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Ortopedická protetika Hamzovy léčebny (dále HL) za-
jišťuje odbornou ortopedicko-protetickou péči pro 
pacienty z celé ČR již od roku 1981. Mezi její hlavní 

činnosti patří zajištění výroby zakázkových zdravotních pro-
středků na základě vystaveného poukazu od odborného lé-
kaře. Ročně ošetříme více než 5 000 pacientů. Ortopedická 
protetika HL patří k významným výrobcům trupových ortéz 
a ortéz pro pacienty po cévních mozkových příhodách v ČR. 
Úzce spolupracujeme s lékaři v oboru ortopedické proteti-
ky, rehabilitace, neurologie a s fyzioterapeuty. Vysoký stan-
dard námi poskytovaných služeb a vyráběných pomůcek 
zajišťuje lékař se specializací v oboru ortopedické protetiky 
a tým ortotiků-protetiků s odpovídající registrací. Při výrobě 
složitější pomůcky zajišťujeme seznámení a zacvičení paci-
enta s touto pomůckou přímo v lůžkových odděleních HL. 
Do sortimentu vyráběných pomůcek na našem oddělení 
patří především trupové ortézy, končetinové ortézy, protézy 
horních a dolních končetin, ortopedické vložky, stabilizační 
ortézy pro sed, úpravy a opravy ortéz a protéz. Individuální 
pomůcky, vyráběné v léčebně jsou plně hrazeny zdravotními 

pojišťovnami, pouze ortopedické vložky jsou dodávány se 
spoluúčastí pacienta při platbě. Na základě indikace odbor-
ného lékaře je také možno zhotovit individuální pomůcku 
za platbu v hotovosti.

Provozujeme výdejnu zdravotnických pomůcek, jejímž cílem 
je vybavit pacienty kompenzačními pomůckami. Dále zajiš-
ťujeme opravy obuvi i pro veřejnost. Veškeré pomůcky vy-
robené Ortopedickou protetikou HL jsou označeny štítkem 
s logem HL a díky tomu jsou i jednoduše identifikovatelné.

Veškeré pomůcky vyrobené Ortopedickou protetikou
HL jsou označeny štítkem s logem HL a díky
tomu jsou i jednoduše identifikovatelné.

Věříme, že Vám náš katalog pomůže při výběru vhodné 
ortopedicko-protetické pomůcky pro Vaše klienty.
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Schanzův límec 
Fixuje krční páteř při kontuzích a distorzích 
krční páteře. Dále je indikován pro 
doléčení po frakturách krční páteře a léčbu 
CC, CB syndromu v akutním stavu. Jde 
o tvarovanou krční ortézu s plastovou 
výztuží a fixací pomocí suchých zipů.

Předepisující lékař s odborností:  
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty zdravotních pojišťoven  
201, 205, 207, 209, 211, 213 podléhají tyto 
kódy schválení RL.

Pro klienty VZP nepodléhají tyto kódy  
schválení RL.

Dětský pacient Dospělý pacient

Kód a skupina dle ZP 05/0078162 05/0078163

Užitná doba ortézy 1 ks/6 měs. 1 ks/12 měs.

Bederní pás 
Pás je určen k fixaci bederní páteře při 
funkčních poruchách páteře, bolestivých 
stavech při degenerativních onemocně-
ních bederní páteře, k léčbě diskopatie, 
spondylolistéz. Je vhodný k doléčení zlo-
menin bederní páteře i k fixaci při doléčení 
po operaci meziobratlových plotének. 

Předepisující lékař s odborností:  
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty zdravotních pojišťoven  
201, 205, 207, 209, 211, 213 podléhají tyto 
kódy schválení RL.

Pro klienty VZP nepodléhají tyto kódy  
schválení RL.

Dětský pacient Dospělý pacient

Kód a skupina dle ZP 05/0078162 05/0078164

Užitná doba ortézy 1 ks/6 měs. 1 ks/12 měs.

