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“I feel better”
Lidé po celém světě by si na začátku každého 
nového dne měli moci říct: „Cítím se lépe!“¨

Vysoká očekávání i nároky se pojí s vysokou úrovní 
motivace a odhodlání. medi na tyto výzvy 
odpovídá vývojem výrobků a technologií, které 
zlepšují kvalitu života.
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Máme přímé spojení
ke komunikaci, ke spolupráci, k vzájemné podpoře. 
Servisní tým medi tento požadavek bere velmi vážně. 
Proto nejenže posíláme své nejlépe kvalifi kované 
konzultanty k vám do ordinace, ale nabízíme také 
nejmodernější logistický a komunikační systém. 
Vše v pravý čas: poradenství, služby, objednávky i 
dodávky. Vždy jsme vám k službám. Jsme váš exportní 
a servisní tým medi.

Horká linka
Poradenství, objednávky, řešení problémů
Německé ústředí:
T +49 921 912-0 
F +49 921 912-783
email: export@medi.de

pobočky medi: 
kontaktní informace naleznete na zadní obálce

www.medi.de/en



73 Collamed® / 
 Collamed® long
74 medi PT control
75 Collamed® OA
76 M.4® AGR
78 M.4s® / 
 M.4s® comfort
80 M.4 X-lock® 81 M.3s OA
82 M.4®s OA
84 medi Classic
85 medi Jeans
86 medi PTS
87 medi ROMmedi ROM cool

88
Hlezno

90 medi elastic ankle support
91 Achimed
92 Levamed
93 Levamed active
94 Levamed stabili-tri
95 M.step®
96 medi ROM Walker
97 medi Walker boot

98
Kidz
100 medi Collar soft Kidz
100 medi Clavicle support Kidz
101 medi Armschlinge Kidz
101 medi Shoulder sling Kidz
102 medi Epico ROMs Kidz
102 Manumed Kidz
103 medi Classic Kidz
103 medi ROM Kidz
104 M.Step® Kidz
104 medi Walker boot Kidz
105 měkké bandáže medi

10
Záda

12 Lumbamed® plus
13 Lumbamed® plus 
 Thermo pad
14 Lumbamed® basic
15 Lumbamed® active
16 Lumbamed® facet
17 Lumbamed® stabil
18 Lumbamed® disc
19 Spinomed® II
20 Spinomed®
21 Spinomed® active
22 Spinomed® active men
23 medi 3 C
24 medi 4C fl ex
25 medi 4C

26
Rameno / Loket

28 Omomed®
29 medi SLK 90
30 medi Easy sling
31 medi Armschlinge
32 medi Arm fi x
33 medi Humeral
 fracture brace
34 medi Shoulder sling
35 medi SAS® comfort
36 medi SAS® 15
37 medi SAS® 45
38 medi SAS® multi
39 medi SAK
40 medi Elbow support
41 Epicomed
42 medi elbow strap
43 medi Epibrace
44 medi Epico ROMs
45 medi ESS

46
Ruka

48 Manumed active
49 medi wrist support
50 Manumed
51 Manumed tri
52 Manumed T
53 medi CTS
54 medi thumb support
55 Rhizomed® soft
56 Rhizomed®

58
Kyčel

60 medi orthocox
61 medi Hip one

62
Koleno

64 medi patella tendon
 support
65 medi elastic knee support
66 Genumedi®
67 Genumedi® plus
68 Genumedi® PT
70 Genumedi® pro
71 Stabimed® pro
72 Stabimed®
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Certifi káty kvality
Společnost medi jako výrobce zdravotnických 
prostředků věnuje velkou pozornost kvalitě. 
Certifi kace výrobků a systémů dokládají naplnění 
všech zákonných požadavků.

Značka CE
Naše zdravotnické výrobky značky medi splňují všechny 
požadavky evropské směrnice 93 / 42 / EHS o 
zdravotnických prostředcích a německého zákona o 
zdravotnických prostředcích. V souladu s předpisy naše 
výrobky podstupují posouzení shody a je jim udělena 
značka CE. Značka CE slouží jako určitý „pas pro 
průmyslové výrobky“ a zaručuje volný obchod v rámci 
Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Značka kvality Důvěra k textiliím
Všechny ortopedické ortézy a bandáže jsou pravidelně 
kontrolovány na obsah toxických látek potenciálně 
škodlivých lidskému zdraví a hodnoceny podle přísných 
norem nezávislými zkušebními středisky. Udělení 
certifi kátu Öko-Tex Standard 100 zaručuje, že kvalita byla 
pro ochranu vašeho zdraví ověřena.

DIN EN ISO 9001: 2000 / DIN EN 13485
Společnost medi používá systém managementu kvality v 
souladu s DIN EN ISO 9001: 2000 a DIN EN 13485. Náš 
statut ISO 9000 našim zákazníkům prokazujeme 
příslušným certifi kátem již od roku 1996. Tak dlouho již 
společnost medi využívá příležitostí, které tato norma 
nabízí, k trvalému zlepšování výrobků svých obchodních 
útvarů fl ebologie, ortotiky, protetiky a nemocničních 
pomůcek zaváděním bezpečnějších a efektivnějších 
procesů a postupů. Spokojenost zákazníků je pro nás 
rozhodujícím měřítkem kvality.

Inovace výrobků: hodnocení založené na důkazech
Materiály, postupy a požadavky na ortopedické ortézy a 
bandáže se v průběhu času mění. Společnost medi proto 
provádí dlouhodobé studie založené na důkazech, které jí 
umožní na trh se zdravotnickými prostředky přinášet 
inovativní ortopedické výrobky, jako jsou Spinomed a 
Spinomed active. Na těchto základech společnost medi 
staví svou nabídku nových a účinných řešení pro pacienty, 
vytváří nové trhy a stanovuje standardy pro budoucnost. 
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Více než jen výrobce

medi vyrábí zdravotnické pomůcky pro širokou 
škálu potřeb a životních situací. Nevidíme sami 
sebe ale pouze jako výrobce. Právě naopak: 
vlastními silami zajišťujeme výzkum a vývoj, 
technologie, výrobu, marketing i prodej – a vždy 
přitom myslíme na trh, jeho požadavky a 
proměny, a na vizi společnosti medi.

Náš sortiment zahrnuje především zdravotní 
kompresivní punčochy pro pacienty s žilními 
chorobami, lipedémy a lymfedémy, ortézy a bandáže 
ke konzervativní a pooperační léčbě ortopedických 
zranění a onemocnění, punčochy k prevenci 
trombózy, antiembolické punčochy k použití po 
operacích žil, kompresní prádlo k použití po 
plastických a kosmetických operacích a řadu 
léčebných pomůcek.

Tyto výrobky používají a distribuují nemocnice, 
kliniky, prodejny zdravotnických potřeb, lékaři a 
terapeuti. Tedy specialisté, kteří nejlépe vědí, které 
pomůcky ti kteří uživatelé potřebují ke zlepšení 
kvality života.

Jsme hrdí na to, že naše výrobky se odlišují tím, že jsou 
zcela bez negativních vedlejších účinků.

Ortopedická divize společnosti medi se i dnes nadále 
zaměřuje na funkční léčbu v ortopedii a sportovní 
medicíně. Bandážemi a ortézami pomáháme chránit 
a obnovovat zdraví celého pohybového aparátu. 
Vysoce kvalitní a inovativní produkty jsou dodávány 
v kombinaci s komplexní podporou. Důraz je vždy na 
pacienta. Proto naše oddělení výzkumu a vývoje také 
úzce spolupracuje s našimi partnery ve zdravotnictví 
a oblasti ortopedických technologií. Moderní továrny 
a důsledně uplatňovaný systém řízení kvality jsou 
zárukou vysoce kvalitních výrobků.

Od vývoje po terapeutické využití výrobků – jak se 
říká:

medi. I feel better.
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Výlučné přednosti
výrobků společnosti medi

medi Comfort Zone 
Měkké zóny v citlivých oblastech fl exe zajišťují, že 
bandáž pokožku neotlačí ani se do ní nezařízne, a to 
ani při celodenním nošení. 

> Výsledek: příjemná úleva od bolesti.
Comfort Zone

medi Clima Fresh 
Integrovaná funkce Clima Fresh má antibakteriální 
účinky a spolehlivě zabraňuje vzniku zápachu. 
Zabraňuje vniknutí bakterií do úpletu a udržuje ho v 
hygienickém stavu.

>  Výsledek: snižuje se riziko infekcí 
(např. způsobených mikroorganismy).

Clima Fresh

medi Clima Comfort 
Propracovaný úplet zajišťuje vyvážené mikroklima 
pokožky. Vlhkost se spolehlivě a rychle odvádí z 
vnitřního povrchu a odpařuje se na vnějším. Aktivní 
prodyšná konstrukce materiálu přitom zaručuje 
přívod nezbytného kyslíku. 

>   Výsledek: pacienti se nezapotí a nošení pomůcek je
jim pohodlné – dokonce i v létě.

Clima Comfort
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medi compression 
Značka medi compression označuje vybrané 
technicky vyspělé výrobky společnosti medi pro 
oblasti zdravotnictví, životního stylu a sportu. 
Společnost medi staví na šesti desetiletích tradice ve 
výzkumu a vývoji kompresivních výrobků – 
vyráběných v Německu. Technologie výroby 
zaručuje přesně dávkovanou kompresi těla – s 
prokazatelně pozitivními účinky na zdraví, 
výkonnost a celkový zdravotní stav. 

medi Airtex+ 
Elastická distanční látka kombinuje léčebnou 
kompresi a vlastnosti textilie označované jako 
ADAPTIVE a PURE.

ADAPTIVE
Adaptivní termoregulace je založena na inovativním 
polymeru, jehož vlastnosti se mění v závislosti na 
teplotě: při nižších teplotách polymer váže ve své 
struktuře vlhkost, a tělo tak udržuje sušší. Při vyšších 
teplotách uloženou vlhkost uvolňuje, a tím ochlazuje 
textilii i pokožku.

PURE
Antibakteriální účinek PURE zaručuje optimální 
hygienické podmínky do hloubky materiálu – i po 
dlouhodobém užívání.

>  Kombinace léčebné komprese a funkčního 
materiálu zaručuje lepší komfort nošení.

Airtex Material
Inovativní, prodyšný, lehký a kompresivní materiál 
pro pohodlnou aktivaci propriocepce. Optimalizuje 
odvod vlhkosti a zajišťuje nejvyšší komfort i v 
horkém podnebí.

Airtex Material
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Lumbamed® 
plus
Bederní pás s masážní pelotou

Indikace
•  bolest v dolní části zad (lumbago) 

způsobená postižením meziobratlových 
kloubů

• posturální svalová dysbalance v oblasti 
bederní páteře

• poruchy vazů
• postdiscektomický syndrom
• mírné rozvolnění kloubů v oblasti bederní 

páteře, např. osteochondróza a spondylóza
• podráždění sakroiliakálního skloubení
• symfysiolýza

Mechanismus účinku
• mírně omezuje lordózu a anterotaci pánve
• pelota Vario-Flex stabilizuje sakroiliakální 

skloubení a odlehčuje lumbosakrální 
přechod

• masáž bederního svalstva zlepšuje oběh
• stimulace metabolismu a zmírnění napětí a 

bolesti svalů díky pelotě Vario-Flex a 
kompresivnímu úpletu

Comfort Zone

Clima Comfort

Clima Fresh

stříbrná

světlá

černá

Větrací otvory v pelotě 
Vario-Flex tento účinek 
podporují prevencí 
akumulace tělesného 
tepla a pocení

Anatomicky pletená 
podpora zaručuje, že pás 
dokonale padne, aniž by 
tlačil – především poblíž 
anatomicky tvarovaného 
zapínání

Snadné nasazení díky 
integrovaným úchytům 
pro ruce

Přednosti výrobku

obvod pasu – 
muži (cm)

66 – 76 76 – 88 88 – 101 101 – 115 115 – 130

velikost I II III IV V

číslo artiklu    K.210.∆11    K.210.∆12    K.210.∆13    K.210.∆14    K.210.∆15

∆ = nahraďte číslem pro barvu: 2 = stříbrná, 5 = černá 

obvod boků – ženy (cm) 76 – 86 86 – 98 98 – 111 111 – 125 125 – 140

velikost I II III IV V

číslo artiklu   K.210.∆21   K.210.∆22   K.210.∆23   K.210.∆24   K.210.∆25

∆ = nahraďte číslem pro barvu: 2 = stříbrná, 8 = světlá 

ženy

muži

Kód VZP:   04 - 0078944
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číslo artiklu K210009

   Lumbamed® plus
Termální pelota
Zklidňující teplo pro záda – ideální doplněk 
pásu Lumbamed plus

Indikace a použití termální peloty 
Lumbamed plus Thermo: 
• chronická bolest svalů nebo kloubů
• úleva svalového napětí, nespecifi cká bolest 

v dolní části zad, bolest v oblasti zad v 
souvislosti s menstruací a nezánětlivé 
stádium revmatoidní artritidy

• doporučení: před použitím se nejprve 
zeptejte svého lékaře, zda nejsou nějaké 
důvody, proč termální pelotu Lumbamed 
plus nepoužívat.

Důležité informace v kostce:
• tepelná pelota se aktivuje prohýbáním 

malého kovového disku, který je uvnitř
• zahřeje se na 50–55 °C za méně než 30 

sekund
• snadné upevnění do pásu suchým zipem
• příjemné teplo v oblasti bederní páteře
• snadné opakované použití – stačí tepelnou 

pelotu vyvařit v horké vodě (potom nechat 
vychladnout)

Aktivuje se 
prohýbáním 
kovového disku
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Lumbamed® 
basic
Bederní pás

Indikace
• bolest v dolní části zad (lumbago) 

způsobená postižením meziobratlových 
kloubů

• posturální svalová dysbalance v oblasti 
bederní páteře

• poruchy vazů
• postdiscektomický syndrom
• mírné rozvolnění kloubů v oblasti bederní 

páteře, např. osteochondróza a spondylóza
• podráždění sakroiliakálního skloubení

Mechanismus účinku
• mírně omezuje lordózu a anterotaci pánve
• výrazná úleva pro bederní páteř a podpora 

zádových svalů
• čtyři integrované anatomicky tvarované 

(úhel 350°) pružné dlahy na zádech lze 
ručně nastavit tak, aby se dokonale 
přizpůsobily anatomickým tvarům 
lumbosakrální oblasti

• proprioceptivní kompresivní účinek, který 
vzniká působením výztuží, stimuluje 
metabolismus, snižuje svalové napětí a 
zmírňuje bolest

Comfort Zone

Clima Comfort

Clima Fresh

stříbrná

světlá

Anatomicky pletená 
podpora zaručuje, že pás 
dokonale padne, aniž by 
tlačil – především poblíž 
anatomicky tvarovaného 
zapínání

Snadné nasazení díky 
integrovaným úchytům 
pro ruce

Přednosti výrobku

obvod pasu – muži (cm) 66 – 76 76 – 88 88 – 101 101 – 115 115 – 130

velikost I II III IV V

číslo artiklu    K.200.211    K.200.212    K.200.213    K.200.214    K.200.215

pánská verze k dispozici pouze stříbrná

obvod boků – ženy (cm) 76 – 86 86 – 98 98 – 111 111 – 125 125 – 140

velikost I II III IV V

číslo artiklu   K.200.∆21   K.200.∆22   K.200.∆23   K.200.∆24   K.200.∆25

∆ = nahraďte číslem pro barvu: 2 = stříbrná, 8 = světlá (pouze dámská verze Lumbamed basic)

ženy

muži

Kód VZP:   04 - 0063875
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Lumbamed® 
active
Bederní bandáž

Indikace
• bolest v dolní části zad způsobená tuhostí 

svalů a svalovou nedostatečností
• podráždění meziobratlových chrupavčitých 

spojení
• poruchy vazů
• mírné rozvolnění kloubů v oblasti bederní 

páteře, např. osteochondróza a spondylóza
• postdiscektomický syndrom
• podráždění sakroiliakálního skloubení

Mechanismus účinku
• mírné omezení lordózy a anterotace pánve
• 4 dorzálně integrované tvarovatelné 

výztuhy stabilizují lumbosakrální oblast
• proprioceptivní komprese stimuluje 

metabolismus, snižuje svalové napětí a 
zmírňuje bolest

bílá

černá

Prodyšná tkanina

Snadné zapínání díky 
integrovaným úchytům 
pro ruce

Přednosti výrobku

obvod pasu (cm) 70 – 82 82 – 95 95 – 108 108 – 121 121 – 134

velikost I II III IV V

číslo artiklu  K.230.∆01  K.230.∆02  K.230.∆03  K.230.∆04  K.230.∆05

∆ = nahraďte číslem pro barvu: 5 = černá, 7 = bílá 

Kód VZP:   04 - 0063874
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Lumbamed® 
facet
Podpůrná bederní ortéza

Indikace
• osteoartritida meziobratlových kloubů
• protruze / prolaps meziobratlové ploténky
• silná bolest v bederní oblasti ischialgie
• lumbago
• lumbago s přesahem na sakroiliakální 

skloubení
• chronická bolest v lumbosakrální oblasti
• spondylóza bez posunu obratlů
• spondylolistéza
• svalová dysbalance
• segmentální nestabilita
• stenóza bederního páteřního kanálu

Mechanismus účinku
• cílená úleva pro meziobratlové klouby 

účinným omezením lordózy
-  přesná regulace intraabdominálního tlaku  
 prostřednictvím dvojitého tříbodového  
 systému popruhů
-  drží pánev ve vzpřímené poloze

• stabilizuje oblast bederní páteře a 
lumbosakrální přechod

Comfort Zone

Clima Comfort

Clima Fresh

Precizní dvojitý 
tříbodový systém 
popruhů 
umožňuje individuální a 
plynulé zvyšování tlaku 
po obvodu břicha

Pletenina a polohovač 
popruhů 
(zejména u dolního 
popruhu) zcela 
obemknou pánev a 
sakroiliakální skloubení 
(zejména u potíží se 
sakroiliakálním 
skloubením) 

Přednosti výrobku

stříbrná

obvod pasu (cm) 66 – 76 76 – 88 88 – 101 101 – 115 115 – 130 130 – 150

velikost 1 2 3 4 5 6

číslo artiklu K.270.201 K.270.202 K.270.203 K.270.204 K.270.205 K.270.206

obvod boků (cm) 76 – 86 86 – 98 98 – 111 111 – 125 125 – 140 140 – 155

velikost 1 2 3 4 5 6

číslo artiklu K.270.201 K.270.202 K.270.203 K.270.204 K.270.205 K.270.206

ženy

muži
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Lumbamed® 
stabil
 Bederní pás s utahovacími popruhy a 
volitelnou lumbosakrální pelotou

