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Poznejte, kdo jsme
Firma A-ORTO s.r.o. je nestátní zdravotnické
zařízení, které se zaměřuje na poskytování
komplexní péče v oblasti ortopedické protetiky,
rehabilitace a výrobu individuálně zhotovených
ortopedických pomůcek s využitím nejnovějších postupů a moderních technologií.

SPOLEHLIVOST

Individuální
a přátelský přístup
Ke každému pacientovi přistupujeme vždy
individuálně a snažíme se dosáhnout správné
návaznosti mezi jednotlivými zdravotnickými
obory. Tento komplexní přístup může pacientovi umožnit ucelenější léčbu a je zde větší
předpoklad pro dosažení lepšího výsledku
v celkové dlouhodobé terapii pacienta.

KVALITA

RYCHLOST
ZLÍN
BRNO

UHERSKÉ
HRADIŠTĚ

Obsah katalogu

Protézy dolních
a horních končetin

Epitézy

Trupové ortézy

Končetinové ortézy

Ortopedické vložky

Senzomotorické
ortopedické vložky

Sériové ortézy

Rehabilitační a cvičební
pomůcky

Rehabilitace

www.aorto.cz

PROTÉZY
Protéza je externě aplikovaná pomůcka, která nahrazuje chybějící nebo nevyvinutou část
končetiny, popř. končetinu celou. Protéza nahrazuje nejenom ztracenou část končetiny,
ale i její funkci. Náhrada funkce závisí především na technické dokonalosti pomůcky, stavu
pahýlu a celkovém stavu organismu (psychický i fyzický stav pacienta).
Protéza HK a DK
• úprava protézy - (max. 2x za rok) 30/4100003
• oprava protézy - (max. 2x za rok) 30/4100004
• oprava myoelektrické protézy - (max. 2x za rok) 30/4100005
Předepisující: CHR, NEU, ORP, ORT, REH

Protézy horních končetin
Dospělí
• protéza HK - prvovybavení 24/4000014
• protéza HK - standard 24/4000015
• protéza HK - speciální 24/4000016
• protéza HK - myoelektrická (od 16 let) 24/4000017
Děti
• protéza HK - individuální (do 18 let včetně) 24/4000019
• protéza HK - myoelektrická (do 15 let včetně) 24/4000018

Protézy dolních končetin
TRANSTIBIÁLNÍ AMPUTACE
Dospělí
• prvovybavení 24/ 4000023
• stupeň aktivity I - interiérový typ uživatele 24/4000024
• stupeň aktivity II - limitovaný exteriérový typ uživatele 24/4000025
• stupeň aktivity III - nelimitovaný exteriérový typ uživatele 24/4000026
• stupeň aktivity IV - nelimitovaný exteriérový typ uživatele se
		
zvláštními požadavky 24/4000027
Děti
• protéza DK - (do 18 let včetně) 24/4000044

ORP - ortopedický protetik ORT - ortoped REH - rehabilitační lékař CHR - chirurg
NEU - neurolog PCH - plastický chirurg S7 - vybrané ORL kliniky fakultních nemocnic

EXARTIKULACE V KOLENI
Dospělí
• prvovybavení 24/ 4000028
• stupeň aktivity I - interiérový typ uživatele 24/4000029
• stupeň aktivity II - limitovaný exteriérový typ uživatele 24/4000030
• stupeň aktivity III - nelimitovaný exteriérový typ uživatele 24/4000031
• stupeň aktivity IV - nelimitovaný exteriérový typ uživatele se
		
zvláštními požadavky 24/4000032
Děti
• protéza DK - (do 18 let včetně) 24/4000044

TRANSFEMORÁLNÍ AMPUTACE
Dospělí
• prvovybavení 24/4000033
• stupeň aktivity I - interiérový typ uživatele 24/4000034
• stupeň aktivity II - limitovaný exteriérový typ uživatele 24/4000035
• stupeň aktivity III - nelimitovaný exteriérový typ uživatele 24/4000036
• stupeň aktivity IV - nelimitovaný exteriérový typ uživatele se
		
zvláštními požadavky 24/4000037
• protéza DK - bionický kloub (stupeň aktivity III a IV) 24/4000043
Děti
• protéza DK - (do 18 let včetně) 24/4000044

EXARTIKULACE V KYČELNÍM KLOUBU
Dospělí
• prvovybavení 24/ 4000038
• stupeň aktivity I - interiérový typ uživatele 24/4000039
• stupeň aktivity II - limitovaný exteriérový typ uživatele 24/4000040
• stupeň aktivity III - nelimitovaný exteriérový typ uživatele 24/4000041
• stupeň aktivity IV - nelimitovaný exteriérový typ uživatele se
		
zvláštními požadavky 24/4000042
• protéza DK - bionický kloub (stupeň aktivity III a IV) 24/4000043
Děti
• protéza DK - (do 18 let včetně) 24/4000044

Předepisující: CHR, ORP, ORT, REH

www.aorto.cz

EPITÉZY
Kosmetické náhrady části těla (nejčastěji prstů ruky) zhotoveny z PVC kosmetického
návleku používaného při výrobě protéz.