Cheneau ortéza
je indikována jako derotační trupová ortéza 
pro léčbu skoliózy.

Předepisující lékař s odborností:  
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty zdravotních pojišťoven  
201, 205, 207, 209, 211, 213 podléhají tyto 
kódy schválení RL.

Pro klienty VZP nepodléhají tyto kódy  
schválení RL.

Dětský pacient Dospělý pacient

Kód a skupina dle ZP 05/0000949 05/0000957

Užitná doba ortézy 1 ks/6 měs. 1 ks/12 měs.

TRUPOVÉ ORTÉZY 
Ortézy jsou vyrobeny z pružného nebo termoplastického materiálu  
se zapínáním na suchý zip, spony nebo peloty.
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Jewett ortéza
Tato léčebná pomůcka je určena k léčbě 
poúrazových a pooperačních stavů 
dolní hrudní a bederní páteře, využívá 
se také jako stavitelná tříbodová ortéza 
po kompresivních zlomeninách T8 až L2.

Předepisující lékař s odborností: 
ORP, REH, ORT, CHR, NEU

Pro klienty všech zdravotních pojišťoven 
nepodléhá kód schválení RL.

Dětský pacient Dospělý pacient

Kód a skupina dle ZP - 05/0078575

Užitná doba ortézy - 1 ks/12 měs.

Reklinační trupová ortéza
Ortéza je indikována při léčbě kyfózy, 
poúrazových a pooperačních stavů  
a při léčbě Morbus Scheuermann.

Předepisující lékař s odborností:  
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty zdravotních pojišťoven  
201, 205, 207, 209, 211, 213 podléhají tyto 
kódy schválení RL.

Pro klienty VZP nepodléhají tyto kódy  
schválení RL.

Dětský pacient Dospělý pacient

Kód a skupina dle ZP 05/0000949 05/0000957

Užitná doba ortézy 1 ks/6 měs. 1 ks/12 měs.
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KONČETINOVÉ ORTÉZY – MĚKKÉ BANDÁŽE 
Ortézy jsou vyrobeny z pružného prodyšného materiálu  
či neoprénu, vyztužené planžetami nebo duralovými klouby.

Ortéza kolenní
Ortéza fixuje koleno při distorzi, je 
indikována při lehkých instabilitách 
kolenního kloubu, při poúrazových stavech, 
u gonartróz.

Předepisující lékař s odborností:  
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty zdravotních pojišťoven  
201, 205, 207, 209, 211, 213 podléhají tyto 
kódy schválení RL.

Pro klienty VZP podléhá schválení RL pouze 
kód pro dospělé pacienty.

Dětský pacient Dospělý pacient

Kód a skupina dle ZP 05/0078162 05/0078161-Z

Užitná doba ortézy 1 ks/6 měs. 1 ks/12 měs.

Ortéza hlezenní
Ortéza fixuje hlezenní kloub při 
instabilitě, je indikována také u algických 
symptomů v oblasti Achillovy šlachy, stavů 
po zlomeninách kotníků, při artróze hlezna.

Předepisující lékař s odborností:  
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty zdravotních pojišťoven  
201, 205, 207, 209, 211, 213 podléhají tyto 
kódy schválení RL. 

Pro klienty VZP podléhá schválení RL pouze 
kód pro dospělé pacienty.

Dětský pacient Dospělý pacient

Kód a skupina dle ZP 05/0078162 05/0078161-Z

Užitná doba ortézy 1 ks/6 měs. 1 ks/12 měs.
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Ortéza zápěstí 
Léčebná pomůcka je indikována při léčbě 
poúrazových stavů a doléčení zlomenin.

Předepisující lékař s odborností:  
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty zdravotních pojišťoven  
201, 205, 207, 209, 211, 213 podléhají tyto 
kódy schválení RL.

Pro klienty VZP podléhá schválení RL pouze 
kód pro dospělé pacienty.

Dětský pacient Dospělý pacient

Kód a skupina dle ZP 05/0078162 05/0078161-Z

Užitná doba ortézy 1 ks/6 měs. 1 ks/12 měs.