Indikace
• lumbago
• degenerativní změny meziobratlových 

kloubů
• osteochondróza
• spondylartróza
• podráždění sakroiliakálních skloubení
• bolest v dolní části zad s ischias 

(degenerativního původu)
• spondylóza bez posunu obratle
• mírná spondylolýza, spondylolistéza
• protruze nebo prolaps meziobratlové 

ploténky

Mechanismus účinku
• 4 anatomicky předtvarované dlahy na 

zádech s možností ručního nastavení 
stabilizují oblast bederní páteře

• účinné utahovací popruhy podporují korekci 
polohy páteře individuálně seřiditelnou 
kompresí a podporou břišní dutiny

• úpony popruhů na zádech účinně zplošťují 
lordózu (eliminuje se tím účinek konfi gurace 
s centrálním popruhem na zádech, která 
lordózu prohlubuje)

• volitelná lumbosakrální pelota masáží 
aktivuje zádové svaly

obvod pasu (cm) 70 – 82 82 – 95 95 – 108 108 – 121 121 – 134 134 – 149

velikost I II III IV V VI

číslo artiklu    K.240.5□1    K.240.5□2    K.240.5□3    K.240.5□4    K.240.5□5    K.240.5□6

□ = 0 = bez peloty 26 cm; 1 = bez peloty 32 cm; 2 = s pelotou 26 cm; 3 = s pelotou 32 cm

černá

Snadné zapínání díky 
integrovaným úchytům 
pro ruce

Výběr ze dvou délek 
zádové části, 26 a 32 cm, 
zajišťuje optimální péči 
pro různé tělesné 
velikosti

Přednosti výrobku
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Lumbamed® 
disc
Bederní pás s nastavitelným stabilizačním 
systémem

Indikace
• lumbago
• degenerativní změny meziobratlových 

kloubů
• osteochondróza
• spondylartróza
• podráždění sakroiliakálních skloubení
• bolest v dolní části zad s ischias 

(degenerativního původu)
• spondylóza bez posunu obratle
• mírná spondylolýza, spondylolistéza
• protruze / prolaps meziobratlové ploténky

Mechanismus účinku
• odlehčuje tlak na postižené páteřní 

segmenty snížením svalového napětí
• zplošťuje bederní lordózu (přemostění 

bederní lordózy)
• podporuje břišní oblast (aktivuje břišní 

svaly)
• snižuje anterotaci pánve
• díky modulární konstrukci (zádová pelota a 

výměnné stabilizační výztuhy se dvěma 
různými stupni tuhosti) lze stabilitu 
podpory upravovat / snižovat podle postupu 
rekonvalescence. Nezbytná aktivace 
svalstva trupu zabraňuje ztrátě svalové 
hmoty 

Comfort Zone

Clima Comfort

Clima Fresh

obvod pasu – 
muži (cm)

66 – 76 76 – 88 88 – 101 101 – 115 115 – 130 130 – 146

velikost I II III IV V VI

číslo artiklu     K.220.211     K.220.212     K.220.213     K.220.214     K.220.215     K.220.216

obvod boků – 
ženy (cm)

76 – 86 86 – 98 98 – 111 111 – 125 125 – 140

velikost I II III IV V

číslo artiklu    K.220.221    K.220.222    K.220.223    K.220.224    K.220.225

ženy

muži

stříbrná

Anatomicky pletená 
podpora zaručuje, že pás 
dokonale padne, aniž by 
tlačil – především poblíž 
anatomicky tvarovaného 
zapínání

Snadné nasazení díky 
integrovaným úchytům 
pro ruce

Přednosti výrobku

Kód VZP:   04 - 0093658
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stříbrná

Zádová ortéza je 
tvarovatelná za studena

Přednosti výrobku

Spinomed® II
Zádová ortéza k extenzi obratlů při 
osteoporóze a k posílení svalů tělesného 
jádra

Indikace
•  osteoporotický kolaps kostí v oblasti hrudní 

a bederní páteře
• juvenilní Scheuermannova nemoc
• hyperkyfóza s chronickou bolestí zad

Mechanismus účinku
• systém popruhů a opěry zad aktivuje 

spuštěním biologické zpětné vazby 
(biofeedbacku)

• redukce kyfózy v důsledku osteoporózy
• zvýšení mobility posílením svalů
• snížení bolesti

Poznámka 
Produkt je určen k použití výhradně po 
odborném individuálním nasazení a 
nastavení.

délka zad cm až 43 44 – 49 50 – 55 56 – 61

velikost XS S M L

číslo artiklu 5.669.011 5.669.012 5.669.013 5.669.014

Studie

Účinek zádové ortézy 
Spinomed potvrdily 
randomizované studie. 
Kopie jsou k dispozici na 
vyžádání (číslo artiklu 
99E22) 

Michael Pfeifer, MD
Bettina Begerow, PhD
Helmut W. Minne, MD

Zugehörigkeit:

Vom Institut für Klinische Osteologie
„Gustav Pommer“ und der Klinik 
„Der Fürstenhof“, Bad Pyrmont.

Interessenkonflikte:

Die Studie wurde zum Teil von der
Firma Medi-Bayreuth unterstützt, die
Orthesen und finanzielle Mittel zur
Verfügung stellte (Medi-Bayreuth
hatte keinen Einfluss auf die Ent-
scheidung, ob das Manuskript ver-
öffentlicht werden sollte).

Die Studie wurde auf dem Treffen 
der International Osteoporosis
Foundation, Lissabon, Portugal, 
und auf dem 24. Jahrestreffen der
American Society for Bone and
Mineral Research, San Antonio, Texas,
USA (2002), in Form eines Vortrags
teilweise präsentiert.

Korrespondenz:

Adresse für Korrespondenz und
Anforderung von Sonderdrucken:
Michael Pfeifer, MD, Institut für
Klinische Osteologie, Am Hylligen
Born 7, D-31812 Bad Pyrmont.

0894-9115/04/8303-0177/0
American Journal of Physical
Medicine & Rehabilitation
Copyright © 2004 Lippincott Williams
& Wilkins

DOI: 10.1097/01.PHM.0000113403.16617.93

Die Wirkungen einer neu entwickel-

ten Rückenorthese auf Körper-

haltung, Rumpfmuskelkraft und

Lebensqualität bei Frauen mit 

postmenopausaler Osteoporose

Eine randomisierte Studie

ABSTRACT

Pfeifer M., Begerow B., Minne H. W.: Die Wirkungen einer neu ent-
wickelten Rückenorthese auf Körperhaltung, Rumpfmuskelkraft und
Lebensqualität bei Frauen mit postmenopausaler Osteoporose: eine
randomisierte Studie. Am J Phys Med Rehabil 2004; 83: 177–186.

Ziel:  Ein Viertel aller über 50-jährigen Frauen aus der Bevölkerung leidet
unter mindestens einer Wirbelkörperfraktur bei Osteoporose. Bisher
beruht die orthetische Versorgung dieser Wirbelkörperfrakturen aus-
schließlich auf der subjektiven Erfahrung des behandelnden Arztes, da
objektive Daten aus kontrollierten klinischen Studien nicht zur Verfügung
stehen. Das Ziel dieser Studie war, die Wirksamkeit einer neu entwickelten
Rückenorthese bei Patienten mit Wirbelkörperfrakturen bei Osteoporose
nachzuweisen.
Design:  Wir führten eine Studie mit den Zielkriterien Rumpfmuskelkraft,
thorakaler Kyphosewinkel, Körpergröße und Körperschwankung sowie
Parameter der Lebensqualität, wie Schmerzen, Wohlbefinden und Limi-
tationen im Alltag, durch.
Ergebnisse: Das Tragen der Rückenorthese über einen Zeitraum von 
6 Monaten führte zu einer Zunahme der Rückenmuskelkraft um 73 %, einer
Zunahme der Bauchmuskelkraft um 58 %, einer Abnahme des Kyphose-
winkels um 11 %, einer Abnahme der Körperschwankung um 25 %, einer
Zunahme der Vitalkapazität um 7 % , einer Abnahme des durchschnitt-
lichen Schmerzes um 38 %, einer Zunahme im Wohlbefinden um 15 % und
einer Abnahme der Limitationen im Alltag um 27 %. Die Verträglichkeit der
Orthese war gut: es wurden keine Nebenwirkungen beobachtet, und die
„Drop-out”-Rate betrug nur 3 %.

März 2004 Wirkungen einer Rückenorthese bei Osteoporose 177

Forschungsarbeit

Osteoporose



20 • Záda • ortopedické pomůcky

Spinomed® 
Zádová ortéza k extenzi obratlů při 
osteoporóze a k posílení svalů tělesného 
jádra

Indikace
• osteoporotický kolaps kostí v oblasti hrudní 

a bederní páteře
• juvenilní Scheuermannova nemoc
• hyperkyfóza s chronickou bolestí zad

Mechanismus účinku
• systém popruhů a opěry zad aktivuje 

spuštěním biologické zpětné vazby 
(biofeedbacku)

• redukce kyfózy v důsledku osteoporózy
• zvýšení mobility posílením svalů
• snížení bolesti

Poznámka 
Produkt je určen k použití výhradně po 
odborném individuálním nasazení a 
nastavení.

Ergonomicky tvarované 
ramenní popruhy 
usnadňují nasazení a 
zvyšují komfort nošení

Měkký materiál s 
perforacemi zvyšuje 
cirkulaci vzduchu a 
pohodlně se nosí

Nově uspořádané 
provlékání popruhů 
zabraňuje překroucení

délka zad cm až 43 44 – 49 50 – 55 56 – 61 62 – 67

velikost XS S M L XL

číslo artiklu 5.669.051 5.669.052 5.669.053 5.669.054 5.669.055

šedá

Přednosti výrobku

Studie

Účinek zádové ortézy 
Spinomed potvrdily 
randomizované studie. 
Kopie jsou k dispozici na 
vyžádání (číslo artiklu 
99E22) 

Autoren:

Michael Pfeifer, MD
Bettina Begerow, PhD
Helmut W. Minne, MD

Zugehörigkeit:

Vom Institut für Klinische Osteologie
„Gustav Pommer“ und der Klinik 
„Der Fürstenhof“, Bad Pyrmont.

Interessenkonflikte:

Die Studie wurde zum Teil von der
Firma Medi-Bayreuth unterstützt, die
Orthesen und finanzielle Mittel zur
Verfügung stellte (Medi-Bayreuth
hatte keinen Einfluss auf die Ent-
scheidung, ob das Manuskript ver-
öffentlicht werden sollte).

Die Studie wurde auf dem Treffen 
der International Osteoporosis
Foundation, Lissabon, Portugal, 
und auf dem 24. Jahrestreffen der
American Society for Bone and
Mineral Research, San Antonio, Texas,
USA (2002), in Form eines Vortrags
teilweise präsentiert.

Korrespondenz:

Adresse für Korrespondenz und
Anforderung von Sonderdrucken:
Michael Pfeifer, MD, Institut für
Klinische Osteologie, Am Hylligen
Born 7, D-31812 Bad Pyrmont.

0894-9115/04/8303-0177/0
American Journal of Physical
Medicine & Rehabilitation
Copyright © 2004 Lippincott Williams
& Wilkins

DOI: 10.1097/01.PHM.0000113403.16617.93

Die Wirkungen einer neu entwickel-

ten Rückenorthese auf Körper-

haltung, Rumpfmuskelkraft und

Lebensqualität bei Frauen mit 

postmenopausaler Osteoporose

Eine randomisierte Studie

ABSTRACT

Pfeifer M., Begerow B., Minne H. W.: Die Wirkungen einer neu ent-
wickelten Rückenorthese auf Körperhaltung, Rumpfmuskelkraft und
Lebensqualität bei Frauen mit postmenopausaler Osteoporose: eine
randomisierte Studie. Am J Phys Med Rehabil 2004; 83: 177–186.

Ziel:  Ein Viertel aller über 50-jährigen Frauen aus der Bevölkerung leidet
unter mindestens einer Wirbelkörperfraktur bei Osteoporose. Bisher
beruht die orthetische Versorgung dieser Wirbelkörperfrakturen aus-
schließlich auf der subjektiven Erfahrung des behandelnden Arztes, da
objektive Daten aus kontrollierten klinischen Studien nicht zur Verfügung
stehen. Das Ziel dieser Studie war, die Wirksamkeit einer neu entwickelten
Rückenorthese bei Patienten mit Wirbelkörperfrakturen bei Osteoporose
nachzuweisen.
Design:  Wir führten eine Studie mit den Zielkriterien Rumpfmuskelkraft,
thorakaler Kyphosewinkel, Körpergröße und Körperschwankung sowie
Parameter der Lebensqualität, wie Schmerzen, Wohlbefinden und Limi-
tationen im Alltag, durch.
Ergebnisse: Das Tragen der Rückenorthese über einen Zeitraum von 
6 Monaten führte zu einer Zunahme der Rückenmuskelkraft um 73 %, einer
Zunahme der Bauchmuskelkraft um 58 %, einer Abnahme des Kyphose-
winkels um 11 %, einer Abnahme der Körperschwankung um 25 %, einer
Zunahme der Vitalkapazität um 7 % , einer Abnahme des durchschnitt-
lichen Schmerzes um 38 %, einer Zunahme im Wohlbefinden um 15 % und
einer Abnahme der Limitationen im Alltag um 27 %. Die Verträglichkeit der
Orthese war gut: es wurden keine Nebenwirkungen beobachtet, und die
„Drop-out”-Rate betrug nur 3 %.
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Spinomed® 
active 
Zádová ortéza k extenzi obratlů při 
osteoporóze a k posílení svalů tělesného 
jádra

Indikace
•  osteoporotický kolaps kostí v oblasti hrudní 

a bederní páteře
• juvenilní Scheuermannova nemoc
• hyperkyfóza s chronickou bolestí zad

Mechanismus účinku
• integrované elastické pánevní a ramenní 

popruhy vytváří biologickou zpětnou vazbu, 
která aktivuje svaly trupu pacienta

• pomáhá narovnat hrudní páteř a omezit 
kyfózu

• dlouhodobé používání posiluje svalstvo a 
zvyšuje mobilitu pacienta

• pomáhá zmírnit tlak a snížit bolestivost
• nebrání hrudnímu ani břišnímu dýchání

Poznámka 
Produkt je určen k použití výhradně po 
odborném individuálním nasazení a 
nastavení.

Ortézu není pod 
oblečením téměř vidět

Hliníková opěra zad je 
tvárná a lze ji snadno 
přizpůsobit potřebám 
konkrétního pacienta

Různé varianty podle 
individuálních potřeb 
pacientů (s košíčky, bez 
košíčků, s háčky (klín), 
suchým zipem (klín), 
barevné varianty)

šampaňské 

černá

Přednosti výrobku

Použijte prosím náš list pro měření velikosti, číslo artiklu 99879, abychom stanovili správnou velikost.

Studie

Účinek zádové ortézy 
Spinomed potvrdily 
randomizované studie. 
Kopie jsou k dispozici na 
vyžádání (číslo artiklu 
99E22) 

Autoren:

Michael Pfeifer, MD
Bettina Begerow, PhD
Helmut W. Minne, MD

Zugehörigkeit:

Vom Institut für Klinische Osteologie
„Gustav Pommer“ und der Klinik 
„Der Fürstenhof“, Bad Pyrmont.

Interessenkonflikte:

Die Studie wurde zum Teil von der
Firma Medi-Bayreuth unterstützt, die
Orthesen und finanzielle Mittel zur
Verfügung stellte (Medi-Bayreuth
hatte keinen Einfluss auf die Ent-
scheidung, ob das Manuskript ver-
öffentlicht werden sollte).

Die Studie wurde auf dem Treffen 
der International Osteoporosis
Foundation, Lissabon, Portugal, 
und auf dem 24. Jahrestreffen der
American Society for Bone and
Mineral Research, San Antonio, Texas,
USA (2002), in Form eines Vortrags
teilweise präsentiert.

Korrespondenz:

Adresse für Korrespondenz und
Anforderung von Sonderdrucken:
Michael Pfeifer, MD, Institut für
Klinische Osteologie, Am Hylligen
Born 7, D-31812 Bad Pyrmont.

0894-9115/04/8303-0177/0
American Journal of Physical
Medicine & Rehabilitation
Copyright © 2004 Lippincott Williams
& Wilkins

DOI: 10.1097/01.PHM.0000113403.16617.93

Die Wirkungen einer neu entwickel-

ten Rückenorthese auf Körper-

haltung, Rumpfmuskelkraft und

Lebensqualität bei Frauen mit 

postmenopausaler Osteoporose

Eine randomisierte Studie

ABSTRACT

Pfeifer M., Begerow B., Minne H. W.: Die Wirkungen einer neu ent-
wickelten Rückenorthese auf Körperhaltung, Rumpfmuskelkraft und
Lebensqualität bei Frauen mit postmenopausaler Osteoporose: eine
randomisierte Studie. Am J Phys Med Rehabil 2004; 83: 177–186.

Ziel:  Ein Viertel aller über 50-jährigen Frauen aus der Bevölkerung leidet
unter mindestens einer Wirbelkörperfraktur bei Osteoporose. Bisher
beruht die orthetische Versorgung dieser Wirbelkörperfrakturen aus-
schließlich auf der subjektiven Erfahrung des behandelnden Arztes, da
objektive Daten aus kontrollierten klinischen Studien nicht zur Verfügung
stehen. Das Ziel dieser Studie war, die Wirksamkeit einer neu entwickelten
Rückenorthese bei Patienten mit Wirbelkörperfrakturen bei Osteoporose
nachzuweisen.
Design:  Wir führten eine Studie mit den Zielkriterien Rumpfmuskelkraft,
thorakaler Kyphosewinkel, Körpergröße und Körperschwankung sowie
Parameter der Lebensqualität, wie Schmerzen, Wohlbefinden und Limi-
tationen im Alltag, durch.
Ergebnisse: Das Tragen der Rückenorthese über einen Zeitraum von 
6 Monaten führte zu einer Zunahme der Rückenmuskelkraft um 73 %, einer
Zunahme der Bauchmuskelkraft um 58 %, einer Abnahme des Kyphose-
winkels um 11 %, einer Abnahme der Körperschwankung um 25 %, einer
Zunahme der Vitalkapazität um 7 % , einer Abnahme des durchschnitt-
lichen Schmerzes um 38 %, einer Zunahme im Wohlbefinden um 15 % und
einer Abnahme der Limitationen im Alltag um 27 %. Die Verträglichkeit der
Orthese war gut: es wurden keine Nebenwirkungen beobachtet, und die
„Drop-out”-Rate betrug nur 3 %.
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Použijte prosím náš list pro měření velikosti, číslo artiklu 99879, abychom stanovili správnou velikost.