Epitéza končetinová
- 24/4000054
Předepisující: CHR, ORP, ORT, REH, PCH

Epitéza obličejová
- 24/4000055
Předepisující: CHR, ORP, ORT, REH, PCH

TRUPOVÉ ORTÉZY
Trupové ortézy kompenzují poruchy páteře pomocí biomechaniky a technických možností.
Aplikace trupové ortézy by měla být vždy součástí komplexního léčebného procesu, ve kterém
nesmí chybět pravidelné kontroly u lékaře a rehabilitace. U některých typů trupových ortéz
a vad páteře je nutné, aby pacient prováděl rehabilitační cvičení vždy s nasazenou ortézou.

Trupová ortéza
typ JEWETT

Ortéza páteře
typ MIAMI

Indikace: ke stabilizaci a
odlehčení páteře Th10 - L3,
při kompresních frakturách,
těžkých osteoporózách, metastázích, akutní a postoperativní případy

Indikace: stabilizace krční a
hrudní páteře max. Th7, kompresní fraktury, stabilizace po
operaci meziobratlové ploténky, patologické změny páteře,
akutní a postoperativní případy

• dospělí 24/4000007
• do 18 let včetně 24/4000006

• pouze hrudní část, nebo
s krčním límcem - 24/400007

ORP - ortopedický protetik ORT - ortoped REH - rehabilitační lékař CHR - chirurg
NEU - neurolog PCH - plastický chirurg S7 - vybrané ORL kliniky fakultních nemocnic

Spinomed

Chenau

Indikace: osteoporotická/
kompresivní fraktura obratlů v oblasti hrudní a bederní
páteře, juvenilní Scheuermannova nemoc, hyperkyfóza s chronickou bolestí
zad, kompresivní zlomenina
obratle/obratlů

Indikace: pro skoliózy do
45°, které nemají vrchol
výše než Th6. Pro skoliózy
s vrcholem až do Th8 v případě, že je ortéza vybavena
přední duralovou sponou
• dospělí 24/4000005
• do 18 let včetně 24/4000006

• dospělí 24/4000007
• do 18 let včetně 24/4000006

CBW
Indikace: ke korekci skolióz
do 45° a derotací obratlů
v oblasti páteře do Th6
• dospělí 24/4000005
• do 18 let včetně 24/4000006

TLSO
Indikace: ke korekci nebo
stabilizaci skolióz
• dospělí 24/4000005
• do 18 let včetně 24/4000006

Trupová ortéza
na rovnání zad u VDT

Elastický bederní
a hrudní pás

Indikace: posturální kyfóza
Th páteře, bolesti a funkční
poruchy Th páteře – entezopatie apod

Indikace: při obtížích, jejichž příčina je v bederní oblasti páteře a je zapotřebí její
zpevnění.

• dospělí 24/4000009
• do 18 let včetně 24/4000010

• dospělí 24/4000009
• do 18 let včetně 24/4000010

Předepisující: CHR, NEU, ORP, ORT, REH
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KONČETINOVÉ ORTÉZY
Ortéza je externě aplikovaná pomůcka, která modifikuje strukturální nebo funkční charakteristiky nervového, svalového a skeletárního systému (definice podle ISO 8549). Aby byla
vytvořena funkční pomůcka, konzultujeme pacientovu diagnózu a cíl terapie vždy s jeho
ošetřujícím odborným lékařem a v ideálním případě i s jeho fyzioterapeutem.

