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Príhovor riaditeľa spoločnosti
Milí priatelia spoločnosti Ottobock,

som veľmi rád, že ste si v tomto uponáhľanom svete 
našli chvíľku a ponorili sa do stránok nášho magazínu 
DIALOG.

Opäť sme si pre vás pripravili množstvo najnovších 
informácií o produktoch firmy Ottobock, ale aj zopár 
noviniek zo života našej dcérskej spoločnosti Otto Bock 
Slovakia s. r. o.

Náš časopis má názov DIALOG a práve z tohto dôvodu 
sme sa rozhodli dať v tomto čísle priestor odborníkom v 
ich oblasti pôsobenia, aby práve vám, našim čitateľom, 
priblížili niečo zo zákulisia svojich profesií. 

Samozrejme, nezabudli sme ani na príbehy ľudí, ktorým 
práve naše produkty umožnili, napriek ich zdravotnému 
znevýhodneniu, lepšie sa zaradiť do spoločnosti či 
získať väčšiu mobilitu.

Áno, práve byť „najlepším partnerom v riešení vašej 
mobility“ je našou každodennou úlohou. Profesionálny 
tím našich odborníkov v spoločnosti Ottobock je vám 
neustále pripravený pomôcť.

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

Vážená odborná verejnosť, lekári, fyzioterapeuti, 
ortopedickí technici, zástupcovia zdravotných poisťovní 
a profesijných organizácií, klienti a v neposlednom rade 
naši hendikepovaní spoluobčania, firma Otto Bock 
Slovakia je tu práve pre vás!

Vytvorme spoločné platformy a uskutočnime spolu 
dialóg! Posuňme v rámci spolupráce hranice od 
neuskutočniteľného k uskutočniteľnému! Naše vyše 
90-ročné skúsenosti sú vám plne k dispozícií.

V spoločnosti Ottobock si totiž všetci veľmi dobre 
uvedomujeme fakt, že „na konci nášho pracovného dňa 
musí byť vždy spokojný klient.“

S úctou

Príhovor
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Líder na svetovom trhu v oblasti 
ortopedicko-protetickej techniky
a iných pomôcok pre hendikepovaných ľudí neustále 
inovuje a vyvíja nové technológie a výrobky. 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 

Všetko, čo v spoločnosti Ottobock robíme, sa týka ľudí. 
Veria našej pomoci, ktorá ich ochráni, alebo vďaka 
ktorej znovu získajú slobodu, a tak získajú kvalitu 
potrebnú pre život. Ottobock je ľudský a je na dosah 
každému. Túto myšlienku by sme chceli odovzdávať 
ďalej oveľa citlivejšie než kedykoľvek predtým. Svoje 
hodnoty definujeme tým, ako sa správame a komuniku-
jeme s klientmi a pacientmi. Na základných hodnotách 
firmy Ottobock sa nič nemení. Jadrom podnikania je aj 
naďalej dôvera a spoľahlivosť v očiach zákazníkov. 
Vďaka technologickým a bezpečnostným štandardom 
našich výrobkov získavajú ich používatelia väčšiu 
mobilitu a prístupnosť. 

90-ročné logo našej firmy dostalo celkom novú - 
modernú podobu. Vo vizuálnom štýle, ktorý sme začali 
používať, je mnoho výrazných noviniek. Táto zmena je 
spojená s novými obchodnými stratégiami, plánmi a 
cieľmi vytýčenými pre budúcnosť.
 

Aj život v našej dcérskej spoločnosti Otto Bock Slovakia 
s.r.o. 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, 
ktoré sa konajú v rámci našej Ottobock Academy. Boli 
by sme veľmi radi, keby ste si práve túto dôležitú 
skutočnosť plne uvedomili a našli v spolupracovníkoch 
našej spoločnosti svojich najlepších partnerov na 
získavanie nových vedomostí a na plnohodnotné 
začlenenie sa do spoločnosti.
Sme kompetentní pomáhať vám!

www.ottobock.com
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Mohli by ste sa, prosím, predstaviť a povedať nám 
niečo o sebe, o tom, ako dlho pracujete pre firmu 
Ottobock a čo to pre vás znamená?
V roku 1987 mi pán Hans Georg Näder, vnuk 
zakladateľa spoločnosti Ottobock, ponúkol možnosť 
pracovať pre oddelenie medzinárodného predaja. Po 
ukončení pracovného pomeru so svojím bývalým 
zamestnávateľom som pre firmu Ottobock začal 
pracovať 1. júla 1988. 