Spinomed® 
active men 
Zádová ortéza k extenzi obratlů při 
osteoporóze a k posílení svalů tělesného 
jádra

Indikace
•  osteoporotický kolaps kostí v oblasti hrudní 

a bederní páteře
• juvenilní Scheuermannova nemoc
• hyperkyfóza s chronickou bolestí zad

Mechanismus účinku
•  integrované elastické pánevní a ramenní 

popruhy vytváří biologickou zpětnou vazbu, 
která aktivuje svaly trupu pacienta

• pomáhá narovnat hrudní páteř a omezit 
kyfózu

• dlouhodobé používání posiluje svalstvo a 
zvyšuje mobilitu pacienta

• pomáhá zmírnit tlak a snížit bolestivost
• nebrání hrudnímu ani břišnímu dýchání

Poznámka 
Produkt je určen k použití výhradně po 
odborném individuálním nasazení a 
nastavení.

Ortézu není pod 
oblečením téměř vidět

Hliníková opěra zad je 
tvárná a lze ji snadno 
přizpůsobit potřebám 
konkrétního pacienta

Přednosti výrobku

šedá

Studie

Účinek zádové ortézy 
Spinomed potvrdily 
randomizované studie. 
Kopie jsou k dispozici na 
vyžádání (číslo artiklu 
99E22) 

Autoren:

Michael Pfeifer, MD
Bettina Begerow, PhD
Helmut W. Minne, MD

Zugehörigkeit:

Vom Institut für Klinische Osteologie
„Gustav Pommer“ und der Klinik 
„Der Fürstenhof“, Bad Pyrmont.

Interessenkonflikte:

Die Studie wurde zum Teil von der
Firma Medi-Bayreuth unterstützt, die
Orthesen und finanzielle Mittel zur
Verfügung stellte (Medi-Bayreuth
hatte keinen Einfluss auf die Ent-
scheidung, ob das Manuskript ver-
öffentlicht werden sollte).

Die Studie wurde auf dem Treffen 
der International Osteoporosis
Foundation, Lissabon, Portugal, 
und auf dem 24. Jahrestreffen der
American Society for Bone and
Mineral Research, San Antonio, Texas,
USA (2002), in Form eines Vortrags
teilweise präsentiert.

Korrespondenz:

Adresse für Korrespondenz und
Anforderung von Sonderdrucken:
Michael Pfeifer, MD, Institut für
Klinische Osteologie, Am Hylligen
Born 7, D-31812 Bad Pyrmont.

0894-9115/04/8303-0177/0
American Journal of Physical
Medicine & Rehabilitation
Copyright © 2004 Lippincott Williams
& Wilkins

DOI: 10.1097/01.PHM.0000113403.16617.93

Die Wirkungen einer neu entwickel-

ten Rückenorthese auf Körper-

haltung, Rumpfmuskelkraft und

Lebensqualität bei Frauen mit 

postmenopausaler Osteoporose

Eine randomisierte Studie

ABSTRACT

Pfeifer M., Begerow B., Minne H. W.: Die Wirkungen einer neu ent-
wickelten Rückenorthese auf Körperhaltung, Rumpfmuskelkraft und
Lebensqualität bei Frauen mit postmenopausaler Osteoporose: eine
randomisierte Studie. Am J Phys Med Rehabil 2004; 83: 177–186.

Ziel:  Ein Viertel aller über 50-jährigen Frauen aus der Bevölkerung leidet
unter mindestens einer Wirbelkörperfraktur bei Osteoporose. Bisher
beruht die orthetische Versorgung dieser Wirbelkörperfrakturen aus-
schließlich auf der subjektiven Erfahrung des behandelnden Arztes, da
objektive Daten aus kontrollierten klinischen Studien nicht zur Verfügung
stehen. Das Ziel dieser Studie war, die Wirksamkeit einer neu entwickelten
Rückenorthese bei Patienten mit Wirbelkörperfrakturen bei Osteoporose
nachzuweisen.
Design:  Wir führten eine Studie mit den Zielkriterien Rumpfmuskelkraft,
thorakaler Kyphosewinkel, Körpergröße und Körperschwankung sowie
Parameter der Lebensqualität, wie Schmerzen, Wohlbefinden und Limi-
tationen im Alltag, durch.
Ergebnisse: Das Tragen der Rückenorthese über einen Zeitraum von 
6 Monaten führte zu einer Zunahme der Rückenmuskelkraft um 73 %, einer
Zunahme der Bauchmuskelkraft um 58 %, einer Abnahme des Kyphose-
winkels um 11 %, einer Abnahme der Körperschwankung um 25 %, einer
Zunahme der Vitalkapazität um 7 % , einer Abnahme des durchschnitt-
lichen Schmerzes um 38 %, einer Zunahme im Wohlbefinden um 15 % und
einer Abnahme der Limitationen im Alltag um 27 %. Die Verträglichkeit der
Orthese war gut: es wurden keine Nebenwirkungen beobachtet, und die
„Drop-out”-Rate betrug nur 3 %.
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medi 3 C
Tříbodová hyperextenzní ortéza s 
ráčnovým zapínáním

Indikace
• stabilní kompresivní zlomeniny těl obratlů 

střední a dolní hrudní páteře a bederní 
páteře

• hyperkyfóza při Scheuermannově nemoci
• konzervativní léčba neoperovatelných 

zlomenin těl obratlů bederní a hrudní 
páteře

• dočasná pooperační ortopedická léčba

Mechanismus účinku
•  extenze páteře (thorakolumbální přechod)

Poznámka 
Produkt je určen k použití výhradně po 
odborném individuálním nasazení a 
nastavení.

Ráčnové zapínání – 
jednoduché a bezpečné 
používání

Nastavitelná sternální 
opěrka umožňuje 
dynamické přizpůsobení 
pohybům těla

Vysoký komfort díky 
materiálu šetrnému vůči 
tělu

Přednosti výrobku

stříbrná

standardní sternální lišta 27 cm délka trupu obvod pasu číslo artiklu

malá základní deska 45 – 53 cm 55 – 90 cm 5.6C0.001 

velká základní deska 45 – 53 cm 91 – 125 cm   5.6C0.002

krátká sternální lišta 20 (cm) délka trupu obvod pasu číslo artiklu

malá základní deska 37 – 45 cm 55 – 90 cm      5.6C7.001 

velká základní deska 37 – 45 cm 91 – 125 cm   5.6C7.002
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medi 4C fl ex
Hyperextenzní ortéza se zapínáním na 
přezku nebo na háčky

Indikace
• stabilní kompresivní zlomeniny obratlů 

dolní hrudní páteře a bederní páteře
• středně dlouhá imobilizace po operacích 

meziobratlových plotének
• osová stabilizace při osteoporotickém 

kolapsu kostí v oblasti hrudní a bederní 
páteře

• dočasná ortopedická léčba po otevřené 
operaci nestabilních zlomenin těl obratlů

• trvalá ortopedická léčba při 
neoperovatelných páteřních nádorech a 
metastázách

• pooperační ortopedická léčba po operaci 
nádorů a metastáz těl obratlů

• doléčování po operacích míšní dekomprese 
s vnitřní fi xací nebo bez ní

Mechanismus účinku
• hyperextenze páteře zajišťuje stabilizaci v 

předozadní rovině
• rotační stabilita je omezena 

subklavikulárními extenzními podložkami
• stabilní konstrukce rámu omezuje laterální 

fl exi

Poznámka 
Produkt je určen k použití výhradně po 
odborném individuálním nasazení a 
nastavení.

K dispozici se zapínáním 
na přezku nebo na háčky

Přednosti výrobku

stříbrná

Pro verzi se zapínáním na přezku

velikost S M L XL

číslo artiklu 5.5G1.□02 5.5G1.□03 5.5G1.□04 5.5G1.□05

□ = nahraďte číslem pro variantu: 0 = běžný trup, 1 = krátký trup

Pro verzi se zapínáním na háčky

velikost S M L XL

číslo artiklu 5.5G1.3□2 5.5G1.3□3 5.5G1.3□4 5.5G1.3□5

□ = nahraďte číslem pro variantu: 0 = běžný trup, 1 = krátký trup, 2 = ultrakrátký trup

velikost S M L XL

obvod boků (cm) 60 – 75 76 – 90 91 – 105 106 – 115

běžný trup 39 – 47 42 – 50 45 – 53 48 – 56

krátký trup 36 – 44 39 – 47 42 – 50 45 – 53

ultrakrátký trup 32 – 40 35 – 43 38 – 46 41 – 49
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medi 4C
Čtyřbodová hyperextenzní ortéza s 
ráčnovým zapínáním

Indikace
•  stabilní kompresivní zlomeniny obratlů 

dolní hrudní páteře a bederní páteře
• středně dlouhá imobilizace po operacích 

meziobratlových plotének
• osová stabilizace při osteoporotických 

kolapsech kostí v oblasti hrudní a bederní 
páteře

• dočasná ortopedická léčba po otevřené 
operaci nestabilních zlomenin těl obratlů

• trvalá ortopedická léčba při 
neoperovatelných páteřních nádorech a 
metastázách

• pooperační ortopedická léčba po operaci 
nádorů a metastáz těl obratlů

• doléčování po operacích míšní dekomprese 
s vnitřní fi xací nebo bez ní

Mechanismus účinku
• hyperextenze páteře zajišťuje stabilizaci v 

předozadní rovině
• rotační stabilita je omezena 

subklavikulárními extenzními podložkami
• stabilní konstrukce rámu omezuje laterální 

fl exi

Poznámka 
Produkt je určen k použití výhradně po 
odborném individuálním nasazení a 
nastavení.

Ráčnové zapínání – 
jednoduché a bezpečné 
používání

Výborně padne díky 
neomezeně variabilnímu 
nastavení ve třech 
rozměrech

bederní pás (cm) až 125 až 125

velikost I II

zádová pelota (cm)  22 28 

číslo artiklu       5.662.011 5.662.012

Přednosti výrobku

stříbrná



26 • Rameno / Loket  • ortopedické pomůcky



ortopedické pomůcky • Rameno / Loket  • 27

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Lit inim dip ero od eui eugue commy nibh 
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corem illam et...

Rameno / Loket
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Omomed® 

Bandáž ramene s omezením pohybu

Indikace
• proximální zlomeniny hlavice pažní kosti, 

jamky ramenního kloubu a lopatky, luxace 
akromioklavikulárního kloubu

• konzervativní léčba bolestivé osteoartritidy 
nebo akutního či chronického vykloubení 
ramene

• pooperační léčba po implantaci endoprotéz 
ramenního kloubu nebo po stabilizaci 
ramenního kloubu

• rekonstrukce úponů rotátorové manžety a 
refi xace napojení šlachy bicepsu (léze SLAP)

Mechanismus účinku
• omezení a prevence škodlivých pohybů díky 

nastavitelné, vyznačené limitaci zevní 
rotace, abdukce a antefl exe ramenního 
kloubu

• elastický úplet vyvíjí mírný lokální 
kompresivní účinek na povrchové měkké 
tkáně, který redukuje a zabraňuje otékání a 
snižuje svalové napětí

• koriguje posturální defi city ramene 
přesným vycentrováním hlavice pažní kosti 
v jamce ramenního kloubu a zmírněním 
bolesti ramene

Comfort Zone

Clima Comfort

Clima Fresh

obvod paže (cm) až 26 26 – 29 29 – 33 33 – 36 36 – 39

velikost 0 I II III IV

číslo artiklu K.30○.200 K.30○.201 K.30○.202 K.30○.203 K.30○.204

○ = nahraďte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

Systém pružných 
popruhů umožňuje 
individuální nastavení a 
variabilní omezení 
pohybu ramenního 
kloubu

Inteligentní uspořádání 
popruhů zaručuje 
pohodlné nošení a plnou 
funkci i v běžném 
oblečení

Přednosti výrobku

stříbrná

Kód VZP:   04 - 0063876
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medi SLK 90
Ortéza s 5° abdukcí, 0° zevní rotací

Indikace
• pooperační imobilizace po zadní stabilizaci 

ramene nebo nestabilitě ve více směrech
• konzervativní léčba po traumatické zadní 

luxaci ramene s reverzní Bankartovou lézí
• imobilizace při obousměrné přední a zadní 

nestabilitě ramene nebo po uvolnění 
předního pouzdra

• konzervativní léčba po zlomeninách 
velkého hrbolku kosti pažní 
(tuberculum majus)

• přenos širokého zádového svalu 
(m. latissimus dorsi)

Mechanismus účinku
•  umožňuje polohování ramene v úhlu 90° k 

frontální rovině, a tím uvádí zadní pouzdro 
do optimální pozice

délka předloktí (cm) až 34 35 – 39 více než 39

velikost S M L

číslo artiklu R.133.○02 R.133.○03 R.133.○04

○ = nahraďte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

90°

Pohodlné nošení
Pás snižuje tření v oblasti 
ramene a krku

Anatomicky tvarovaný 
polštář
Zaručeně bezpečná opora 
ramene v úhlu 90° k 
frontální rovině

Opěrka ruky poskytuje 
oporu ruce a umožňuje 
mírné procvičování 
předloktí

Jednoduché otevírání 
vaku na předloktí 
podporuje včasnou 
funkční následnou péči 
(např. fyzioterapii)

Přednosti výrobku

šedá

Kód VZP:   04 - 0140288
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medi Easy sling
Podpora vnitřní rotace

Indikace
• Imobilizace po těchto stavech:

- vykloubení ramene
- zlomenina hlavice pažní kosti
- zlomenina klíční kosti
- utržení akromioklavikulárního spojení
- kontuze ramene

• Pooperační léčba po těchto stavech:
- stabilizace ramene
- subakromiální dekomprese
- částečná resekce akromioklavikulárního  
 kloubu
- reparace rotátorové manžety
- stabilizace akromioklavikulárního kloubu
- osteosyntéza

• Anatomické a inverzní ramenní 
endoprotézy

Mechanismus účinku
• Znehybňuje ramenní kloub při vysoce 

variabilních stupních imobilizace
• Modulární design pro jednoduchou a 

pohodlnou manipulaci
- během dne: regulovaná mobilita
- v noci: úplná fi xace

Úplná fi xace přes noc s 
přídatným břišním 
popruhem

Varianta k odlehčení 
krčních svalů

Výška až 185 nad 185

ramenní pás (cm) 150 190

velikost S L

číslo artiklu R.030.G02 R.030.G04

Přednosti výrobku

šedá
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medi Armschlinge
Podpora vnitřní rotace 

Indikace
• pooperační imobilizace
• vykloubení ramene

Mechanismus účinku
•  úleva pro ramenní kloub, pažní kost a loket
• fi xací horní končetiny v poloze blízko u těla 

znehybňuje rameno 

velikost univerzální

číslo artiklu R.040.G09

Univerzální velikost
Rukáv lze přizpůsobit na 
libovolnou velikost – stačí 
jednoduše přeložit a 
připevnit jezdci se 
suchými zipy

Lze použít na pravé i levé 
straně

Přednosti výrobku

tmavě šedá

medi Kidz–
k dispozici též v 
dětské verzi

Kód VZP:   04 - 0140292
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medi Arm fi x
Podpora vnitřní rotace

Indikace
• konzervativní léčba po přední luxaci 

ramene či chronické subluxaci
• konzervativní a pooperační léčba těchto 

stavů:
- proximální zlomeniny hlavice pažní kosti
- zlomeniny lopatky
- luxace akromioklavikulárního kloubu

• impingement syndrom a artróza 
akromioklavikulárního kloubu

• konzervativní léčba bolestivé osteoartritidy

Kontraindikace
•  konzervativní a pooperační léčba zadní 

luxace ramene

Mechanismus účinku
•  téměř úplná imobilizace ramenního a 

loketního kloubu
• úleva od bolesti při konzervativní léčbě i po 

chirurgických zákrocích
• korekce nesprávné polohy s vystředěním 

hlavice pažní kosti v pouzdru ramenního 
kloubu

Pažní manžeta
Preformovaný pažní 
manžeta usnadňuje 
uchopení při zapínání 

Rukáv na předloktí
Rukáv na předloktí se 
snadno otevírá, což 
umožňuje pasivní a 
kyvadlové cvičení 

Jednoduché otevírání 
vaků na paži a předloktí 
podporuje včasné funkční 
pohybování (např. 
kyvadlové pohyby)

Přednosti výrobku

medi Arm fi x Mini medi Arm fi x medi Arm fi x medi Arm fi x Maxi

šířka břišního pásu (cm) 12 12 16 12

obvod břicha (cm) do 85 85 – 125 85 – 125 125 – 140

číslo artiklu R.050.619 R.050.719 R.050.419 R.050.519

šedá

Kód VZP:   04 - 0140291
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medi Humeral 
fracture brace
Ortéza pro zlomeninu pažní kosti

Indikace
• pooperační léčba subkapitální zlomeniny 

pažní kosti nebo zlomeniny těla pažní kosti
• konzervativní léčba zlomenin pažní kosti

Přednosti výrobku 

Rigidní výztuhy lze 
odstranit, aby ortéza 
dobře padla, nebo při 
rentgenovém vyšetření

Pažní popruhy jsou 
plně nastavitelné
Možnost změnit polohu 
pažních popruhů nebo je 
odstranit znamená 
flexibilitu při použití a 
nastavení komprese

Vrchní vrstva s plochým 
profilem chrání oblečení 
pacientů

Prodlužovací polstrování 
paže (prodlužuje rukáv o 
12 cm)
dodává se jako 
příslušenství, číslo 
artiklu RE90039

obvod paže (cm) 21 – 28 26 – 34 31 – 40

velikost S M L

číslo artiklu R.091.○12 R.091.○13 R.091.○14

○ = nahraďte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

černá
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medi 
Shoulder sling
Imobilizační ortéza ramenního kloubu 

Indikace
• kontuze a subluxace ramene
• vykloubení ramene
• léze rotátorové manžety
• stabilní subkapitální zlomeniny pažní kosti
• zlomeniny lopatky

Mechanismus účinku
• stabilní fi xace ramene a paže
• další stabilizace hrudním popruhem

Umožňuje bezproblémové kontroly rány

Možnost omezený cvičení v pozdějších fázích léčby 
díky snadnému sejmutí ramenního závěsu

Přednosti výrobku

velikost univerzální

číslo artiklu R.030.G19

šedá

Kód VZP:   04 - 0140293
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medi SAS® 
comfort
Ortéza s 15° abdukcí

Indikace:
• pooperační imobilizace při těchto stavech:

