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ORTOPEDICKÁ PROTETIKA FRÝDEK-MÍSTEK

Ortopedická protetika Frýdek-Místek nabízí zhotovení individuálních silikonových 
náhrad lidského těla – protéz a epitéz*.  Vycházíme přitom z osobního přístupu 
k uživateli, řemeslné zručnosti i uměleckých schopností našich pracovníků a aplikace 
nejmodernějších technologií a materiálů.

Komfort pomůcky, optimální funkce, přirozený vzhled a umožnění návratu
k původnímu životnímu stylu je to, co vám můžeme nabídnout.

Jste-li rozhodnuti změnit svůj život, jsme připraveni vám pomoci.

* Tento projekt je realizovaný za finanční podpory MPO ČR v rámci programu IMPULS.
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PŘEHLED SILIKONOVÝCH NÁHRAD

Silikonové maxiofaciální náhrady (nos, ucho, oko, 
   část obličeje)

Silikonové náhrady ruky (prsty, část/celá ruka)

Silikonové náhrady nohy (prsty, část/celá noha)

Silikonové náhrady měkkých tkání končetin

Silikonové mamární epitézy

Silikonové kosmetické návleky
   končetinových protéz 
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komfort  funkce  vzhled  životní styl

MODERNÍ TECHNOLOGIE

Vysoká kvalita je zajištěna využíváním moderních technologií a materiálů:

Digitální technologie (3D skenování, počítačové modelování, rapid prototyping)

Color matching s využitím digitálního analyzátoru barev

Zdravotně nezávadné silikonové materiály s výbornými mechanickými vlastnostmi

UMĚNÍ

Každá silikonová náhrada je jedinečné umělecké dílo.  Věnujeme pozornost 
všem detailům, které přispívají k přirozenému vzhledu náhrady. 
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POSTUP ZHOTOVENÍ SIL IKONOVÝCH NÁHRAD

Individuální zhotovení silikonové náhrady vyžaduje úzkou spolupráci uživatele 
a protetického pracoviště. Uživatel se společně s našimi odbornými pracovníky 
podílí na návrhu silikonové náhrady, jejím tvarovém a barevném provedení. Při 
standardním postupu jsou nezbytné následující návštěvy uživatele na našem pracovišti:

Úvodní konzultace, návrh náhrady, stanovení měrných podkladů

Zkouška testovacího lůžka silikonové náhrady

Konzultace tvaru náhrady a určení barevného provedení

Odsouhlasení tvarového a barevného provedení náhrady

Dokončení náhrady, její předání a poučení uživatele

ZPŮSOB ÚHRADY

Pokud je zhotovení individuální silikonové náhrady (protézy, epitézy) předepsáno 
odborným lékařem a schváleno revizním lékařem zdravotní pojišťovny, je pomůcka 
plně hrazena z prostředků zdravotního pojištění.
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Ortopedická protetika Frýdek-Místek
Dr. Jánského 3238
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Tel: 558 663 215
Fax: 558 663 217
E-mail: info@protetikaFM.cz
www.protetikaFM.cz