Výzvy a úlohy, s ktorými som sa na svojej novej pozícii 
stretával, boli veľmi zložité, pretože sa v tom čase diali 
veľké generačné zmeny a z toho vyplývali aj vysoké 
očakávania všetkých zúčastnených (najmä nových 
zamestnancov). Dobrá spolupráca a porozumenie s 
vedením a majiteľmi spoločnosti, v tom čase s Dr. 
Maxom Näderom a Hansom Georgom Näderom, vo mne 
spolu s úžasnou históriou spoločnosti vyvolali túžbu 
pre túto firmu dlhodobo pracovať. Zároveň by som 
nemal vynechať ani zatajiť takú dôležitú výzvu, akou 
bola pre mňa práca pre hendikepovaných ľudí. Počas 
príprav na Paraolympijské hry v Soule v septembri 
1988 som mal prístup k postihnutým atlétom a ich 
úspechy ma úprimne ohromovali. Iba rok po mojom 
nástupe mi ponúkli novú výzvu - pracovnú pozíciu 
vedúceho medzinárodného predaja. Za touto 
myšlienkou bola koncepcia globálnej expanzie 
spoločnosti do sveta, a tým aj zvýšenie jej predaja aj 
zárobku.

Ako ste sa dostali k možnosti pracovať pre 
spoločnosť Ottobock a kde vidíte hlavnú motivá-
ciu pre váš pracovný život?
Hmatateľný úspech a obojstranná dôvera viedli k 
rozšíreniu mojich funkcií vo firme Ottobock. V roku 
1992 som bol menovaný do Správnej rady spoločnosti  
a stal som sa zodpovedným za predaj a marketing 
spoločnosti. Krátko na to došlo k fascinujúcim udalos-
tiam, a to k politickému prevratu v Nemecku aj vo 
východnej Európe, ktoré otvorili možnosti prístupu  
na nové trhy a ich ďalší rozvoj.

Mal som šancu dôsledne využiť túto jedinečnú situáciu, 
pretože som mal možnosť stretnúť sa s mnohými 
novými zákazníkmi z nanovo sa rozvíjajúcich trhov. 
Štatistiky mojich návštev z roku 1990 ukazujú, že som 
mal možnosť privítať 127 zástupcov spoločností z 
bývalého východného Nemecka a z východnej Európy. 
Berúc do úvahy, že rok má 250 pracovných dní, to 
znamenalo, že sme každý druhý deň mali „plný dom“ 
zákazníkov, ktorí prichádzali v skupinách. Zvyknem 
spomínať na tieto vzrušujúce časy s veľkou radosťou a 
nadšením.

Karl�Heinz�Burghardt,�prezident�regiónu�EEMEA�spoločnosti�Ottobock

Kde - v rámci tejto oblasti - vnímate hlavné 
výhody/nevýhody zdravotníckych služieb a aký je 
váš názor na to, prečo sa niektoré z nich rozvíjajú 
rýchlejšie ako ostatné?
Hlavnou výhodou je pre mňa osobne to, že pracujem s 
ľuďmi a pre ľudí. Tak nemusíme zákazníkov a trhy 
presviedčať veľkými marketingovými kampaňami o 
tom, čo od nás môžu očakávať. Deň čo deň zdieľame 
svoje úlohy aj záväzky.

Hlavné výzvy sa objavujú na trhoch s limitovanou 
infraštruktúrou a bez vzdelania v oblasti ortopedicko-
protetickej techniky. Ak nie sú k dispozícii nijakí alebo 
sú len nedostatočne kvalifikovaní ortopedickí technici, 
nie je možné úspešne sa postarať o pacienta. Toto je aj 
dôvod, prečo Ottobock investuje veľa peňazí, snahy a 
úsilia do vzdelávania a odovzdávania svojich know-
how. Slovensko má trh s dostatočnou infraštruktúrou. 
Komunikácia a činy sa tu uskutočňujú v odbornom 
prostredí. Otto Bock Slovakia s.r.o. je toho veľmi dobrým 
príkladom. Učíme sa a študujeme v rovnakom čase.

Naša posledná otázka je zameraná na budúcnosť 
firmy Ottobock. Môžete nám povedať viac o 
plánoch materskej firmy?
Napredovanie a budúcnosť sa rozvíja a nemôže sa 
zastaviť, pretože ľudia s postihnutím si budú vždy 
vyžadovať vyššiu úroveň zlepšenia ich každodenného 
života. Na druhej strane Ottobock každoročne investuje 
do výskumu a rozvoja minimálne 50 miliónov eur. To 
vedie k vzniku nových technológií a výrobkov s vyššou 
funkčnosťou, ktorá ešte viac zlepší kvalitu života 
hendikepovaných ľudí. 