Epikondylární bandáž
Léčebná pomůcka je indikována při léčbě 
úponových bolestí (epikondylitis).

Předepisující lékař s odborností:  
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty zdravotních pojišťoven  
201, 205, 207, 209, 211, 213 podléhají tyto 
kódy schválení RL.

Pro klienty VZP podléhá schválení RL pouze 
kód pro dospělé pacienty.

Dětský pacient Dospělý pacient

Kód a skupina dle ZP 05/0078162 05/0078161-Z

Užitná doba ortézy 1 ks/6 měs. 1 ks/12 měs.

Ortéza ramenní
Je indikována k fixaci ramene při 
luxaci ramenního kloubu, u syndromů 
hypermobility.

Předepisující lékař s odborností:  
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty zdravotních pojišťoven  
201, 205, 207, 209, 211, 213 podléhají tyto 
kódy schválení RL.

Pro klienty VZP podléhá schválení RL pouze 
kód pro dospělé pacienty.

Dětský pacient Dospělý pacient

Kód a skupina dle ZP 05/0078162 05/0078161-Z

Užitná doba ortézy 1 ks/6 měs. 1 ks/12 měs.
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DAFO - dynamická 
bércová ortéza pro 
hlezno a chodidlo
Pomůcka se používá při neurologickém 
postižení, zejména u dětí DMO, svalové 
dystrofii, při hypotonii. 

Předepisující lékař s odborností:  
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty zdravotních pojišťoven  
201, 205, 207, 209, 211, 213 podléhají tyto 
kódy schválení RL.

Pro klienty VZP podléhá schválení RL pouze 
kód pro dospělé pacienty.

Dětský pacient Dospělý pacient

Kód a skupina dle ZP 05/0000949 05/0000954-Z

Užitná doba ortézy 1 ks/6 měs. 1 ks/12 měs.

KAFO - polohovací ortéza 
na dolní končetiny 
Individuální léčebná pomůcka je určena 
k léčbě osových odchylek dolních končetin.

Předepisující lékař s odborností:  
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty zdravotních pojišťoven  
201, 205, 207, 209, 211, 213 podléhají tyto 
kódy schválení RL.

Pro klienty VZP podléhá schválení RL pouze 
kód pro dospělé pacienty.

Dětský pacient Dospělý pacient

Kód a skupina dle ZP 05/0000949 05/0000954-Z

Užitná doba ortézy 1 ks/6 měs. 1 ks/12 měs.

Ortéza do obuvi
Léčebná pomůcka je indikována při korekci 
podélné a příčné klenby se stabilizací 
hlezenních kloubů.

Předepisující lékař s odborností:  
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty zdravotních pojišťoven  
201, 205, 207, 209, 211, 213 podléhají tyto 
kódy schválení RL.

Pro klienty VZP podléhá schválení RL pouze 
kód pro dospělé pacienty.

Dětský pacient Dospělý pacient

Kód a skupina dle ZP 05/0000949 05/0000954-Z

Užitná doba ortézy 1 ks/6 měs. 1 ks/12 měs.

KONČETINOVÉ ORTÉZY S PEVNÝM KONSTRUKČNÍM ZÁKLADEM 
Tyto ortézy jsou vyrobeny z termoplastického, zdravotně nezávadného materiálu.
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AFO - Dynamická 
končetinová ortéza
Je určena k fixaci při paréze peroneálního 
nervu a instabilitě hlezenního kloubu.

Předepisující lékař s odborností:  
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty zdravotních pojišťoven  
201, 205, 207, 209, 211, 213 podléhají tyto 
kódy schválení RL.

Pro klienty VZP podléhá schválení RL pouze 
kód pro dospělé pacienty.

Dětský pacient Dospělý pacient

Kód a skupina dle ZP 05/0000949 05/0000954-Z

Užitná doba ortézy 1 ks/6 měs. 1 ks/12 měs.