- ruptury rotátorové manžety
- zlomeniny hlavice pažní kosti
- implantace ramenních endoprotéz
- luxace akromioklavikulárního kloubu

Mechanismus účinku:
• laterální polohování pomocí anatomicky 

tvarovaného, přesně sedícího polštáře pro 
odlehčení ventrálního okraje a pouzdra

• abdukce v poloze 15° pomáhá zabránit 
adhezím v podpažní výchlipce kloubní 
dutiny (zmrzlé rameno)

• okamžitá pooperační aktivní a pasivní 
mobilizace ruky, zápěstí a loketního kloubu 
otevřením závěsu předloktí bez nutnosti 
sundat celou bandáž

• včasná funkční následná léčba umožňuje 
pooperační fyzioterapii

Opěrka ruky (s 
integrovaným míčkem 
na cvičení) pacientům 
umožňuje procvičovat 
předloktí a zápěstí
-  zlepšená cirkulace
-  zabraňuje ztuhnutí 
 zápěstí

Anatomicky tvarovaný 
polštář zaručuje 
pohodlnou oporu paže

Speciální uchycení 
popruhů v kroužku 
odklání zatížení směrem 
od zdravé oblasti ramene 
/ krku

délka předloktí (cm) až 34 více než 35 

velikost S L

číslo artiklu R.012.○12 R.012.○14

○ = nahraďte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

Přednosti výrobku

šedá
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medi SAS®15
Ortéza s 15° abdukcí

Indikace
• impingement syndrom – při akutním nebo 

chronickém zánětu a po otevřené nebo 
artroskopické dekompresi a akromioplastice

• rekonstrukce po rupturách rotátorové 
manžety

• konzervativní nebo pooperační léčba 
subakromiální burzitidy

• odlehčení ventrálního okraje a pouzdra po 
otevřené nebo artroskopické stabilizaci 
ramene

• konzervativní imobilizace při luxaci / 
vykloubení ramene

Mechanismus účinku
• laterální polohování pomocí anatomicky 

tvarovaného, přesně sedícího polštáře pro 
odlehčení ventrálního okraje a pouzdra

• abdukce v poloze 15° pomáhá zabránit 
adhezím v podpažní výchlipce kloubní 
dutiny (zmrzlé rameno)

• okamžitá pooperační aktivní a pasivní 
mobilizace ruky, zápěstí a loketního kloubu 
otevřením závěsu předloktí bez nutnosti 
sundat celou bandáž

• včasná funkční následná léčba umožňuje 
pooperační fyzioterapii

délka předloktí (cm) až 34 35 – 39 více než 39

velikost S M L

číslo artiklu R.011.002 R.011.003 R.011.004

Pohodlné nošení
Pás snižuje tření v oblasti 
ramene a krku

Opěrka ruky poskytuje 
oporu ruce a umožňuje 
mírné procvičování 
předloktí

K dispozici také jako 
verze s nepřerušeným 
popruhem – bez 
plastového kroužku 
(medi SAS 15 SB – číslo 
artiklu R010.402-4)

Jednoduché otevírání 
vaku na předloktí 
podporuje včasnou 
funkční následnou péči 
(např. fyzioterapii)

Pohodlné nošení díky 
nízké hmotnosti a froté 
polstrování

Lze nosit na pravé nebo 
levé straně, dobře padne

Přednosti výrobku

šedá

Kód VZP:   04 - 0140289
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medi SAS®45
Ortéza s 30° nebo 45° abdukcí

Indikace
• rekonstrukce po rupturách rotátorové 

manžety
• imobilizace po implantaci ramenních 

endoprotéz
• konzervativní nebo pooperační léčba 

subakromiální burzitidy
• částečné ruptury rotátorové manžety
• stav po akromioplastice
• odlehčení ventrálního okraje a pouzdra po 

otevřené nebo artroskopické stabilizaci 
ramene

• konzervativní imobilizace při luxaci ramene

Mechanismus účinku
• laterální polohování pomocí anatomicky 

tvarovaného, přesně sedícího polštáře pro 
odlehčení ventrálního okraje a pouzdra

• abdukce v poloze 30° nebo 45° pomáhá 
zabránit adhezím v podpažní výchlipce 
kloubní dutiny (zmrzlé rameno)

obvod břicha (cm) až 104 více než 105

velikost S L

číslo artiklu R.021.002 R.021.004

Pohodlné nošení
Pás snižuje tření v oblasti 
ramene a krku

Anatomicky tvarovaný 
polštář
Zaručeně bezpečná 
opora; neklouže dozadu

Opěrka ruky poskytuje 
oporu ruce a umožňuje 
mírné procvičování 
předloktí

Univerzální upínání 
umožňuje dlahu nosit 
nalevo i napravo

Přednosti výrobku

šedá

Kód VZP:   04 - 0140287
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medi SAS® multi 
Ortéza s 15° abdukcí

Indikace
Pooperační imobilizace při těchto stavech:
• ruptury rotátorové manžety
• zlomeniny hlavice pažní kosti
• implantace ramenních endoprotéz
• imobilizace po zadní luxaci ramene

Mechanismus účinku
• odlehčuje tlak na subakromiální prostor
• zajišťuje podporu oblastem ventrálního 

okraje a pouzdra
• zabraňuje adhezi processus axilaris prsní 

žlázy
Polstrovaný bederní 
pás
Bezpečná opora i vleže; 
neklouže dozadu 

Pohodlné nošení
Pás snižuje tření v oblasti 
ramene a krku 

Nastavitelná zevní 
rotace
Samostatný klín 
umožňuje polohování 
paže podle 
individuálních potřeb při 
bezpečné zevní rotaci 

délka předloktí (cm) až 34 více než 35

velikost S L

číslo artiklu R.022.○09 R.023.○09

○ = nahraďte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

Přednosti výrobku

šedá
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medi SAK
Ortéza s variabilní abdukcí (10° až 60°)

Indikace
• impingement syndrom – při akutním nebo 

chronickém zánětu a po otevřené nebo 
artroskopické dekompresi a akromioplastice

• rekonstrukce po rupturách rotátorové 
manžety

• implantace ramenních endoprotéz
• zmrzlé rameno po anestezii

Mechanismus účinku
• imobilizace ramenního kloubu s abdukcí 

10° až 60°
• dočasné odlehčení tlaku na subakromiální 

prostor
• volitelná beztížná mobilizace ramenního 

kloubu v horizontální rovině
• mobilizace k prevenci srůstů v 

subakromiálním, subkorakoidním a 
subdeltoidálním prostoru

• pažní klín prohlubuje zabezpečení 
ramenního kloubu

Pohodlné nošení
Pás snižuje tření v oblasti 
ramene a krku 

Pažní klín
Zaručeně bezpečná opora 
paže v abdukční poloze 

Opěrka ruky poskytuje 
oporu ruce a umožňuje 
mírné procvičování 
předloktí 

Velká kontaktní plocha 
zaručuje pocit bezpečí

Přednosti výrobku

velikost univerzální

číslo artiklu 5.830.401

šedá

Kód VZP:   04 - 0140290
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medi 
Elbow support
Pletená loketní bandáž

Indikace
•  otoky a kloubní výpotky
• revmatická a osteoartritická podráždění

Mechanismus účinku
• ulevuje podrážděnému kloubu a zlepšuje 

průtok krve do okolních měkkých tkání 
stálou kompresí a masáží při pohybu 
pacienta

5 cm

obvod (cm) 20 – 23 23 – 26 26 – 29 29 – 32 32 – 35

velikost I II III IV V

číslo artiklu 3.266.001 3.266.002 3.266.003 3.266.004 3.266.005

světlá

Vysoce elastická, anatomicky tvarovaná, pletená 
bandáž s elasticitou v obou směrech

Kompresivní účinek zlepšuje resorpci otoků a výpotků

Rychlé zmenšení otoku a úleva od bolesti v postižené 
oblasti

Přednosti výrobku

Kód VZP:   04 - 0140285
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Epicomed
Měkká loketní bandáž se silikonovými 
pelotami a utahovacím popruhem

Indikace
• laterální epikondylitida (tenisový loket) a 

mediální epikondylitida (golfový loket)
• vykloubení loketního kloubu
• kloubní výpotek a otok způsobené 

artritidou a osteoartritidou
• chronický pooperační a poúrazový zánět

Mechanismus účinku
•  masážní účinek kompresivní pleteniny a 

silikonové vložky podporuje hojení
• specifi cké oblasti tlaku k omezení bolesti a 

odlehčení tlaku u úponů šlach

5 cm
2 “

Comfort Zone

Clima Comfort

Clima Fresh

stříbrná

černá

světlá

obvod (cm)  17 – 20  20 – 23 23 – 26 26 – 29 29 – 32 32 – 35

velikost I II III IV V VI

číslo artiklu           K.400.∆01           K.400.∆02           K.400.∆03           K.400.∆04           K.400.∆05           K.400.∆06

∆ = nahraďte číslem pro barvu: 2 = stříbrná , 5 = černá, 8 = světlá

Díky inovativnímu 
úpletu horní okraj 
absolutně netlačí a 
dokonale padne na 
libovolnou dolní 
končetinu

Odnímatelný popruh 
slouží k individuálnímu 
nastavení tlaku

Přednosti výrobku

NOVÉ: 
Lépe padne

Kód VZP:   04 - 0078943
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medi 
Elbow strap
Epikondylární páska 

Indikace
• epikondylitida 

(např. tenisový nebo golfový loket) 

Mechanismus účinku
•  tlak pásky snižuje napětí šlach

velikost univerzální

číslo artiklu R.200.009

černá

 Vzduchová pelota

Nastavení tlaku podle individuálních potřeb

Vyrobeno z materiálu (bavlna / lycra) šetrného vůči 
pokožce

Přednosti výrobku

Kód VZP:   04 - 0140286
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medi Epibrace
Páska proti epikondylitidě

Indikace
•  epikondylitida (např. tenisový nebo golfový 

loket)

Mechanismus účinku
•  pelota vyvíjí tlak přímo na svalstvo 

předloktí. Tím se snižuje tlak na zanícené 
úpony svalů a šlach v lokti

Pohyblivá pelota plněná 
vzduchem zajišťuje 
rovnoměrný tlak na 
celou oblast a zabraňuje 
vzniku bodů s 
maximálním tlakem

Pacient díky měřítku 
odečítá přesný tlak. 
Kdykoli lze provést 
individuální úpravy 
pomocí volně 
stavitelného popruhu

Pohyblivou vzduchovou 
pelotu lze přemístit. 
Pásku tak lze použít 
mediálně i laterálně

Přednosti výrobku

velikost univerzální

číslo artiklu R.110.009

šedá

Kód VZP:   04 - 0093653
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medi Epico ROMs
Loketní mobilizační ortézy s imobilizací 
proximálního radioulnárního kloubu

Indikace
• konzervativní léčba loketní nestability 

samotné nebo v kombinaci s jiným 
zraněním

• ortopedická léčba mediálních nebo 
laterálních zlomenin epikondylu

• pooperační léčba po implantaci 
endoprotézy

• pooperační léčba po stabilizaci loketního 
kloubu

• funkční následná léčba stabilních zlomenin
• pasivní mobilizace po artrolýze lokte
• pooperační léčba instabilit loketních vazů

Mechanismus účinku
•  ortéza umožňuje a reguluje pohyb při 

individuální včasné funkční terapii
• pohyb kloubu je omezen na 0°–120°, což 

dává volnost pohybu přiměřenou rané fázi 
mobilizace; tím se zvyšuje pohyblivost 
kloubů a urychluje hojení

• v důsledku povoleného a skutečně fi xního 
rozsahu pohyblivosti se aktivuje svalová 
pumpa, čímž se zlepšuje odtok krve a lymfy

• fl exe / extenze omezená na rozmezí 
0°–120°, lze nastavit v krocích po 10°

Poznámka
Produkt je určen k použití výhradně po 
odborném nasazení a nastavení.

délka předloktí (cm) až 29 29 – 42

velikost S L

číslo artiklu R.032.○02 R.032.○04

○ = nahraďte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

Omezení na 0°–120° 
slouží k znehybnění 
loketního kloubu fi xací 
paže a předloktí

Plochý kloub quickset
Příjemné nošení, 
dokonce i pod oblečením. 
Kloub lze nastavit 
pouhým stisknutím 
tlačítka

Polstrování
Vyrobeno z inovativního 
pěnového materiálu, 
padne těsně a spolehlivě 
- zvlněný povrch mírně 
stlačuje svalové 
receptory, a tím 
stimuluje metabolismus 
a brání vzniku svalového 
napětí

Hliníkovou konstrukci lze 
přesně natvarovat a 
přizpůsobit tvaru každé 
paže

Délku opěrky ruky lze 
upravit – ortéza je 
bezpečně upnutá k paži

Přednosti výrobku

šedá/grafi t

medi Kidz – 
k dispozici též v 
dětské verzi

Kód VZP:   04 - 0140284
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medi ESS
Loketní polohovací systém pro operace 
ramene vsedě

Aplikace
• spolehlivá opora pro bezpečné a fl exibilní 

polohování horní končetiny pro chirurgické 
zákroky vsedě

• jednoduchá konstrukce umožňuje rychlé a 
bezpečné použití v celém průběhu operace

• dlouhodobé používání díky resterilizaci: 
materiál aquamid a popruhy lze sterilizovat 
a použít opakovaně, systém je proto 
efektivní a hospodárný

Poznámka
Produkt je určen k použití výhradně po 
odborném nasazení a nastavení.

medi ESS během operace 
v poloze vsedě

Nastavení velikosti:
Flexibilní skořepiny a 
systém popruhů 
umožňují přizpůsobení 
různým velikostem paže 

Dlouhodobé používání 
díky resterilizaci
Materiál aquamid a 
popruhy lze sterilizovat a 
použít opakovaně, systém 
je proto efektivní a 
hospodárný 

Perforace
Perforace v loketní oblasti 
umožňuje odtok 
proplachovací kapaliny 

Přednosti výrobku

velikost univerzální

číslo artiklu R.032.002

bílá
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xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Lit inim dip ero od eui eugue commy nibh 
etum zzriusto dolore magnim alit landit 
velesequis ad te molor iustin et lumsan 
henis dolenis sectet enim dolorpe rcilis. 

Lit inim dip ero od eui eugue commy nibh 
etum zzriusto dolore magnim alit landit 
velesequis ad te molor iustin et lumsan 
henis dolenis sectet enim dolorpe rcilis 
alisci eum elit dolobortio core con venit 
velenisl estrud ting ent veratet nos nit 
amconullum dionsequis exerit ut ut dui 
tat lobor sequam eros dolore magna 
faccumsandre dignisc illumsa ndreet 
nibh et volore dolore feum esenim iril ut 
nismodo lorperostrud tat. Ero odiating et 
dipit wisl euip eugiamcon utatin ero 
corem illam et...

Ruka
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Manumed active
Měkká zápěstní bandáž se stabilizační 
dlahou

Indikace
• zranění zápěstí, např. podvrtnutí a natažení
• osteoartritida zápěstí
• nestabilita
• tendosynovitida 

(zánět šlach a kloubního pouzdra)
• dráždivé stavy (poúrazové, pooperační a 

revmatické)

Mechanismus účinku
• volární dlaha stabilizuje a snižuje namáhání 

zápěstí
• kruhový popruh posiluje úlevu namáhání 

zajišťovanou kompresivním úpletem a 
volární prstovou dlahou

• cílené odlehčení tlaku na bodcovitý výběžek 
ulny, kterému dále napomáhá anatomicky 
zkonstruovaný popruh

Comfort Zone

Clima Comfort

Clima Fresh

stříbrná

světlá

medi Kidz – 
ve velikostech 
I a II vhodné 
též pro děti

Měkký pletený okraj na 
předloktí zajišťuje hranu 
bez tlaku, kroucení či 
škrcení 

Dodávaná nasazovací 
pomůcka pomáhá při 
navlékání 

Přednosti výrobku

Příslušenství

obvod zápěstí (cm) 13 – 15 15 – 17 17 – 19 19 – 21

velikost I II III IV

číslo artiklu            K.41○.∆01            K.41○.∆02            K.41○.∆03            K.41○.∆04

○ = nahraďte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = praváΔ = nahraďte číslem pro barvu: 2 = stříbrná, 8 = světlá

Kód VZP:   04 - 0093988
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medi 
wrist support
Zápěstní bandáž

Indikace
• chronické, poúrazové nebo pooperační 

poranění měkkých tkání zápěstí
• paréza nervus radialis
• imobilizace po mírném až středně těžkém 

podvrtnutí
• konzervativní léčba tendinitidy nebo 

tendosynovitida
• revmatoidní artritida
• stavy po imobilizaci

Mechanismus účinku
• imobilizace a stabilizace zápěstí

obvod zápěstí (cm) 10 – 14 14 – 18 18 – 22 22 – 26

velikost S M L XL

číslo artiklu R.200.○01 R.200.○02 R.200.○03 R.200.○04

○ = nahraďte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

šedá

Extra široká podpůrná páska pro zápěstí

Tvarovatelná hliníková dlaha

Vyrobeno z odolného materiálu (bavlna / lycra) 
šetrného vůči pokožce

Přednosti výrobku

Kód VZP:   04 - 0140283
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medi Airtex

Manumed
Zápěstní bandáž se stabilizační dlahou

Indikace
• chronické, poúrazové nebo pooperační 

poranění měkkých tkání zápěstí
• paréza nervus radialis
• imobilizace při distorzích
• konzervativní léčba tendinitidy nebo 

tendosynovitidy
• revmatoidní artritida

Mechanismus účinku
• imobilizace a stabilizace zápěstí 

tvarovatelnou hliníkovou dlahou

obvod zápěstí (cm) až 14 14 – 18 19 – 23 24 – 28

velikost 0 I II III

číslo artiklu R.110.○∆0 R.110.○∆1 R.110.○∆2 R.110.○∆3

○ = nahraďte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá∆ = nahraďte číslem pro barvu: 3 = tmavě šedá , 0 = černá

šedá

černá

Navlékací systém, který 
snadno padne

Anatomicky tvarovaná 
hliníková dlaha, kterou 
lze uzpůsobit podle 
individuálních potřeb

Přednosti výrobku

medi Kidz – 
k dispozici též v 
dětské verzi

Kód VZP:   04 - 0078949
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Manumed tri
Zápěstní ortéza k omezení pronace a 
supinace

Indikace
• syndrom karpálního tunelu
• tendovaginitida
• omezení pohybu po poranění 

triangulárního fi brokartilaginózního 
komplexu

• stav po zlomenině kosti vřetenní – funkční 
terapie

• omezení pohybu po poranění discus 
articularis

• artróza distálního radioulnárního kloubu
• syndrom ulnárního tunelu
• stavy po zlomeninách zápěstí
• stav po operaci / sutuře discus articularis

