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Príhovor riaditeľa spoločnosti
Opäť Vás vítam na stránkach nášho magazínu DIALOG, 
kde máte možnosť dozvedieť sa novinky zo života firmy 
Otto Bock Slovakia, ako aj možnosť načerpať najnovšie 
informácie o produktoch spoločnosti Ottobock 
HealthCare. Ako ste už iste postrehli, samotný DIALOG 
sa na rozdiel od minulých čísel dizajnovo výrazne 
zmenil a predkladáme vám ho v úplne inovovanej 
podobe, či ako sa hovorí  „v novom šate“. 

Otto Bock HealthCare ako globálny líder v oblasti 
ortopedickej protetiky neustále inovuje a vyvíja nové 
technológie a produkty. Tento proces zmeny, vývoja a 
inovácie sa v priebehu minulého roku premietol do 
veľmi odvážneho rozhodnutia vedenia materskej 
spoločnosti, a to k celkovej zmene korporátnej identity 
spoločnosti Ottobock. Vyše 90-ročné logo našej firmy 
dostalo celkom novú modernú podobu. Nastúpili nové 
firemné farby a čo je najdôležitejšie, uviedla sa úplne 
nová identita spoločnosti pevne previazaná s jej novými 
obchodnými stratégiami, plánmi a cieľmi vytýčenými 
pre budúcnosť.  

S dvojročným odstupom sa v máji tohto roku konala v 
Lipsku najprestížnejšia svetová výstava ORTHOPÄDIE + 
REHA-TECHNIK 2012. Spoločnosť Ottobock už tradične 
na najväčšom stánku výstavy privítala počas troch dní 
niekoľko tisíc návštevníkov a predstavila im svoje 
najnovšie technológie a novinky, ktoré si hendikepo-
vaní ľudia mali možnosť priamo vyskúšať. O niektorých 
novinkách z Lipska sa môžete dočítať aj na stránkach 
tohto časopisu.  

V najbližších mesiacoch sa v Londýne uskutoční 
najdôležitejšia športová udalosť a tou sú Olympijské 
hry. Mnohí si neuvedomujú skutočnosť, že po ich 

Juraj Jánošík
Konateľ�spoločnosti�Otto�Bock�Slovakia�s.r.o.

ukončení sa olympijský duch z mesta na Temži 
nevytratí a naštartuje hry nové, Paralympijské. Práve na 
paralympiáde nám hendikepovaní športovci z celého 
sveta dokazujú, aké obrovské výkony a ciele sú schopní 
dosahovať napriek svojmu postihnutiu. Pre spoločnosť 
Otto Bock HealthCare je veľkou cťou, že už niekoľkýkrát 
v rámci spolupráce so Svetovým paralympíjským 
výborom môže poskytovať sponzorstvo a  technickú 
podporu a servis pre všetkých účastníkov tohto 
podujatia.   

Priatelia, aj život v našej dcérskej spoločnosti Otto Bock 
Slovakia sa neustále vyvíja a napreduje. Sami máte 
možnosť byť toho súčasťou pri návštevách sídla našej 
firmy, či už ako klienti, zdravotne znevýhodnení 
hľadajúci u nás podporu a odbornú pomoc, alebo ako 
účastníci odborných seminárov a praktických školení 
prebiehajúcich v rámci našej Otto Bock Academy.  Bol 
by som veľmi rád, keby ste si práve túto dôležitú 
skutočnosť plne uvedomili a našli v spolupracovníkoch 
našej spoločnosti svojich najlepších partnerov na 
získanie nových vedomostí a na plnohodnotné 
začlenenie sa do spoločnosti. 

Vážení čitatelia, verím, že po prečítaní nášho magazínu 
DIALOG pochopíte myšlienku týkajúcu sa nás všetkých, 
že „žiť s postihnutím neznamená žiť postihnutý život“. 

Príhovor
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Ottobock v novom šate
Priateľský štýl v každom detaile iste neprehliadnete

Značka Ottobock už potrebovala vyjadrenie, ktoré bude 
autentické a odzrkadlí vášeň, ktorú máme pre našu 
prácu. Značky nás inšpirujú a udávajú nám smer. 
Robíme rozhodnutia o tom, čo kúpiť a koho sa opýtať na 
služby založené na tom, či veríme, že značka za niečo 
stojí alebo nie. 

Všetko, čo v spoločnosti Ottobock robíme, sa týka ľudí. 
Veria našej pomoci, ktorá ich ochráni, alebo vďaka ktorej 
znovu získajú slobodu, a tak dosiahnu kvalitu potrebnú 
pre život. Ottobock je ľudský a je na dosah každému. Túto 
myšlienku by sme chceli odovzdať ďalej oveľa citlivejšie 
než kedykoľvek predtým.  

Svoje hodnoty definujeme tým, ako sa správame a 
komunikujeme s klientmi a pacientmi. Tónom svojho 
hlasu dávame najavo, ako vnímame svet okolo seba. 

Sme hraví , autentickí, nezaujatí, úctiví, užitoční, 
zodpovední, odvážni, vynaliezaví, podnikaví, spoľahliví, 
inteligentní, vytrvalí - sme kompetentní vám pomáhať!

Na základných hodnotách firmy Ottobock sa nič nemení. 
Jadrom podnikania je aj naďalej dôvera a spoľahlivosť 
pre zákazníkov. Vďaka technologickým a bezpečnostným 
štandardom našich výrobkov získavajú ich používatelia 
väčšiu mobilitu, prístupnosť a radosť z hry.
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Sehr geehrter Herr Mustermann,

Apidebit, sin re conse landic tendipist qui dendior ibusciusam am si com-
nim et alitassiti ut everiostem quo imosandanda de ant, ut voluptatquis 
dolupta turepta speliciis cum remqui consequis sitatem cum eos dolor-
issed esciure, occusae estore dolenisqui remperae ped etur sum renimet et 
endus sitatusanto doluptaqui imaximusdam quidipsus comnimus mi, cum 
aborem nonsequi cusam, qui ut volupta nonsequat landio. Anda voluptas-
inti consequos eos expelit eicim verorum, utaturio molut ius dolut pra sin 
corem idemolo ruptatis parumqui omnis aute consent.

Igenimus, omniatur aliscias dolorestis velenda ide cum aborem que nimi, 
cupta quuntur? Quiaspedis num repelessi sedit porest quatium veribus 
vero mos aut venti omniendia quam se cullit doluptatur aut et qui quisquis 
mollecu sandae. Et liquis modio ex erro moditatus.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

Michael Meyer

Otto Bock HealthCare GmbH | Max-Näder-Straße 15 | 37115 Duderstadt 

Herrn
Vorname Name
Straße Hausnummer
Postleitzahl Stadt 
weitere mögliche Zeile
weitere mögliche Zeile

Deutsche Bank AG, Göttingen
BLZ 260 700 72
Kto Nr. 10 294 700
IBAN DE 32 2607 0072 0010 2947 00
BIC DEUTDE2H260

Commerzbank AG, Göttingen
BLZ 260 400 30
Kto Nr. 6 283 741
IBAN DE 82 2604 0030 0628 3741 00
BIC COBADEFF260

Sitz Duderstadt, AG.
Göttingen, HRB 102446

Otto Bock 
HealthCare GmbH

Max-Näder-Straße 15
37115 Duderstadt
T + 49 (0) 5527 848 0
F + 49 (0) 5527 848 1414

Postfach 1260

37105 Duderstadt

healthcare@ottobock.de
www.ottobock.de

Geschäftsführung
Prof. Hans Georg Näder
Dr. Hans Dietl
Dr. - Ing. Michael Hasenpusch
Roland Hehn
Mario Henkel
Dr. Helmut Pfuhl
Thorsten Schmitt
Harry Wertz

Mit freundlichen Grüßen.
With Kind Regards.

Otto Bock 
HealthCare GmbH

Max-Näder-Straße 15 
37115 Duderstadt 

healthcare@ottobock.de
www.ottobock.de

www.ottobock.com

Max-Näder-Straße 15
37115 Duderstadt
Germany

T + 49 (0) 5527 848 0 
F + 49 (0) 5527 848 3360
healthcare@ottobock.de 
www.ottobock.de

Otto Bock HealthCare GmbH

Aritibus anturia sperae natecto
Exeressi ut remoditia consequ
Max Mustermann, Orthetik | Berlin 13.07.2011

Lorem ipsum:
Dolor sit amet
Ectis utet quiaerum ratam audandi  
dolorem hiti core as sam quunt.

Serum re volestotae erorit adipsusa destet lit a veliquasped ma dis dolecto 
veliquidus re pe volorum sum es cus repereptae venectur alibuscia  
cone minctemque moluptate poriorerum et auda iunt restemq uoditius.
Aris maiorumenis iunt la que doluptur apis et rempos arumquasped  
eum facimin nonsequ odigentin pre, volore voluptatest, odis aut is quis 
exercipis a quidem eliquibus seditatum eos.
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Das Herzstück des neuen  
Prothesensystems
Die Michelangelo® Hand 8E500 ist das Herzstück 
des neuen Prothesensystems. Es handelt sich um 
eine myoelektrisch gesteuerte Greifkomponente. 
Komplexe Greifkinematik, anatomisches Aus-
sehen und geringes Gewicht unterstützen den  
Anwender bei seinen täglichen Aktivitäten. Die 
Michelangelo® Hand ist Bestandteil einer neu-
artigen Prothesengeneration für transradiale 
Versorgungen.

Einzigartige Funktionalität
Michelangelo® bietet aufgrund vier beweglicher 
Finger und eines separat positionierbaren 
Daumens eine völlig neue, noch nie dagewesene 
Greifkinematik. Um ein natürliches Bewegungs-
muster zu erzielen, ist die Hand mit zwei An-
trieben ausgestattet. Der Hauptantrieb ist für 
Greif bewegung und Griffkraft zuständig, der 
Daumenantrieb ermöglicht die elektronische 

Positionierung des Daumens in einer zusätz -
lichen Bewegungsachse. Aktiv angetriebene 
Elemente sind daher der Daumen, der Zeige-  
und der Mittelfinger. Ringfi nger und kleiner 
Finger bewegen sich passiv. Die Vielzahl dieser 
Funk tionalitäten ermöglicht 7 unterschiedliche 
Greifmöglichkeiten.

Außergewöhnliches Design
Ein weiteres Produkthighlight sind die weichen 
und harten Materialien, aus denen die Finger 
gefertigt sind. Sie sind dem biologischen Vor - 
bild detailliert nachempfunden und tragen 
maß geblich zur großen Akzeptanz der Michel-
angelo® Hand bei.

1 Kolumnentitel

Lorem ipsum dolor sit  
consectetuer adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 
ultricies nec, pellentesque pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa enim. Donec pede 
 justo, fringilla vel, aliquet ne vulputate eget, 
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. 

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus 
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies pellentesque, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet, 
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, 
imperdiet a, venenatis vitae, justo. 

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus 
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, 
imperdiet a, venenatis vitae, justo. 
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Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla, aliquet 
nec, vulputate eget, arcu. In, ut, imperdiet, venenatis vitae, justo. 

Lorem ipsum  
sit consectetuer
Ari omnim vendictur ate et duntisiti ent,  
ut inveneceped quam temqui omnim

Vo vizuálnom štýle, ktorý sme začali používať,    
je mnoho výrazných noviniek:
 
Kružnice - základný tvar a symbol v jednom: Ak 
budeme sledovať pohyby ľudského tela a svoje vlastné 
výrobky, vždy ich budeme opisovať ako kruhové alebo 
sférické tvary. Fungujú ako kĺby a závesy, spojnice 
medzi človekom a technológiou. Symbolizujú dotyk, 
pohyb, mobilitu.

Kružnice a Ottobock: Dva kruhy pohybujúce sa okolo 
seba, môžu zmeniť svoju polohu a veľkosť, a dokonca sa 
dajú pochopiť aj vtedy, ak sa nezobrazujú úplne. Menší 
kruh prepája požiadavku firmy Ottobock na väčší kruh, 
ktorý platí pre firmy a všetky ich výrobky. Celkovo 
vzniká farebný a dynamický symbol, ktorý sa môže 
prispôsobiť správam, médiám a technológii.

Nové snímky: Skutočné a emocionálne fotografie.
Všetky lifestylové fotky sú čiernobiele s jemným 
nádychom žltej. Portréty majú za úlohu priblížiť sa 
ľuďom, ukázať ich autenticky a prívetivo.

Firma je vybavená na prijímanie súťaží a rôznych úloh. 
Sme pripravení na budúcnosť!

Ottobock sa so svojim novým logom prvýkrát 
objavil začiatkom septembra na Medziná-
rodnom paralympijskom dni v Londýne. 
Zážitkom na Trafalgar Square, kde bola 
vysoká návštevnosť, bolo otvorenie 
Paralympijských hier 2012 behom na trati 
od Countdown až do Londýna, na ktorom 
Ottobock vďaka 80 ortopedickým technikom 
opäť zabezpečoval technický servis všetkým 
atlétom.

Na slovenskom trhu: novú sme identitu 
predstavili na kongrese Asociácie pracovní-
kov technickej ortopédie koncom júna 2012.
jeden z prvkov novej identity ktoré sme 
predstavili v ten den je aj toto vydanie 
magazínu Dialóg.

Nová webová stránka
Oficiálna webová stránka 
slovenskej pobočky Ottobock 
prešla kompletným redizajnom a 
modernizáciou samotnej kmeňovej 
štruktúry. Prehľadnejší dizajn, 
castejšie aktualizácie, videá, 
fotogalérie, viac informácií o 
produktoch, a službách atď. 
Budeme sa snažiť, aby bola stále 
plná užitočných informácií a aby sa 
rozvíjala na základe vašich 
podnetov. 

The history of our logotype:

The Otto Bock signature  
changed over time.
Starting from the founder’s  
handwriting, it evolved into  
a well-known logotype,  
showing its heritage but  
eventually also its age.
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História�loga�spoločnosti

Tvar podpisu Ottobock sa menil 
Z rukopisu zakladateľa vzniklo známe logo, 
ktoré poukazovalo jednak na svoje 
dedičstvo, a jednak na svoj vek. Zatiaľ čo 
vlastnoručný podpis zakladateľa firmy bol v 
mnohých krajinách ťažko čitateľný, nové 
logo „ottobock“ s bodkou upozorňujúcou na 
internet naráža na rastúci význam celosve-
tovej komunikácie cez internet. Logo je 
teraz čitateľné aj pre ľudí, ktorí nie sú 
oboznámení s historickým nemeckým 
podpisom. Tradičná značka rukopisu  
zostane zrejme pečaťou kvality, pretože 
vytvára súlad a pomáha chrániť pôvodnú 
ochrannú značku.

The history of our logotype:
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changed over time.
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showing its heritage but  
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The company name needs to  
be easily understood across 
 diverse cultures and languages.
Colours give strong signals  
and grab attention.
Images are informative and 
emotional at the same time.
Typography is visual language.
An extra element can be 
playful, surprising, unique  
and even decorative.
The elements of our Corporate 
Design define our visual style. 
This is what we look like.

Príhovor�majiteľa�firmy

Môj otec a ja sme sa vždy zhodli na tom, že 
Ottobock musí byť vždy krok pred konku-
renciou a neustále musí vyvíjať nové 
výrobky a služby.

Musíme klásť väčší dôraz na potreby 
zákazníkov a skúsenosti: na každú súčasť 
ich vzájomného pôsobenia s našimi 
výrobkami, službami, s našou spoločnosťou 
a s našimi ľuďmi.

V súčasnosti je to vyše 90 rokov odvtedy, čo 
môj dedko založil túto spoločnosť.