KAFO - Dynamická 
končetinová ortéza 
Léčebná pomůcka je určena pro pacienty 
s DMO ke stabilizaci končetiny, léčbu 
poúrazových a pooperačních stavů 
končetin.

Předepisující lékař s odborností:  
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty zdravotních pojišťoven  
201, 205, 207, 209, 211, 213 podléhají tyto 
kódy schválení RL.

Pro klienty VZP podléhá schválení RL pouze 
kód pro dospělé pacienty.

Dětský pacient Dospělý pacient

Kód a skupina dle ZP 05/0000949 05/0000954-Z

Užitná doba ortézy 1 ks/6 měs. 1 ks/12 měs.

AFO – karbonová 
peroneální ortéza 
Je indikována při léčbě poúrazových 
a pooperačních stavů s peroneální 
parézou, u stavů po CMP, při instabilitě 
hlezenních kloubů.

Předepisující lékař s odborností:  
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty zdravotních pojišťoven  
201, 205, 207, 209, 211, 213 podléhají tyto 
kódy schválení RL.

Pro klienty VZP podléhá schválení RL pouze 
kód pro dospělé pacienty.

Dětský pacient Dospělý pacient

Kód a skupina dle ZP 05/0000949 05/0078160-Z

Užitná doba ortézy 1 ks/6 měs. 1 ks/24 měs.
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Kolenní ortéza antirekurvační
Individuální léčebná pomůcka je určena 
k léčbě poúrazových stavů s instabilitami 
kolenního kloubu.

Předepisující lékař s odborností:  
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty zdravotních pojišťoven  
201, 205, 207, 209, 211, 213 podléhají tyto 
kódy schválení RL.

Pro klienty VZP podléhá schválení RL pouze 
kód pro dospělé pacienty.

Dětský pacient Dospělý pacient

Kód a skupina dle ZP 05/0000949 05/0000954-Z

Užitná doba ortézy 1 ks/6 měs. 1 ks/12 měs.

Kolenní ortéza 
Individuální léčebná pomůcka je 
určena k léčbě poúrazových stavů 
s instabilitami kolenního kloubu, léčbě 
stavů po menisektomiích a při těžkých 
gonartrózách.

Předepisující lékař s odborností:  
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Tento kód podléhá schválení RL.

Pro klienty všech zdravotních pojišťoven 
podléhá tento kód schválení RL.

Dětský pacient Dospělý pacient

Kód a skupina dle ZP - 05/0000954-Z

Užitná doba ortézy - 1 ks/12 měs.

Kolenní ortéza dětská 
Individuální léčebná pomůcka je určena 
k léčbě poúrazových stavů s instabilitami 
kolenního kloubu.

Předepisující lékař s odborností:  
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty zdravotních pojišťoven  
201, 205, 207, 209, 211, 213 podléhají tyto 
kódy schválení RL.

Pro klienty VZP nepodléhá kód  
schválení RL.

Dětský pacient Dospělý pacient

Kód a skupina dle ZP 05/0000949 -

Užitná doba ortézy 1 ks/6 měs. -



11

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé

Polohovací ortéza
Pomůcka se užívá při rehabilitaci 
poúrazových a pooperačních stavů končetin, 
k polohování končetin po operacích na 
měkkých tkáních, u dětí s DMO.

Předepisující lékař s odborností:  
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty zdravotních pojišťoven  
201, 205, 207, 209, 211, 213 podléhají tyto 
kódy schválení RL.

Pro klienty VZP podléhá schválení RL pouze 
kód pro dospělé.

Dětský pacient Dospělý pacient

Kód a skupina dle ZP 05/0000949 05/0000954-Z

Užitná doba ortézy 1 ks/6 měs. 1 ks/12 měs.

Abdukční ortéza pro HK
Individuální léčebná pomůcka pro léčbu 
stavů po opakovaných luxacích ramenních 
kloubů, při doléčování poúrazových stavů 
či paréze pažní pleteně (plexus brachialis).