Mechanismus účinku
•  omezení pohybu zápěstí ve třech rovinách:

- fl exe / extenze
- abdukce / addukce
- pronace / supinace

Neutrální poloha

Omezení supinace

obvod zápěstí (cm) 14 – 18 19 – 23

velikost I II

číslo artiklu R.111.○01 R.111.○02

○ = nahraďte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

Omezení pronace

Individuální 
přizpůsobení hliníkové 
výztuhy ruce pacienta

Snadná manipulace z 
pohledu pacienta
Snadné nasazení 
jednoduše navléknutím 
systému s integrovanými 
úchytnými manžetami

Zvýšená volnost pohybu 
díky možnosti ohýbání 
ruky

Přednosti výrobku

šedá

Kód VZP:   04 - 0140598
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Manumed T
Zápěstní ortéza s fi xací palce

Indikace
• podvrtnutí nebo distorze zápěstí nebo palce
• pooperační fi xace zápěstí nebo palce
• léze ulnárního kolaterálního vazu bazálního 

kloubu palce
• tendinitida a tendinopatie zápěstí nebo 

palce
• zánětlivé fáze revmatických chorob

 Mechanismus účinku
•  fi xace a stabilizace zápěstí, sedlového 

kloubu palce a bazálního kloubu palce

šedá

černá

obvod zápěstí (cm) až 14 14 – 18 19 – 23 24 – 28

velikost 0 I II III

číslo artiklu R.110.○∆0 R.110.○∆1 R.110.○∆2 R.110.○∆3

○ = nahraďte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = praváΔ = nahraďte číslem pro barvu: 6 = šedá, 2 = černá

Navlékací systém, který 
snadno padne

Anatomicky tvarovaná 
hliníková dlaha, kterou 
lze uzpůsobit podle 
individuálních potřeb

Přednosti výrobku

medi Airtex

Kód VZP:   04 - 0140282



ortopedické pomůcky • Ruka • 53

medi CTS
Zápěstní bandáž s prstovou dlahou

Indikace
•  konzervativní léčba a následná péče po 

operaci syndromu karpálního tunelu
• imobilizace zápěstí a prstů

Mechanismus účinku
•  redukce otoku, zánětu a bolesti imobilizací 

zápěstí a prstů

délka ruky (cm) až 15 15 – 17 17 – 19 19 – 22

velikost 0 I II III

číslo artiklu R.110.000 R.110.001 R.110.002 R.110.003

Velmi pohodlné nošení 
díky otevřené a 
extrémně lehké 
konstrukci

Dlaňová dlaha je 
anatomicky 
předtvarovaná a lze ji 
upravit podle 
individuálních potřeb

Přednosti výrobku

šedá

Kód VZP:   04 - 0140597
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medi 
thumb support
Palcová ortéza 

Indikace
• poranění karpometakarpálního a 

metakarpofalangeálního kloubu palce
• uvolnění vazů palce
• artróza karpometakarpálního kloubu palce
• revmatoidní artritida

Mechanismus účinku
• imobilizace palce 

obvod zápěstí (cm) 10 – 14 14 – 18 18 – 22 22 – 26

velikost S M L XL

číslo artiklu R.210.○01 R.210.○02 R.210.○03 R.210.○04

○ = nahraďte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

 Vyrobeno z materiálu šetrného vůči pokožce 
(bavlna / lycra)

Tvarovatelná hliníková dlaha

Přednosti výrobku

šedá

Kód VZP:   04 - 0140281
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Rhizomed® soft
Dlaha pro imobilizaci palce

Indikace
• artritida karpometakarpálního kloubu
• poranění vazů (např. lyžařský palec)
• zánět kloubu palce

Přínos pro léčbu
• účinná stabilizace metakarpofalangeálního 

a karpometakarpálního kloubu palce
• integrované stabilizační vyztužení zajišťuje 

spolehlivou imobilizaci
• dva nastavitelné pásky na palec zajišťují, že 

dlaha padne při libovolném tvaru ruky a 
zvyšují stabilitu

• polootevřená forma dlahy se přizpůsobuje 
různým stupňům otoku palce

• stisk mezi palcem a ukazováčkem a úchop 
jsou zachovány

černá

Velmi pohodlné nošení
Polootevřený tvar dlahy 
a konstrukce z elastické, 
prodyšné tkaniny 
zaručují vysoký komfort 
nošení a přizpůsobivost 
různým stupňům otoku 

Zvýšená stabilita
Pásky opatřené suchým 
zipem, které lze nastavit 
podle individuální 
potřeby, dále zvyšují 
stabilitu 

Snadná manipulace
Široký otvor znamená 
snadné nasazení a 
odstranění s co nejmenší 
bolestí 

Spolehlivá imobilizace
Integrované stabilizační 
vyztužení zajišťuje 
spolehlivou imobilizaci 
zraněného místa 

Přednosti výrobku

obvod zápěstí (cm) 13 – 17 18 – 23

velikost I II

číslo artiklu R.141.001 R.141.002

NOVÉ
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Rhizomed®

Ortopedická ortéza sedlového kloubu 
palce

Indikace
• poranění laterálních vazů sedlového kloubu 

palce (lyžařský palec)
• podráždění bazálního a sedlového kloubu 

palce (např. artritida bazálního kloubu)
• distorze

Mechanismus účinku
• stabilizace sedlového a bazálního kloubu 

palce

délka (cm) až 8 8 – 10 10 – 12 více než 12

velikost XS S M L

číslo artiklu R.140.○01 R.140.○02 R.140.○03 R.140.○04

○ = nahraďte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

černá

Individuálně 
nastavitelné díky 
hliníkové konstrukci

Otevřená konstrukce 
usnadňuje nasazení a 
zabraňuje pocení

Snadno padne díky 
navlékacímu systému a 
upínacím popruhům

Přednosti výrobku

Kód VZP:   04 - 0093172
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xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Lit inim dip ero od eui eugue commy nibh 
etum zzriusto dolore magnim alit landit 
velesequis ad te molor iustin et lumsan 
henis dolenis sectet enim dolorpe rcilis. 

Lit inim dip ero od eui eugue commy nibh 
etum zzriusto dolore magnim alit landit 
velesequis ad te molor iustin et lumsan 
henis dolenis sectet enim dolorpe rcilis 
alisci eum elit dolobortio core con venit 
velenisl estrud ting ent veratet nos nit 
amconullum dionsequis exerit ut ut dui 
tat lobor sequam eros dolore magna 
faccumsandre dignisc illumsa ndreet 
nibh et volore dolore feum esenim iril ut 
nismodo lorperostrud tat. Ero odiating et 
dipit wisl euip eugiamcon utatin ero 
corem illam et...

Kyčel
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medi orthocox
Kyčelní ortéza pro kompresi kyčle a 
regulaci rotace kyčle

Indikace
• intertrochanterická repoziční osteotomie
• vnitřní fi xace transtrochanterických 

zlomenin
• totální náhrada kyčelního kloubu

Mechanismus účinku
•  reguluje rotaci kyčle
• optimální komprese kyčelní oblasti
• opakovaně použitelné po převazu
• napomáhá mobilizaci pacienta
• snadný přístup pro převaz

A

B

Přednosti výrobku

 Jednoduchá aplikace šetří čas

Velmi pohodlné nošení díky vysoce propustnému a 
hypoalergennímu materiálu šetrnému vůči pokožce

Upozornění: Štítek je umístěn na vnější části 
výrobku, aby nedráždil chirurgickou ránu 

(A) obvod boků (cm) 70 – 90 85 – 105 100 – 120 115 – 140 130 – 160

(B) obvod stehna (cm) 50 – 60 55 – 70 65 – 80 75 – 90 75 – 90

velikost S M L XL XXL

číslo artiklu 8.08○.002 8.08○.003 8.08○.004 8.08○.005 8.08○.006

○ = nahraďte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

šedá

Kód VZP:   04 - 0140308
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A

B

medi Hip one
Funkční ortéza kyčelního kloubu 

Indikace
• konzervativní léčba kyčle a vykloubení 

kyčelního kloubu
• úrazové vykloubení kyčelního kloubu
• zlomenina acetabula
• pooperační stavy
• luxace kyčelní endoprotézy
• náhrada kyčelní endoprotézy
• rekonstrukce acetabula
• zlomenina hlavice stehenní kosti
• korekční osteotomie

Mechanismus účinku
• chrání proti vykloubení / luxaci
• řízená včasná funkční terapie cvičením
• omezení extenze / fl exe se nastavuje v 15° 

krocích do 90°
• dynamická abdukce

Poznámka
Produkt je určen k použití výhradně po 
odborném nasazení a nastavení.

Přednosti výrobku

Kyčelní díl se snadno 
tvaruje

Pohodlí díky 
odtlumenému 
polstrování

Variabilní nastavení úhlů

(A) obvod kyčelního 
dílu (cm)

70 – 90 90 – 110 110 – 135

velikost S M L

číslo artiklu 5.5F9.1○2 5.5F9.1○3 5.5F9.1○4

○ = nahraďte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

(B) obvod stehenního 
dílu (cm)

38 – 50 50 – 62 62 – 76

velikost S M L

číslo artiklu 5.5F9.2○2 5.5F9.2○3 5.5F9.2○4

○ = nahraďte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

Objednávka kompletního výrobku vyžaduje dvě čísla artiklu: 
kyčelní díl a stehenní díl 
měření:  A obvod boků
 B obvod stehna měřený 5 cm pod rozkrokem

černá / 
bílá
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xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Lit inim dip ero od eui eugue commy nibh 
etum zzriusto dolore magnim alit landit 
velesequis ad te molor iustin et lumsan 
henis dolenis sectet enim dolorpe rcilis. 

Lit inim dip ero od eui eugue commy nibh 
etum zzriusto dolore magnim alit landit 
velesequis ad te molor iustin et lumsan 
henis dolenis sectet enim dolorpe rcilis 
alisci eum elit dolobortio core con venit 
velenisl estrud ting ent veratet nos nit 
amconullum dionsequis exerit ut ut dui 
tat lobor sequam eros dolore magna 
faccumsandre dignisc illumsa ndreet 
nibh et volore dolore feum esenim iril ut 
nismodo lorperostrud tat. Ero odiating et 
dipit wisl euip eugiamcon utatin ero 
corem illam et...

Koleno 
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medi patella 
tendon support
Infrapatelární bandáž

Indikace
•  bolest v souvislosti s nesprávnou 

patelofemorální geometrií

Mechanismus účinku
•  tlak na šlachu čtyřhlavého svalu zlepšuje 

proprioceptivní funkci a tím posiluje 
svalovou podporu kolenního kloubu

 Anatomicky tvarovaný polštářek

Vyrobeno z materiálu (bavlna / lycra) šetrného vůči 
pokožce

Přednosti výrobku

šedá

velikost univerzální

číslo artiklu G.200.009

Kód VZP:   04 - 0093171
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15 cm
f

d
5 cm

medi elastic 
knee support
Bandáž s obousměrnou elasticitou

Indikace
• veškeré záněty nebo namožení kolene 

včetně stavů po artroskopii a pooperačních 
stavů

• namožení svalů a vazů
• burzitida
• chronické degenerativní onemocnění 

kloubů
• artritida a osteoartritida

Mechanismus účinku
•  ulevuje podrážděnému kloubu a zlepšuje 

průtok krve do okolních měkkých tkání 
stálou kompresí a masáží při pohybu 
pacienta

světlá

model 602: 
stejný jako 601, navíc 
pás silikonových bodů u 
horního okraje zabraňuje 
posunutí (i při cvičení)

model 603: 
stejný jako 601, ale se 
dvěma mediálními a 
laterálními ocelovými 
spirálami 

model 605: 
stejný jako 601, ale s 
otvorem na čéšku a 
dvěma mediálními a 
laterálními ocelovými 
spirálami

II. kompresivní třída

model 601: 
obousměrná elasticita, anatomické tvarování

Přednosti výrobku

obvod “f“ (cm) 37 – 40 40 – 43 43– 46 46 –49 49 – 52 52 – 55 55 – 58

obvod “d“ (cm) 25 – 28 28 – 31 31 – 34 34 – 37 37 – 40 40 – 43 43 – 46

velikost I II III IV V VI VII

číslo artiklu 
modelu 601

3.280.001 3.280.002 3.280.003 3.280.004 3.280.005 3.280.006 3.280.007

číslo artiklu 
modelu 602

3.281.001 3.281.002 3.281.003 3.281.004 3.281.005 3.281.006 3.281.007

číslo artiklu 
modelu 603

3.290.001 3.290.002 3.290.003 3.290.004 3.290.005 3.290.006 3.290.007

číslo artiklu 
modelu 605

3.290.101 3.290.102 3.290.103 3.290.104 3.290.105 3.290.106 3.290.107

Kód VZP:   04 - 0093650

Kód VZP:   04 - 0078948

Kód VZP:   04 - 0078948
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Genumedi® 

Kolenní bandáž se silikonovou patelární 
pelotou

Indikace
• mírná nestabilita kolenního kloubu
• kloubní výpotky a otoky
• chronický pooperační a poúrazový zánět
• osteoartritida a artritida
• syndrom patelofemorální bolesti

Mechanismus účinku
•  masážní účinek kompresivní pleteniny a 

silikonové vložky zlepšuje krevní oběh a 
napomáhá vstřebávání hematomů a otoků

• bezešvá tvarovaná bandáž kolene zlepšuje 
propriocepci a svalovou podporu 
(stabilizace kolene)

stříbrná

světlá

černá

Clima Comfort

Clima Fresh

Comfort Zone

obvod “f“ (cm) 37 – 40 40 – 43 43– 46 46 –49 49 – 52 52 – 55 55 – 58

obvod “d“ (cm) 25 – 28 28 – 31 31 – 34 34 – 37 37 – 40 40 – 43 43 – 46

velikost I II III IV V VI VII

číslo artiklu K.100.∆01 K.100.∆02 K.100.∆03 K.100.∆04 K.100.∆05 K.100.∆06 K.100.∆07

∆ = nahraďte číslem pro barvu: 2 = stříbrná , 5 = černá, 8 = světlá 

15 cm
6 “

5 cm
2 “

Maximální odlehčení 
tlaku na čéšku díky 
speciálnímu vnitřnímu 
okraji silikonového 
kroužku

Protiskluzový systém s 
texturovaným silikonem 
v mediálním a laterálním 
směru

K dispozici též verze 
vyráběná na míru

Přednosti výrobku

obvod “f“ (cm) 43– 46 46 –49 49 – 52 52 – 55 55 – 58

obvod “d“ (cm) 31 – 34 34 – 37 37 – 40 40 – 43 43 – 46

velikost III IV V VI VII

číslo artiklu K.101.∆13 K.101.∆14 K.101.∆15 K.101.∆16 K.101.∆17

∆ = nahraďte číslem pro barvu: 2 = stříbrná , 8 = světlá 

Genumedi® 
extrawide

15 cm
6 “

5 cm
2 “

medi Kidz – 
ve velikostech 
I a II vhodné 
též pro děti

f

f

d

d

Kód VZP:   04 - 0078945
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Genumedi® plus
Kolenní bandáž se silikonovou patelární 
pelotou a přídatnými popruhy

Indikace
• mírná nestabilita kolenního kloubu
• kloubní výpotky a otoky
• chronický, pooperační a poúrazový zánět
• osteoartritida a artritida
• syndrom patelofemorální bolesti

Mechanismus účinku
• masážní účinek kompresivní pleteniny a 

silikonové vložky zlepšuje krevní oběh a 
napomáhá vstřebávání hematomů a otoků

• bezešvá tvarovaná bandáž kolene zlepšuje 
propriocepci a svalovou podporu 
(stabilizace kolene)

stříbrná

Clima Comfort

Clima Fresh

Comfort ZonePřídatné popruhy 
zajišťují stabilizaci a 
vyšší komfort nošení

Maximální odlehčení 
tlaku na čéšku díky 
speciálnímu vnitřnímu 
okraji silikonového 
kroužku

Protiskluzový systém s 
texturovaným silikonem 
v mediálním a laterálním 
směru

K dispozici též verze 
vyráběná na míru

Přednosti výrobku

obvod “f“ (cm) 37 – 40 40 – 43 43 – 46 46 – 49 49 – 52 52 – 55 55 – 58

obvod “d“ (cm) 25 – 28 28 – 31 31 – 34 34 – 37 37 – 40 40 – 43 43 – 46

velikost I II III IV V VI VII

číslo artiklu K.110.211 K.110.212 K.110.213 K.110.214 K.110.215 K.110.216 K.110.217

15 cm
6 “

5 cm
2 “

f

d

Kód VZP:   04 - 0093987
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 Genumedi® PT
Kolenní bandáž podporující svalovou 
rovnováhu při lateralizaci čéšky

 Indikace
• syndrom patelofemorální bolesti při těchto 

stavech:
- hypermobilní čéška
- lateralizace čéšky
- svalová nerovnováha
- patologický laterální pohybu čéšky

• pooperační léčba (stabilizace čéšky)

 Mechanismus účinku
• pozitivní účinek na svalové struktury, které 

polohují čéšku, kompenzuje nerovnováhu
• snižuje napětí m. vastus lateralis
• aktivuje m. vastus medialis
• laterálně vyztužený silikonový kroužek 

šetrně polohuje čéšku ke spolehlivému 
pohybu ve femorálním žlábku

• proprioceptivní komprese zajišťuje 
spolehlivé polohování a stabilizaci kloubů

stříbrná

Clima Comfort

Clima Fresh

Comfort Zone

obvod “f“ (cm) 37 – 40 40 – 43 43 – 46 46 – 49 49 – 52 52 – 55 55 – 58

obvod “d“ (cm) 25 – 28 28 – 31 31 – 34 34 – 37 37 – 40 40 – 43 43 – 46

velikost I II III IV V VI VII

číslo artiklu K.14○.201 K.14○.202 K.14○.203 K.14○.204 K.14○.205 K.14○.206 K.14○.207

○ = nahraďte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

15 cm
6 “

5 cm
2 “

f

d

Přednosti výrobku

Uvolňuje a aktivuje
Přesně umístěné peloty s 
neurofyziologickými 
třecími body uvolňují a 
aktivují m. vastus 
lateralis a m. vastus 
medialis

Individuální 
přizpůsobení
Utahovací popruh lze 
podle potřeby uvolnit 
nebo utáhnout, a tím 
upravit tlak na m. vastus 
lateralis

Korekce sklonu čéšky
Silikonový kroužek kolem 
čéšky je laterálně 
vyztužený na podporu 
správného kladkového 
kloubního spojení. Sklon 
čéšky je korigován

Kód VZP:   04 - 0140586
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obvod “f“ (cm) 46 – 49 49 – 52 52 – 55 55 – 58 58 – 61

obvod “d“ (cm) 31 – 34 34 – 37 37 – 40 40 – 43 43 – 46

velikost III IV V VI VII

číslo artiklu K.14○.213 K.14○.214 K.14○.215 K.14○.216 K.14○.217

 ○ = nahraďte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

Genumedi® PT 
extrawide 

15 cm
6 “

5 cm
2 “

f

d

Klinická hodnocení 
potvrzují účinnost 
Genumedi® PT
Úloha nerovnováhy čtyřhlavého svalu ve vztahu k m. 
vastus medialis a m. vastus lateralis jako původce 
femoropatelární bolesti a patelární nestability je 
lékařsky prokázána. Výsledky klinických hodnocení 
navíc potvrzují, že použití Genumedi PT přináší 
statisticky významnou úlevu od bolesti.