Samozrejme, nie všetko bolo nové. V bývalom 
Československu pôsobil Ottobock aktívne už celé 
desaťročia, vďaka čomu spoločnosť získala skvelé 
renomé. Moji starší kolegovia v tom čase odviedli 
úžasný kus práce, pretože rok čo rok usporadúvali 
semináre a technické školenia. Mojou prácou teraz bolo 
pohnúť existujúce štruktúry dopredu a zároveň čo 
najlepšie podporiť začínajúce súkromné ortopedicko-
protetické dielne.

Ako vnímate náš región a všeobecný rozvoj 
bývalých socialistických krajín, v rámci ktorých 
Ottobock pôsobí?
Vo všetkých krajinách východnej a juhovýchodnej 
Európy Ottobock vždy bol a stále je vítaný. Zákazníci, 
poisťovne a zodpovedné ministerstvá preferujú 
spoluprácu so spoločnosťou Ottobock. Pacienti sa tiež 
veľmi rýchlo identifikovali s benefitmi, ktoré im 
poskytujú nové produkty a technológie, ktoré im 
ponúka naša spoločnosť a jej partneri. Dobrá nálada je 
jednou z hlavných faktorov motivácie, pretože ide o ľudí 
a všetko je o ľuďoch. Bol som svedkom toho, že väčšina 
ľudí mala rada našu firmu a dôverovala spolupráci s 
firmou Ottobock a že sme sa všetci vždy delili o úspechy.

Pred ôsmimi rokmi začal Ottobock investovať do 
neurotechnológií. Ide o oblasť neurostimulácie a takéto 
produkty už ponúkame a používame u ľudí, ktorí 
prekonali mŕtvicu. Je to však aj o kontrole neurónov v 
protetike, najmä horných končatín. Potrebné rozhranie 
pracujúce v reálnom čase medzi umelým zariadením a 
neurologickým systémom ľudského tela na trhu v 
súčasnosti nie je dostupné. V budúcnosti budú umelé 
končatiny priamo spojené s ľudským telom, teda aj s 
jeho neurologickým systémom. Osteo (kostná) integrá-
cia bude pritom zohrávať dôležitú úlohu. Stretávam sa s 
mnohými pacientmi, ktorým boli integrované osteo 
adaptéry. Prevažná väčšina z nich je veľmi spokojná, ale 
nemali by sme ignorovať komplexnosť a výzvy, ktoré 
táto metóda so sebou prináša. 

My, pracovníci spoločnosti Ottobock, budeme aj naďalej 
pracovať na našom internom aj externom kvalifikačnom 
programe. Ako povedal profesor Näder, „komunikácia, 
odovzdávanie know-how a správni ľudia na správnom 
mieste“ nás privedú do budúcnosti. 

Som šťastný, čo naše EEMEA tímy v priebehu posled-
ných 25 rokov dokázali a som veľmi vďačný každému, 
kto sa k nám na našej ceste pripojil a pomáha nám 
vytvárať úspešnú budúcnosť.

Za�rozhovor�ďakuje
Jana�Jánošíková�Otto�Bock�Slovakia�s.r.o.

Profesionál s veľkým srdcom
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ProtézyProtézy
www.ottobock.sk

Protézy Protézy
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Liečba a vybavenie po amputácii
Využitie�modernej�techniky�na�zlepšenie�motoriky�ľudského�tela�predstavuje�veľmi�
chúlostivú�záležitosť�a�vyžaduje�si�vysokú�kompetenciu�a�profesionálny�interdiscip-
linárny�prístup.

Inovačné technické riešenia, napr. systém 
Harmony®, značne prispeli k zvýšeniu 
komfortu a bezpečnosti pre používateľov 
predkolenných protéz. No jedine s využitím 
vysoko kvalitných terapeutických prostried-
kov na ošetrenie a starostlivosť o kýpeť sa 
už krátko po amputácii dosahuje optimálne 
vybavenie a predchádza sa neskorším 
komplikáciám.
 
Chirurgický zásah
Už počas chirurgického zákroku je nevyh-
nutné zvoliť si pre biologické štruktúry čo 
najšetrnejší postup. Ide o to, aby bol kýpeť 
za daných okolností čo najfunkčnejšie 
vytvarovaný. Preto sa kostné výčnelky 
obkladajú svalovým tkanivom, aby neležali 
priamo pod citlivou pokožkou. V každej fáze 
vybavenia kýpťa sa vykoná ošetrenie podľa 
príčin amputácie, zvláštností kýpťa a s 
ohľadom na individuálne rizikové faktory. V 
pooperačnej fáze hojenia kýpťa spočíva 
ťažisko dobrej starostlivosti o ranu v 
opatrnom tvarovaní kýpťa. Pri každodennej 
kontrole rany sa musí dbať najmä na 
príznaky zápalu a zlého prekrvovania. Z 
dôvodu veľkosti rany býva často veľmi 
výrazný pooperačný edém, ktorý vzniká 
hromadením tkanivovej kvapaliny medzi 
bunkovými štruktúrami. V cielenej terapii 
edému sa pomocou kompresnej terapie 
používajú klasické kompresné obväzy, 
zinko-glejové obväzy, kýpťové sadry a po 
drenáži rany aj pooperačné linery. Okrem 
toho sa osvedčila každodenná lymfatická 
drenáž a správne polohovanie kýpťa nad 
úrovňou srdca. Pri terapii edému a 

tvarovaní kýpťa sa musí bezpodmienečne 
zabrániť priškrcovaniu kýpťa, pretože z toho 
môžu vzniknúť ťažké komplikácie.