Ottobock je značkou 21. storočia. Ottobock 
má súbor jedinečných hodnôt vlastnej 
značky, ktoré sú zložkou našej DNA. Našu 
značku definujú tieto hodnoty. Prípravu na 
digitálnu budúcnosť prinášame našim 
zákazníkom, našim vlastným zamestnan-
com a každému, s kým sa stretávame.

Tento časopis hovorí o hodnotách našej 
značky a názorne ukazuje, ako ju chceme 
zviditeľniť. Ako uvádzame na týchto 
stránkach, zviditeľnenie našej budúcnosti 
definujú prvky plánu našej spoločnosti.

Musíme žiť našimi hodnotami a ukázať 
svetu, rozvíjajúcemu sa trhu, 
vyspelému trhu a ďalším spotrebiteľmi 
riadeným trhom, že Ottobock bude aj 
naďalej poskytovať kvalitu pre život. 

Professor Hans Georg Näder
Majiteľ�spoločnosti
Otto�Bock�Holding�GmbH�&�Co.�KG

Nová korporátna identita

Korporátne farby: Pribudlo 
niekoľko skutočne živých a ener- 
gických farieb, ktoré udržia vašu 
pozornosť v správnej atmosfére.

Zoskenuj�QR�kód�����
a�pozri�si�video.
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Zoskenuj�QR�kód�����
a�pozri�si�video.

Nový C-Leg®.
Dôverujte ďalšiemu kroku.
Dôvera�vo�vlastnú�protézu�a�jej�spoľahlivosť�má�v�bežnom�živote�každého�používateľa�dôležitú�úlohu.�Nový�systém�C-Leg�spája�výhody�
bezpečnosti�počas�všedného�dňa�a�zohľadňuje�individuálne�potreby�používateľa. www.ottobock.com/c-leg

•  Zlepšená regulácia švihovej fázy
•  Optimalizovaná ochrana proti zakopnutiu
•  Maximálna telesná hmotnosť 136 kg
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Kolenný kĺb sa ovláda prostredníctvom hydrauliky 
ovládanej mikroprocesorom, ktorá systém dynamicky a 
v reálnom čase prispôsobuje akejkoľvek rýchlosti 
chôdze. Toto ovládanie súčasne umožňuje spoľahlivo 
zaistiť stojnú fázu kĺbov C-Leg® a C-Leg®compact. Tento 
osvedčený mechanizmus regulácie sa realizuje prostred-
níctvom komplexného systému snímačov. Snímače 
zaznamenávajú každé 0,02 sekundy zaťaženie, 
presnejšie povedané, momenty členka nad lícovanou 
časťou chodidla, uhol a uhlovú rýchlosť kolenného 
kĺbu. Kolenný kĺb takto neustále rozpoznáva, v akej fáze 
chôdze sa osoba s amputovanou končatinou práve 
nachádza.

Výsledkom je systém, ktorý ľuďom umožňuje 
bezstarostnejší pohyb bez toho, aby neustále museli 
myslieť na protézu. To pre ľudí s protézou znamená 
novú kvalitu života! Bez ohľadu na to, či ide o striedavú 
chôdzu zo schodov, o chôdzu po svahu alebo na 
nerovnom teréne (napr. lesný terén) – tento systém 
protéz dolných končatín sa dokáže automaticky 
prispôsobiť. Ani zakopnutie, tma alebo veľká tlačenica 
už pre človeka s amputovanou končatinou nie je 
neprekonateľným problémom, pretože kĺby C-Leg® a 
C-Leg® Compact sú zabezpečené vysokým odporom v 
stojnej fáze, takže kolenný kĺb sa do švihovej fázy 
prepne iba v prípade potreby. Používateľ získava mnoho 
výhod, ktoré mu poskytuje technológia kĺbu C-Leg®, 
napr. permanentné zaistenie stojnej fázy, možnosť 
zaťaženia protézy počas pohybu, dynamická stavba, 
nízka spotreba energie pri chôdzi a možnosť odľahčenia 
pohybového aparátu.

Vyše 40 000 pacientov vybavených systémom protéz 
dolných končatín C-Leg® na celom svete potvrdzuje 
rozhodujúce výhody tejto jedinečnej technológie. Štúdie 
zhrnuté v prehľade literatúry (646B33=*) dokladujú, že 
protetické vybavenie kĺbom C-Leg® má pre používateľov 
predovšetkým nasledujúce výhody:

-  výrazné zníženie výskytu pádov,
-  rozdelenie pozornosti na viac činností,
-  zvýšenie aktivity s väčším okruhom pohyblivosti
-  a zvýšenie dôvery v protézu.

Vďaka kĺbu C-Leg®Compact môžu z výhod technológie  
C-Leg® veľa získať aj ľudia so zníženou mobilitou a 
zvýšenou potrebou bezpečnosti.

Nové funkcie na základe štúdií
Zlepšená regulácia švihovej fázy
Mechanické a elektronické prispôsobenie zlepšuje 
reguláciu švihovej fázy. Nový C-Leg® používateľovi 
protézy umožňuje ešte viac sa priblížiť k prirodzenému 
obrazu chôdze a ľahší pohyb kolenného kĺbu.

Optimalizovaná ochrana proti zakopnutiu
Optimalizovaná ochrana proti zakopnutiu zabezpečuje 
dodatočnú bezpečnosť. Vďaka úpravám vlastností 
tlmenia kolenného kĺbu sa pre ľudí s protézou zlepšujú 
možnosti rýchlejšej stabilizácie pomocou zdravej 
končatiny v kritickej situácii zakopnutia, a to ešte 
spoľahlivejšie bráni pádu.

Maximálna telesná hmotnosť 136 kg
Ďalší vývoj v oblasti rámu kolenného kĺbu zvýšil 
robustnosť nového kĺbu C-Leg®, ktorý je teraz v 
kombinácii s vhodnými rúrkovitými adaptérmi 
schválený na maximálnu telesnú hmotnosť 136 kg.

Tretí režim
Prídavný režim aktivity (3. režim) umožňuje nastavenie 
individuálneho režimu pohybov.

Viac inovácii
Používateľ protézy okrem toho ešte profituje z ďalších 
inovácií, napr. voliteľná charakteristika tlmenia pri 
vybitej batérii a tiež zlepšená ochrana kolenného kĺbu 
proti vlhkosti.

Ako funguje technológia kĺbu 
C-Leg®? V roku 1997 sa vďaka 
zavedeniu technológie C-Leg® 
prvýkrát podarilo nájsť riešenie, 
ktoré umožňuje plne automaticky 
ovládať protézu a prispôsobiť ju 
individuálnemu obrazu chôdze 
používateľa.

Protézy dolných končatín Príbehy zo života

Personal Suite má naozaj fantastické obsadenie, 
bolo ťažké poskladať túto zostavu?
Nebolo to ťažké a najmä, bolo to prirodzené. Výhodou 
je, že v džezovej komunite sa pozná každý s každým        
a dá sa predvídať, čo bude fungovať.

Okrem toho, že všetci zúčastnení sú fantastickí 
hudobníci, mal si aj nejaké špecifické dôvody na 
to, prečo si si zavolal túto zostavu?
S Jozefom Dömem spolupracujem dlhšie, vo viacerých z 
mojich zostáv. Napríklad stále spolu hráme aj s kapelou 
NikiStein džez sextet, ktorú som založil s Erikom 
Rothensteinom. Tam hráva aj Juraj Griglák, s ktorým 
sme si sem-tam zahrali a keď som ho zavolal, aby si 
zahral s Jozefom Domem, okamžite to zavibrovalo a 
vedel som, že to je pre projekt Personal suite správna 
voľba. S Gabom Jonášom som dlho hrával vo dvojici, 
veľa ma naučil a inšpiroval k premyslenejšiemu hraniu. 
S Jozefom Domem spolu hrávajú vyše 40 rokov.

Ako by si Personal Suite charakterizoval? Po 
hudobnej stránke a po stránke výpovednej?
Mojim zámerom bolo urobiť z mojich skladieb 
koncepčne uzatvorený album. Usporiadal som ich do 
dvoch päťčasťových suit. Výpoveď má byť osobná a 
nekomplikovaná. Hudobne som siahol po tradičnej 
forme, akou sa realizovali džezové kvartetá. Obrovskou 
pomocou na to, aby sme ustrážili a povzniesli celú 
myšlienku a hudbu, bola prítomnosť producentov 
Róberta Pospiša a Martina Sillaya. Každému odporúčam 
objektívny pohľad. V konečnom dôsledku sa to odrazilo 
aj na veľmi originálnom zvuku, ktorý je podľa mňa 
spojením tradície z 60. rokov a súčasných zvukárskych 
trendov.  Album nahrával Alex Molčanov spolu s 
producentmi, ktorí sa podujali aj zmixovať nahrávky. 
Zvuk uzavrel masteringom legendárny Joe Tarantino.

Laminát poznáme všetci. No určite sme nevedeli,          
že je hlavnou zložkou protézy, vďaka ktorej môže 
skladateľ a saxofonista Nikolaj Nikitin môže plnohod-
notne fungovať. Aj preto riaditeľ firmy Ottobock, Juraj 
Jánošík a saxofonista Dušan Húščava, ako bývalý 
Nikolajov učiteľ hry na saxofón, krstili jeho album 
Personal Suite tekutým laminátom, ako krstní otcovia 
jeho autorského albumu z vydavateľstva Real Music 
House. Nikolajova mama napiekla koláčiky a slané 
pečivo, Nikolaj s kapelou zahral a všetci na akcii 
vytvorili príjemnú rodinnú atmosféru. 

Ako dlho si zbieral materiál na toto CD?
Idea môjho profilového albumu sa vyvíjala niekoľko 
rokov v mojom vnútri. Ovplyvňovali ju zmeny v mojom 
živote, moji spoluhráči, no zásadnou inšpiráciou             
a premenou idey na skutočnosť, bolo založenie rodiny    
a narodenie syna Arama.  Skladby som napísal                
v priebehu roku 2011. Jedine Bolero, ktoré je poslednou 
skladbou na CD, vzniklo v roku 2005 a patrí medzi moje 
prvé kompozície.

Ako som sa dozvedel, väčšinu inšpirácie si zbieral 
zo svojho rodinného života, čo je asi prirodzené. 
Existuje ešte niečo, čo ťa v tvorbe inšpiruje?   
Niekedy mi melódia napadne spontánne, sama od seba. 
Neprišiel som na to, čo okrem zážitkov a konkrétnych 
ľudí odštartuje samotný nápad. Veľa skladieb som 
napísal v triede, kde učím svojich žiakov, mám tam 
absolútny pokoj.  Za inšpiráciu považujem aj dovolen-
kové miesta, či ročné obdobia a premeny, ktoré vidieť v 
prírode a v mestách.

"Dávam tomu prirodzený 
priebeh, každopádne 
nepociťujem únavu. "
N.�Nikitin�

Nikolaj Nikitin a jeho C-Jazz
Svoj�život�sa�mu�podarilo�zhudobniť�na�novom�albume�s�názvom�Personal�suite.�

Juraj�Jánošík�krstí�CD�tekutým�laminátom

Oficiálna�webová�stránka�Nikolaja�Nikitina:�
• www.nikolajnikitin.com
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začiatku svojej muzikantskej dráhy, dobré rodinné 
zázemie, žiaden problém. Šiesteho júla 2006 kráčal s 
priateľkou do džezového klubu na koncert svojej 
vlastnej kapely a tešil sa na večer.
 
Chlapec za volantom mal vodičský preukaz veľmi 
krátko. V zákrute nezvládol riadenie a narazil do múru. 
Nebola to ťažká havária. Až na jednu vec: medzi múrom 
a nárazníkom ostala Nikolajova noha.
 
Strih, prešli necelé dva roky. Nikolaj je v inom klube na 
koncerte kapely svojho kamaráta. „Čo máš s nohou?“ 
pýta sa jeho známa, ktorá ho dlhší čas nevidela. „Vieš, 
ja ju predovšetkým nemám,“ odpovedá Nikolaj ľahkým 
konverzačným tónom. Protézu má štyri dni a ešte ho 
neposlúcha. Keď si na ňu zvykne, zvládne aj rýchlu 
športovú chôdzu a málokto si všimne niečo nezvyčajné. 
Jeho kamarát spomína, ako mu Nikolaj volal po tom, čo 
sa prebral po amputácii: „Počuj, Mišo, nemám nohu, 
nezabudol som si ju náhodou u teba?“
 
Zhoda náhod
"Celý ten deň bol zvláštny. Už v noci sa mi snívalo, že 
som sa viezol v sanitke a tá havarovala. No ja na takéto 
výstrahy osudu neverím, bol som skrátka na zlom 
mieste v zlom čase. Navyše sme pred koncertom 
domotali organizáciu, tak som zavolal chalanom, aby 
odviezli nástroje a aparatúru a že ja pôjdem pešo. 
Priateľka mi ešte hovorila, kam sa tak ponáhľam, vraj 
mám rezký krok... teda, mal som."
 
Nikolaj zrazu začul, ako prudko brzdí auto. Ešte videl 
tvár vodiča a zrazu si jasne uvedomil, že nemá nohu, 
bola rozmliaždená a visela na kúsku tkaniva. „Vodič bol 
v šoku, priateľka ešte na neho kričala, aby cúvol, lebo 
som bol privretý o múr. Zachytila ma, keď som padal a 
dávala mi prvú pomoc. Vyzliekol som si tričko, aby 
zastavila krvácanie. Okoloidúci lekár nám dal opasok 
na zatiahnutie nohy. Po celý čas som bol pri vedomí a 
vedel som, že je to vážne, že sa to môže skončiť aj veľmi 
zle. Mesiac som bol v priamom ohrození života, nonstop 
ma monitorovali a neskôr mi povedali, že som mohol 
hocikedy zomrieť na otravu krvi,“ spomína Nikolaj.
 
Noha či amputácia
Chalan v momente havárie vedel, že nebude mať nohu a 
zmieril sa s tým. „S touto možnosťou som rátal od 
začiatku, aj preto som dobre prijal, keď už nebolo 
pomoci a musel som si ju dať zobrať.“ Rodina aj známi 
ho však najskôr presviedčali, aby to skúsil ešte vydržať 
a aj výsledky vyšetrení ukazovali, že je to teoreticky 
možné. Samozrejme, pokiaľ do hry nevstúpi infekcia.
 
Obdobie po havárii - to bola sínusoida nádejí, keď sa 
zdravotný stav zlepšoval, a sklamaní, keď pozitívny 
vývoj narušila infekcia. Rany sa občas zavreli a vyzeralo 

Po amputácii môžu vzniknúť problémy a mladý muž      
s nimi rátal, ale našťastie sa všetko vyvinulo až 
nečakane dobre. Či by neurobil lepšie, keby si dal nohu 
zobrať hneď? "Vtedy mi hrozila amputácia stehennej 
kosti, takže určite nie. Otázka je, či som s tým neváhal 
príliš dlho, ale tým sa už vôbec netrápim."
 
Po tom, čo dostal protézu, odložil barly po jeden a pol 
roku. Ešte nemá správny krok, ale už má voľné ruky a to 
je dôležité.

„Momentálne mám protézu s elektronicky riadeným 
kolenným kĺbom C-Leg a som veľmi spokojný. Táto 
protéza mi umožňuje plnohodnotný profesionálny, ale 
aj rodinný život. Bez protézy by som nebol schopný 
takto aktívne fungovať."
 