Údaje dokládají, že selektivní uvolnění m. vastus lateralis 
(například injekcemi botulotoxinu) může pomoci posílit 
fázickou funkci m. vastus medialis a umožnit tak nápravu 
svalové nerovnováhy.**

Od prosince 2010 do dubna 2012 byla ve spolupráci se 
dvěma nezávislými zkoušejícími pracovišti ve Stuttgartu 
a Frankfurtu prováděna klinická hodnocení účinnosti 
kolenní bandáže Genumedi PT.

Spokojenost pacientů přesáhla 94 %.

Průzkumy u pacientů zjistily, že v 80 % případů došlo k 
výraznému snížení bolesti a v souvislosti s tím ke zlepšení 
mobility. Na konci hodnoceného období 94,4 % pacientů 
vyhodnotilo kolenní bandáž Genumedi PT jako užitečnou 
nebo extrémně užitečnou.

Skóre na stupnicích Kujala a VAS vykazují díky 
Genumedi PT výraznou úlevu od bolesti.

Při léčbě s použitím kolenní bandáže Genumedi PT byl 
mezi hodnocenými uživateli zaznamenán výrazný ústup 
bolesti:
• Skóre VAS pacientů pokleslo v průměru o 2 body.
• Na konci zkušebního období bylo skóre Kujala v průměru 

92 bodů, což znamená, že bolest pacientům jen zřídka 
bránila v pohybu.

 *  Travell, J. Simons, D. Handbuch der Muskel-Triggerpunkte 
(The Trigger Point Manual). Munich 2000

 ** British Journal of Sports Medicine 2011; 45: 640-645.
 ***  Herresthal, J. Gutachten Genumedi PT. Frankfurt 2012 

(nepublikováno) Wagner, D. Gutachten Genumedi PT. 
Stuttgart 2012. (nepublikováno)

Četnost úlevy od bolesti a 
zvýšení aktivity pacientů

Úleva od bolesti

0 %

20 %

40 %

60 %

80 % 80 %

20 %

100 %

Výsledky z 1. zkoušejícího pracoviště***

Skóre VAS

t = 0 týdnů t = 12 týdnů
O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5,9

3,7

0 = maximální omezení, 
100 = minimální omezení

 = velmi užitečné
 = užitečné

Výsledky z 1. zkoušejícího pracoviště***

Spokojenost pacientů

t = 6 týdnů t = 12 týdnů

O %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %

Výsledky z 2. zkoušejícího pracoviště***

0 = maximální omezení, 
100 = minimální omezení

Skóre Kujala

t = 0 týdnů

63

85
92

t = 12 týdnů
0 

20

40

60

80

100

t = 6 týdnů

Výsledky z 2. zkoušejícího pracoviště***
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 Genumedi® pro
Ortéza k zajištění fyziologického pohybu 
kolenního kloubu

Indikace
• mírná až střední nestabilita kolenního 

kloubu
• osteoartritida kolene
• mírná poranění menisku

Mechanismus účinku
• masážní účinek integrované silikonové 

peloty
> zmírňuje otoky (edémy, hematomy)

• proprioceptivní komprese
> usměrňuje a stabilizuje klouby

• klouby easyglide věrně napodobují 
přirozený valivý a klouzavý pohyb 
kolenního kloubu
> zajišťují pohodlnou stabilizaci

stříbrná

Clima Comfort

Clima Fresh

Comfort Zone

Přednosti výrobku

Moderní klouby 
easyglide stabilizují a 
podporují přirozený 
valivý a klouzavý pohyb 
kolenního kloubu

Kruhové stehenní a 
podkolenní popruhy 
zajišťují bezpečné 
uchycení a zlepšují 
pohodlí při nošení

Integrované zapuštěné 
úchyty na horním okraji 
ortézy usnadňují 
nasazení

Silikonová úprava na 
zadní straně stehna 
pomáhá zabránit 
posunování

obvod “f“ (cm) 37 – 40 40 – 43 43 – 46 46 – 49 49 – 52 52 – 55 55 – 58

obvod “d“ (cm) 25 – 28 28 – 31 31 – 34 34 – 37 37 – 40 40 – 43 43 – 46

velikost 1 2 3 4 5 6 7

číslo artiklu K.120.201 K.120.202 K.120.203 K.120.204 K.120.205 K.120.206 K.120.207

15 cm
6 “

5 cm
2 “

f

d

Kód VZP:   04 - 0140587
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Stabimed® pro
Krátká funkční měkká ortéza

Indikace
• mírná až střední nestabilita kolenního 

kloubu
• chronické nestability
• lehčí poranění menisku (konzervativní 

léčba)

Mechanismus účinku
•  postranní stabilizace kolenního kloubu
• prevence hyperextenze
• měkká ortéza s kompresivním a 

proprioceptivním účinkem

NOVÉ

Velmi pohodlné nošení 
díky odolné síťovině v 
zadní části

Přednosti výrobku

šedá

obvod stehna (cm) 31 – 37 37 – 45 45 – 51 51 – 57 57 – 65 65 – 74 74 – 84

velikost XS S M L XL XXL XXXL

číslo artiklu G.080.061 G.080.062 G.080.063 G.080.064 G.080.065 G.080.066 G.080.067

15 cm
6 “

Kód VZP:   04 - 0140304 Nasouvací varianta
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Stabimed® 

Krátká funkční měkká ortéza s omezením 
fl exe / extenze

Indikace
• mírná až střední nestabilita kolenního 

kloubu
• poranění menisku
• traumatické nebo degenerativní deformity 

kolenního kloubu
• ochrana v pozdějších fázích rehabilitace

Mechanismus účinku
•  postranní stabilizace kolenního kloubu díky 

bočním výztuhám
• prevence hyperextenze a omezení rozsahu 

pohybu stavitelnými klouby physioglide
• stupně omezení extenze: 

0°, 10°, 20°, 30°, 45° 
• stupně omezení fl exe:

0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
• stupně imobilizace:

0°, 10°, 20°, 30°, 45°
• měkká ortéza s kompresivním a 

proprioceptivním účinkem

Poznámka
Produkt je určen k použití výhradně po 
odborném nasazení a nastavení.

NOVÉ

Velmi pohodlné nošení 
díky odolné síťovině v 
zadní části

Výměna klínů bez nářadí

Kloub physioglide věrně 
napodobuje valivý / 
klouzavý pohyb 
kolenního kloubu a 
zaručuje, že ortéza dobře 
padne 

Bezproblémové použití 
při kontaktních sportech

Přednosti výrobku

šedá

obvod stehna (cm) 31 – 37 37 – 45 45 – 51 51 – 57 57 – 65 65 – 74 74 – 84

velikost XS S M L XL XXL XXXL

číslo artiklu G.070.041 G.070.042 G.070.043 G.070.044 G.070.045 G.070.046 G.070.047

15 cm
6 “

Kód VZP:   04 - 0078947 Navlékací / zábalová 
varianta
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Collamed® / 
Collamed® long
Dlouhá nebo extra dlouhá funkční měkká 
ortéza s omezením fl exe / extenze

Indikace
• konzervativní / pooperační léčba ruptur 

zkřížených vazů (samostatných nebo s 
průvodními zraněními)

• konzervativní / pooperační léčba ruptur 
postranních vazů s lézí menisku

• konzervativní léčba nestabilit 
(samostatných nebo s průvodními 
zraněními)

Mechanismus účinku
•  prevence hyperextenze a omezení rozsahu 

pohybu stavitelnými klouby physioglide
• stupně omezení extenze:

0°, 10°, 20°, 30°, 45°
• stupně omezení fl exe:

0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
• stupně imobilizace: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
• univerzální verze použitelná vlevo i vpravo
• velmi dobrá postranní stabilizace kolenního 

kloubu díky dlouhým bočním výztuhám
• měkká ortéza s kompresivním a 

proprioceptivním účinkem

Poznámka
Produkt je určen k použití výhradně po 
odborném nasazení a nastavení.

NOVÉ

Přednosti výrobku

Výborně přiléhá díky 
rozevírací konstrukci se 
zapínáním na suchý zip

Velmi pohodlné nošení 
díky síťovině v zadní 
části

Výměna klínů bez nářadí

Kloub physioglide věrně 
napodobuje valivý / 
klouzavý pohyb 
kolenního kloubu a 
zaručuje, že ortéza dobře 
padne

šedá

obvod stehna (cm) 31 – 37 37 – 45 45 – 51 51 – 57 57 – 65 65 – 74 74 – 84

velikost XS S M L XL XXL XXXL

číslo artiklu G.060.141 G.060.142 G.060.143 G.060.144 G.060.145 G.060.146 G.060.147

15 cm
6 “

obvod stehna (cm) 31 – 37 37 – 45 45 – 51 51 – 57 57 – 65 65 – 74

velikost XS S M L XL XXL

číslo artiklu G.060.151 G.060.152 G.060.153 G.060.154 G.060.155 G.060.156

Collamed® long

Collamed® 

Kód VZP:   04 - 0140305 Navlékací / zábalová 
varianta
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medi PT control
Měkká ortéza pro korekci pohybu čéšky s 
omezením fl exe / extenze

Indikace
• syndrom patelofemorální bolesti
• patelární chondroplastika
• retropatelární osteoartritida
• pooperační a poúrazová podráždění
• nestabilita čéšky a kolene

Mechanismus účinku
•  postranní stabilizace kolenního kloubu
• prevence hyperextenze a omezení rozsahu 

pohybu
• stupně omezení extenze: 

0°, 10°, 20°, 30°, 45°
• stupně omezení fl exe:

0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
stupně imobilizace: 
0°, 10°, 20°, 30°, 45°

• korekce nesprávného laterálního pohybu 
čéšky

• měkká ortéza s kompresivním a 
proprioceptivním účinkem

• stabilizační opěra čéšky brání laterálnímu 
pohybu v celém rozsahu fl exe a extenze

Poznámka
Produkt je určen k použití výhradně po 
odborném nasazení a nastavení.

NOVÉ

Výměna klínů bez 
nářadí
Klíny lze snadno a rychle 
vyměnit vestavěnými 
pinzetami; šrouby nejsou 
třeba 

Výborně přiléhá díky 
rozevírací konstrukci se 
zapínáním na suchý zip

Korekce posunu čéšky
Díky individuálně 
nastavitelné stabilizační 
opěrné patelární pelotě a 
vzduchovému polštářku

Kloub physioglide věrně 
napodobuje valivý / 
klouzavý pohyb 
kolenního kloubu a 
zaručuje, že ortéza dobře 
padne 

Přednosti výrobku

šedá

obvod stehna (cm) 31 – 37 37 – 45 45 – 51 51 – 57 57 – 65 65 – 74

velikost XS S M L XL XXL

číslo artiklu G.14□.○01 G.14□.○02 G.14□.○03 G.14□.○04 G.14□.○05 G.14□.○06

□ = nahraďte číslem pro variantu: 2= medi PT control, 3= medi PT control wrap, ○ = nahraďte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

15 cm
6 “

Kód VZP:   04 - 0140303
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Collamed® OA
Tříbodová měkká ortéza z materiálu 
Airtex ke korekci varu / valgu pro pacienty 
s osteoartritidou

Indikace
• konzervativní léčba mírné až středně těžké 

unilaterální mediální nebo laterální 
osteoartritidy kolene

• trvalá dlouhodobá léčba při kontraindikaci 
chirurgického zákroku

Mechanismus účinku
•  korekce laterálního nebo mediálního 

kloubního kompartmentu tříbodovou 
konstrukcí a nafukovací korekční kondylární 
pelotou

• úleva od bolesti odlehčením postiženého 
kloubního kompartmentu

• zmenšuje další dráždění kloubního pouzdra
• kompresivní a proprioceptivní měkká ortéza
• stupně omezení extenze: 

0°, 10°, 20°, 30°, 45°
• stupně omezení fl exe:

0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120°
• stupně imobilizace: 

0°, 10°, 20°, 30°, 45°

Poznámka
Produkt je určen k použití výhradně po 
odborném nasazení a nastavení.

15 cm
6 “

obvod stehna (cm) 31 – 37 37 – 45 45 – 51 51 – 57 57 – 65 65 – 74

velikost XS S M L XL XXL

číslo artiklu G.16○.001 G.16○.002 G.16○.003 G.16○.004 G.16○.005 G.16○.006

○ = nahraďte číslem pro orientaci: 5 = levý varus / pravý valgus, 6 = levý valgus / pravý varus

černá

Nafukovací kondylární 
pelota

Systém popruhů

Kloub physioglide věrně 
napodobuje valivý / 
klouzavý pohyb 
kolenního kloubu a 
zaručuje, že ortéza dobře 
padne

Nafukovací kondylární 
pelota umožňuje 
individuálně nastavit 
varózní / valgózní úhel

Vyrobeno z materiálu 
Airtex, který je elastický, 
prodyšný a odvádí 
vlhkost

Bezproblémové použití 
při kontaktních sportech

Přednosti výrobku

medi Airtex

Navlékací / zábalová 
varianta

Nasouvací varianta
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15 cm
6 “

stříbrnáM.4® AGR
Funkční ortéza pro genu recurvatum

 Indikace 
•  genu recurvatum

Mechanismus účinku
•  systém postupného tlumení snižuje dopad 

na povrch kolenního kloubu ve fázi koncové 
extenze při chůzi

Poznámka
Produkt je určen k použití výhradně po 
odborném nasazení a nastavení.

Přednosti výrobku

Příslušenství

Vložené rozpěrky 
zajišťují systém 
postupného tlumení
• modrá: nejnižší hustota
• oranžová: střední   
 hustota
• žlutá / průhledná:   
 maximální hustota

Kloub physioglide věrně 
napodobuje valivý / 
klouzavý pohyb 
kolenního kloubu a 
zaručuje, že ortéza dobře 
padne

Předdefi nování stupně 
tlumení

Přední opora holenní 
kosti

obvod stehna (cm) 31 – 37 37 – 45 45 – 51 51 – 57 57 – 65 65 – 74

velikost XS S M L XL XXL

číslo artiklu G.051.○01 G.051.○02 G.051.○03 G.051.○04 G.051.○05 G.051.○06

○ = nahraďte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

Kód VZP:   04 - 0140300
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Studie a odkazy

Progresivní tlumící účinek až po plnou extenzi Předdefi nování stupně tlumení

• Kontrola genu recurvatum kombinací 
použití „švédské kolenní klece“ a 
kotníkovo-chodidlové ortézy – Isakov E., 
Mizrahi J., Onna I., Susak Z. Department 
of Orthopaedic Rehabilitation, 
Loewenstein Hospital, Ra‘anana, Israel. 
- Disabil Rehabil. 1992 Oct-Dec; 
14(4):187,91

• Genu recurvatum způsobené 
částečným růstovým defi citem 
proximálního konce tibie: simultánní 
korekce a prolongace s růstovým 
rozptylem. Případová studie – Olerud 
C., Danckwardt - Lilliestrom G., Olerud 
S. - Arch Orthop Trauma Surg. 1986; 
106(1):64-8

50°

15°

30°

0°
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číslo artiklu: GE00009
Ohýbací nástroj pro 
individuální nastavení 
rigidních dlah

Na vyžádání se dodává 
návlek pod ortézu

M.4s®

M.4s® comfort
Funkční rigidní ortéza s kloubem 
physioglide k omezení fl exe / extenze

Indikace
• konzervativní / pooperační léčba ruptur 

zkřížených vazů (samostatných nebo s 
průvodními zraněními)

• konzervativní / pooperační léčba ruptur 
postranních vazů s lézí menisku

• konzervativní léčba nestability (samostatné 
nebo kombinované)

Mechanismus účinku
• optimální stabilizace díky čtyřbodové 

konstrukci
• omezení extenze / fl exe chrání před pohyby, 

které by mohly poškodit kloub
• stupně omezení extenze: 

0°, 10°, 20°, 30°, 45°
• stupně omezení fl exe: 

0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 
(M.4s: 120°)

• stupně imobilizace: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

Poznámka
Produkt je určen k použití výhradně po 
odborném nasazení a nastavení.

bílá

černá

Výměna klínů bez 
nářadí
Klíny lze snadno a rychle 
vyměnit vestavěnými 
pinzetami; šrouby nejsou 
třeba

Oddělené polštářky na 
pásu č. 4
Oddělené polštářky na 
pásu brání nežádoucímu 
tlaku na steh

Kloub physioglide věrně 
napodobuje valivý / 
klouzavý pohyb 
kolenního kloubu a 
zaručuje, že ortéza dobře 
padne

Přednosti výrobku

Příslušenství
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obvod stehna (cm) 31 – 37 37 – 45 45 – 51 51 – 57 57 – 65 65 – 74

velikost XS S M L XL XXL

číslo artiklu G. 030.○01 G.030.○02 G.030.○03 G.030.○04 G.030.○05 G.030.○06

○ = nahraďte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

M.4s® ACL

obvod stehna (cm) 31 – 37 37 – 45 45 – 51 51 – 57 57 – 65 65 – 74

velikost XS S M L XL XXL

číslo artiklu G.031.○01 G.031.○02 G.031.○03 G.031.○04 G.031.○05 G.031.○06

○ = nahraďte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

M.4s® PCL

obvod stehna (cm) 31 – 37 37 – 45 45 – 51 51 – 57 57 – 65 65 – 74

velikost XS S M L XL XXL

číslo artiklu G.032.○01 G.032.○02 G.032.○03 G.032.○04 G.032.○05 G.032.○06

○ = nahraďte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

M.4s® short

Kód VZP:   04 - 0093654

Kód VZP:   04 - 0093654

Kód VZP:   04 - 0093654

15 cm
6 “

obvod stehna (cm) 31 – 37 37 – 45 45 – 51 51 – 57 57 – 65 65 – 74

velikost XS S M L XL XXL

číslo artiklu G.07∆.○01 G.07∆.○02 G.07∆.○03 G.07∆.○04 G.07∆.○05 G.07∆.○06

∆= nahraďte číslem pro barvu: 1 = černá, 2 = bílá○ = nahraďte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