Horní končetina
• ortéza individuálně zhotovená - do 18 let včetně 24/4000012
• ortéza individuálně upravená - z prefabrikátu nebo stavebnice
s nutností individuální úpravy 24/4000013

Dolní končetina
• ortéza individuálně zhotovená - dospělí 24/4000020
• ortéza individuálně zhotovená - do 18 let včetně 24/4000021
• ortéza individuálně upravená - z prefabrikátu nebo stavebnice
s nutností individuální úpravy 24/4000022
• úprava ortézy individuálně zhotovené - 30/4100001
• oprava ortézy individuálně zhotovené - 30/4100002

Polohovací dlahy
Indikace: pooperační, poúrazová rigidní dlaha s možností korekce.
• dospělí 24/4000020
• do 18 let 24/4000021

AFO ortéza na chození
Indikace: ortográdní postavení Pes calcaneus,
Pes planovalgus, Pes equinus.
• dospělí 24/4000020
• do 18 let 24/4000021

ORP - ortopedický protetik ORT - ortoped REH - rehabilitační lékař CHR - chirurg
NEU - neurolog PCH - plastický chirurg S7 - vybrané ORL kliniky fakultních nemocnic

ADM dlahy

Ponsetiho dlahy

Indikace: Pes equinovarus
(vhodné pro starší děti)
• do 18 let 24/4000021

Indikace: Pes equinovarus
(vhodné pro mladší děti)
• do 18 let 24/4000021

Sarmiento ortéza

Individuální kolenní ortéza

Indikace: odlehčení částí
chodidla přenosem zatížení
přes patelu.
• dospělí 24/4000020
• do 18 let 24/4000021

Indikace: nedostatečná
funkce extenzorů kolene,
rekurvace kolenního kloubu,
nestabilita bočních vazů.
• dospělí 24/4000020
• do 18 let 24/4000021

Dlaha dle MUDr. Maříka

Individuální KAFO ortéza

Indikace: ke korekci valgózního nebo varózního postavení kolenního kloubu
• do 18 let 24/4000021

Indikace: nahrazuje částečně nebo úplně oslabené
nebo ztracené svalové a
kloubní funkce postižené
končetiny.
• dospělí 24/4000020
• do 18 let 24/4000021

Typ SWASH

Typ ATLANTA

Indikace: spastická hemiplegie, diplegie a kvadruplegie. Používá se po léčbě botulotoxinem a k pooperační
stabilizaci, kdy je nutná abdukce u flexe i extenze.
• do 18 let 24/4000021

Indikace: u jednostranných
nebo oboustranných aseptických nekróz hlavice kyčelního
kloubu, k doléčení kyčelních
dysplazií a pozánětlivých stavů
v oblasti kyčle.
• do 18 let 24/4000021

Předepisující: CHR, NEU, ORP, ORT, REH
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ORTOPEDICKÉ VLOŽKY
Ortopedické vložky jsou určeny pro korekci některé z těchto ortopedických vad, případně jejich kombinaci – podélně nebo příčně plochá noha, valgózní nebo varózní postavení
nohy, patní ostruha a otlaky, kladívkové prsty, zkraty končetin, diabetická noha.

PRO DĚTI

Vložky ortopedické
individuálně zhotovované
Indikace: vložky dle sejmutých měrných podkladů pro ortopedická
lehčí postižení dětské nohy, neurologicky podmíněné deformity nohy
• 24/4000053
Předepisující: ORP, ORT, REH, REV

Vložky ortopedické
speciální individuálně zhotovované
Indikace: vložky dle sejmutých měrných podkladů ev. s korekcí pro
složité vady nebo kombinaci více deformi
• 24/4000052
Předepisující: DIA, ORP, ORT, REH, TRA, REV

PRO DOSPĚLÉ

Vložky ortopedické
speciální individuálně zhotovované
Indikace: vložky dle sejmutých měrných podkladů ev. s korekcí pro
složité vady nebo kombinaci více deformit
• 24/4000052
Předepisující: DIA, ORP, ORT, REH, TRA, REV

ORP - ortopedický protetik ORT - ortoped REH - rehabilitační lékař CHR - chirurg
NEU - neurolog PCH - plastický chirurg S7 - vybrané ORL kliniky fakultních nemocnic

SENZOMOT. ORTOPEDICKÉ VLOŽKY
Vložky jsou ortézy, které mají, společně s obuví, na chodidlo korekční, podpírací a stimulační
účinek. Mají přímý vliv na postavení chodidel a nepřímý vliv na postavení kolenních kloubů,
kyčlí, pánve, páteře a hlavy. Vložky nepůsobí nikdy pouze korekčně, podpůrně nebo stimulačně, nýbrž v kombinaci těchto účinků.

Dospělí

• 24/4000052

Děti

• 24/4000052

Vložky jsou nejčastěji indikovány při bolestech
zad, bolestech hlavy, při zvýšeném napětí svalstva oblasti bederní a krční páteře a při bolestech kloubů dolních končetin.