„Mám jednu z najlepších protéz, resp. najlepšiu pre môj 
stav. Určite by som v budúcnosti mal rád protézu v 
takejto kvalite a na primeranej technickej úrovni. Vyššie 
nároky a ciele majú určite samotní protetici a ľudia, 
ktorí pracujú na vývoji protéz. Tento vývoj sledujem, bol 
som aj na veľtrhu protetických a ortotických pomôcok    
v Lipsku. Ich kvalita aj pohodlie sa neustále zvyšujú       
a teším sa na to, čo prinesie budúcnosť.“

Hovorí, že úrazom získal väčšiu pokoru. „Určite sa zo 
mňa nestala ezoterická bytosť, ktorá začne všetkých 
milovať. Cynický humor, ktorému nie každý rozumie, 
som si zachoval a na zlých ľudí som stále zlý. Posunulo 
ma to ďalej v partnerskom a rodinnom živote. Začal som 
rozmýšľať o budúcnosti. S Katkou som pred tým, čo sa 
mi to stalo, nechodil dlho, ale zachovala sa obdi-
vuhodne, bez veľkých slov stála vždy pri mne. A bolo to 
aj ťažké a viackrát nebolo isté, či to zvládne, láska však 
bola silnejšia. Náš vzťah je dnes veľmi stabilný a to 
jednoznačne spôsobil môj úraz. Tie zlé momenty sa jej 
snažím stále vyvážiť peknými. Za jeden a pol roka sme 
prežili toľko, koľko iní možno za desať rokov a viem, že 
to funguje.“
 
Zázemie
V pochopení tých, ktorí sú po úraze a majú psychické či 
iné problémy, má Nikolaj inak celkom dobrú „prax“. 
Ako dieťa mal ťažkú chorobu hrubého čreva. Rok mal 
zavedený vývod, prekonal ťažké operácie, dva mesiace 
bol odlúčený od mamy.
 
Vždy mu bola veľkou oporou rodina, ľudsky či finančne 
a pomohla aj poisťovňa. No najdôležitejšie je, aby mal 
človek v takýchto chvíľach okolo seba psychicky silných 
ľudí. „Inak by sme boli stratení, netreba sa uťahovať do 
seba, ale komunikovať. Napriek tomu, že som z dobre 
situovanej rodiny, bol som vychovávaný ako ostatné 
deti a nemal som viac. Dôležité je skôr to, že som mal 
vždy dobré zázemie, rodina bola vždy pevná a to nie je o 
peniazoch. A nesmiem zabudnúť na chlapcov z mojich 
kapiel, snažili sa, aby som nepociťoval svoj stav a veľmi 
mi pomohli, viem, že aj to sú vzťahy na celý život.“ 

Autor: Marián Jaslovský - www.jaslovsky.sk
Zdroj: www.sme.sk

Ľudia hovorievajú, že keby sme mali vždy rátať s tým, že 
nám padne na ulici na hlavu tehla, nosili by sme stále 
helmu. Tým sa myslí to, že takéto nehody sú vysoko 
nepravdepodobné a je zbytočné zaoberať sa hypote-
tickými obavami. Občas, pri mimoriadne zlej konštelácii 
náhod, však môžete ísť riadne po chodníku a z ničoho 
nič sa dostanete do situácie, ktorá otočí váš život 
naruby tým najhorším možným spôsobom. Nikolaj 
Nikitin mal 23 rokov. Talentovaný saxofonista na 

to fajn, potom sa zasa otvorili. Absolvoval niekoľko 
ťažkých operácií. "Či som rozmýšľal, že na to nemám 
nervy a dám si nohu amputovať? O tom som vždy, keď 
sa to zlepšilo, prestal uvažovať. Ale nakoniec aj lekárske 
autority povedali, že devastácia kostí a svalov je taká 
veľká, že by som na tej nohe nikdy nechodil tak dobre 
ako na protéze. Rozhodnutie, že do toho idem, nebolo 
impulzívne, komunikoval som aj s ľuďmi, ktorí to prežili 
a rozhodli sa pre amputáciu."

Partner na celý život 
„Fatálne zranenie predkolenia je väčšinou motorkársky 
úraz,“ hovorí Nikolaj Nikitin. "Rozprával som sa o tom   
s docentom Stehlíkom z Českých Budějovíc. Sú ľudia, 
ktorým sa po úraze zrúti osobný život, stratia priateľov. 
Zmenia sa.“ Aj Nikolaj sa snažil nebyť zlý na okolie,      
aj keď prežíval hnev z chronickej bolesti. „Občas som     
v noci reval a mlátil päsťou do steny. Pri vyšetreniach 
ma zasa vždy čakala krátkodobá ostrá bolesť. Je to 
podobné, ako u dlhodobo chorých - musia sa zmieriť      
s tým, že choroba bude ich partnerom celý život. Aj ja 
som bol chorý, mal som v tele kopec špiny, infekcií, 
ktoré ma oslabovali, napadali mi orgány. Amputáciou 
som sa vyčistil.“

Bolesť neexistujúcej nohy 
Zažil fantómovú bolesť. „Naozaj ma boleli časti, ktoré 
som nemal. Nie je to niečo ako rezná rana, ale ako veľmi 
nepríjemné bolestivé mravčenie. Človeka to napríklad v 
noci zobudí a čím viac na to myslí, tým viac to bolí. 
Bavil som sa s profesorom zo Spojených štátov a hovoril 
mi, že chronická bolesť je v takýchto prípadoch vecou 
psychiky. Človek to musí vedieť kontrolovať a naučil 
som sa autogénny tréning na upokojenie.“
 
Teraz je vo fáze, že si cíti zvyšok nohy, prsty, pätu, lýtko, 
ale nebolí to a neprekáža mu to, čo je vraj užitočné 
pritom, ako sa učí zvládať protézu, ktorá sa stáva jeho 
súčasťou človeka. "Všetko je o tom, že nervy si pamätajú, 
ako pokračovali, a keď ma svrbí časť, ktorú nemám, 
potlačím si niektorý bod na kýpti a prestane to.“
 
Čo sa zmenilo
„No čo“, mohol by si povedať našinec (našinci nebývajú 
práve majstrami empatie), „veď nie je športovec, bude 
hrať posediačky a hotovo.“ Také jednoduché to však nie 
je. Nikolaj je tenorsaxofonista. Tenorový saxofón je 
veľký nástroj, fyzicky náročný. Úraz si teda vyžiadal, 
aby si zaobstaral menší sopránový saxofón, a to mu 
otvorilo nový svet.
 
„Veľmi veľa som cvičil, dostal som sa hudobne ďalej, 
bola to moja terapia, úraz ma vlastne posadil na 
stoličku a povedal: Cvič! A ja som poslúchol.“

"Počuj, Mišo, nemám nohu, 
nezabudol som si ju náhodou 
u teba?"
N.�Nikitin

Nikolaj Nikitin a jeho C-Leg®
S�protézou�Ottobock�sa�tento�džezmen�cíti�na�pódiu�ako�ryba�vo�vode�

Príbehy zo života Príbehy zo života
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všetko�je�na�webe:�
genium.ottobock.com

Genium - Bionic Prosthetic System
Svetová�novinka�v�oblasti�rehabilitácie.�Vývojová�zákazka�a�zároveň�inšpirácia.

Inšpirácia,�intuícia,�flexibilita,�
voľný�čas,�radosť�zo�života,�
mobilita,�sila�
Vďaka bionickému protézovému systému Genium sa 
podarilo dosiahnuť prelomový pokrok v oblasti 
protetiky dolných končatín. Predstavuje výsledok 
dlhoročného výskumu a vývoja a viac než 14 rokov 
praktických skúseností s používaním protézového 
systému C-Leg®. Vďaka využitiu najnovšej 
mikroprocesorovej, senzorovej a regulačnej techniky 
funkčnosť systému Genium do značnej miery prekonáva 
všetky doterajšie protetické riešenia. Genium je prvým 
systémom novej generácie inteligentných systémov 
protéz dolných končatín riadených mikroprocesorom. 
Pre amputovaných pacientov tak vzniká nová definícia 
kvality života a mobility pri každodennom používaní.

Intuitívny
Chôdza, prechádzky, státie, jogging, beh
Bez ohľadu na to, či idete dopredu, dozadu, nabok, do 
kopca alebo po schodoch – na vlastných nohách 
prekračujete prekážky. Každý sa pohybuje celkom 
individuálne a prispôsobuje sa danej situácii a rôznym 
požiadavkám. Väčšinou ide o spontánnu a skoro vždy 
intuitívnu činnosť. Amputovaní pacienti sú si však 
veľmi dobre vedomí toho, že v ich prípade nejde o 
samozrejmosť. Cieľom vývoja inovatívnych systémov 
protéz dolných končatín je preto stále znižovanie 
rozdielov medzi prirodzenou funkciou tela a umelou 
náhradou. Jednou z najťažších úloh vôbec je 
dešifrovanie chôdze človeka tak, aby sa zmapovala jej 
individuálna zložitosť a tieto poznatky následne využiť 
v návrhu na protézový systém a využití pri každoden-
ných aktivitách.

Fyziologická�optimalizácia�chôdze�
Svetová novinka v oblasti rehabilitácie
Genium – bionický protézový systém dolných končatín 
prvýkrát ponúka možnosť dosiahnuť takmer prirodzenú 
fyziologickú chôdzu. Šetrením celého pohybového 
ústrojenstva, predovšetkým zachovanej končatiny a 
chrbtice, možno predchádzať jej sekundárnemu 
poškodeniu. Okrem toho sa dosiahne oveľa väčší 
komfort nosenia a jednoduchšie zvládanie 
každodenných aktivít.

Intuitívne�používanie�protézy��
Mať dôveru v protézu, možnosť uvoľniť kapacitu 
myslenia na iné činnosti – to sa dá, len ak amputovaný 
nemusí neustále myslieť na vydávanie povelov protéze 
alebo cielene riadiť jej pohyby. Pri vybavení systémom 
Genium všetko prebieha v reálnom čase, v závislosti od 
situácie a pre určité situácie dokonca i s predstihom. 
Protéza sa používa intuitívne. To prispieva k zvýšenej 
akceptácii protézy a k jej maximálnemu využitiu.

Protézy Protézy
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Prirodzené�státie��������������
Genium je inteligentný kĺb. Zatiaľ čo 
limitovane (napr. 3R60) a nelimitovane 
(napr. C-Leg®) flektujúce systémy 
užívateľovi v mnohých situáciách poskytujú 
určité výhody, Genium rozlišuje medzi 
dynamikou a statikou, a tak spája výhody 
oboch systémov. Rozozná, kedy koleno 
treba zohnúť a kedy má byť protéza 
zaťažená v pokoji. To umožňuje prirodzené 
rozloženie telesnej hmotnosti a vyvážené 
zaťaženie – bez ohľadu na to, či je to pri 
vykonávaní nejakej činnosti v stoji alebo pri 
zastavení – dokonca aj na šikmej ploche 
alebo na nerovnom povrchu.

Vyvážené zaťažovanie protézy umožňuje 
uvoľnené státie a zníženú potrebu robiť 
posturálne korekcie.

Prirodzené�prekonávanie�
prekážok
Obrubníky, prekážky v domácnosti a iné 
každodenné situácie, pri ktorých môže dôjsť 
k zakopnutiu: prvý raz môžete prekážky 
tohto typu prekonávať prirodzenejším 
spôsobom s protézou, ktorá umožňuje švih.

Prirodzená�chôdza������������
V rýchlosti ešte vybaviť nákupy, potom 
zase čakať na autobus, schôdzka na 3. 
poschodí, kde nie je k dispozícii výťah.
Kto by to nepoznal? Život je plný náročných 
úloh, na ktoré musí každý spontánne 
zareagovať. Pre amputovaných pacientov to 
často znamená neprekonateľnú prekážku.
Genium – bionický systém protéz dolných 
končatín tieto náročné úlohy zvládne!

Prirodzená�chôdza�hore�
schodmi�����������������������
Novinkou pre užívateľa protéz je prekoná-
vanie schodov striedavou chôdzou bez 
aktívneho pohonu a väčších 
kompenzačných pohybov. Intuitívne, 
prechodom z normálnej chôdze a bez 
akýchkoľvek povelov je táto funkcia kĺbu 
Genium riešením, ktorého výkon bez 
motorického pohonu sa doposiaľ zdal 
nemožný.

Odľahčenie a ušetrenie zachovanej 
končatiny vďaka výraznému zredukovaniu 
kompenzačných pohybov.

Lepšie prekonávanie prekážok pri 
každodenných činnostiach.

Vyvážené zaťažovanie protézy umožňuje uvoľnené státie a zníženú potrebu posturálnych korekcií. 
Odľahčenie bedrového kĺbu na strane protézy.

Zoskenuj�QR�kód�����
a�pozri�si�video.

Príbehy zo životaProtézy

Pre tých, ktorí Vás nepoznajú, 
skúste niekoľkými slovami opísať 
svoj život.
Nemyslím si, že som niečím výnimočná 
alebo odlišná od iných ľudí. Rozdiel 
medzi nami je len v tom, že si ráno 
nasadím protézu a večer si ju dávam 
dole.  Žijem si svoj život, v ktorom sa 
snažím robiť veci tak, ako najlepšie viem 
a občas sa mi to vracia v úspechoch. 

Aká udalosť alebo osobnosť Vás 
priviedli k stolnému tenisu?
Od malička som sa venovala rôznym 
športom. Môj hendikep ma nezastavil v 
ničom. Vyrastala som v chlapčenskej 
partii, a tak futbal, hokej, tenis, stolný 
tenis a ďalšie športy boli na dennom 
poriadku. V podstate sa celý môj život 
priamo alebo nepriamo točí okolo 
stolného tenisu. 

Už v štyroch rokoch, keď som sa topila v 
rieke neďaleko nášho domu, ma z vody 
vytiahol pingpongista. Aj na mojej 
amputácii má určitý podiel pingpongista, 
ktorý ma pri detských hrách nechtiac 
postrčil na cestu... A takto by som mohla 
pokračovať veľmi dlho.... môj manžel, 
priatelia, ocenenia atď.

Keď sa zamyslím nad tým, koľko „náhod“ 
sa v mojom živote udialo, aby som sa v 
stolnom tenise dopracovala tam, kde 
som v súčasnosti, nevychádza mi z toho 
nič iné, len to, že stolný tenis mi bol 
odjakživa súdený.

Prečo ste sa rozhodli práve pre 
bionický protézový systém Genium 
spoločnosti Ottobock?
Výber som nechala na odborníkov, na MUDr. 
Spišákovú a pracovníkov Centra ortopedi-
ckej protetiky v Košiciach. Ja som im po- 
vedala, aké sú moje požiadavky na protézu. 
Potrebovala som, aby mi kolenný kĺb na 
protéze umožnil rôzne pohyby s pokrčeným 
a zaťaženým kolenom, nepustil by ma 
nižšie, teda, aby som si mohla byť istá, robiť 
úskoky za stolom pri hre aj za dcérkou a 
zároveň som potrebovala, aby protéza mala 
aj dostatočne flexibilné chodidlo, ktoré je 
potrebné pri doskokoch. Po dôkladnom 
vyšetrení MUDr. Spišákovou z UNLP v 
Košiciach a po vypočutí mojich požiadaviek 
na funkčnosť protézy a konzultácii s p. 
Lubyovou z Centra ortopedickej protetiky 
som dostala kladnú odpoveď. Navrhli mi 
bionický kolenný kĺb od firmy  Ottobock, 
ktorý spĺňal všetky moje požiadavky. Keďže 
im plne dôverujem, samozrejme, že som 
súhlasila. Aj keď pravdu povediac, ani 
trochu som neverila, že mi to zdravotná 
poisťovňa schváli. Na moje veľké prekvape-
nie to v poisťovni schválili.  