M.4s® comfort

Kód VZP:   04 - 0093654
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M.4 X-lock®

Čtyřbodová rigidní ortéza s omezením 
extenze / fl exe a blokací extenze

 Indikace 
• sutury menisku – pooperační
• ruptury extenzorových šlach kolene 

(patelární šlacha, šlacha čtyřhlavého svalu) 
– pooperační

• operace chrupavky v oblasti čéšky a 
trochleárního žlábku

• restrikční operace kolena (např. 
rekonstrukce MPFL) nebo dislokace čéšky

• sutury menisku s poraněním vazů (např. 
ruptury zkřížených vazů)

• konzervativní léčba dislokace čéšky

Mechanismus účinku
•  spolehlivé uzamčení při plné extenzi, 

následně lze při extenzi osově zatížit
• tlaková komprese podporuje stabilitu 

sutury
• díky snadné konverzi při volném pohybu lze 

provádět počáteční funkční cvičení, pokud 
ortéza není zatížena

• prevence svalové atrofi e
• stupně omezení extenze: 0°, 10°, 20°, 30°, 

45°
• stupně omezení fl exe: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 

60°, 75°, 90°
• stupně imobilizace: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

Poznámka
Produkt je určen k použití výhradně po 
odborném nasazení a nastavení.

obvod stehna (cm) 31 – 37 37 – 45 45 – 51 51 – 57 57 – 65 65 – 74

velikost XS S M L XL XXL

číslo artiklu G.061.○01 G.061.○02 G.061.○03 G.061.○04 G.061.○05 G.061.○06

○ = nahraďte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

15 cm
6 “

černá

Výměna klínů bez 
nářadí
Klíny lze snadno a rychle 
vyměnit vestavěnými 
pinzetami; šrouby nejsou 
třeba 

Vodovzdorné pěnové 
polstrování
Ortézu lze nosit i při 
sprchování 

Na chirurgickou ránu 
není vyvíjen žádný 
tlak. Pacient si může 
podle individuálních 
potřeb nastavit dva 
samostatné polštářky. 
Zamezí se tím tlaku na 
chirurgickou ránu 

Kloub physioglide věrně 
napodobuje valivý / klou-
zavý pohyb kolenního 
kloubu a zaručuje, že 
ortéza dobře padne 

Přednosti výrobku

Kód VZP:   04 - 0140589

červená: zamčený 
režim při plné extenzi

zelená: odemčený 
režim, ohnutá noha 
není zatížena
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 M.3s OA
Funkční kolenní ortéza s jedním kloubem 
pro úlevu od jednokompartmentové 
osteoartritidy kolene

 Indikace
•        konzervativní léčba výrazné unilaterální 

mediální nebo laterální osteoartritidy a 
artritidy kolene

• trvalá léčba při kontraindikaci chirurgického 
zákroku

• dočasná léčba do rozhodnutí o možném 
chirurgickém řešení (např. korekční 
osteotomie nebo náhrada kolenního 
kloubu)

• odlehčení po operacích mediálních nebo 
laterálních zlomenin hlavice kosti holenní

 Mechanismus účinku
•  korekce mediálního nebo laterálního 

kloubního kompartmentu tříbodovou 
konstrukcí

• úleva od bolesti odlehčením postižené 
strany kloubu

• zmírňuje další dráždění kloubního pouzdra / 
synovitidu

• kloub s plochým profi lem umožňuje 
individuální nastavení varózních a 
valgózních úhlů; v průběhu léčby je lze 
upravovat podle postupu hojení

• kloub ortézy proximálně ke kolennímu 
kloubu umožňuje přesnou korekci kolene

• polycentrický kloub
• omezení extenze: 0°, 10°

Poznámka
Produkt je určen k použití výhradně po 
odborném nasazení a nastavení.

100% hliníkový rám
Pevná, lehká konstrukce 
rámu a kloubu s plochým 
profi lem

Konstrukce s elastickým 
mediálním popruhem na 
úrovni stehna

Součástí dodávky je 
imbusový klíč pro 
individuální seřízení

Číslované popruhy 
zajišťují jednoduché 
zapínání ve správném 
pořadí

Kondylární vzduchové 
peloty s protiskluzovým 
systémem

Přednosti výrobku

obvod stehna (cm) 31 – 37 37 – 45 45 – 51 51 – 57 57 – 65 65 – 74

velikost XS S M L XL XXL

číslo artiklu 5.5F□.○01 5.5F□.○02 5.5F□.○03 5.5F□.○04 5.5F□.○05 5.5F□.○06

□ = nahraďte číslem pro variantu: 4 = varus, 5 = valgus ○ = nahraďte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

15 cm
6 “

šedá / 
grafi t
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15 cm
6 “

obvod stehna (cm) 31 – 37 37 – 45 45 – 51 51 – 57 57 – 65 65 – 74

velikost XS S M L XL XXL

číslo artiklu G.02□.○01 G.02□.○02 G.02□.○03 G.02□.○04 G.02□.○05 G.02□.○06

□ = nahraďte číslem pro variantu: 7 = varus, 8 = valgus ○ = nahraďte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

obvod stehna (cm) 31 – 37 37 – 45 45 – 51 51 – 57 57 – 65 65 – 74

velikost XS S M L XL XXL

číslo artiklu G.03□.○01 G.03□.○02 G.03□.○03 G.03□.○04 G.03□.○05 G.03□.○06

□ = nahraďte číslem pro variantu: 4 = varus, 5 = valgus ○ = nahraďte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

šedá/grafi t

Tříbodový systém pro 
zaručenou ochranu

100% hliníkový rám

K dispozici též v krátké 
verzi

Přednosti výrobku

M.4s® OA short

M.4s® OA

M.4®s OA
Čtyřbodová kolenní ortéza pro odlehčení 
varózního nebo valgózního tlaku

Indikace
• Konzervativní léčba těchto stavů:

- těžká mediální nebo laterální gonartróza  
 (alespoň 3. stupně) v kombinaci s 
 nestabilitou vazů
- silné přetížení mediálního nebo   
 laterálního kompartmentu
- jednokompartmentové odlehčení před  
 vysokou osteotomií tibie (zkouška   
 ortézou)
- úleva od silného, bolestivého otoku kosti  
 (zhmoždění kosti)
- úleva od bolestivých únavových zlomenin

• Pooperační léčba těchto stavů:
- operace chrupavky
- chondroplastika
- refi xace menisku
- repoziční osteotomie s nutností
 pooperačního odlehčení tlaku na mediální  
 nebo laterální kompartment

Mechanismus účinku
• ochrana, stabilizace, úleva od bolesti a 

obnovení mobility
• odlehčení tlaku na mediální nebo laterální 

kompartment kloubu tříbodovou 
konstrukcí, která koriguje postižený 
kompartment do varózního nebo 
valgózního postavení

• stabilizace kolenního kloubu pomocí 
čtyřbodové konstrukce k vyrovnání 
nestability kolena, která způsobuje 
osteoartritidu

• stupně omezení extenze: 
0°, 10°, 20°, 30°, 45°

• stupně omezení fl exe:
0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°

• stupně imobilizace: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

Poznámka
Produkt je určen k použití výhradně po 
odborném nasazení a nastavení.

Kód VZP:   04 - 0140301



ortopedické pomůcky • Koleno • 83

M.4s OA varus nebo valgus?

Deformita Varózní deformita 
(nohy do O)

Valgózní deformita 
(nohy do X)

Postižená strana mediální laterální

Léčba mediální odlehčení laterální odlehčení

Stavitelný kloub pro varus / valgus laterální mediální

Směr aplikované síly laterálně mediální mediálně laterální

Ortéza M.4s OA varus M.4s OA valgus

Správná volba ortézy

Studie

Klinické a analytické vyšetření chůze s ortézou s 
valgózním tlakem během terapie degenerativního 
onemocnění mediálního kolene. 

PD Dr. med. R. Müller-Rath et al.

Další informace získáte na adrese m.wirsieg@
medi.de – uveďte klíčové slovo: Study 97A33

Případová studie: Femorální a tibiální tlaková 
reakce u rekreačních sportovců. Existuje zlatý 
standard pro lékařskou léčbu?

Dr. med. P. Schäferhoff et al.

číslo artiklu 97E14

Použití ortézy kolena s valgózním tlakem u kolena s 
varózní deformitou za účelem ověření „efektu 
odlehčení“ následné valgózní vysoké tibiální 
osteotomie. 

Dr. med. P. Minzlaff et al.

číslo artiklu 31108
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medi Classic
Ortéza pro imobilizaci kolene na 
0° nebo 20° 

Indikace
• pooperační imobilizace
• předoperační bolestivé stavy
• stav po dislokaci čéšky
• stav po poranění vazů

Mechanismus účinku
• imobilizace kolene na 0° nebo 20°

 Rychlé nastavení podle individuálních potřeb daných 
obvodem nohy

Odstranitelné mediální, laterální a posteriorní 
stabilizační výztuhy

Pohodlný froté materiál, který lze prát a je šetrný vůči 
pokožce

K dispozici dvě verze: 0° nebo 20°

Přednosti výrobku

medi Kidz – 
k dispozici též v 
dětské verzi

modrá

délka (cm) 40 50 60 40 50 60

varianta 0° 20°

číslo artiklu 5.650.312 5.650.313 5.650.314 5.650.322 5.650.323 5.650.324

15 cm
6 “

Kód VZP:   04 - 0140590
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medi Jeans
Ortéza pro imobilizaci kolene na 
0° nebo 30° 

Indikace
• pooperační imobilizace
• předoperační bolestivé stavy
• stav po dislokaci čéšky
• stav po poranění vazů

Mechanismus účinku
•  imobilizace kolene na 0° nebo 30°

Rychlé nastavení podle individuálních potřeb daných 
obvodem nohy

Odstranitelné mediální, laterální a posteriorní 
stabilizační výztuhy

Pohodlný froté materiál, který lze prát a je šetrný vůči 
pokožce

Přednosti výrobku

modrá

obvod stehna (cm) 37 – 46 47 – 56 57 – 66

velikost S M L

číslo artiklu 5.65□.0○2 5.65□.0○3 5.65□.0○4

□ = nahraďte číslem pro variantu: 1 = rovná 0°, 3 = zahnutá 30°
○ = nahraďte obvodem stehna: 5 = 50 cm, 6 = 60 cm

15 cm
6 “
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medi PTS 

 Zadní opora kosti holenní, imobilizační 
kolenní bandáž

Indikace
• konzervativní léčba čerstvé ruptury 

zadního zkříženého vazu a chronické 
nestability zadního zkříženého vazu

• pooperační imobilizace po rekonstrukci 
zadního zkříženého vazu

• rozsáhlý defi cit kvůli kontraktuře 
posteriorních vláken pouzdra

• dočasná imobilizace po implantaci 
endoprotézy kolenního kloubu

• patelofemorální bolest nereagující na léčbu
• akutní bolest předního kolene

Mechanismus účinku
• lýtková pelota uvádí lýtko do polohy 

anteriorně vůči stehnu
• zmírnění napětí zadního zkříženého vazu a 

odlehčení tlaku na patelofemorální kloub
• imobilizace v poloze 0°

Zmírnění 
patelofemorální bolesti 
díky individuálnímu 
polohování lýtkové 
peloty

Rychlé nastavení podle 
individuálních potřeb 
daných obvodem nohy

Individuální úprava 
délky lýtkové peloty

Odstranitelné mediální, 
laterální a posteriorní 
stabilizační výztuhy

Pohodlný materiál, který 
lze prát a je šetrný vůči 
pokožce

Přednosti výrobku

bílá

délka (cm) 45 55 60 65

číslo artiklu 5.650.222 5.650.223 5.650.132 5.650.224
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medi ROM / 
medi ROM cool
Univerzální kolenní dlaha s omezením 
fl exe / extenze a možností imobilizace

Indikace
•  pooperační imobilizace
• imobilizace po zranění kolene a pozdější 

mobilizace
• bezpečná stabilizace poraněných nebo 

operovaných postranních nebo zkřížených 
vazů

Mechanismus účinku
•  postranní stabilizace kolenního kloubu
• pooperační imobilizace
• řízená mobilizace
• omezení v krocích o 10° až 15° 
• fl exe: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 

105°, 120° 
• extenze: 0°, 10°, 20°, 30°
• imobilizace: 0°, 10°, 20°, 30°

Poznámka
Produkt je určen k použití výhradně po 
odborném nasazení a nastavení.

medi ROM cool

Přednosti výrobku

šedá

medi Kidz – 
k dispozici též v 
dětské verzi

Nový patentovaný kloub 
quickset

Upevňovací popruhy, 
které se snadno a 
pohodlně zavírají „na 
kliknutí“

Upravitelné polstrování 
šetrné vůči pokožce

Příslušenství

Číslo artiklu: GE00009
Ohýbací nástroj pro 
individuální nastavení 
rigidních dlah

délka (cm) 57 63

velikost krátká dlouhá

číslo artiklu 
medi ROM

G.180.029 G.180.021

číslo artiklu 
medi ROM cool

G.180.039 G.180.049
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Hlezno
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Vyrobeno z lehkého, prodyšného materiálu, který se 
pohodlně nosí, a tím zlepšuje dodržování léčby 
pacientem a terapeutické výsledky

Kompresivita 2. třídy

Usnadňuje pohyb kloubu

Přednosti výrobku

medi elastic 
ankle support 
501
Obousměrně elastická, středně 
kompresivní hlezenní bandáž s 
vytvarovanou patou

Indikace
• zánět nebo namožení hlezna
• namožení svalů
• zhmožděniny
• profylaktické a terapeutické použití při 

sportu

Mechanismus účinku
•  ulevuje podrážděnému kloubu a zlepšuje 

průtok krve do okolních měkkých tkání 
stálou kompresí a masáží při pohybu 
pacienta

světlá

obvod hlezna (cm) 17 – 20 20 – 22 22 – 24 24 – 26 26 – 28 28 – 30

velikost I II III IV V VI

číslo artiklu 3.270.011 3.270.012 3.270.013 3.270.014 3.270.015 3.270.016

Elastická hlezenní bandáž medi 501 se také vyrábí na míru z kvalitního materiálu mediven 550

Kód VZP:   04 - 0093651
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Achimed 

Bandáž Achillovy šlachy s integrovanou 
anatomicky tvarovanou silikonovou 
pelotou

Indikace
• akutní a chronické záněty Achillovy šlachy
• poúrazový a pooperační zánět
• achillodynie
• burzitida Achillovy šlachy

Mechanismus účinku
• masážní účinek kompresivního materiálu a 

silikonové vložky podporuje hojení
• měkké ochranné polstrování na Achillově 

šlaše
• volitelně lze vkládat patní klíny, které 

omezují bolestivé napětí Achillovy šlachy

Clima Comfort

Clima Fresh

stříbrná

černá

světlá

obvod hlezna (cm) 17 – 20 20 – 22 22 – 24 24 – 26 26 – 28 28 – 30

velikost I II III IV V VI

číslo artiklu K.020.∆01 K.020.∆02 K.020.∆03 K.020.∆04 K.020.∆05 K.020.∆06

∆ = nahraďte číslem pro barvu: 2 = stříbrná , 5 = černá, 8 = světlá 

Přídatné patní klíny 
omezují napětí Achillovy 
šlachy (nosí se v obou 
botách zároveň, aby se 
vyrovnala délka dolních 
končetin)

Navlékací pomůcka 
nasazovací ponožka se 
dodává s každou bandáží 

Příslušenství

Comfort Zone

Kód VZP:   04 - 0078942
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Levamed 

Hlezenní bandáž se silikonovými pelotami

Indikace
• mírná nestabilita hlezenního kloubu
• fotbalový kotník, podvrtnutí
• kloubní výpotky a otoky způsobené 

artritidou a osteoartritidou
• chronický, pooperační a poúrazový zánět

Mechanismus účinku
• masážní účinek kompresivního materiálu a 

silikonové vložky podporuje cirkulaci, a tím 
napomáhá rychlé resorpci podlitin a otoků

• bandáž zlepšuje propriocepci a podporuje 
svalstvo (stabilizace hlezna)

Clima Comfort

Clima Fresh

stříbrná

černá

světlá

Díky inovativnímu 
úpletu horní okraj 
absolutně netlačí a 
dokonale padne na 
libovolnou dolní 
končetinu 

Navlékací pomůcka 
nasazovací ponožka se 
dodává s každou bandáží 

Příslušenství

Přednosti výrobku

Comfort Zone

medi Kidz – 
ve velikostech I 
a II vhodné též 
pro děti

obvod hlezna (cm) 17 – 20 20 – 22 22 – 24 24 – 26 26 – 28 28 – 30

velikost I II III IV V VI

číslo artiklu K.010.∆01 K.010.∆02 K.010.∆03 K.010.∆04 K.010.∆05 K.010.∆06

∆ = nahraďte číslem pro barvu: 2 = stříbrná , 5 = černá, 8 = světlá 

Kód VZP:   04 - 0078941
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Levamed active 

Hlezenní bandáž se stabilizační soustavou 
popruhů

Indikace
• chronická nestabilita vazů s opakovanými 

supinačními úrazy (stočení nohy)
• podvrtnutí kloubu s distenzí kloubního 

pouzdra
• druhá fáze léčby poranění deltového vazu
• následná léčba zlomenin nevyžadujících 

sádrovou fi xaci
• akutní nebo chronické poúrazové nebo 

pooperační podráždění hlezenního a 
subtalárního kloubu

• konzervativní léčba poranění syndesmózy 
nevyžadujících chirurgický zákrok

Mechanismus účinku
• individuálně nastavitelná a odstranitelná 

soustava popruhů s elastickými a 
neelastickými sekcemi

• dodatečná fi xační a stabilizační ochrana 
proti stočení nohy (supinace)

• masážní účinek integrovaných silikonových 
pelot

• zmírnění otoků (edémy, hematomy)
• proprioceptivní komprese
• polohování a stabilizace kloubů

Clima Comfort

Clima Fresh

obvod hlezna (cm) 17 – 20 20 – 22 22 – 24 24 – 26 26 – 28 28 – 30

velikost I II III IV V VI

číslo artiklu K.011.5○1 K.011.5○2 K.011.5○3 K.011.5○4 K.011.5○5 K.011.5○6

○ = nahraďte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

Individuálně 
nastavitelná a 
odstranitelná soustava 
popruhů s elastickými a 
neelastickými sekcemi 