Cielená podpora terapie
Po zahojení rany sa začne s cielenou 
podporou diferencovaného rozlišovania 
citlivosti kýpťa na jednej strane a s 
vytvrdzovaním kýpťovej pokožky na strane 
druhej. Paralelne sa vykonáva dôsledná 
mobilizácia kĺbov amputovanej končatiny, 
aby sa zachoval alebo obnovil prirodzený 
rozsah pohybu. Musí sa trénovať zvyšné 
svalstvo kýpťa, aby amputovaný pacient 
dokázal protézu bezpečne ovládať. 
Vybavenie protézou by sa malo urobiť hneď, 
ako to dovolí stav kýpťa. Protéza sa nosí v 
čoraz dlhších intervaloch, aby si pokožka a 
tkanivo postupne zvykali na záťaž a 
kinematické sily. Dôležitá je aktívna 
spolupráca zo strany postihnutých ľudí, 
ktorí sa často stávajú expertmi na 
starostlivosť o svoj kýpeť a poznajú všetky 
jeho zvláštnosti. Prínos spočíva vo vedo-
mom zharmonizovaní životného štýlu 
pacienta: treba prestať fajčiť, optimalizovať 
hladinu cukru v krvi pomocou diéty, 
zamerať sa na gymnastiku kýpťa a jeho 
silové trénovanie, kompenzačnú gymnas-
tiku a na pravidelnú starostlivosť o kýpeť. 
Tu od začiatku pomáhajú skúsení fyziotera-
peuti, ergoterapeuti a športoví terapeuti, ale 
aj učitelia chôdze.

Uloženie kýpťa
Na optimálne protetické vybavenie 
pomocou Harmony vyvinul Ottobock 
inovačnú koncepciu uloženia kýpťa, ktorá 
predstihuje konvenčné postupy používané 
pri riešení zvláštnych problémov. Systém 
Harmony® ponúka výhody pre vybavenie 
amputácií v predkolení, kde často dochádza 
k problémom s prekrvovaním amputovanej 
končatiny. Predstavuje optimálne vybave-
nie, najmä u diabetikov v prípadoch 
obliterácie (upchatia) ciev, ťažkých pomerov 
na kýpti v dôsledku kostných štruktúr 
nechránených mäkkými tkanivami alebo 
podráždených jaziev. Lôžko sa tvaruje 
individuálne tak, aby boli citlivé štruktúry 
chránené. Plný kontakt medzi kýpťovým 
návlekom a lôžkom zabezpečuje vysokú 
priľnavosť lôžka ku kýpťu. Kýpeť je účinne 
chránený pred odrením a pomliaždením. 

Pôsobením podtlaku sa podporuje prekrvo-
vanie malých, ba aj tých najmenších tkanív 
a zabraňuje sa známym javom, ako je 
zmenšenie objemu kýpťa po dlhšom nosení 
protézy. Dobré zachytenie zostane zacho-
vané po celý deň a po sňatí protézy je kýpeť 
rovnomerne prekrvený a má rovnomernú 
teplotu. Okrem toho tlmením rázov 
dochádza k šetreniu kĺbov.

Proces spolupráce

Kontinuálna kontrola
Ortopedicko-protetické�pracovisko
udržuje�s�klientom/klientkou�pravidelný�
kontakt

Zhodnotenie
Začiatok�liečby�je�charakterizovaný
osobným�pohovorom�a�dôkladným
fyzikálnym�vyhodnotením

Terapia
Liečebné�opatrenia,�ktoré
predchádzajú�príprave�klienta
na�vybavenie�protetickou�
pomôckou

Kontrola kvality
Rehabilitačný�tím�spolu�
s�klientom/tkou�diskutujú,�
do�akej�miery�je�schopný/á
vyrovnať�sa�s�protézou

Rehabilitácia
Klient/klientka�sa�učí�ako
správne�zvládnuť�protézu
v�každodennom�živote

Montáž /skúška
Ortopedický�technik�upraví�protézu
podľa�individuálnych�požiadaviek
a�potrieb�klienta/klientky