Předepisující lékař s odborností:  
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty zdravotních pojišťoven  
201, 205, 207, 209, 211, 213 podléhají tyto 
kódy schválení RL.

Pro klienty VZP nepodléhají kódy  
schválení RL.

Dětský pacient Dospělý pacient

Kód a skupina dle ZP 05/0000949 05/0000957

Užitná doba ortézy 1 ks/6 měs. 1 ks/12 měs.
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SPECIÁLNÍ ORTÉZY
Ortézy jsou zhotoveny z pevného a termoplastického materiálu.

Atlanta dlaha
Individuálně zhotovená léčebná pomůcka 
je využívána při léčbě Perthesovy choroby 
a stavů po operaci kyčelního kloubu u dětí.

Předepisující lékař s odborností:  
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty zdravotních pojišťoven  
201, 205, 207, 209, 211, 213 podléhá tento kód 
schválení RL.

Pro klienty VZP nepodléhá kód  
schválení RL.

Dětský pacient Dospělý pacient

Kód a skupina dle ZP 05/0000949 -

Užitná doba ortézy 1 ks/6 měs. -

S.W.A.S.H  
Sedící, chodící a stojící kyčelní ortéza umož-
ňuje kontrolovanou proměnlivou abdukci. 
Je konstruována jako celek ze série úhlů 
zabezpečujících správné postavení kyčle 
díky končetinovým oporám, které kopírují 
správný pohyb femuru při stoji a chůzi. 
S.W.A.H ortéza slouží k prevenci nůžkovité 
chůze. Zlepšuje stabilitu sedu, stoje a chůze.

Předepisující lékař s odborností:  
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty všech zdravotních pojišťoven 
tento kód podléhá schválení RL.

Dětský pacient Dospělý pacient

Kód a skupina dle ZP 05/0023412-2 -

Užitná doba ortézy 1 ks/6 měs. -

Vertikalizační stojan  
Pomůcka je určena pro včasnou 
vertikalizaci pacienta s DMO s poruchou 
vzpřimovacích reakcí. Lze jej využít 
i při léčbě posttraumatických stavů 
a kongenitální svalové atrofii.

Předepisující lékař s odborností:  
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty všech zdravotních pojišťoven 
tento kód podléhá schválení RL.

Dětský pacient Dospělý pacient

Kód a skupina dle ZP 05/0023412-Z -

Užitná doba ortézy 1 ks/12 měs. -
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 Reciprokátor
Tato individuální léčebná pomůcka je 
určena k mobilizaci pacientů s roštěpem 
páteře (spinou bifidou), u pacientů 
s transverzální lézí míšní a u dětí 
s neprogresivním typem spinální 
muskulární atrofie.

Předepisující lékař s odborností:  
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty všech zdravotních pojišťoven 
tento kód podléhá schválení RL.

Dětský pacient Dospělý pacient

Kód a skupina dle ZP 05/0023412-Z -

Užitná doba ortézy 1 ks/12 měs. -

Aparátky na dolní 
končetiny
Léčebná pomůcka je indikována při 
vadném stereotypu chůze a deformitách 
dolních končetin.

Předepisující lékař s odborností:  
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty zdravotních pojišťoven  
201, 205, 207, 209, 211, 213 podléhají tyto 
kódy schválení RL.

Pro klienty VZP podléhá schválení RL pouze 
kód pro dospělé.

Dětský pacient Dospělý pacient

Kód a skupina dle ZP 05/0000949 05/0000954-Z

Užitná doba ortézy 1 ks/6 měs. 1 ks/12 měsíců
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Individuální 
ortopedické vložky
Léčebná pomůcka je indikována při léčbě 
lehkých vad chodidel, při korekci podélné 
a příčné klenby, lze ji užívat i u pacientů 
s cukrovkou (diabetes mellitus).

Předepisující lékař s odborností:  
OPR, ORT, REH.

 
 
 
 
 

Dětský pacient Dospělý pacient

Kód a skupina dle ZP 16/0005250 16/0000969

Užitná doba ortézy 1 ks/6 měs. 1 ks/12 měs.

