Kompresivní
pahýlové návleky

Kompresivní pahýlové návleky
Naše kompresivní pahýlové návleky jsou důležitým doplňkem pro
pooperační péči o pahýl. Zajišťují potřebný tlak na pahýl, který se
od distálního konce k proximálnímu zmenšuje, a zároveň vysokou úroveň
komfortu pro uživatele.

Přehled výhod
• Dobrá fixace měkké tkáně a rychlé vstřebání otoku
• Tvarování pahýlu a urychlení vybavení pacienta
protézou
• Rovnoměrná komprese
• Dlouhodobý stálý účinek s vysokým komfortem díky
kvalitním materiálům s elastanovým vláknem
• Rychlá a jednoduchá aplikace
• Nízkonákladová a efektivní raná péče o pahýl
Fixační pás se silikonovými nopky
(bércový návlek)
• Návlek nesklouzává z pahýlu
• Dobré ulpění a prodyšnost

Nové

Oblast použití
Kompresivní pahýlový návlek slouží jako náhrada
za pooperační bandážování. Používá se po amputaci,
aby se zabránilo posttraumatickému otoku, zlepšil
se krevní oběh v pahýlu a zabránilo se tvorbě edémů
po sejmutí protézy.
Dodáváme kompresivní pahýlové návleky pro stehenní
a bércové pahýly ve dvou kompresních třídách
a v různých velikostech, aby bylo možné pokrýt
individuální požadavky pacientů.
Kontraindikace
Např. tepenný uzávěr, kongestivní srdeční insuficience
– o použití rozhoduje lékař

Informace pro objednání
Stehenní návlek (s bederním pásem)
g
e

L

1 Výběr kompresní třídy
kompresní třída 1
451F12
(menší komprese)
kompresní třída 2
451F11
(větší komprese)
2 Výběr velikosti

Obvod g

Obvod e

S

44 – 48 cm

31 – 34 cm

451F12
451F11

M
L

XL

XXL

41 – 44 cm

48 – 52 cm
52 – 56 cm

56 – 60 cm
60 – 64 cm

f
e
L
c

Velikost
XS

451F12
(kompresní třída 1)
451F11
(kompresní třída 2)

Bércový návlek (fixační pás se silikonovými nopky)

37 – 40 cm

40 – 43 cm
43 – 46 cm

2 Výběr velikosti
Velikost

29 – 31 cm

34 – 37 cm

1 Výběr kompresní třídy
kompresní třída 1
451F13
(menší komprese)
kompresní třída 2
451F10
(větší komprese)

XS

451F13
(kompresní třída 1)
451F10
(kompresní třída 2)

S

M

L

XL

XXL

Obvod f

39 – 41 cm

41 – 44 cm

44 – 47 cm

27 – 50 cm

50 – 53 cm

60 – 64 cm

Obvod e

Obvod c

29 – 31 cm

27 – 29 cm

31 – 34 cm

29 – 32 cm

34 – 37 cm

32 – 35 cm

37 – 40 cm

35 – 38 cm

40 – 43 cm

38 – 41 cm

43 – 46 cm

41 – 44 cm

3 Výběr délky
Délka (L)=g-e: 20, 25, 30, 35 cm

3 Výběr délky
Délka (L)=f-c: 30, 38, 46 cm

4 Příklad objednání
451F12=XS-20

4 Příklad objednání
451F13=XS-30-N

Kód ZP

Cena s DPH

Doplatek

04/0011694

912,- Kč

228,- Kč

04/0011695

912,- Kč

228,- Kč

451F13
451F10

Kód ZP

Cena s DPH

Doplatek

04/0011696

590,- Kč

148,- Kč

04/0011697

590,- Kč

148,- Kč

Částečnou úhradu zdravotní pojišťovnou lze čerpat na 2 kusy návleků během jednoho roku.
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Informace pro zkvalitnění
života amputovaných
Rady, návody, události a doporučení
pro Vaše protetické vybavení