Merné podklady
Ortopedický�technik�odoberie
individuálne�merné�podklady

Výroba
Nasleduje�individuálna
výroba�pomôcky

Odporúčania
Klient/klientka�sa�dozvedá,
ktorý�typ�protézy�je�pre
neho/pre�ňu�najvhodnejší

In
terdisciplinárny tím

Interdisciplinárny tím
Človek sa po amputácii dostáva do zložitej a 
v mnohých prípadoch namáhavej situácie, v 
ktorej sa snaží opätovne prispôsobiť životu. 
Pomáha mu v tom tím rôznych zdravotníc-
kych pracovníkov, z ktorých každý má svoje 
vlastné odborné zameranie. Tieto tímy sú 
charakterizované ako interdisciplinárne 
tímy - skupiny odborníkov rôznych 
zdravotníckych odborov a/alebo zariadení, 
ktoré pracujú spoločne za účelom riešiť 
rovnaký problém, ktoré poskytujú 
špecifické služby a informácie a následne 
dosahujú spoločný cieľ.

Z pohľadu starostlivosti o amputovaného 
pacienta ide o skupinu odborníkov, ktorá je 
zložená z odborného lekára, zdravotníckeho 

personálu, rehabilitačného lekára, 
fyzioterapeuta, ortopedického technika a 
psychológa, ktorých úlohou je poskytovať 
čo najefektívnejšie postupy a služby, 
podporované výskumom, vývojom a 
profesijným vzdelávaním. 

Správne a ideálne fungovanie interdiscip-
linárneho tímu je charakterizované 
schopnosťou vzájomne medzi sebou 
diskutovať, demonštrovať účinné techniky, 
úspechy a zásahy, a tým vytvárať flexibilné 
a príjemné prostredie, kde je každý z tímu 
rešpektovaný.

Súčasťou celého procesu by mala byť aj 
rodina a samotný pacient, ktorý má tiež 
právo vysloviť predstavu o  cieli, ktorý by 

chcel dosiahnuť. Z pohľadu protetického 
vybavenia vysloviť svoju predstavu o 
funkčnosti pomôcky - čo by mala spĺňať, čo 
by mu mala v živote zabezpečovať a 
umožňovať. 

Čo je hlavnou prioritou interdisciplinár-
neho tímu?
Pomoc pacientom vrátiť sa do 
každodenného bežného života. Je charakte-
rizovaný zabezpečením najlepšieho a 
najkvalitnejšieho riešenia pre každého 
individuálne, prostredníctvom správneho 
výberu liečebných postupov, správne 
zvoleného typu pomôcky a kvalitného 
materiálu, aby nikdy neprestali žiť taký 
plnohodnotný život, aký žili pred amputá-
ciou.

Protézy Protézy
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Každý má v spoločnosti určité miesto, plní konkrétne 
funkcie, má zodpovedajúce práva a povinnosti, určitý 
sociálny status, ktorý zachytáva všestrannú a pritom aj 
zovšeobecňujúcu charakteristiku jedinca: národnosť, 
povolanie, kvalifikáciu, charakter reálne vykonanej 
práce, materiálne ohodnotenie, pracovné zväzky, 
záujmy... a v niektorých prípadoch aj telesné alebo 
zdravotné postihnutie.

Mnohí sa určite zhodneme na tom, že žiť život či už s 
protézou, ortézou alebo na invalidnom vozíku znamená 
žiť život s vyšším úsilím. Pre zdravého človeka to 
znamená zvládať banálne prekážky, ale pre postihnu-
tého, nemalé úsilie v každodennom, bežnom živote. 
Okrem fyzického úsilia je často prítomná aj depresia a 
úzkosť, ktorú dokážu odpozorovať len ľudia z blízkeho 
okolia: rodina, priatelia alebo odborníci, ktorí sú s ním v 
priamom kontakte.

Psychologický dopad, ktorý predstavuje zníženie 
vlastnej hodnoty svojho „ja“ pred svojím okolím z 
dôvodu viditeľnej telesnej chyby, prípadne straty časti 
končatiny, najmä v priebehu života, často predstavuje 
izoláciu od sociálneho prostredia.

Odbor Ortopedická protetika je oblasťou,  ktorá sa 
neustále rozvíja a skvalitňuje a ktorá pomáha navrátiť 
mobilitu a nezávislosť a zmierniť sociálnu izoláciu. Snaží 
sa čím ďalej, tým výraznejšie zlepšovať ortopedicko-
protetické pomôcky, a tým uľahčiť životy tých, ktorých 
zdravotný stav si vyžaduje aplikáciu tejto pomôcky.