Speciální  
ortopedické vložky
Jsou indikovány při těžkých a kombino-
vaných deformitách chodidel (valgózní 
a varózní postavení nohy), při korekci po-
délné a příčné klenby, k zajištění stabilizace 
a postavení paty, při patních ostruhách, 
tlumí nárazy a zabraňují otlakům nohy.

Předepisující lékař s odborností:  
OPR, ORT, REH.

Zdravotní pojišťovna hradí 80% ceny 
těchto ortopedických vložek.

Dětský pacient Dospělý pacient

Kód a skupina dle ZP 16/0000971 16/0000971

Užitná doba ortézy 1 ks/6 měs. 1 ks/6 měs.

Dětské vložky 
Léčebná pomůcka je indikována při léčbě 
lehkých vad chodidel.

Předepisující lékař s odborností:  
OPR, ORT, REH.

 
 
 
 
 
 

 

Dětský pacient Dospělý pacient

Kód a skupina dle ZP 16/0005250 -

Užitná doba ortézy 1 ks/6 měs. -

ORTOPEDICKÉ VLOŽKY
Ortopedické vložky jsou vyrobeny z materiálů na bázi korku.
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Od roku 2015 zajišťujeme diagnostiku chodidla 
nohy pomocí tenzometrické desky. Tento moderní 
podobarografický přístroj zaměří tlaky z chodidla nohy 
a pomocí senzorů přenese obraz do digitální podoby 
při statickém i dynamickém zatížení včetně těžiště těla. 
Výstupem z diagnostiky jsou nejen číselné hodnoty, 
ale také barevné spektrum. Tento výstup zasíláme 
odborným lékařům dle jejich požadavků. Toto vyšetření 
slouží lékařům jako podklad k vypsání poukazů na 
pomůcku a ortotici-protetici navrhnou dle této diagnostiky 
konstrukční návrh k výrobě ortopedických vložek. 

Projekt Zdravá dětská noha
V roce 2015 proběhl pilotní projekt pod názvem 
,, Zdravá dětská noha“, kdy bylo zaměřeno na 
tenzometrické desce 818 dětí ve věku od 5 do 
12 let v mateřských a základních školách. Bez nálezu 
bylo 381 dětí a s nálezem 437 dětí. Pilotní projekt 
neskončil jen pouhým konstatováním výsledků, 
ale pro děti s vadami nohou jsme připravili další 
léčbu společně s týmem lékařů, fyzioterapeutů 
a ortotiků- protetiků z Hamzovy odborné léčebny. 

Grafický výstup z vyšetření

Tenzometrická deska

DIAGNOSTIKA NOHY
Diagnostika chodidla nohy pomocí tenzometrické desky.
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Komfort při používání protéz souvisí se správně tvarovaným 
pahýlovým lůžkem, které je individuálně zhotoveno dle  
sádrového odlitku. Ostatní komponenty – protetické  
chodidlo a klouby jsou indikovány dle stupně aktivity  
uživatele. Užitná doba u prvovybavení protézou není  
omezená, u ostatních protéz je 24 měsíců. Dětské protézy  
mají individuální dobu užití u všech druhů protéz.

Tato léčebná pomůcka je indikována při poúrazové amputaci 
končetin, amputaci při diabetu, vaskulárním onemocnění 
končetin nebo u vrozených defektů končetin se ztrátou části 
nebo celé končetiny.

Předepisující lékař s odborností: OPR, ORT, REH.

Kód a skupina:
Protéza DK dětská do 18ti let 05/0001673

Protéza HK dětská do 18ti let 05/0001677

Protéza HK prvovybavení 05/0001681

Protéza HK standardní 05/0001678–Z

Kód a skupina protéz dolních končetin pro dospělé klienty:
Bércová protéza Stehenní protéza Exartikulace kyčelního 

kloubu

Prvovybavení 05/0011533 05/0011536 -

Standardní 05/0011534-Z 05/0011538-Z 0001674-Z

Speciální 05/0011535-Z 05/0011539-Z -

PROTÉZY HORNÍCH A DOLNÍCH KONČETIN
Individuálně aplikovaná pomůcka nahrazuje  
chybějící část a funkci končetiny pacienta.