Moja veľká vďaka za túto skvelú protézu 
patrí  MUDr. Jane Spišákovej, ľuďom z C.O.P. 
v Košiciach a firme Otto Bock Slovakia a 
Otto Bock Česká republika v Plzni a v 
neposlednom rade zdravotnej poisťovni 
Dôvera. Ďakujem im za ich fantastický 
prístup a ich obrovské otvorené srdiečka 
pripravené stále pomáhať a povzbudiť práve 
vo chvíli, keď to my, handicapovaní, 
potrebujeme. 

Aká bola príčina amputácie? 
Autonehoda v roku 1981, keď som ako 
6-ročné dieťa pri hre vbehla pod nákladné 
auto. 

Aké sú Vaše skúsenosti so zdravotnou 
starostlivosťou na Slovensku?
Mám len pozitívne skúsenosti. Našťastie 
okrem amputácie som nepotrebovala 
žiadnu mimoriadnu starostlivosť. 

Mali ste aj v minulosti skúsenosti s 
produktmi Ottobock?
Áno, už v roku 2004 pred Paralympiádou 
som mala vyhotovenú veľmi dobrú protézu 
vo firme C.O.P. v Košiciach z komponentov 
firmy Ottobock, ktorú používam dodnes. 
Protetika sa v poslednom čase kvalitatívne 
veľmi zlepšuje, a to práve vďaka novým 
produktom. 

Ako by ste povzbudili ľudí, ktorí 
podstúpili alebo sa chystajú podstúpiť 
amputáciu?
Viete... ja stále vravím, že keby sme žili na 
inej planéte, kde by žili len jednonohí 
obyvatelia, tak by sme boli spokojní s 
jednou nohou aj my. Neodlišovali by sme sa 
od iných a mohli by sme robiť to, čo aj 
ostatní. Boli by sme jednoducho šťastní 
takí, akí sme. Ale keďže žijeme na planéte 
dvojnožcov, už máme pocit, že sme iní, 
menejcenní, nešťastní atď. Určite po 
amputácii prídu na človeka ťažké chvíle, ale 
všetko sa dá pomalými krôčikmi a 
trpezlivosťou prekonať. Som zástancom 
názoru, že keď sa chce, tak sa dá všetko 
zvládnuť. A ľudia aj po amputácii môžu žiť 
nádherný  a plnohodnotný život. Ten totiž 
nezávisí len od nášho fyzického stavu, ale 
najmä od nášho ducha a ľudí okolo nás. Ja 
som mala práve na ľudí v mojom  okolí 
šťastie. Práve títo ľudia so mnou boli stále, 
keď som ich potrebovala a posúvali ma 
dopredu. Je potrebné mať silnú vieru a 
nebáť sa začať svoj život žiť naplno.

Akými športovými výsledkami sa môžete pochváliť? 
Ktorý z nich má pre Vás najväčšiu hodnotu a prečo?
rok 2005 – 4. miesto Majst. Európy v Taliansku
rok 2006 – 4. miesto Majst. sveta vo Švajčiarsku
rok 2007 – 2. miesto Majst. Európy v Slovinsku
rok 2010 – 2. miesto Majst. sveta v Južnej Kórei
Trikrát som sa nominovala na Paralympijské hry, z toho dvakrát som sa zúčastnila 
Paralympijských hier a to v roku 2004 v Aténach, a to v roku 2008 v Pekingu.

Najväčšiu hodnotu pre mňa má moja rodina a moji najbližší. Dátum 15.04.2009  mi navždy 
zostane zapísaný v pamäti a v srdci, narodila sa totiž moja dcérka – môj najväčší životný 
úspech. Človek by si nemal veľmi pripúšťať športové úspechy k srdcu. Tie naozaj nezna-
menajú nič. Veď to poznáte „svetská sláva – poľná tráva“.

Oľga Barbušová už vie, aké je to chodiť s Geniom.
Športovkyňa�je�prvá�na�Slovensku,�ktorá�je�vybavená�týmto�revolučným�kolenným�kĺbom
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Aktívny podtlakový systém chodidla Triton Harmony© 
napomáha lepšej priľnavosti kýpťa s lôžkom, čo vedie k 
zvýšenej propriocepcii a vyššej bezpečnosti v každej 
situácii. A čo viac, objem kýpťa  sa výrazne stabilizuje. 

Chodidlá Triton Vertical Shock a Triton Harmony© 
zvýšili absorpciu vertikálneho rázu a torznej schop-
nosti. Toto napomáha znižovať nárazové sily na kýpeť a 
telo pri nášľape na obrubník alebo počas športových 
aktivít.

Triton
Anatómia ľudského chodidla sa odráža v charakteris-
tike  zakrivenia a v trojuholníkovom tvare chodidla 
Triton. Triton  sa skladá z troch spojených pružinových 
prvkov. Karbónová pružina prednožia a dva diely 
karbónovej pružiny päty predstavujú nosnú 
konštrukciu. Vysoké výkonnostné prevedenie základnej 
pružiny z polyméru spája všetky prvky, vďaka čomu 
dohromady vytvárajú uzavretý systém, ktorý 
zabezpečuje hladký odval chodidla.

Ľudská noha
Ľudská noha je flexibilná štruktúra prednožia, ktorá je 
prostredníctvom plantárnej aponeurózy spojená s 
nosnou pätou. Pohyb nohy je riadený pomocou súhry a 
vzájomného  pôsobenia medzi jednotlivými svalmi a 
šľachami. Na päte sa sila počas odvalu chodidla a pri 
nášľape na špičku plynulo prenáša na celé chodidlo.

Rodina chodidiel Triton
Tvoj Život. Tvoje dobrodružstvo.

Učenie prostredníctvom prírody

Nová�rodina�chodidiel�Triton�je�
perfektným�príkladom�protézových�
chodiel,�ktoré�majú�navzájom�pôsobiaci�
pružinový�systém�a�vynikajúci�odval�
chodidla.�Vertikálna�a�rotačná�absorpcia�
šokov�chodidiel�Triton�Vertical�Shock�a�
Triton�Harmony©�znižuje�nežiadúce�sily,�
ktoré�pôsobia�na�kýpeť,�a�tým�umožňuje�
dlhšiu�chôdzu.�Optimalizované�prostredie�
lôžka�vytvorené�pomocou�podtlakového�
systému�Triton�Harmony©,�poskytuje�
lepšie�zabezpečenie�a�väčší�pocit�istoty.�
Mobilita�na�vysokom�stupni�definuje�
vlastný�život.

Či už sa vydáte na prechádzku, alebo do práce, potrebujete nezávislosť  a 
mobilitu. Potrebujete chodidlo, na ktoré sa môžete spoľahnúť. Potrebujete 
Triton, chodidlo, ktoré je tu pre vás. Triton je mobilita na vyššom stupni, ktorá  
predstavuje kvalitu života.

Adapter
Pyramídový�adaptér�vyrobený�
z�titanu

3 v 1 Funkčný krúžok
Elastomérový�krúžok�s�prívodom�
a�výfukovými�ventilmi�pre�vákuum,��
absorbcia�vertikálnych�šokov�
a�torzných�pohybov.

Zariadenie
Triton�Vertical�Shock�zariadenie�
vyrobené�z�ľahkého�hliníka

1C62 Triton  
Harmony®

Protézy Protézy

1C61 Triton  
Vertical Shock
Adapter
Pyramídový�adaptér�vyrobený���
z�titanu

2 v 1 Funkčný krúžok
Elastomérový�krúžok�na�
absorbciu�vertikálnych�šokov���
a�torzných�pohybov

Zariadenie
Triton�Vertical�Shock�
zariadenie�vyrobené�
z�ľahkého�hliníka
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Aký je rozdiel medzi chodidlami Triton vertical 
Shock a Triton Harmony©?
Obidve chodidlá Triton Vertical Shock a Triton Har-
mony© majú unikátnu funkciu, absorbovať prostredníct-
vom krúžku vertikálny a rotačný šok. Chodidlo Triton 
Harmony© je doplnené aj o lôžko so zvýšeným podtla-
kom kvôli lepšej fixácii na kýpeť a lepšiemu celkovému 
pocitu. V prípade používania chodidla Triton Harmony©  
dbajte na to, aby bolo lôžko vyrobené v súlade s 
požiadavkami systému Harmony©. 

Akým spôsobom sa v chodidle Triton Harmony© 

môže vytvoriť zvýšený podtlak? 
Dutý funkčný krúžok s ventilmi Triton Harmony© pri 
každom kroku vytvára podtlak tým, že krúžok sa stlačí 
(zaťaží) a potom uvoľní. Vzduch sa z chodidla 
odstraňuje hadičkou, ktorá chodidlo spája so 
zapečateným lôžkom vytvárajúcim zvýšený podtlak.

Keby som mal o chodidlo Triton záujem, budem 
potrebovať aj novú protézu?
Nie. Chodidlo Triton sa dá integrovať do modulárneho 
protézového systému s adekvátnou stavebnou výškou 
bez akýchkoľvek problémov. Spojenie je zabezpečené 
pomocou stavajúceho adaptéra. Ak sa použije chodidlo 
Triton Harmony, dbajte na to, aby vaše lôžko zodpove-
dalo požiadavkám systému Harmony ©.

Ako je chodidlo Triton integrované (zapracované) 
do mojej protézy? 
Váš ortopedický technik vám z chodidiel Triton 
odporučí také, ktoré bude vašim požiadavkam najviac 
vyhovovať a nainštaluje ho do protézy. Ortopedický 
technik na inštalovanie tohto chodidla potrebuje 
odborné znalosti a technickú výbavu na jeho správnu 
inštaláciu a nastavenie.

Musia sa pri používaní chodidla Triton nosiť 
špeciálne topánky?
Nie. Chodidlo Triton sa dodáva spolu s chodidlovým 
krytom, ktorého tvar je odvodený od ľudského chodidla. 
Alternatívne si možno objednať úzky kryt chodidla, 
ktorý je vhodný na používanie s topánkami so stredne 
vysokým podpätkom. S obidvoma krytmi sa môžu nosiť 
remienkové sandále.

Dá sa chodidlo Triton vyskúšať?
Áno. Pohovorte si s vaším ortopedickým technikom         
o 60-dňovej skúšobnej lehote.

Kde by som o chodidlách Triton našiel viac 
informácií?
Váš ortopedický technik alebo lekár vám poradí, či je 
pre vás Triton to, čo potrebujete. Z pohodlia domova ssi 
môžete nájsť viac informácií aj na nižsie uvedenej 
webovej stránke.

Kto by mal používať chodidlo Triton?
Chodidlo Triton odporúčame ľuďom všetkých vekových 
kategórií s normálnym až vysokým stupňom aktivity. 
Chodidlo je vhodné pre rôzne stupne rýchlosti chôdze    
a na rôzny povrch, čo umožňuje každodennú chôdzu     
a športové aktivity vo voľnom čase.

Môžem chodidlo Triton používať pri športe?
Triton chodidlo je vhodné na používanie počas bežných 
aktivít ako pomalý beh, loptové hry a bicyklovanie. 
Funkcia šokovej absorpcie, tlmenia nárazov  a 
rotačného pohybu chodidla Triton Vertical Shock a 
Triton Harmony© sú jedinečné  pre športové aktivity, 
ktoré si vyžadujú skákanie a rýchle pohyby.

Môžem chodidlo Triton používať spolu 
s transfemorálnou protézou? 
Áno. Chodidlá Triton sú vhodné pre všetky stupne 
amputácií s požadovanou stavebnou výškou. V prípade 
transfemorálnej protézy chodidlo Triton veľmi dobre 
pracuje s kolennými kĺbmi Ottobock 3R95 a 3R80 a s 
kolennými kĺbmi C-leg a Genium, ktoré sú riadené 
mikroprocesorom.
Váš ortopedický technik musí skontrolovať, či by 
použitie chodidla Triton Harmony© malo zmysel, 
pretože trubkový spoj medzi lôžkom a chodidlom by 
mohol byť pridlhý.

Existuje verzia chodidla Triton aj pre mňa?
Všetky chodidlá Triton sú dostupné v rôznych 
veľkostiach a na rôznu hmotnosť človeka do 150 kg. 
Protetik  vyladí chodidlo výberom z dodávaných 
podpätkových klinov. Vy sa len musíte rozhodnúť, či je 
pre vás vhodná pridaná funkcia, ktorou sa absorbuje 
šok a funkcia vertikálnej rotácie, doplnená o funkciu 
zvýšeného podtlaku v chodidle Triton Harmony©.

S chodidlom Triton Low Profile je k dispozícii vynika-
júca funkčnosť chodidla 1C60 Triton pre užívateľov, 
ktorí majú obmedzený priestor pre stavbu. Kombinácia 
flexibilných kompozitných karbónových materiálov a 
základnej pružiny z vysoko výkonného polyméru 
zabezpečuje aj v oblasti vybavenia s nízkou stavebnou 
výškou mimoriadnu dynamiku a flexibilitu. Toto 
využívajú pacienti, najmä pri chôdzi na nerovnom 
teréne. Chodidlo zaisťuje bezpečnosť a stabilitu aj pri 
rekreačnom športe.

Triton Low Profile
•� adaptér�chodidla�z�vysoko�akostného�titánu
•� vhodný�pre�užívateľov�triedy�aktivity�3�a�4�do�

hmotnosti�150�kg
•� je�robustný,�zaťažiteľný�a�vode�odolný

Navštívte�oficiálnu�webovú�stránku�tejto�rodiny�chodidiel:�
• www.yourlife-youradventure.com

Protézy Protézy

1C63 Triton 
Low Profile

Najčastejšie kladené otázky o rodine chodidiel Triton

Video�uživateľa�
prot.chodidla�
1C60�Triton Rovnako, ako pri ostatných chodidlách radu Triton je 

Triton Heavy Duty založený na základnej konštrukcii 
1C60. Vďaka použitiu titánového adaptéra je mimori-
adne robustný a vhodný pre užívateľov triedy aktivity 3 
a 4 do hmotnosti 150 kg.

1C64 Triton 
Heavy Duty

Rodina protézových chodidiel Triton sa opäť rozrástla
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Komponenty Aqualine sú vode-
odolné, pokiaľ sa pohybujete vo 
vlhkom alebo mokrom prostredí.

S výrobkami Aqualine je Ottobock  
momentálne jediný dodávateľ, ktorý 
ponúka modulárne TT a TF systémy 
vodotesných protézových komponentov.

Vodeodolný monocentrický kolenný kĺb 
Aqua  pozostáva s kompaktného a 
ľahkého konštrukčného dizajnu. Pre 
použitie v odomknutej pozícii, švihová 
fáza môže byť individuálne konfiguro-
vaná pomocou miniatúrnej hydrauliky.  
Integrovaný zámok, ktorého manipulácia 
je pre užívateľa veľmi jednoduchá - 
ovláda sa pomocou ovládacej páky, 
spĺňa zvýšené bezpečnostné požiadavky 
aj v mokrom prostredí. Chodidlo „Aqua“ 
má výrazne protišmykový povrch, čím sa 
zabezpečuje vysoká bezpečnosť, najmä v 
stojnej fáze. K dispozícii sú aj rôzne 
adaptéry na pripojenie protézových 

komponentov kolena Aqua Knee, chodidla 
Aqua Foot a lôžka, ktoré sú odolné proti 
korózii. To platí rovnako o viacerých 
vodotesných komponentoch, ktoré 
dotvárajú dizajn lôžka - od automatického 
výfukového ventilu až po liner. Zostavenie 
protézy je kompletné s použitím „Aqualine 
cover“  kozmetickým poťahom z Ottobock 
Service fabrication, ktorý navrhli špeciálne 
pre kontakt s vodou.