V minulosti sa vývoj zameriaval najmä na funkčnosť. V 
súčasnosti sa od pomôcky okrem funkčnosti a jednodu-
chej starostlivosti vyžaduje aj estetická stránka a  
vzhľadom sa čo najviac priblížiť prirodzenosti.
Silikónové protézy sa zaraďujú do tejto skupiny a 
ponúkajú moderné riešenia pre ľudí s amputáciou v 
oblasti prstov ruky a prednožia (to závisí od zhodnotenia 
stavu).

Protéza ponúka postihnutému v oblasti horných 
končatín pasívnu funkciu, ako napríklad protiúchop pri 
uchopovaní predmetov, prirodzený výzor a individuálne 
prispôsobené sfarbenie, čím spĺňa užívateľov sen - mať 
čo najmenej nápadnú protézu. Postihnutému v oblasti 
prednožia dolnej končatiny harmonizujú celkový obraz 
chôdze a umožňujú prirodzený odval chodidla.

Silikónové protézy svojimi vlastnosťami prispievajú k 
jednoduchšiemu opätovnému sociálnemu začleneniu.
Touto cestou sa chceme poďakovať veľmi milým ľuďom, 
pani Struhárovej a pánovi Šipošovi za dôveru a súhlas s 
uverejnením rozhovoru o ich živote s postihnutím, ktorý 
nie je ľahký, ktorý musia zvládať a s ktorým sa učia žiť, 
pretože kontakty ľudí s podobným problémom sú veľmi 
dôležité, dokážu priniesť iné pohľady, povzbudenia a 
motiváciu neprestať žiť šťastný a plnohodnotný život.

Rešpekt je to, čo každý z nás očakáva Aktívna a sebavedomá
Narodila som sa s vrodenou vývojovou chybou. Mám 
apláziu koncových častí horných a dolných končatín.
K poškodeniu došlo počas gravidity mojej matky, kedy 
užívala lieky, o ktorých sa v tom čase nepredpokladalo, 
že môžu spôsobiť takéto komplikácie.

Navštevovala som materskú škôlku a školu s bežnou 
populáciou. Počas tohto detského obdobia som mala 
problém vyrovnať sa so svojím postihnutím. Hanbila 
som sa na plavárni, ako aj podať niekomu ruku. Počas 
detstva som tiež absolvovala mnoho plastických 
operácií u Doc. Šimuna.

So svojím stavom som sa vyrovnala až v puberte, keď 
som navštevovala Spojenú strednú školu na Mokrohájs-
kej ulici v Bratislave, kde som získala odbornosť ako 
elektromechanička. V súčasnosti pracujem v chránenej 
dielni v darčekovej predajni.

Prvé informácie o silikónových protézach som dostala 
od primára MUDr. Miloslava Smetanu v Špecializovanej 
nemocnici pre ortopedickú protetiku, ktorý ma nasmero-
val na ortopedického technika, pána Baláža, zamest-
nanca spoločnosti Neoprot spol. s.r.o. v Bratislave.

Vybavenie silikónovými protézami prebiehalo pláno-
vane a postupne. Najprv v roku 2009 bola vybavená 
pravá noha silikónovou protézou prednožia a následne v 
roku 2011 aj pravá ruka silikónovou protézou časti ruky.

Pri protéze prednožia sa okrem chýbajúcich prstov a 
prednej časti nohy kompenzovala aj skrátenina dolnej 
končatiny.

Po začiatočných ťažkostiach, ktoré vyplývali aj z 
oneskoreného vybavenia protézami som sa s protézami 
plne stotožnila. Zlepšila sa mi stabilita aj plynulosť 
chôdze. Používam bežnú konfekčnú obuv, no oceňujem 
prínos protézy, najmä pri chôdzi na boso, na plavárni, v 
kúpeľoch a v lete, keď si môžem obuť aj sandále a nie iba 
topánky s uzavretou špicou.

Pri protéze časti ruky a prstov sa riešila moja pravá ruka, 
ktorá má výraznejšiu deformitu než ľavá a pri funkčnej 
kombinácii oboch rúk sa toto osvedčilo ako optimálne 
riešenie. Pri svojom povolaní aktívne využívam obe 
protézy. Pracujem v stoji a rukami robím jemnú 
manuálnu prácu – vykladám a ukladám tovar, balím ho. 
Protézu ruky oceňujem aj po estetickej stránke, pretože 
mi kompenzuje hendikep, najmä pri spoločenských 
podujatiach a aktivitách, ktorých sa zúčastňujem. Ľudia, 
ktorí nemajú podobný problém, si nevedia určite 
predstaviť, čo pre nás znamená, hoci len bežné podanie 
ruky...