Stehenní protéza DK

Bércová protéza DK

Dětská protéza stehenní

A

A

B

B

C

C
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Podsedák
Je vhodný pro pacienty po operaci 
kyčelního i kolenního kloubu k prevenci 
luxace a pro pacienty po operaci páteře. 
U neurologických pacientů, stejně 
jako u pacientů se stehenní amputací 
usnadňuje vstávání ze sedu.

Rozměry: 40x30x10 cm

Antidekubitní botička 
Léčebná pomůcka je určena k zamezení 
vzniku proleženin chodidla, kotníků a paty.

Antidekubitní rukavice
Léčebná pomůcka je určena k zamezení 
vzniku proleženin ruky.

POMŮCKY, KTERÉ LZE ZAKOUPIT VOLNĚ  
BEZ POUKAZU LÉKAŘE
Pomůcky jsou vyrobeny ze zdravotně nezávadného materiálu, snadno se udržují.
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Služby Ortopedické protetiky  
Hamzovy léčebny

Vyrábíme:
• trupové ortézy

• protézy horních a dolních končetin

• dlahy, ortézy a měkké bandáže  
pro horní a dolní končetiny

• kombinované bederní pásy

• ortopedické vložky

• vertikalizační stojany

• stabilizační ortézy na sed

• proteticky upravujeme  
standardní obuv

• poskytujeme opravy obuvi  
i pro veřejnost

Pracoviště je držitelem certifikátu jakosti ISO 9001:2015.

Více informací: www.hamzova-lecebna.cz

Telefonní kontakty: 
T: 469 648 820 – Prodejna a výdejna zdravotnických potřeb 
T: 469 648 804 – Recepce Ortopedické protetiky  
M: 733 184 241

E: ortopedicka-protetika@hamzova-lecebna.cz

V areálu Hamzovy léčebny ve vestibulu budovy Ortopedické protetiky  
můžete navštívit prodejnu a výdejnu zdravotnických potřeb.  

Provozní doba prodejny a výdejny zdravotnických potřeb: 

pondělí až pátek  8.00-12.30 hod. a  13.30-16.00 hod.



19

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé

POSADIT | POSTAVIT | UDĚLAT KROK 
To je v Hamzově léčebně v Luži – Košumberku hlavní 
cíl léčby pro všechny pacienty s různým onemocněním 
nebo s různým stavem po operaci či po úrazu

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé je rehabilitační ústav 
s řadou špičkových odborníků v oboru, který je výborně vybaven 
i potřebnou moderní přístrojovou technikou. Znovu se posadit  
a postavit je pro pacienta po těžkém onemocnění nebo po úrazu  
někdy velmi těžké. Je to ale základ práce zdravotníků v léčebně, zajistit, 
aby pacient dokázal znovu samostatně žít, bez pomoci druhých!  

V léčebně je celkem 505 lůžek rozdělených pro různé typy  
onemocnění dospělých a dětí.

Zajišťujeme:
• lůžkovou i ambulantní následnou léčebně rehabilitační péči  

pro děti, dorost do 18 let a dospělé z celé ČR

•  rehabilitační ošetřovatelství - nový program  
v rámci dlouhodobé léčebné péče

•  léčbu pro dětské i dospělé pacienty po míšním poškození 
ve specializované Spinální rehabilitační jednotce

•  přijímáme pacienty s kompenzovanou epilepsií 

•  využíváme metodu repetitivní magnetické stimulace  
u pacientů trpících urgentní nebo stressovou inkontinencí 

•  máme přístrojové vybavení k léčbě lymfedému

Praha

Brno

Hamzova léčebna
Luže-Košumberk

Hradec
Králové

Chrudim
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