Poťah má veľmi prirodzený vzhľad, je 
trvanlivý, môže sa ponoriť do vody, 
neobmedzuje funkčnosť protetického 
kolenného kĺbu a prispôsobuje sa indivi-
duálnym požiadavkám pacienta.

Protézy Aqualine
Integrovaný�systém�vodotesných�prot.�komponentov

Protézy

Dostupný�kozmetický�kryt

Komponenty Aqualine sú vode-
odolné, pokiaľ sa pohybujete vo 
vlhkom alebo mokrom prostredí.
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Fotky z výstavy v Lipsku (DE): 16. - 18. máj 2012

Prestížny�stánok�spoločnosti�Ottobock

všetkých vystavovateľov stánok s najväčšou 
rozlohou. Vo fotoreportáži máte možnosť 
vidieť to, čo mnohí z vás zažili aj osobne. 
Monumentálnu a prestížnu prezentáciu, 

ktorá sa niesla v znamení osobnej komuni-
kacie a profesionálnej, priam nadčasovej 
dominancie, ako sa na lídra svetového trhu 
patrí.

Tak, ako každý druhý rok, aj teraz sme sa 
aktívne zúčasnili na obchodnom veľtrhu 
ORTHOPÄDIE + REHA-TECHNIK. 
Spoločnosť Ottobock mala spomedzi 

Fotogaléria Fotogaléria
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Rozmanitý úchop,
rozmanitý život. 

Protézy

Systém Axon-Bus a ruka Michelangelo sú 
úplne novými technológiami pre 
transradiálne (predlaketné) vybavenia, 
ktoré vyvinul Ottobock a tým stanovil 
nový štandard založený na mimoriadnej 
funkčnosti a na čo najprirodzenejšom 
vzhľade.  

Najmodernejšie technológie, anatomický 
dizajn a presvedčivá funkčnosť – to sú 
základné prvky novej generácie 
myoelektricky riadených protéz horných 
končatín.

Vďaka štyrom pohyblivým prstom a 
palcu, ktorý možno polohovať nezávisle 
od ostatných prstov, ruka Michelangelo 
ponúka celkom nové a doposiaľ 
nevídané možnosti úchopu. Na 
dosiahnutie prirodzeného pohybu je 
ruka vybavená dvoma pohonnými 
motormi. Hlavný pohon zabezpečuje 
pohyb a silu úchopu. Pohon palca 
umožňuje protiľahlý alebo laterálny mód 

a prostredníctvom vzájomných kombinácií 
ruka ponúka sedem rôznych polôh. Aktívne 
poháňanými článkami sú palec, ukazovák a 
prostredník, pričom prstenník a malíček sa 
pohybujú súčasne. Mechanické zápästie 
AxonWrist umožňuje pronáciu a supináciu 
a tiež flexiu a extenziu. Ďalším charakteris-
tickým znakom výrobku je prirodzený 
dizajn. Napríklad prsty sú vyrobené z 
tvrdého aj mäkkého materiálu. Detaily sú 
prepracované podľa prirodzeného modelu 
ľudskej ruky, vďaka čomu pacient ruku 
Michelangelo veľmi dobre prijíma. Na 
každodenné používanie sú na výber 
kozmetické rukavice z PVC v šiestich 
rôznych farebných odtieňoch. Na veľtrhu v 
Lipsku boli predstavené aj dva ďalšie 
varianty rukavíc: AxonSKin Visual a 
AxonSKin Silicone.

Ruku Michelangelo možno nastaviť 
pomocou softvéru AxonSoft a prenosom dát 
cez Bluetooth. Výkonný napájací systém 
Axon Energy Integral dodáva energiu 
celému systému.

Axon je skratkou anglického názvu 
adaptívnej výmeny údajov o ovládaní 
nervových funkcií Adaptive eXchange Of 
Neuroplacement Data. Axon-Bus je novo 
vyvinutý systém spoločnosti Ottobock pre 
oblasť exoskeletálnej protetiky. Je založený  
na zbernicových systémoch, ktoré sa 
využívajú v leteckom a automobilovom 
priemysle a je absolútnou novinkou 
oddelenia pre výskum a vývoj.

Výhodou je, že týmto spôsobom sa vytvoril 
sebestačný systém prenosu dát. To 
znamená, že jednotlivé komponenty 
navzájom dokonale komunikujú, takže 
nedochádza k stratám údajov ani k zmenám 
v rýchlosti funkcie. V porovnaní s bežnými 
systémami je tento systém oveľa odolnejší 
proti vonkajším rušivým vplyvom. 
Používateľovi to však prináša nielen vyššiu 
bezpečnosť, ale aj väčšiu spoľahlivosť.

Jedinečné možnosti úchopu, prirodzený vzhľad 
Srdcom�systému�Axon-Bus�je�ruka�Michelangelo

Zoskenuj�QR�kód�����
svojim�smartphonom�
a�pozri�si�video!
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Možnosti úchopov ruky Michelangelo®

1.  Ovládanie zápästia
Oválne pripojenie ruky pôsobí veľmi 
prirodzene. Dva spojené moduly 
pomáhajú pri vytváraní flexie a extenzie 
a pri pronácii a supinácii.

2.  Ruka Michelangelo
Ruka Michelangelo sa vyznačuje 
komplexnou kinematikou úchopov, 
anatomicky prirodzeným vzhľadom        
a nízkou hmotnosťou. Je základom 
nového protézového systému.

3.  Samostatne pohyblivý palec
Motor obsluhujúci palec umožnuje jeho 
samostatnú zmenu polohy zvnútra 
dlane von a opačne.

4.  Mäkké brušká prstov
Prsty sú vytvorené podľa prirodzeného 
vzoru ľudskej ruky. Tvrdá konštrukcia 
má obal z mäkkého materiálu.

5.  Hlavný motor 
Hlavný motor slúži na ovládanie pohybu 
úchopu a na vytvorenie jeho sily. 
Aktívne poháňanými prvkami sú palec, 
ukazovák a prostredník. Prstenník sa 
pohybuje súčasne s malíčkom.

1.

2.

3.

4.

5.

1. Neutrálna poloha 

5. Laterálny stisk  

2. Abdukcia/addukcia prstov

6. Opozičný silový úchop 

3. Otvorená dlaň 

7. Štipcový úchop  

4. Laterálny silový úchop  

Protézy Paraolympiáda

2012 - Paralympiáda v Londýne
Ottobock sa už tradične ako každý rok 
výrazne angažuje na Paralympiáde      
v Londýne, presnejšie v oblasti vrcho- 
lového športu hendikepovaných ľudí. 

Otto Bock HealthCare, nemecký líder na 
svetovom trhu ortopedickej techniky, bude 
vďaka svojim 78 ortopedickým technikom 
pomáhať 4200 atlétom z celého sveta. 
Paralympiáda je druhá najväčšia športová 
udalosť na svete. Naši technici budú 
zabezpečovať servis tak, aby v poslednej 
chvíli nikomu nezabránil v štarte technický 
nedostatok.

Pani Bettina Wulff sa po boku majiteľa   
prof. Hansa Georga Nädera bude starať o 
mnohých medzinárodne uznávaných 
čestných hostí z oblasti športu, politiky a 
hospodárstva.

Od Olympiády v roku 1988 v Soule je 
Ottobock na všetkých letných aj zimných 
paralympijských hrách a od roku 2005 
spolupracuje aj s Medzinárodným Paralym-
pijským výborom.

V súvislosti s nadchádzajúcou Paralympiá-
dou by sme chceli v mene firmy Otto Bock 
Slovakia s.r.o. zaželať všetkým slovenským 
paralympijským športovcom veľa úspechov 
a splnených cieľov.

„Myslím, že je dojímavé, ako paralympionici 
nenápadne prispievajú k tomu, že sa čoraz 
viac hovorí na tému „postihnutie“. Ak 
môžem pomôcť, rada to urobím“
Bettina�Wulff

Webová�stránka��
plná�informácií����
o�jedinečnej�ruke�
Michaelangelo.
(v�angl.�jazyku)

living-with-michelangelo.com
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tvorí karbónová kostra, doplnená vystužovacím 
oblúčikom a živicou. Táto kombinácia materiálov 
poskytuje ortéze potrebnú pevnosť a zároveň ľahkosť 
celej konštrukcie.

Nakoniec sme ešte zapracovali vnútorné mäkké 
obloženie a upínanie na velcro pásik. Na chodidlovej 
časti nie je potrebné umiestniť nijakú fixáciu, pretože 
táto ortéza sa zmestí do bežnej športovej obuvi. 

V súčasnosti sa táto ortéza každodenne používa 
približne 8 mesiacov. S akým výsledkom, o túto 
skúsenosť sa s vami podelí užívateľ tejto ortézy, 
pán Vladimír. 
Veľmi pekne sa Vám chcem poďakovať a zároveň by som 
sa s čitateľmi magazínu Dialog od spoločnosti Ottobock, 
chcel podeliť o moje pocity. Po autonehode ma trápili 
problémy s chôdzou a prerástlo to až do takého stavu, 
že mi hrozila amputácia chodidla. Obišiel som rôznych 
odborníkov a vyskúšal som rôzne typy topánok 
zhotovené aj na mieru, no všetky mi pri chôdzi spôsobo-
vali bolesti, čo vyústilo do vytvorenia otlakov a k vzniku 
infekcie.

Po týchto ťažkostiach som navštívil firmu ORTOTECH v 
Banskej Bystrici. Ujala sa ma veľmi príjemná a ochotná 
lekárka, pani MUDr. Konderová, ktorá po dôkladnom 
vyšetrení a konzultácii s pánom Bachurom z firmy 
Ottobock, navrhla ortotické riešenie môjho zdravotného 
stavu.

Po dohodnutom stretnutí sa začala spolupráca medzi   
p. Bachurom a mnou. S jeho tímom a pracovníkmi firmy 
Ortotechu B. Bystrica mi pracne zhotovili dve ortézy. Po 
ich odskúšaní som neveril, že je možné vytvoriť takú 
úžasnú pomôcku, ktorá mi prinavráti chuť do života.
Pri chôdzi už nepociťujem nijaké tlaky, nevytvárajú sa 
mi odreniny. Keďže som aktívny človek a žijem na 
dedine, s touto ortézou sa môžem plne realizovať, či už 
pri prácach vo vinici, alebo v záhradke. Rád šoférujem a 
môžem sa plne venovať aj mojim koníčkom, ako je 
bicyklovanie, poľovníctvo a prechádzky do prírody.
Keďže som odkázaný na celodenné nosenie ortézy, je 
veľmi zaťažená a prípadné potrebné opravy mi dokázali 
urobiť na počkanie, presne podľa mojich potrieb, čo si 
veľmi vážim.

Životnosť mojej pomôcky by iste predĺžilo použitie 
modernejších materiálov, čím by sa výrazne znížila 
hmotnosť pomôcky, čo by zabránilo preťaženiu môjho 
bedrového kĺbu. V tomto by vaše úsilie nemali brzdiť 
ani zdravotné poisťovne, ktoré by na to mali uvoľniť 
potrebné finančné prostriedky.

Na záver by som sa chcel touto cestou poďakovať pánovi 
Bachurovi a celému kolektívu firmy Otto Bock Slovakia 
s.r.o. , ako aj kolektívu firmy Ortotech B. Bystrica pod 
vedením p. MUDr. Konderovej a zaželať im veľa zdravia 
a pracovnej pohody, aby ste mali čo najviac takých 
spokojných pacientov, ako som ja.

chodidla, ako pri oslabení zdvíhača chodidla až po jeho 
výpadok,  a rozdielnej dĺžke nôh. Ortéza koriguje zadnú 
časť chodidla a zaručuje nášľap na pätu s pružným 
mechanickým členkovým kĺbom kontrolovaného 
priebehu pohybu až po „fázu odrazu chodidla“. 
Rovnako, ako u všetkých typov s obopnutím zadnej časti 
chodidla sa v priebehu pohybu kontroluje aj rotácia 
chodidla.

Po teoretickej časti sme pristúpili k výrobe sadrového 
negatívu, ktorý podľa mojej ukážky vyhotovili dve 
skupiny, z toho jedna "domáca", ktorú tvorili technici 
spoločnosti ORTOTECH z Banskej Bystrice a ktorá 
postupne vykonávala všetky kroky pracovného postupu.

Ďalším dôležitým krokom bola modelácia sadrového 
negatívu, predovšetkým odľahčenie dekubitov na 
chodidlovej časti na mieste najsilnejšieho kontaktu 
chodidla s podložkou. Po modelácii sme z priesvitného 
termoplastu vyhotovili skúšobné objímky, na ktoré sa 
napasovali dlahy s členkovými kĺbmi. Tie sú dôležitou 
súčasťou ortézy. Použili sme multifunkčný členkový kĺb, 
s ktorým možno kombináciou dorazov a pružín 
dosiahnuť až 9 rôzne skombinovaných funkcií.

V rámci školenia sme vyskúšali dva konštrukčné typy 
AFO ortéz a to unilaterálny systém s oporou vpredu a 
bilaterálny systém s oporou vzadu. Obidva systémy sa 
po funkčnej stránke osvedčili, ale nakoniec sme sa 
rozhodli pre bilaterálny systém s multifunkčným 
členkovým kĺbom a oporou vzadu. Tento konštrukčný 
typ nám umožňoval väčší rozsah nastavenia v členku a 
komfortnejšiu oporu počas celej fázy kroku. Tento typ 
sme, teda, vyhodnotili ako najlepší aj na základe našich 
poznatkov a pocitov pána Vladimíra. 
Na základe skušobnej ortézy sme neskôr laminačnou 
technikou vyhotovili definitívnu ortézu. Základ ortézy 

Keď AFO ortéza znovu prinavracia stratenú mobilitu.

Poruchy pohybového aparátu a odchýlky od fyzio-
logického stavu sa týkajú každého jednotlivca. 
Každý z nás si určite vie predstaviť, aké to je byť 
imobilný, a tiež, aký by to bol pocit, keby mohol 
znovu chodiť a opäť byť mobilný. Týmto pekným 
slovám „byť znova mobilný“ napomáha zdravot-
nícky odbor Ortotika.

Ortotika je užšia špecializácia ortopedickej protetiky, 
ktorá sa venuje problematike náhrady stratených 
končatín a vytvorenia podpory ich oslabených funkcií 
ortopedickými pomôckami – ortézami. Ortopedický tech-
nik na návrh lekára vyberie materiál a konštrukčný typ 
ortézy, zabezpečí korektné zhotovenie, adjustáciu ortézy 
a pacienta poučí, ako sa ortéza nasadzuje, udržiava a 
informuje o jej prípadnej technickej kontrole.

Súčasná ortotika ponúka široké spektrum ortotických 
riešení. Máme k dispozícii najmodernejšie technolo-
gické postupy, materiály a ortézové komponenty. 
Najdôležitejšie však je pomôcku navrhnúť a vyrobiť tak, 
aby čo najviac vykompenzovala stratenú alebo 
oslabenú funkciu, a na druhej strane, aby čo najviac 
spĺňala reálne túžby a predstavy daného pacienta.

Splnením  túžob a predstáv o prinavrátení mobility sa 
začal aj príbeh pána Vladimíra. Tak, ako vo väčšine 
prípadov, aj tu sa všetko začalo telefonickou informá-
ciou, po ktorej nasledovalo osobné stretnutie a konzultá-
cia s pani primárkou MUDr. Konderovou na protetickom 
pracovisku spoločnosti ORTOTECH v Banskej Bystrici. 