Spolupráca s ortopedickým technikom, pánom 
Balážom, bola na vysokej úrovni. Dostalo sa mi takej 
starostlivosti, s akou sa v iných zdravotníckych 
zariadeniach bežne nestretnete. Odbornosť, dôslednosť, 

zachytenie každého detailu, konzultácie s tímom firmy 
Otto Bock Slovakia s.r.o., dokonca aj návšteva praco-
viska v Nemecku.

Pracovalo sa postupne. Najskôr sa riešila dolná 
končatina a potom horná. Vyhotovili sa najskôr 
skúšobné a potom aj definitívne silikónové protézy.

Vrodená vývojová chyba viditeľná navonok obmedzuje 
ľudí po stránke funkčnej, estetickej aj psychickej. 
Vyhotovením týchto silikónových protéz sa všetky tieto 
nedostatky kompenzujú a tímovou spoluprácou sme 
dosiahli výsledok aktívneho a sebavedomého pacienta, 
ktorý nemá problém s pracovným ani spoločenským 
uplatnením.

Za�rozhovor�ďakuje�
Nataša�Bancíková�Otto�Bock�Slovakia�s.r.o.

Silikónové protézy Technická podpora priamo u zákazíka
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Ako sa Vám darí?
Mám mnoho práce, nestíham, neviem, čo skôr.

Do akej vekovej skupiny by ste sa zaradili?
Som šesťdesiatnik.

Ako dlho ste po úraze?
Stalo sa mi to pri oberačke v roku 2011. Takže vlastne 
sú to už dva roky.

Pamätáte si deň úrazu a následné obdobie 
liečenia?
Áno. Okrem poľnohospodárstva sa venujem aj 
vinárstvu. Jedného dňa sa oberalo hrozno a pri jeho 
spracovávaní mi potiahlo aj ruku a amputovalo prsty. 
Zostal mi iba palec.

Ako prebiehalo Vaše vybavenie touto protetickou 
pomôckou? Kde ste dostali prvú informáciu o 
takomto type protézy?
Personál na chirurgickom oddelení v Nových Zámkoch 
mi poskytol informáciu o možnosti vybavenia protézou 
a ďalšie podrobnejšie informácie som dostal od 
ortopedickej techničky spoločnosti Neoprot. Samotný 
proces prebiehal v spolupráci s pánom Balážom, tiež zo 
spoločnosti Neoprot.

Ako hodnotíte prístup Vášho ortopedického 
technika k Vám a k Vášmu postihnutiu?
Vysoko pozitívne, profesionálne a ústretovo. Stali sa z 
nás kamaráti na celý život. 

V čom vidíte najvýraznejší benefit, ktorý Vám 
poskytuje táto protéza v porovnaní s tými, ktoré 
ste používali v minulosti, ak ste boli predtým 
vybavený iným typom protézy?
Je to moja prvá protéza, pomohla mi vyrovnať sa s 
hendikepom a vrátiť sa do spoločnosti.

Na čo Vám protéza slúži? Kde ju najviac 
využívate a pri akej činnosti?
Používam ju pri bežných činnostiach, umožňuje mi 
úchop, a tým aj jemné činnosti, ako zapnúť zips, 
gombík, otočiť kľúč, podržať si rôzne predmety.

Predpokladám, že človeka s podobným osudom 
by zaujímalo, ako ste sa dokázali vyrovnať Vy, 
osobne, so svojím hendikepom. Veľmi by nás 
potešilo, keby ste mohli povedať pár slov na 
záver, ktorými by ste ho povzbudili.
Vyrovnáva sa s tým veľmi ťažko, no človek musí ísť ďalej. 
Protéza mi v tomto pomohla. Mám deti a troch vnukov. 
Musím ísť ďalej a naplno a keď pracujete s pôdou, ako ja, 
to si vyžaduje celého človeka dňom i nocou.
Za�rozhovor�ďakuje�
Nataša�Bancíková�Otto�Bock�Slovakia�s.r.o.

Pomoc vyrovnať sa s hendikepom 
a vrátiť sa do spoločnosti

Technická podpora priamo u zákazíka

Protéza po amputácii v bedrovom kĺbe

V súčasnosti, ktorú môžeme nazvať aj informačnou 
dobou, sa na nás z každej strany valia informácie v 
rôznej podobe. Nezaostáva ani oblasť zdravotníckych 
pomôcok, v ktorej sa výrazne zlepšila dostupnosť 
informácií o jednotlivých výrobkoch, ktoré rôznym 
spôsobom pomáhajú zdravotne postihnutým občanom 
dostať sa k - pre nich - najvhodnejšej zdravotníckej 
pomôcke, ktorá čo najviac minimalizuje ich zdravotný 
hendikep. Najmä vďaka internetu je dnes možné získať 
informácie skoro o všetkom. Na základe takto získaných 
informácií a kontaktu od našich kolegov z oddelenia 
Mobility Solution nás kontaktovala rodina pána 
Rastislava, ktorá mala záujem o bližšie informácie o 
protéze, ktorá by zabezpečila čo najväčšiu mobilitu 
pacientovi po amputácii v bedrovom kĺbe.