Vložky se indikují nejdříve půl roku od chvíle, kdy
dítě začalo samostatně chodit, nebo při výrazně
znatelných vadách stereotypu chůze (např. chůze po špičkách, asymetrická chůze).

Sport

Neuro

• 24/4000052

Vložky jsou nejčastěji indikovány při potížích s
kolenními klouby, hlezenními klouby a Achillovou šlachou, při pálení chodidel, při přetížení
lýtkových a stehenních svalů.

• 24/4000052

Indikace vhodná i u neuro pacientů (DMO, trisomie 21. chromozomu, Spina Bifida, CMP, ALS,
Kraniocerebrální trauma, Parkinsonova choroba, RS). Možnost i jako součást ortézy.
Předepisující: DIA, ORP, ORT, REH, TRA, REV
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SÉRIOVÉ ORTÉZY
Jsme poskytovateli individuálních i sériových pomůcek. Vhodnou pomůcku můžete na naší výdejně ve Zlíně a Uherském Hradišti přímo zakoupit, popřípadě
objednat ze širokého spektra katalogů českých i zahraničních firem. S výběrem
vhodné pomůcky vám rádi pomůžeme.

• Sériová bandáž zápěstí

• Sériová hlezenní bandáž

• Sériová kolenní bandáž

• Sériový bederní pás

ORP - ortopedický protetik ORT - ortoped REH - rehabilitační lékař CHR - chirurg
NEU - neurolog PCH - plastický chirurg S7 - vybrané ORL kliniky fakultních nemocnic

REHABILITAČNÍ A CVIČEBNÍ POMŮCKY

Nabízíme rozmanité spektrum rehabilitačních a cvičebních pomůcek, které si
můžete zakoupit v naší prodejně ve Zlíně a Uherském Hradišti s jejichž výběrem
vám rádi pomůžeme.

• Balanční podložky

• Rehabilitační nafukovací míče

• Thera-Band posilovací guma

• Masážní míčky
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REHABILITACE
Nabízíme komplexní rehabilitační péči:

PRO DĚTI

PRO DOSPĚLÉ

PO AMPUTACI

PRO SPORTOVCE

Fyzioterapie je zaměřena na terapii:
• skolióz
• škola chůze a individuální terapie
u pacientů po amputaci, možnost
terapie i v domácím prostředí
• stavů po TEP a CKP
(výměna kloubů končetin)
• podiatrická poradna

• funkčních poruch pohybového
systému
• poúrazových stavů končetin a trupu
• stavů po CMP a jiných
neurologických onemocněních
• inkontinence
(stresová, smíšená forma)

ORP - ortopedický protetik ORT - ortoped REH - rehabilitační lékař CHR - chirurg
NEU - neurolog PCH - plastický chirurg S7 - vybrané ORL kliniky fakultních nemocnic

Zlín

Ševcovská 5487, 760 01 Zlín

Mgr. Radka Silnicová
fyzioterapeut - vedoucí pobočky

Otevírací doba:
Ponděl

7:30 - 15:30

(protézy, ortézy, rehabilitace, individuální
konzultace)

Úterý

7:30 - 15:30

Středa

7:30 - 18:00

Mobil: +420 604 261 657
Pevná linka: +420 577 011 866
(ortopedické vložky, ortopedická obuv)

Čtvrtek

7:30 - 15:30

Pátek

7:30 - 14:30

Uherské hradiště

J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště

Radek Snášil
ortopedický technik
(protézy, ortézy, individuální konzultace)
Mobil: +420 604 669 263
Pevná linka: +420 572 552 640
(ortopedické vložky, ortopedická obuv)

Otevírací doba:
Pondělí: 7:00 - 15:00
Úterý:

7:00 - 15:00

Středa:

7:00 - 17:00

Čtvrtek:

7:00 - 15:00

Pátek:

7:00 - 13:00

Brno

Olomoucká 648/29, 618 00 Brno-Černovice

Bc. Libor Cypris, DiS.
ortotik - protetik, fyzioterapeut
(protézy, ortézy, individuální konzultace)
Mobil: +420 605 864 096

Otevírací doba:
Pondělí: 17:00 - 18:00
Úterý:

8:00 - 18:00

Středa:

8:00 - 10:00

Čtvrtek:

8:00 - 16:00

Pátek:

12:00 - 14:00
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aorto@aorto.cz
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