Po dôkladnom rozhovore a vyšetrení dolných končatín 
sme sa zhodli v tom, že bude veľmi náročné vyhotoviť 
ortézu na chodenie, ale napriek tomu sme dospeli k 
záveru, že sa do celého tohto procesu predsa len 
pustíme. Pri rozhodovaní bolo dôležité aj to, že s 
podobnými prípadmi sme už mali isté skúsenosti. 
Vďaka využitiu najmodernejších materiálov a 
rešpektovaniu všetkých deformít a problémových miest 
na nohe sme verili, že sa to podarí.

Po určitej dobe sme začali s dôkladnou prípravou, ktorá 
zahŕňala návrh dizajnu, voľbu vhodných členkových 
kĺbov a rozvrhnutie oporných a odľahčených miest na 
končatine.

Keďže, ako som už spomínal, išlo o náročné ortotické 
vybavenie, veľmi nám pritom pomohlo školenie, ktoré 
sa konalo v priestoroch spoločnosti Otto Bock Slovakia 
na tému AFO (predkolenné) ortézy. 

S  pánom Vladimírom sme sa dohodli, že príde na toto 
školenie ako „model“ a v rámci školenia mu vyhotovíme 
skúšobné ortézy, kde si overíme nami navrhovaný 
konštrukčný typ, dizajn a komponenty ortézy. Navrhli 
sme typ, ktorý je indikovaný pri veľkej deformácii  častí 

Technická podpora priamo u zákazníka Technická podpora priamo u zákazíka
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1.  Bezpečné odľahčenie 
Cielené vedenie pately v 
patelofemorálnej ryhe 
zabezpečuje odľahčenie 
chrupavky.

4.  Dynamická recentralizácia 
Vo všetkých relevantných uhloch 
zhybu ponúka ortéza Patella Pro 
správnu mieru ovládania.

2.  Individuálne nastavenie
Pre optimálnu funkciu možno 
Patellu Pro individuálne 
prispôsobiť upínacími remen-
cami, ktoré sú nastaviteľné.

5.  Jednoduché používanie
Len šesť krokov je potrebných 
na to, aby ste ortézu Patella Pro 
prispôsobili na prvýkrát. 
Rýchlouzávery a pomôcky na 
navliekanie uľahčujú aplikáciu 
ortézy.

3.  Vysoký komfort
Nízka hmotnosť a priedušný 
materiál ortézy Patella Pro 
poskytuje komfortný pocit z jej 
nosenia. Vďaka jedinečnej 
funkcii materiálu možno 
zabrániť skĺzavaniu ortézy.

6.  Takmer neviditeľná
Ortéza Patella Pro je takmer 
neviditeľná, pretože sa nosí pod 
oblečením.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Kolenná ortéza Patella Pro
dynamicky recentralizuje patelu

Pomôcka proti bolesti v prednej časti kolena
Pojem „bolesť prednej časti kolena“ alebo „patelofemorálny 
syndróm bolesti“ zahŕňa celý rad symptómov, ktoré sa nedajú 
zaradiť do nijakej špecifickej štruktúry. Bolesť často vyvolávajú 
problémy s ovládaním pately. Ortéza Patella Pro pre túto oblasť   
v súčasnosti ponúka začiatok úplne novej liečby, ktorá funkčne 
ovláda patelu (jabĺčko) pri bežných každodenných pohyboch     
– a to je jedinečné!

Ortézy

Patella rehabilitačný program 
optimalizuje koordináciu svalov       
a pohyblivosť kĺbov.
Zníženie bolesti, pokrok v liečbe.

Bolesti, zápaly v prednej časti 
kolenného kĺbu.

Bolesti, zápaly v prednej 
časti kolenného kĺbu.

Patella Pro zabezpečuje 
správne vedenie pately.

Redukcia bolesti, 
hojenie

Ortéza Patella Pro 
zlepšuje ovládanie 
pately.

Dilema bolesti 
prednej časti 
kolena

Vybavenie ortézou 
Patella Pro

Rehabilitácia s ortézou Patella Pro – 
pre dlhodobý úspech liečby

Jedinečný kruh účinnosti

Indikácie
• poruchy v oblasti pately
• femoropatelárny syndróm bolesti
• retropatelárna artróza
• chondropatia/chondromalacia patellae
• po luxácii a subluxácii pately
• po zranení väzu pately
• bolesť prednej časti kolena po operačných zákrokoch kolena, 

ako napr. po TEP kolena atď.

Pri bolestiach a zápaloch v oblasti kolenného kĺbu rýchlo 
vzniká kolobeh z dôvodu nedostatočnej svalovej aktivity     
a z naďalej sa zhoršujúceho ovládania pately.  Tieto chybné 
stereotypy zmiznú, keď bude pacient vybavený ortézou 
Patella Pro. Znova sa môže bezbolestne pohybovať, a to pri 
plnej stabilite. Patella rehabilitačný program podporuje 
pohyblivosť a rekonvalescenciu pacienta. 

i
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Tübingen Hip Abduction Orthosis 28L10
Inovácia�úspešnej�detskej�abdukčnej�ortézy

Nové vlastnosti:
• balenie obsahuje štyri vymeniteľné froté polstrovania ramien,
• zjednodušený mechanizmus uzatvárania guľôčkových laniek,
• zjednodušenie ovládania medzinožnej rozpery,
• suchý zips s húsenicou je kompletne odnímateľný na čistenie,
• náhradný suchý zips je súčasťou balenia,
• farebné guľôčky na nastaviteľných lankách na zjednodušenie 

opakovaného nakladania,
• celá ortéza je vyrobená z plastových dielov, jednoduché čistenie,
• ľahká konštrukcia umožňuje dieťaťu akýkoľvek pohyb.

Po 24 rokoch sa predalo vyše 250000 kusov detskej 
abdukčnej ortézy Tübingen. Ortéza Tübingen prešla 
viacerými inováciami, vďaka ktorým sa na základe 
spätnej väzby od lekárov, ortopedických technikov a 
rodičov zlepšil komfort jej nosenia a zakladania malým 
pacientom. Nová ortéza používa rovnako osvedčený 
princíp jej funkcie, no materiálové spracovanie
a dizajn sú oveľa lepšie.

Riešenie presne zladené s požiadavkami: 
ortéza Patella Pro

Vysoké riziko
chybného pohybu pately (luxácie)

Mierne riziko
chybného pohybu pately

Precízne ovládanie jabĺčka 
prostredníctvom ortézy 
Patella Pro

Naďalej optimálne ovládanie 
bez nadmerných úprav

Fl
ex
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– 
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°
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 >
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Práve pri menších uhloch zhybu kolena, keď je patela slabo 
fixovaná v kĺbovom ložisku, existuje vysoké riziko 
chybného pohybu. 

V takýchto prípadoch sa nasadzuje ortéza Patella Pro:         
v relevantných fyziologických uhloch zhybu 10 – 30° sa 
jabĺčko ovláda prostredníctvom techniky dynamického 
recentralizovania ortézy v naplánovanom fyziologickom 
kĺbovom ložisku (patelofemorálnej ryhe). 

Často zapálené mäkké časti sa odľahčia a bolesti kolena sa 
znížia vďaka funkčnému odľahčeniu kĺbovej štruktúry. 

Tlak sa v dôsledku systému ovládania nezvyšuje analogicky 
s uhlom zhybu. Zabráni sa luxácii pately a vzniku 
zvýšeného tlaku na kĺbové plôšky.
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organizuje rôzne akcie pre hendikepo-
vané deti. Aj tento rok sa zúčastním Mobi 
kurzu, kde sa učíme zdokonalovať v 
jazde na vozíku, či v sebaobsluhe. 
Chodím tam rád, vždy sa tam zíde super 
partia.  Okrem toho každý rok chodím na 
tanečno-integračné sústredenie, kde veľa 
trénujeme, tancujeme  a je tam veľa 
zábavy. Je to letná príprava na súťaže, 
ktoré ma čakajú na jeseň. Okrem toho 
mama vždy vymyslí program na leto, 
takže to bude určite zaujímavé a pestré aj 
tento rok.

Erikova mama je veľmi aktívna žena. 
Čo nám môžete povedať o svojich 
aktivitách? 
Zapájam sa do diania v Spojenej škole, 
kam chodí môj Erik, som v rodičovskej aj 
v školskej rade aj v zariadení komunitnej 
rehabilitácie Gaudeamus na Mokrohájskej 
ulici. Zaujímam sa o dianie v Tanečnom 
klube Danube, kde podporujú tanečné 
umenie postihnutých ľudí, som  domová 
dôverníčka a pomáham v ďalších 
občianskych združeniach pre hendikepo-
vaných. Na úrovni mesta aj v  MČ Lamač 
dávam podnety na odstraňovanie bariér 
na chodníkoch, pri vstupoch do budov a 
podobne, pričom niektoré z nich sa už 
zrealizovali. 
Spolu so synom sa zúčastňujeme rôznych 
akcií venovaných deťom s rôznym 
postihnutím, ale aj akcií pre zdravú 
verejnosť. 

Stále  na sebe pracujem, zúčastňujem sa 
rôznych odborných výstav u nás aj v 
zahraničí, chodím na rôzne odborné 
semináre, sympózia, prezentácie, čítam 
odbornú literatúru  a sledujem aj nové 
zákony.    

Pani Vierka, vieme, že Váš Erik 
nesedí nečinne na vozíku, ale venuje 
sa športu. Ako sa k nemu dostal? 
Odkedy sa venuje tancu? 
Erika som priviedla k tancovaniu ešte 
pred nástupom do školy, je to čiastočne 
splnenie aj môjho sna. Spočiatku to bola 
terapia, spoznával pohyb, hudbu, kroky, 
počúval rytmus a neskôr sa začal učiť 
jednotlivé tanečné zostavy aj s partner-
kou.

Erik, opíš nám, prosím ťa, akému 
tancu sa venuješ!
Erik: Venujem sa latinsko-americkým 
spoločenským tancom na vozíku. Sú 
rýchlejšie a dynamickejšie, vyhovujú mi  
viac ako štandardné. 

Ako často a kam chodíš na tréningy? 
Koľko času tomu venuješ?
Erik: Navštevujem tanečný klub Danube 
v Dúbravke, zvyčajne trénujem štyrikrát 
do týždňa, ale pred súťažou je to ešte 
intenzívnejšie - cez týždeň aj cez víkendy, 
aby som mal lepšiu kondičku. 

Akú školu navštevuješ? �
Erik: Navštevujem 4. triedu Spojenej 
školy na Mokrohájskej 3, chodím tam už 
od škôlky a plánujem tam pokračovať aj 
na strednej škole.
 

Aké boli postoje ľudí a úradníkov, s 
ktorými ste sa stretávali pri vybavovaní 
zlepšeniav podstate pre všetkých 
zdravotne postihnutých?
Niekedy je to veľký problém. Ľudia nevedia, 
a možno ani nechcú  pochopiť ťažkosti 
druhého človeka. Treba vysvetľovať, o čo 
ide, s čím sa stretávame každý deň. Veľký 
podiel má na tom empatia - schopnosť vcítiť 
sa do problémov iného človeka. Zistila som, 
že ma oveľa ľahšie chápu, keď uvediem 
nejaký konkrétny príklad. Zdravý človek si 
ani  neuvedomuje, čo znamená prejsť s 
vozíkom z vysokého obrubníka na cestu, 
prechádzať po nerovnom teréne chodníka,  
po ceste plnej jám a výmoľov, či po 
schodoch nastupovať do autobusu.

Aké máte plány v prospech hendikepo-
vaných ľudí?
Mám oči stále otvorené a tak vidím veci, 
ktoré si zdravý človek nevšíma. Aj naďalej 
sa budem snažiť pomáhať postihnutým 
ľuďom. Nerobím to len pre Erika, ale aj pre 
ostatných hendikepovaných.

Za svoj najväčší úspech považujem
istý dopravný projekt, ktorým sa rozšírila a 
skvalitnila doprava pre hendikepovaných 
ľudí o špeciálne nízkopodlažné autobusy.

Kde žijete a ako vás prijalo okolie? 
Váš syn pôsobí ako spokojné dieťa 
plné aktivít a záujmov. 
Moja rodina býva v Lamači od vzniku 
sídliska, ľudia ma poznajú od malička.  
Erika prijali dobre. Má priateľov medzi 
rovesníkmi, medzi mladšími aj staršími 
zdravými kamarátmi. Usilujem sa syna 
integrovať do spoločnosti, aby necítil, že je 
iný. Štyri kolieska mu nahrádzajú nohy a 
niekedy je rýchlejší ako zdravý chlapec, ktorý 
s ním beží. 

Vieš, čo ťa čaká po prázdninách? 
Erik: Po prázdninách budem piatakom, 
viem, že budeme mať novú triedu, z jednej 
pani učiteľky ich bude zrazu oveľa viac, 
bude vraj aj viac učiva, ale moji spolužiaci a 
kamaráti mi zostanú a ostatné bude 
prekvapko. 

Je ľahké skĺbiť školu s tancom?
Erik: V škole sa mi zatiaľ darí dobre, mám 
samé jednotky a škola mi vychádza v 
ústrety. Púšťajú ma na vystúpenia aj súťaže. 
Zameškané učivo sa snažím čím skôr.

Čo hovoríš na svoju tanečnú  part-
nerku?
Erik: Moja tanečná partnerka Maťka je 
super kočka, má 16 rokov a trávime spolu 
na parkete dosť času, na výjazde sme spolu 
viac. Je veselá a zábavná. Dosahujeme 
krásne umiestnenia, z ktorých máme obaja 
radosť a ktoré nás motivujú k tomu, aby sme 
v tom pokračovali.

Kto sa pred súťažami stará o prípravu 
kostýmov?
Erik: Mám ušité špeciálne tanečné 
oblečenie, aby ladilo s partnerkinými 
šatami. O vlasy sa stará kaderníčka                
a celkový vzhľad mi pred súťažou upravuje 
mama a tanečná partnerka Maťka. 

Spolupracujete aj so spoločnosťou 
Ottobock, ako by ste opísali túto 
spoluprácu?
Mama: Spoločnosť Ottobock sme spoznali 
na prezentácii v OZ Priestor pre teba a pri 
našich pravidelných návštevách výstav v 
Bratislave, Prahe a Brne. Upútali ma svojou 
ochotou, širokým sortimentom a individuál-
nym prístupom. Veľmi oceňujem, že  
budova, v ktorej táto spoločnosť sídli, je 
úplne bezbariérová a má aj dostatok 
parkovacích miest. Páči sa mi, že človeka 
neodbijú len prospektami, ale je tu aj 
možnosť vyskúšať si danú pomôcku. 

Erik: Mne sa najviac páčilo, že ujo predajca 
si vypočul aj mňa, zaujímalo ho, čo od 
vozíka očakávam ja a čo na ňom chcem mať. 
Veď kto na ňom jazdí - ja alebo mama? 
Mohol som si vyskúšať niekoľko vozíkov a 
sám posúdiť, ktorý mi najviac vyhovuje. 
Sám som si aj predtým nakreslil, ako má 
môj vozík vyzerať a čo by mal mať, veď za 
tie roky som už mal nejeden vozík.  

K tomu, aby si mohol viesť kvalitnejší 
život, ti pomáhajú aj pomôcky. Ktoré 
napríklad? A s čím konkrétne vám 
pomáhajú?
Erik: Od firmy Ottobock mám nový vozík aj 
ortézy, ktoré mi pomáhajú vyrovnávať moje 
trochu dosť vytočené chodidlá. Je tam aj 
super ujo technik, ktorý sa stará o servis, 
keď niečo na vozíku pokazím, občas sa to 
prihodí, keďže som na ňom stále. Som rád, 
že mám aktívny vozík. Pri žiadnej hre 
nezaostávam ani za zdravými kamarátmi.

