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    Vážení obchodní partneři,

dovolte mi představit Vám výrobky PANOP, prezentované v tomto katalogu ortope-
dických pomůcek. Naleznete v něm naše ortézy, které vynikají nejen svojí funkčností, 
komfortem ale také designem, který neustále vylepšujeme spolu s novými materiály. 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 . Ortézy pak pomáhají 
například při doléčování zlomenin, po operacích, při zánětech šlach, revmatických ob-
tížích, rupturách, vymknutích, deformačních změnách, přetíženích, nebo jako prevence 
při sportu či fyzicky namáhavé práci. Jsme schopni vyhovět všem případům, kde je zapo-
třebí nošení ortézy – od krční páteře po hlezno.
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 i dodávky pomocí přepravní služby, kdy objednané zboží máte do 
druhého dne a náklady s tím spojené hradí naše f irma. Jako další službu jsme pro Vás 
zřídili Zelenou linku, kde můžete volat nejen své objednávky, ale kde Vám také rádi zod-
povíme případné dotazy či pomůžeme se správným výběrem ortopedické pomůcky.

    Mám dobrý pocit, když vidím, že výrobky PANOP Vám vrací jistotu v pohybu.

 Leo Paťava – jednatel společnosti

kód ZP 12/0140360
Duralová podpažní berle. Velmi lehká 
výškově nastavitelná podpažní berle s vy-
sokou nosností. Vyměnitelný pěnový ná-
vlek opěrky i rukojeti je měkký, hygienický 
a snadno se udržuje. 

INDIKACE
• doléčení poúrazových stavů dolních končetin
• neurologická onemocnění

FD93 - BErlE FrANCouzsKá

DPB10 - BErlE PoDPAžNí DurAlová

kód ZP 12/0015764
Francouzská berle s vylepšenou ergonomií 
rukojeti a rozšířenou předloketní opěrkou 
zajišťují větší pohodlí pacienta. Berle má 
zvýšenou nosnost a systém proti cvakání 
při dlouhodobém užívání.

krátké střední dlouhé
100-149 150-175 176-200 cm

INDIKACE
• doléčení poúrazových stavů dolních končetin
• neurologická onemocnění

Modrá, červená, zelená, šedá, žlutá 

dětské dospělé
120-159 160-195 cm