Navlékací pomůcka 
nasazovací ponožka se 
dodává s každou 
bandáží.
Mnohem jednodušší 
nasazení na zpocené 
nohy 

Příslušenství

Přednosti výrobku

Comfort Zone

černá

Kód VZP:   04 - 0140591
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Levamed 
stabili-tri
Modulární ortéza s trojím účinkem k 
funkční léčbě poranění hlezna

Indikace:
• podvrtnutí hlezna (2. až 3. stupeň)
• chronická nestabilita hlezenního a dolního 

zánártního kloubu
• pooperační léčba po operaci vazivového 

aparátu hlezenního kloubu

Mechanismus účinku:
• modulární konstrukce na podporu funkční 

léčby
• adaptabilní na tři fáze léčby – pro 

bezpečnou a spolehlivou léčbu a mobilizaci 
pacienta

• jazyk pro fi xaci hlezenní kosti omezuje 
dopředný posun hlezenní kosti

• mediální stabilizační prvek poskytuje oporu 
a zmírňuje napětí na boční straně nohy

• stabilizační popruh polohuje nohu do mírné 
pronace a podporuje hojení

• kompresivní pletenina zlepšuje propriocepci 
a podporuje rychlejší vstřebávání 
hematomů a otoků

Clima Comfort

Clima Fresh

Jazyk lze doširoka 
rozevřít k pohodlnému 
nazouvání a vyzouvání 

Jazyk pro fi xaci hlezenní 
kosti s křížovým 
šněrováním umožňuje 
přizpůsobit tlak 
individuálním 
požadavkům a snadno se 
s ním pracuje – tkaničky 
rychle a spolehlivě 
„zakliknou“ do háčků 

Mediální poloha 
stabilizačního prvku 
chrání poraněnou 
laterální stranu nohy a 
zajišťuje vysoký komfort 
nošení

Přednosti výrobku

modrá / 
azurová

obvod hlezna (cm) 17 – 21 21 – 24 24 – 27 27 – 30

velikost I II III IV

číslo artiklu K.012.3○1 K.012.3○2 K.012.3○3 K.012.3○4

○ = nahraďte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

Kód VZP:   04 - 0140592
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M.step® 

Funkční hlezenní ortéza s pěnovo-
gelovým polstrováním

Indikace
•  konzervativní a pooperační léčba poranění 

fi bulárního vazu hlezna (2. až 3. stupně)
• chronické nestability hlezna
• stavy po podvrtnutí

Mechanismus účinku
• rigidní skořepiny zajišťují velmi dobrou 

stabilizaci pro pronační a supinační pohyby
• pěnovo-gelové polstrování se dokonale 

přizpůsobuje různým anatomickým 
poměrům a zajišťuje jednotnou kompresi

Pouze dva popruhy, 
upínání je proto rychlé a 
bezpečné; popruhy lze ze 
skořepin odstranit 
individuálně upravit

Vyrábí se ve třech 
délkách: standardní 
(dlouhá verze), sportovní 
(krátká verze), 
pediatrická (dětská 
verze)

Velmi lehké pěnovo-
gelové polstrování s 
měkkým povrchem 
šetrným vůči pokožce

Přednosti výrobku

černá

medi Kidz – 
k dispozici též v 
dětské verzi

varianta standardní sportovní dětská

číslo artiklu G.090.009 G.091.009 G.092.009

Kód VZP:   04 - 0140299
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medi ROM Walker
Chodicí ortéza s omezením rozsahu 
pohybu

Indikace
• stavy po operacích vazů, měkkých tkání a 

šlach
• pooperační a konzervativní léčba zlomenin 

lýtkové kosti
• dislokované zlomeniny hlezenního kloubu
• konzervativní léčba poranění přednoží, 

nártu a zánártí
• stavy po refi xaci vazů a dislokaci peroneální 

šlachy
• chronická nestabilita vazů
• následná léčba po zlomeninách kosti 

hlezenní, kosti patní a vnitřního kotníku
• včasná funkční terapie po konzervativní 

nebo chirurgické léčbě ruptury Achillovy 
šlachy

Mechanismus účinku
• volitelný fi xní úhel kloubu nebo částečná 

vůle; umožňuje včasnou funkční mobilizaci
• plantární fl exe: 0°, 10°, 20°, 30°, 40° 
• dorzální fl exe: 20°, 10°, 0° 
• imobilizace při každém nastavení úhlu v 

krocích po 10°
• fyziologická chůze díky speciální konstrukci 

podešve

Poznámka
Produkt je určen k použití výhradně po 
odborném nasazení a nastavení.

velikost boty EU 32 – 38 38 – 43 43 – 48

velikost boty UK 1 – 5 5 – 9 9 – 13

velikost S M L

číslo artiklu  G.160.002  G.160.003  G.160.004

Patentovaný QuickSet 
kloub

Přednosti výrobku

tmavě 
modrá
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medi 
Walker boot
Fixní chodicí ortéza

Indikace
• stavy po operacích vazů, měkkých tkání a 

šlach
• pooperační a konzervativní léčba zlomenin 

lýtkové kosti
• dislokované zlomeniny hlezenního kloubu
• konzervativní léčba poranění přednoží, 

nártu a zánártí
• stavy po refi xaci vazů a dislokaci peroneální 

šlachy
• chronická nestabilita vazů
• následná léčba po zlomeninách kosti 

hlezenní, kosti patní a vnitřního kotníku
• včasná funkční terapie po konzervativní 

nebo chirurgické léčbě ruptury Achillovy 
šlachy

Mechanismus účinku
• volitelný fi xní úhel kloubu nebo částečná 

vůle; umožňuje včasnou funkční mobilizaci
• plantární fl exe: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
• dorzální fl exe: 20°, 10°, 0° 
• imobilizace při každém nastavení úhlu v 

krocích po 10°
• fyziologická chůze díky speciální konstrukci 

podešve

tmavě 
modrá

Bezproblémová kontrola rány a osobní hygiena díky 
snadnému nasazování a sundávání 

Přednosti výrobku

medi Kidz – 
k dispozici též v 
dětské verzi

velikost boty EU 32 – 38 38 – 43 43 – 48

velikost boty UK 1 – 5 5 – 9 9 – 13

velikost S M L

číslo artiklu  G.190.002  G.190.003  G.190.004
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medi Kidz
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obvod krk (cm) 18 – 22 
(výška 5 cm)

22 – 28 
(výška 6 cm)

28 – 33 
(výška 7 cm)

velikost 1 2 3

číslo artiklu R.222.011 R.222.012 R.222.013

medi 
Collar soft Kidz
Pohodlný krční límec

Indikace
• ztuhlost a bolest krku a ramen
• osteoartritida krku
• svalové křeče se zkroucením krku (tortikolis)
• poranění krku z prudké extenze a fl exe 

(whiplash)
• nestabilita krku
• revmatická bolest

Mechanismus účinku
• podporuje a stabilizuje krk
• léčbu podporuje též zateplení krku

Věk (let) od 3 do 8 od 8 do 12

velikost 1 2

číslo artiklu R.333.011 R.333.012

medi 
Clavicle support 
Kidz
Klavikulární bandáž

Indikace
• poúrazové a pooperační zlomeniny
• vykloubení akromioklavikulárního kloubu

Kontraindikace
• komprese dýchacích cest
• komprese neurovaskulárního svazku

Mechanismus účinku
• bezpečná a spolehlivá fi xace ramenního 

pletence
• podporuje správný srůst zlomené kosti tím, 

že rameno udržuje v zadní poloze

Poznámka
Produkt je určen k použití výhradně po 
odborném nasazení a nastavení.
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medi 
Armschlinge Kidz
Imobilizační ramenní ortéza

Indikace
• imobilizace po chirurgickém zákroku
• vykloubení ramene

Mechanismus účinku
• zmírňuje napětí v oblasti ramene, paže a 

lokte
• přizpůsobuje rameno a znehybňuje paži

Poznámka
Produkt je určen k použití výhradně po 
odborném nasazení a nastavení.

Děti přibližně od věku 12 
let mohou používat také 
medi Armschlinge (viz 
str. 31)

Věk (let) od 3 do 8 od 8 do 12

velikost I II

číslo artiklu R.040.GK1 R.040.GK2

Poznámka

medi 
Shoulder sling 
Kidz
Imobilizační ortéza ramenního kloubu

Indikace
• kontuze a podvrtnutí ramene
• vykloubení ramene
• léze rotátorové manžety
• stabilní subkapitální zlomeniny pažní kosti
• zlomeniny lopatky

Mechanismus účinku
• stabilní fi xace ramene a paže
• další stabilizace hrudním popruhem

Poznámka
Produkt je určen k použití výhradně po 
odborném nasazení a nastavení.

Věk (let) od 3 do 8 od 8 do 12

velikost 1 2

číslo artiklu R.030.G29 R.030.G39
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medi 
Epico ROM s Kidz
Loketní mobilizační ortéza

Indikace
• konzervativní léčba vykloubení lokte bez 

druhotných zranění
• ortopedická léčba zlomenin mediálního 

nebo laterálního epikondylu
• pooperační léčba po implantaci 

endoprotézy
• funkční následná léčba stabilních zlomenin 

distálního humeru
• dočasná imobilizace po artrolýze lokte

Mechanismus účinku
• ortéza pro individualizovanou funkční léčbu
• znehybňuje loketní kloub fi xací paže a 

předloktí
• omezení extenze / fl exe se nastavuje v 10° 

krocích (od 0° do 120°)

Poznámka
Produkt je určen k použití výhradně po 
odborném nasazení a nastavení.

Manumed Kidz
Zápěstní bandáž se stabilizační dlahou

Indikace
• podvrtnutí / natažení zápěstí
• pooperační imobilizace zápěstí
• zánět nebo jiná onemocnění šlach zápěstí
• zánětlivé fáze revmatických chorob

Mechanismus účinku
• imobilizace a stabilizace zápěstí

Pokud délka horní 
končetiny přesahuje 
29 cm, lze předepsat 
Epico ROMs (viz str. 44)

Pokud obvod zápěstí 
přesahuje 15 cm, lze 
předepsat Manumed 
(viz str. 50)

Poznámka

Poznámka

délka horní 
končetiny (cm)

24 – 29 

velikost S

číslo artiklu R.031.○K9

○ = nahraďte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

obvod zápěstí 
(cm)

10 – 11 11 – 13 13 – 14 15

velikost 1 2 3 4

číslo artiklu R.110.○51 R.110.○52 R.110.○53 R.110.○54

○ = nahraďte číslem pro orientaci: 2 = levá, 3 = pravá

Kód VZP:   04 - 0140284

Kód VZP:   04 - 0078949
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délka ortézy 
(cm)

25 35

velikost krátká dlouhá

číslo artiklu G.180.0K1 G.180.0K2

medi 
ROM Kidz
Univerzální kolenní ortéza s omezením 
fl exe / extenze a možností imobilizace

Indikace
• po operaci kolene
• imobilizace po zranění kolene a následná 

mobilizace
• bezpečná a spolehlivé stabilizace 

poraněných nebo operovaných postranních 
vazů

Mechanismus účinku
• postranní stabilizace kolenního kloubu
• pooperační imobilizace
• řízená mobilizace

Poznámka
Produkt je určen k použití výhradně po 
odborném nasazení a nastavení.

Poznámka

Pokud délka ortézy 
přesahuje 40 cm, lze 
předepsat medi Classic 
(viz strana 84)

délka ortézy 
(cm)

21 26 31 40

velikost 1 2 3 4

číslo artiklu 5.650.0K1 5.650.0K2 5.650.0K3 5.650.0K4

medi 
Classic Kidz
Ortéza pro imobilizaci kolene

Indikace
• pooperační imobilizace
• předoperační bolestivé stavy
• stav po luxaci čéšky

Mechanismus účinku
• imobilizace kolenního kloubu

Poznámka
Produkt je určen k použití výhradně po 
odborném nasazení a nastavení.

Kód VZP:   04 - 0140590

Kód VZP:   04 - 0093819
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medi 
Walker boot Kidz
Fixní chodicí ortéza

Indikace
• pooperační léčba (ruptura Achillovy šlachy, 

poranění vazů, měkkých tkání a šlach, 
zlomenina lýtkové kosti)

• konzervativní léčba (přednoží, nárt a 
zánártí, Achillova šlacha, zlomenina lýtkové 
kosti)

Mechanismus účinku
• fi xuje hlezenní kloub v úhlu 90°
• zaoblená podrážka umožňuje fyziologickou 

chůzi
• snadná kontrola rány a osobní hygiena

Poznámka
Produkt je určen k použití výhradně po 
odborném nasazení a nastavení.

Velikost boty (EU) 18 – 22 23 – 25 26 – 28 29 – 32

velikost S M L XL

číslo artiklu G.190.0K1 G.190.0K2 G.190.0K3 G.190.0K4

Od velikosti obuvi 32 lze 
předepsat chodicí ortézu 
medi Walker (viz strana 
99)

Poznámka

M.step® Kidz
Hlezenní stabilizační ortéza 

Indikace
• konzervativní a pooperační léčba zranění 

vaziva hlezenního kloubu (stupně II a III)
• stavy po podvrtnutí
• chronická nestabilita hlezenního kloubu

Mechanismus účinku
• rigidní půlená skořepina stabilizuje 

pronační a supinační pohyby
• samopřizpůsobivá výplň s integrovanými 

pěnovými vložkami ke snížení tlaku

Poznámka
Produkt je určen k použití výhradně po 
odborném nasazení a nastavení.

velikost univerzální

číslo artiklu G.092.009

Kód VZP:   04 - 0140299
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měkké bandáže medi
vhodné též pro děti

Genumedi (str. 66)
ve velikostech I a II vhodné též 
pro děti

Levamed (str. 94)
ve velikostech I a II vhodné též 
pro děti

Manumed active (str. 48)
ve velikostech I a II vhodné též 
pro děti
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medi GmbH & Co KG
Medicusstraße 1
D-95448 Bayreuth
Germany
P +49 921. 912-0
F +49 921. 912-783
export@medi.de
www.medi.de

medi Austria GmbH
Adamgasse 16 / 7
6020 Innsbruck
Austria
P +43 512 57 95 15
F +43 512 57 95 15 45
vertrieb@medi-austria.at

medi Belgium bvba
Posthoornstraat 13 / 1
3582 Koersel
Belgium
P +32 11 24 25 60
F +32 11 24 25 64
info@medibelgium.be
www.medibelgium.be

medi Brasil
Rua Neusa 216
Diadema-Sao Paulo
Cep 09941-640
Brazil
P +55 11 3201 1188
F +55 11 3201 1185
sac@medibrasil.com
www.medibrasil.com

medi Danmark
Vejlegardsvej 59
2665 Vallensbaek Strand
Danmark
P +45 46 55 75 69
F +45 70 25 56 20
kundenservice@sw.dk
www.medidanmark.dk

medi Bayreuth España SL
C / Canigó 2-6 bajos
Hospitalet de Llobregat
08901 Barcelona
Spain
P +34 93 260 04 00
F +34 93 260 23 14
medi@mediespana.com
www.mediespana.com

medi France
Z.l. Charles de Gaulle
25, rue Henri Farman
93297 Trembley en France
Cedex, France
P +33 1 48 61. 76 10
F +33 1 49 63 33 05
infos@medi-france.com
www.medi-france.com

medi Hungary Kft.
Bokor u. 21.
1037 Budapest
Hungary
P +36 1371 0090
F +36 1371 0091
info@medi-hungary.hu
www.medi-hungary.hu

medi Italia s.r.l.
Via Guido Rossa 28
40033 Casalecchio di Reno-Bologna
P +0039516 13 24 84
F +0039516 13 29 56
E-Mail: info@medi-italia.it
www.medi-italia.it

medi Medical Support Sdn Bhd
medi representative offi ce Asia
Unit No. B-2-19, Block B, No.2,
Jalan PJU 1A / 7A
Oasis Ara Damansara, PJU 1A,
47301 PETALING JAYA
Selangor Darul Ehsan
Malaysia
P +6 03 7832 3591
F +6 03 78323921
info@medi-asia.com
www.medi-asia.com

medi Middle East
P. O. Box: 109307
Abu Dhabi
United Arab Emirates
P +971 2 6429201
F +971 2 6429070
info@mediuae.ae
www.mediuae.ae 

medi Nederland BV
Heusing 5
4817 ZB Breda
The Netherlands
P +31 76 57 22 555
F +31 76 57 22 565
info@medi.nl
www.medi.nl

medi Norway AS
P.B. 238
4291 Kopervik
Norway
P +004752 84 45 00
F +004752 84 45 09
E-Mail: post@medinorway.no
www.medinorway.no

medi Polska Sp. z. o. o.
Zygmunta Starego 26
44-100 Gliwice
Poland
P +48 32 230 60 21
F +48 32 202 87 56
info@medi-polska.pl
www.medi-polska.pl

medi RUS LRC
Business Park “Rumyantsevo“
Rumyantsevo, Build. 1
Leninsky Township
142784 Moscow
Russia
P +7 495 229 04 58
F +7 495 229 04 58
info@medirus.ru
www.medirus.ru

medi Sweden AB
Box 6034, SE-192 06 Sollentuna
Sweden
P +00468 96 97 98
F +00468 626 68 70
E-Mail: info@medi.se
www.medi.se

medi Bayreuth Unipessoal, 
Lda Rua Eugenio de Castro 
Rodrigues, n° 2
1700-184 Lisboa
Portugal
P +351 21 843 71 60
F +351 21 847 08 33
medi.portugal@medibayreuth.pt

medi UK Ltd.
Plough Lane
Hereford HR4 OEL
Great Britain
P +44 1432 37 35 00
F +44 1432 37 35 10
enquiries@mediuk.co.uk
www.mediuk.co.uk

medi Ukraine LLC
Tankova Str. 8, offi ce 35
Business-center „Flora Park“
Kiev 04112
Ukraine
P +380 44 591 1163
F +380 44 455 6181
info@medi.ua
www.medi.ua

medi USA L.P.
6481. Franz Warner Parkway
Whitsett, N.C. 27377-3000
USA
P +1 336 4 49 44 40
F +1 888 5 70 45 54
orders@mediusa.com
www.mediusa.com
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Headquarters
medi GmbH & Co. KG 
Medicusstraße 1 
D-95448 Bayreuth
Germany 
P +49 921 912-0 
F +49 921 912-783 
export@medi.de 
www.medi.de/en

MAXIS a.s., medi group company
Na Potůčkách 163
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika
T +420 571 616 819
info@medi-expert.cz
www.medi-expert.cz 99
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