Erik, želáme ti veľa úspechov v škole aj v 
tanci a tvojej mame veľa síl na to, aby to 
všetko zvládla!

Ktoré krajiny si už vďaka tancovaniu 
navštívil a aké umiestnenia si 
dosiahol? 
Erik: V prvom rade sa zúčastňujem súťaže, 
ktorá býva každoročne v Bratislave. V 
priebehu troch rokov, počas ktorých sa 
venujem súťažnému tancovaniu, sme s 
mojou predchádzajúcou partnerkou 
Gabikou a súčasnou partnerkou Maťkou, 
boli na súťažiach v Holandsku, Nemecku, 
Anglicku, Španielsku, Poľsku a Belgicku. 
Domov zvyčajne vždy donesieme zlatú 
alebo striebornú medailu.     

Kam by si sa chcel s tancom dostať?�
Erik: Rád spoznávam nové miesta, preto ma 
vždy lákajú nové krajiny. Chcel by som byť 
raz úspešný aj v TOP triede. Ale všetko 
záleží od finančných možností. 

Čo rád robíš, ak máš ešte nejaký voľný 
čas?�
Erik: Fascinuje ma rýchly pohyb a autá, rád 
si o nich čítam, vyhľadávam si rôzne 
novinky o automobiloch a technických 
parametroch rýchlych áut. Som nadšencom 
Lamborghini a Ferrari. Mojim snom je 
previesť sa na týchto autách. Okrem toho 
rád skicujem a kreslím si rôzne druhy áut. 
Skladám si lego a rád sa hrám na počítači.  

Ako budeš tráviť prázdniny?
Erik: Som členom občianskeho združenia 
Priestor pre teba, ktoré každoročne 

Venujem sa latinsko-americkým tancom na vozíku    
a fascinujú ma rýchle autá 
Rozprávame�sa�s�Erikom�Freyom�a�jeho�obetavou�mamou�Vierou

Fotky�:�Súkromný�archív�rodiny�Freyovej�
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Natália je úžasné dieťa, ktoré sa neskutočne teší zo 
života. Nech to už osud zariadil po svojom, snažíme sa 
tešiť z maličkostí, ktoré sme si predtým možno ani 
neuvedomovali. Je to milé, citlivé, starostlivé dieťa s 
anjelským úsmevom, ktoré nám dodáva nekonečnú silu 
a energiu, a preto pre nás nič nie je nemožné! 

Čo je SMA?
Keď mala Natálka 20 mesiacov, lekári jej diagnostiko-
vali spinálnu svalovú atrofiu (SMA). Po Duchennovej 
svalovej dystrofii (DMD) je 2. najčastejším nervovosva-
lovým ochorením, ktoré sa začína už v detskom veku. 
Táto dedičná choroba sa vyznačuje degeneráciou šedej 
hmoty v predných rohoch miechy, čo vedie k úbytku 
svalových buniek. Pacienti nenadobúdajú schopnosť 
sedieť, stáť, ani chodiť a po objavení príznakov choroby 
túto schopnosť postupne strácajú. Ochorenie máva u 
jednotlivých pacientov rôzny priebeh. Duševný a citový 
vývoj však nie je zasiahnutý. 

Zbierame informácie o vhodných rehabilitačných 
pomôckach
Stanovenie diagnózy našej dcérky bolo pre nás veľmi 
náročné a bolestivé. Pochopili sme, že s SMA môžeme 
bojovať len vtedy, ak budeme mať o ochorení čo najviac 
informácií. Zbierame informácie o chorobe, terapeu-
tickom výskume, vývoji nových účinných látok a o 
vhodných rehabilitačných pomôckach. Chceme sa s 
ostatnými rodičmi podeliť podeliť o všetky získané 
skúsenosti. Preto vznikla aj naša webová stránka    
www.nataliakollar.sk. No predovšetkým chceme 
rodičov podporiť, aby sa nevzdávali! Dieťa bojuje len 
dovtedy, kým to nevzdajú jeho rodičia! V súčasnosti sa 
medicína veľmi rýchlo vyvíja, prebiehajú prvé klinické 
skúšky na pacientoch s SMA. A tak nám, rodičom, 
zostáva jediná úloha - zabezpečiť najvyššiu úroveň 
kvality života, až do chvíle, kým sa neobjaví prvý účinný 
liek. Najdôležitejším krokom je preto zabezpečenie 
vhodných rehabilitačných pomôcok, ktoré môžu 
výrazne znížiť mieru postihnutia, spomaliť negatívne 
symptómy a zlepšiť kvalitu života pacientov. 

Dôležitá je každodenná starostlivosť
Minimálne raz do týždňa chodíme plávať a na pod-
vodnú masáž. Natálka denne - s väčšími či menšími 
prestávkami - cvičí s babičkou. Zábavnou formou a hrou 
cvičí aktívne cviky, aby mala z toho aj potešenie. Babka 
v produktívnom veku pracovala ako rehabilitačná 
sestra, takže vie, načo musí dávať pozor a aká má byť 
pri jednotlivých cvikov spätná väzba. Denne viackrát 
premasírujeme jej drobné telíčko. Značnú pozornosť 
venujeme správnej výžive, pretože deti so SMA majú na 
rozdiel od svojich zdravých rovesníkov zníženú 
pohybovú aktivitu. Dôležité je sledovať aj optimálnu 
telesnú hmotnosť, pretože každá nadváha vedie k 
ďalším obmedzeniam pohybových schopností. 
Využívame rôzne rehabilitačné pomôcky (chodítko, 
vertikalizačné zariadenie, ortézu, terapeutickú 
stoličku). Veľkú pozornosť venujeme správnemu 
sedeniu a starostlivosti o posilňovanie dýchacích svalov 
(dychová fyzioterapia, dychový trenažér, pohybové 
aktivity a rehabilitačné pomôcky). 

Naše rehabilitačné pomôcky
Vertikalizačné zariadenie 
LECKEY SQUIGGLES STANDER
Myslím si,že patrí medzi naše najdôležitejšie zdravotné 
pomôcky. Jeho význam spočíva predovšetkým v tom, že 
podporuje správne držanie tela dieťaťa. Vzpriamené 
držanie posilňuje kosti, kĺby a napomáha ich správ-
nemu vývoju, predchádza vzniku skoliózy, kontraktúr a 
skracovaniu šliach a svalov. Ďalej napomáha správ-
nemu tráveniu a správnemu vývoju vnútorných 
orgánov. Stander je svojou teleskopickou stavbou 
výškovo nastaviteľný, vďaka čomu sa dá dlhodobo 
využívať. Zabezpečuje plnú mobilitu.

Chodítko NURMI NEO 
slúži na trénovanie rovnováhy a chôdze pri zníženej 
výkonnosti dolných končatín za pomoci rúk. Dieťa má 
chodítko za telom, čo mu dovoľuje väčšiu voľnosť 
pohybu a vzpriamenejší postoj. Vyznačuje sa vysokou 
stabilitou a bezpečnosťou. Jeho výška sa dá nastaviť.

Terapeutické polohovacie zariadenie 
LECKEY SQUIGGLES CHAIR
 je neoceniteľnou pomôckou na vytvorenie správneho 
sedenia a pri odpočinku, ktorá je určená malým deťom 
so špeciálnymi potrebami pri ich detských hrách. 
Najdôležitejšou vlastnosťou je zabezpečenie panvovej 
stability pri sedení. Množstvo pelôt, možnosť polohova-
nia, komfortné zabezpečenie výšky a mobily zariadenia 
zaisťuje optimálnu podporu a pohodlie pre dieťa pri 
vykonávaní bežných činností.

Niekedy nás život postaví pred prekážku, o ktorej si 
myslíme, že je nezvládnuteľná. Dôležité je, ako sa 
človek k prekážke postaví, ako ju bude riešiť a ako sa s 
ňou naučí žiť.  

Natálka žije so spinálnou 
svalovou atrofiou

Officiálna�stránka�malej�bojovníčky�Natálky:�
• www.nataliakollar.sk

Príbehy zo života Príbehy zo života

Chodítko�Nurmi�neo

Vertikalizačné�zar.�Lecky�Squiggles�Stander

Vertikalizačné�zar.�Lecky�Squiggles�StanderVertikalizačné�zar.�Lecky�Squiggles�Chair
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Spolupráca spoločnosti Ottobock 
a Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov

Ottobock Slovakia opäť partnerom 
Modrého z Neba pre TV Markíza

Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov je 
významným subjektom spoločenského života a 
športovým zväzom, ktorého poslaním je práca v oblasti 
športu telesne postihnutých na Slovensku. Podporuje 
aktivity smerujúce k plnohodnotnému zapojeniu ľudí s 
telesným znevýhodnením do života spoločnosti 
prostredníctvom športu, pričom združuje vyše 2500 
športovcov zo 67 členských organizácií na celom 
Slovensku.  Organizuje a zabezpečuje realizáciu 
športovej prípravy pre reprezentantov v dvadsiatich 
športových odvetviach, pravidelne zabezpečuje ich 
účasť na významných domácich a medzinárodných 
športových podujatiach, paraolympijských hrách, 
majstrovstvách sveta a  Európy, svetové a európske 
poháre nevynímajúc. Dôležitou oblasťou činnosti je aj 
výchova ich dôstojných nasledovníkov. V oblasti 
mládežníckeho športu je pre mladých ľudí s telesným 
hendikepom vytvorený systém športovej prípravy a 
pravidelných súťaží v rámci regionálnych centier športu 
pre talentovanú mládež. SZTPŠ prostredníctvom týchto 
centier získava pre šport už dvanásty rok mnoho 
talentovaných telesne postihnutých detí. Aj zdravý 
človek, ktorý v dôsledku úrazu, nehody alebo zákernej 
choroby je nútený zo dňa na deň riešiť otázky ďalšieho 
zmyslu svojho života, dokáže často práve v športe a 
športovom kolektíve nájsť na tieto otázky adekvátnu 
odpoveď. Cestu k akceptácii a plnohodnotnému životu 
u najväčších vytrvalcov nakoniec zdobia obdivuhodné 
športové výkony, výsledky a uznania.

Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov 
(SZTPŠ) si váži skutočnosť, že na základe 
aktívneho prístupu k otázke spoločensky 
zodpovedného podnikania spoločnosť Otto Bock 
Slovakia v roku 2011 pristúpila k naplneniu 
spolupráce a podpory na úrovni hlavného partnera 
zväzu.

Táto spolupráca je výsledkom vzájomnej dlhoročnej a 
prospešnej participácie na spoločných projektoch v 
oblasti športu telesne znevýhodnenýchľudí, ktoré 
potvrdzujú dobré vzťahy a obojstranná spokojnosť z ich 
naplnenia. SZTPŠ v roku 2011 realizoval viacero 
významných športových podujatí, , pri organizovaní 
ktorých bola svojimi službami, odborným potenciálom a 
skúsenosťami nápomocná aj spoločnosť Otto Bock 
Slovakia s.r.o. . Učastníci dvoch významných med-
zinárodných podujatí – Slovakia Open v tenise na vozíku 
a Slovakia Open v stolnom tenise - sa mohli spoľahnúť 
na kvalitné technické zázemie a servis športových 
vozíkov.. Otto Bock Slovakia podal pomocnú ruku aj pri 
organizácii podujatia „Deň športu bez bariér“, ktorého 
hlavnou myšlienkou bola propagácia paralympionizmu 
a odstraňovania bariér v myslení ľudí. Zúčastnilo sa ho 
viac ako 1000 detí zo základných škôl Bratislavy a 
okolia. Spoločnosť Otto Bock Slovakia v programe 
zastrešila jedno z deviatich stanovísk, na ktorom mohli 
detskí účastníci podujatia súťažiť v jazde zručnosti na 
vozíku, vyskúšať si elektrický vozík, previezť sa na 
atraktívnom vozidle Superfour, či Paragolfer. Otto Bock 
Slovakia je podľa vzoru materskej spoločnosti ako 
hlavného sponzora technického zabezpečenia a servisu 
pre paraolympionikov na blížiacej sa Paralympiáde v 
Londýne, hrdým nositeľom myšlienky podporovania 
paraolympijských športov. Materiálna a technická 
podpora prvého Sledge Hockey tímu na Slovensku sa 
stala  jednou z priorít Otto Bock Slovakia v oblasti 
podporovania športu telesne postihnutých športovcov 
na Slovensku. Slovenskému zväzu telesne postihnutých 
športovcov v roku 2011 na rozvoj tohto športového 
odvetvia dodala šesť špeciálnych saní.

Officiálna�internetová�stránka�zväzu.�
• www.sztps.sk

Handbike�Antaras�off-road�

Modré z neba: Čakajú 
poisťovne na smrť detí?

Nahrávanie�relácie�Modré�z�neba�v�priestoroch�spoločnosti�Ottobock. Ocino�malého�bojovníka�Ziona

Opäť perlička z nášho sociálneho 
systému - ťažko choré dieťa nemá nárok 
na kompenzačné pomôcky, v tomto 
prípade špeciálny ortopedický kočík, do 
svojich 3 rokov. Dôvod radšej neanaly-
zujme, lebo si zvýšime zbytočne tlak... 
Žeby sa čakalo, či sa drobec 3 rokov 
dožije? Bezradnosť, hnev, zúrivosť. To je 
aj prípad malého Ziona, svalového 

Spoločnosť Ottobock už piatykrát vstúpila 
do spolupráce s produkciou relácie Modré z 
Neba. Príbeh malého Ziona z Moldavy nad 
Bodvou bol dôvodom, prečo sme sa rozhodli 
darovať mu špeciálnu rehabilitačnú stoličku 
Kimba aj s exteriérovým podvozkom Spring 
(pozri fotku).

S problematikou dostupnosti zdravotníc-
kych pomôcok sa vo svojej praxi stretávame 
veľmi často. Pre našich klientov niesme len 

atrofika, cez noc odkázaného na dýchací 
prístroj a cez deň na opateru svojich 
rodičov. K novej izbičke mu Vilo priniesol aj 
špeciálny kočík od spoločnosti Ottobock. 
Punkerský milujúci otec Peter, ktorý pri 
stanovení synovej diagnózy na čas 
pozastavil svoju punkovú kariéru, pri 
stretnutí s Vilom sympaticky "zmäkol". Aj 
jeho oči od šťastia zarosili slzy. Počas 

len obchodníkmi, ale aj partnermi a 
poradcami. Aj Vilo Rozboril vie, že vo 
veciach súvisiacich s problematikou 
zdravotne znevýhodnených občanov sa na 
nás môže obrátiť o radu aj pomoc.

Tešíme sa, že sa nám podarilo rozžiariť 
úsmev na ďalšej detskej tváričke. Tejto 
krásnej rodinke v mene celého tímu Otto 
Bock Slovakia, želáme veľa lásky a štastia 
do spoločného života a síl v boji s osudom.

vysielania priamo doma zobral gitaru a z 
vďačnosti Modrému z neba so svojou 
kapelou PUNKREAS pre Modré z neba 
zahral jednu "hitovku". Nádherný príbeh o 
chorobe, nešťastí, ale aj sile a láske, ktorá 
sa dá v Zionovej rodine doslova krájať.  

