN 7.08 - OrtézA KOLENNí KrÁtKÁ S LImItACí

S m L XL XXL XXXL
32-35 35-38 38-41 41-44 44-46 46-49 cm

Univerzální pro pravou a levou končetinu



ko
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n
o kód ZP 04/0062923 - plně hrazeno

Celotextilní návleková elastická kolenní 
ortéza se zpevněnou patelární pelotou. 
Ortéza je vyrobena z neoprenu, který má 
velmi dobré elastické a tepelné vlastnosti. 

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

PAN 7.11- OrtézA KOLENNí KrÁtKÁ NÁVLEKOVÁ
         S PAtELÁrNí VÝztUží

PAN 7.10 - OrtézA KOLENNí KrÁtKÁ NÁVLEKOVÁ
          -ELAStICKÁ bANDÁž

kód ZP 04/0062922 - plně hrazeno
Celotextilní návleková elastická kolenní or-
téza, vyrobena z neoprenu, který zajišťuje 
velmi dobré tepelné a elastické vlastnosti 
ortézy.

    INDIKACE
• lehké úrazy kolenního kloubu-distorze, kontuze
• lehčí stupeň deformační artrózy kolenního  
   kloubu
• k zajištění elastické f ixace s tepelným účinkem
• otoky kolenního kloubu při artritidách a def.  
  artróze apod.Univerzální pro pravou a levou končetinu

S m L XL XXL XXXL
41-44 44-47 47-50 50-53 53-55 55-59 cm

33-35 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 cm
A
b

PAN 7.12 - OrtézA KOLENNí KrÁtKÁ NÁVLEKOVÁ
          S PrUžNÝmI VÝztUhAmI

kód ZP 04/0062924 - plně hrazeno
Celotextilní návleková elastická kolenní 
ortéza s patelárním otvorem a bočními 
pružinovými výztuhami, neoprenová.

    INDIKACE
• lehké úrazy kolenního kloubu-distorze, kontuze
• lehčí stupeň deformační artrozy kolene
• k zajištění elastické fixace s tepelným účinkem
• otoky kolenního kloubu při artritidách
• stavy při chronických nebo revmatologických
    bolestech apod.

Univerzální pro pravou a levou končetinu

Univerzální pro pravou a levou končetinu

S m L XL XXL XXXL
41-44 44-47 47-50 50-53 53-55 55-59 cm

33-35 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 cm
A
b

S m L XL XXL XXXL
41-44 44-47 47-50 50-53 53-55 55-59 cm

33-35 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 cm
A
b
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kód ZP 04/0062924 - plně hrazeno
Úpletová kolenní ortéza návleková s pate-
lárním silikonovým kroužkem pro větší sta-
bilitu čéšky a bočními pružinovými výztu-
hami. Speciální střih zaručuje ortéze velmi 
dobrou anatomickou přizpůsobivost.

    INDIKACE
• lehké úrazy kolenního kloubu-distorze, kontuze
• lehčí stupeň deformační artrózy kolenního  
    kloubu
• k zajištění elastické fixace v oblasti pately
• otoky kolenního kloubu při artritidách
• stavy při chronických nebo revmatologických  
    bolestech apod.

PAN 7.12A - OrtézA KOLENNí KrÁtKÁ NÁVLEKOVÁ
             S PrUžNÝmI VÝztUhAmI

PAN 7.15 - INfrAPAtELÁrNí PÁSKA

Kód ZP 04/0093973 - plně hrazeno
Textilní páska s plastovou infrapatelární 
pelotou zajišťující výborné zacílení tlaku. 
Snadno připevnitelná, s možností nasta-
vení komprese.

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

m L
30-41 42-51 cm

Univerzální pro pravou a levou končetinu

Univerzální pro pravou a levou končetinu

XS S m L XL XXL XXXL
35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 50-53 53-56 cm

29-31 32-34 35-37 38-40 41-43 44-46 47-49 cm
A
b