Zdroj: tv.markiza.sk

Partnerstvo
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•   22. - 23. 09. 2011 Bratislava - Incheba - výstava Nonhandicap -�Okrem�kompletnej�prezentácie�a�poradenstva�sme�získali�ocenenie�„Zlatá�Incheba“

•   22. 06. 2011 - Bratislavský Sad Janka Kráľa�-�Veľká�akcia�Slovenského�zväzu�telesne�postihnutých�športovcov,�kde�si�stovky�zdravých�detí�vyskúšali��
���� � � � �������������pomôcky�pre�zdravotne�znevýhodnených�ľudí.

•   16. 06. 2012 Športový deň v NRC Kováčová�-�Ako�každý�rok�aj�teraz�sme�sa�neprehliadnuteľne�prezentovali�na�tomto�športovom�dni.

•   08. 06. 2011 Tenisový turnaj - Slovakia Open�-�Na�turnaji�sme�sa�postarali�o�servis�a�technickú�podporu�tenistov.

Fotoreportáž z udalostíFotoreportáž z udalostí

Sme�kompetentní�vám�pomáhať.Tím�Otto�Bock�Slovakia

Z10 je prídavný pohon k mechanickému vozíku

Mobility Solutions

LITHIUM
TECHNOLOGY

Z10 - Prídavný pohon k mechanickému 
vozíku pre sprievodcu
Posúvanie vozíka môže pre asistujúci 
personál, sprievodcu alebo rodinných 
príslušníkov predstavovať veľkú záťaž. 
Prídavný pohon umožňuje obsluhe tlačiť 
vozík, a to na väčšiu vzdialenosť, po 
nerovnom povrchu alebo po ceste do kopca. 
Pri jazde dolu kopcom sa možno spoľahnúť 
na bezpečné brzdenie.

Jednoduchá montáž
Pohon Z10 je pripojený pod sedadlom v 
spodnej časti zozadu. K nemu je na ráme 
vozíka trvalo pripevnený adaptér tak, že 
pohon Z10 možno podľa potreby vysadiť.

Z10 - CE - Pomocný pohon s riadiacou 
časťou na samostatné ovládanie
Produktová verzia výrobku Z10 - CE 
užívateľovi vďaka jeho riadiacej časti 
umožňuje samostatne ovládať vozík. 
Okrem toho má výhody mechanického 
vozíka, ako dobrú manévrovateľnosť a 
prepraviteľnosť a možno sa s ním bez cudzej 
pomoci pohybovať vnútri aj vonku. 
Intuitívne ovládanie prostredníctvom 
riadiacej páky je jednoduché a bezpečné aj 
pre neskúsených užívateľov.

Ľahká manipulácia
Pohon Z10 možno kedykoľvek prestavať na 
verziu Z10 - CE . Na to treba len niekoľko 
súčiastok, ktoré sa dajú doobjednať.

Pohon z10 v každodennom živote
• vďaka vzadu namontovanému  pohonu 

- optimálna trakcia aj na stúpajúcich a 
klesajúcich cestách (až do 20 %)

• nebude problém prekonať prekážky do 
výšky 5 cm

• vďaka pérovaniu motorovej jednotky a 
veľkej svetlosti nad zemou 8 cm - veľmi 
dobré jazdné vlastnosti aj pri nerovnos-
tiach terénu

• pri štandardnej jazde - dojazd do 25 km, 
vďaka najmodernejšej technológii - 
nijaká postupná strata kapacity batérie 

• regulácia rýchlosti do 6 km/h v 5 
stupňoch - stlačením jedného gombíka

• vynikajúca manévrovateľnosť aj v 
interiéri

• veľmi tichá prevádzka.

Dobre ovládateľný a prenosný
Prídavný pohon z10 sa vďaka svojej 
modulárnej štruktúre veľmi dobre skladá a 
prepravuje. Niekoľkými pohybmi sa dá z 
vozíka odmontovať a o niečo viac pohybov 
potrebujete na to, aby ste nie príliš ťažké 
dielce rozmontovali. Po namontovaní 
pohonu z10 však vozík nie je o nič širší ani 
dlhší než predtým. 

Jednoduchá obsluha
•   prehľadný obslužný pult s veľkým      

 displejom

•    jednoduché odnímanie batérie,     
  nabíjanie na výrobku alebo osobitne len  
  za 4 hodiny

•    tesné priblíženie k stolu vďaka jednodu-   
  chému odsunutiu riadiacej časti      
  (klik-mechanizmus) 

Energia, ktorá je za tým 
Lítiová batéria prídavného pohonu z10 si 
na rozdiel, od klasických batérií, aj po 1000 
nabíjacích cykloch zachováva viac než 75 % 
zo svojej pôvodnej kapacity. Táto batéria má 
pri vlastnej hnotnosti len 3,8 kg dojazd 25 
km. Lítiové články batérie sú bezpečne 
uložené v mobilnom držiaku. Navyše, 
bezpečnostný obvod monitoruje dôležité 
parametre, ako sú nabíjacie prúdy a teplota.

Fotogaléria
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Internet - zábava aj informácie v sektore online médií

3D prezentácia showroomu spol. 
Otto Bock HealthCare v Nemecku 
Tu máte možnosť virtuálne si prezrieť 
hlavnú halu, ktorá víta zákazníkov z 
celého sveta. Hala je plynule rozde-
lená na časti Protetiky a Ortotiky a 
zvlášť pre Mobility Solutions.

www.ottobock.com/showroom/

Stránka s peknou vizuálnou 
simuláciou chôdze 
Sledujte odlišnosti pohlavia, 
hmotnosti a nálady. Prirodzená 
pohyblivosť človeka je možná vďaka 
súčinnosti medzi kosťami, svalmi, 

šľachami a nervami. Tento spôsob koordinácie 
jednotlivých pohybov šetrí energiu a znižuje záťaž na 
kĺby. Napriek tomu pri každom kroku, ktorý urobíme, 
musia naše kĺby a kolená odolávať obrovskej záťaži. Pri 
športových aktivitách sú kolená zaťažené 
niekoľkonásobne viac, než je vlastná hmotnosť človeka. 
Pohybový systém zložený z kostí, chrupaviek a svalov 
slúži na absorpciu tejto sily.

www.sciencecenter-medicaltechnology.com

Nová oficiálna stránka 
Otto Bock Slovakia 
Oficiálna webová stránka slovenskej 
pobočky Ottobock prešla komplet-
ným redizajnom a modernizáciou 
samotnej kmeňovej štruktúry. 

Budeme sa snažiť, aby bola stále plná užitočných 
informácií a aby sa rozvíjala na základe vašich 
podnetov. 

www.ottobock.sk

Oficiálny Youtube.com profil
Na Youtube sú konečne pekne 
zhrnuté všetky videá spoločnosti 
Ottobock. Prehľadný profil 
spoločnosti nájdete pod skutočne 
jednoduchým linkom(viď nižšie). 

Profesionálne spracovaný profil rozdeľuje videá do 
kategórií: Protézy, Mobility Solutions, Ortézy a Detský 
program. Hovorí sa, že raz vidieť je viac, ako stokrát 
počuť, tak si to užite! 

www.youtube.com/ottobock

Online

•   09. 12. 2011 Letisko Bratislava�-�Bratislavskému�letisku�sme�darovali�päť�invalidných�vozíkov�pre�hendikepovaných�cestujúcich.

•   10. 12. 2011 - Martin - Florbalový turnaj pod záštitou Slovenskej komory ortopedických technikov�-�náš�tím�Ottobock�vyhral�prvé�miesto!

•   14. 02. 2012 - Súťaž Sestra Roka�-�Stali�sme�sa�hlavným�partnerom�tejto�prestížnej�súťaže.�

•   21. 10. 2011 - Noc splnených prianí�-�Na�galavečeri�tejto�charitatívnej�akcie�sme�darovali�vertikalizačné�zariadenie�malej�Monike.

•   01. - 02. 10. 2011 Handbike tour�-�Radi�sme�podporili�skvelú�akciu�Občianskeho�združenia�Priestor�pre�teba.

Fotogaléria
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Ottobock vďaka televízii n-tv svojím novým a vynikajú-
cim imidžom ešte silnejšie vyzýva ľudí, aby podporovali 
celospoločenský dialóg na tému „Život s postihnutím“. 
„Aj naše angažovanie na Paralympiáde, ktoré sa už 
dávno stalo súčasťou našej firemnej kultúry, je tu na to, 
aby sme vynikajúce výkony ľudí so zdravotným 
postihnutím posúvali viac do centra pozornosti 
verejnosti“, povedal profesor Näder. Zdôvodnenie 
poroty znie: „Táto spoločnosť vyrába špeciálne výrobky 
a zámerne ich uvádza pod značkou športu a mobility, 
aby ukázala, že ani s človekom, ktorý nosí protézu, to 
nemusí ísť dolu z kopca, ale že do budúcnosti môže 
hľadieť s optimizmom. Ottobock je ekonomicky 
najúspešnejší a pritom sa svojimi výrobkami a spolu-
pracovníkmi zasadzuje za ľudskosť, sociálnu 
angažovanosť a ekologické povedomie.“ 

Spoločnosť Ottobock, tento svetový líder na trhu v oblasti 
protetiky, už celé desaťročia určuje štandardy v tomto 
odvetví. Jeho ďalšie obchodné oblasti tvorí ortotika, 
riešenie mobility pomocou invalidných vozíkov, sedacích 
systémov a pomôcok na rehabilitáciu detí a pomôcok na 
neurostimuláciu. Aktivity tejto globálne sa angažujúcej 
spoločnosti s predajnými a servisnými miestami v 46 
krajinách sveta, ktorá zamestnáva približne 5000 
zamestnancov na celom svete, koordinuje jej centrála v 
Dolnom Sasku v meste Duderstadt. Do budúcnosti si 
Ottobock stanovil ambiciózne ciele: Táto firemná 
skupina plánuje rast obratu do roku 2020 z približne 
700 miliónov Eur na 1,7 miliardu. Počet spolupracovní-
kov by sa mal zdvojnásobiť na 10 000 zamestnancov. 

Televízia n-tv cenou pre malé a stredné podniky 
„Hidden Champion“ vyznamenáva podniky so sídlom v 
Nemecku, ktoré vedie ich majiteľ a ktoré sa vynikajúcim 
spôsobom zaslúžili o úspech nemeckej ekonomiky. 
Okrem toho tento spravodajský kanál udeľuje aj 
ocenenie v kategórii udržateľnosť zdrojov, spoločenská 
zodpovednosť, značka a generačná výmena.

Spoločnosť Otto Bock HealthCare GmbH, ktorá podniká 
v oblasti medicínskej techniky, sa spomedzi 100 iných 
podnikov ako jediná stala „Hidden Champion 2012“: 
Cenu malých a stredných podnikov televízie n-tv jej vo 
Frankfurte pod záštitou spolkového ministra hospo-
dárstva, Dr. Philippa Röslera, vo štvrtok 24. mája 
prepožičal týždenník Global Business Week. Profesor 
Hans Georg Näder, generálny riaditeľ spoločnosti 
Ottobock, prevzal cenu pre svoju firmu, ktorá okrem 
toho získala aj prvú cenu v kategórii „značka“.
 
„Nemecký stredný podnik je hospodársky úspešným, 
inovatívnym a spoľahlivým zamestnávateľom, ktorý sa 
osvedčil aj na medzinárodnej úrovni a pritom sa 
jednoznačne zaväzuje k podnikaniu v Nemecku“, takto 
toto ocenenie komentoval riaditeľ televízie a člen poroty, 
Hans Demmel. „Toto všetko platí o našom novom 
skrytom šampiónovi, ktorým sa stal Otto Bock GmbH. 
Hans Georg Näder a jeho spolupracovníci prostredníc-
tvom protéz mnohým ľuďom darujú „normálnosť“ a 
voľnosť. Spoločnosť Ottobock sa považuje za úspešnú v 
podnikaní, v zapájaní verejnosti do svojich programov a 
v šírení povedomia o ochrane životného prostredia a 
pritom je spoločnosťou, ktorá sa netlačí do popredia. To 
z nej robí skrytého šampióna.“ 

„Nemecko nie je len kolískou básnikov a filozofov, ale 
má vášeň aj pre  tvorivosť a vizionárske myslenie“, 
povedal profesor Näder, ktorý vedie rodinný podnik 
Ottobock od roku 1990 ako vnuk jeho zakladateľa. 
Oblasť lekárskej techniky označil za najrýchlejšie sa 
rozvíjajúce odvetvie budúcnosti, pretože vďaka 
technologickému pokroku pribúda čoraz viac ľudí, ktorí 
sú mobilní aj vo vysokom veku. Zároveň však rastie aj 
priemerná dĺžka života, a tým stúpa aj počet ľudí 
trpiacich na cukrovku, mŕtvicu alebo osteoporózu. Prof. 
Näder o tom hovorí: „To je dôvod, prečo neustále 
vyvíjame nové a lepšie produkty, ktoré postihnutým 
ľuďom vracajú mobilitu a nezávislosť.“

Ottobock: Hidden Champion 2012
Spravodajská televízia n-tv prepožičala nemeckému podniku s medicínskou technikou Cenu malých a stredných podnikov

C - Leg® - mikroprocesorom riadený kolenný kĺb 
Prirodzene, že aj nový C-Leg vsádza na osvedčenú a dokonalú techno-
lógiu, ktorá sa pri doterajšom kĺbe C-Leg viac než len osvedčila. Tento 
inteligentný kolenný kĺb permanentne rozoznáva, v akej fáze chôdze sa 
práve nachádzate a prispôsobuje sa tomu v reálnom čase.

Bravo Racer - aktívny vozík pre deti a dorast 
Aktívny vozík pre deti a dorast. Spoločník so štýlovým dizajnom, ktorý 
odpovedá detským túžbam po väčšej farebnosti vozíka. Praktický, 
kompaktný, ľahko skladateľný a tomu sa v reálnom čase dokáže pris-
pôsobiť.

Axon - bus  -  protéza hornej končatiny
Systém Axon-Bus a ruka Michelangelo sú úplne novými techno-
lógiami pre transradiálne vybavenia, ktoré vyvinul Ottobock a tým 
stanovil nový štandard založený na mimoriadnej funkčnosti a čo 
najprirodzenejšom vzhľade.  

2008 - NON-HANDICAP - Zlatá Incheba

2009 - NON-HANDICAP - Zlatá Incheba

2010 - NON-HANDICAP - Zlatá Incheba

Naše pomôcky získali mnoho prestížnych ocenení
Spoločnosť Otto Bock Slovakia s.r.o. bola v uplynulých dvoch rokoch niekoľkokrát ocenená na medzinárodných veľtrhoch.
Toto je prehľad cien, ktoré sme získali, aj s opisom výrobku Ottobock, ktorý porota zvolila za "hviezdu výstavy".

C1000 DS
Elektrický invalidný vozík s pohonom predných kolies, ktorý vyniká sil-
nými motormi a servomotormi, ktoré stabilizujú zadné smerové kolesá. 
Vozík je vybavený módom pre pohyb v interiéri aj v exteriéri.

Genium - bionický protézový systém dolných končatín
Podarilo sa dosiahnuť prelomový pokrok v oblasti protetiky dolných 
končatín. Tento výrobok je výsledkom dlhoročného výskumu a vývoja 
a viac než 14 rokov praktických skúseností s používaním protézového 
systému C-Leg®.

Avantgarde 3 - aktívny mechanický vozík 
- Avantgarde CV navrhnutý pre maximálnu variabilnosť
- Avantgarde CLT ultra ľahký 
- Avantgarde CS pre športové aktivity

www.avantgarde3.com

2010 - Medical Fair Brno(cz)

2011 - NON-HANDICAP - Zlatá Incheba

2011 - Medical Fair Brno (cz)

Ocenenia spoločnosti
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