Dohodli sme si osobnú konzultáciu, pri ktorej sme 
najprv rozanalyzovali doterajší priebeh jeho ortope-
dicko-protetickej starostlivosti, zhrnuli možnosti a limity 
privykacej protézy a vyhodnotili mobilitu s touto 
protézou. V súčasnosti existujú rôzne možnosti 
ortopedicko-protetického vybavenia pre jednotlivé 
stupne aktivity (mobilitu) pacienta, a preto je dôležité, 
aby bol pacient s jednotlivými možnosťami oboznámený.

Po vyslovení predstáv a očakávaní od protézy sme 
prekonzultovali, aké sú možnosti protézových kolenných 
a bedrových kĺbov, či chodidiel. Takisto veľa otázok 
smerovalo aj k protézovému lôžku, ohľadom tvarového 
uchytenia na tele, voľby najvhodnejšieho materiálu a 
spôsobu upínania.

Nakoniec po zvážení všetkých informácií sme odporučili 
špeciálnu protézu s kolenným kĺbom C-Leg riadeným 
mikroprocesorom, s hydraulickým bedrovým kĺbom 
HELIX a s karbónovým chodidlom. Táto protéza 
nahrádza všetky tri kĺby na dolnej končatine, preto musí 
pacientom zabezpečiť zvýšenú stabilitu, aktivitu a 
komfort nosenia. 

V tom čase sme v Bratislave pripravovali certifikačný 
seminár na protézový systém bedrového kĺbu HELIX. 
Pánovi Rastislavovi sme ponúkli možnosť vyskúšať si 
tento protézový systém v rámci certifikačného školenia. 
Našu ponuku prijal, a tak sme mohli začať s prípravou 
na skúšobné vybavenie. 

Tohto certifikačného školenia sa zúčastnil aj ortope-
dický technik zo spoločnosti MEDICPRO Veľké 
Kapušany, v ktorej bola plánovaná ďalšia protetická 
starostlivosť o pána Rastislava.

Na začiatku je potrebné pacientovi podrobne vysvetliť 
celý postup výroby skúšobnej protézy a podrobnejšie 
mu objasniť, o aký systém ide a poukázať na všetky 
funkcie, ktoré mu po vyhotovení protézy pomôžu 
výrazne zlepšiť mobilitu a zvládanie každodenných 
činností. Dôležitou funkciou systému Helix3D je, že 
ovplyvňuje trojrozmerný pohyb v bedrách a vďaka novej 
viacosovej konštrukcii kĺbu možno dosiahnuť mimo-
riadne harmonickú chôdzu. V prípade konvenčného 
vybavenia po amputácii exartikulácie v bedrovom kĺbe 
si amputovaní pacienti musia pri zdvíhaní protézy silno 
pomáhať zdravou stranou, aby mohli prekročiť 
prekážku a nezakopli, napr. o okraj koberca. 

Konštrukcia kĺbu HELIX3D umožňuje skrátenie protézy 
vo švihovej fáze a znižuje nebezpečenstvo zakopnutia a 
pádu. Veľký uhol ohybu uľahčuje každodenný život pri 
obúvaní topánok alebo nasadaní do auta. Systém 
bedrového kĺbu HELIX3D okrem toho umožňuje 
pacientovi pohodlne a rovno sedieť. Špeciálna kom-
binácia mechanickej pružiny a hydrauliky pri systéme 
HELIX3D pomáha kompenzovať veľkú časť chýbajúceho 
bedrového svalstva a znižuje výdaj energie, ktorá je 
potrebná na chôdzu s protézou. Systém HELIX3D je 
vhodný pre amputovaných pacientov s hmotnosťou do 
100 kg. Pri najrôznejších každodenných činnostiach 

Technická podpora priamo u zákazíka

„Veľmi dôležité je poznať pred-
stavy, túžby a očakávania 
klienta, prispôsobiť ich tech-
nickým možnostiam protéz a ísť 
spoločne za splnením cieľa.“
Marek�Bachura
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ponúka maximálnu mieru stability a komfortu a 
ortopedicko-protetický technik, certifikovaný špeciálne 
na HELIX3D, ho nastaví presne podľa klientových 
potrieb. Okrem iného sa zohľadňuje aj telesná výška, 
hmotnosť a stupeň klientovej aktivity. Na dosiahnutie 
optimálneho vybavenia sa ponúka bedrový kĺb 
HELIX3D len v kombinácii so systémom C-Leg, ktorý je 
riadený mikroprocesorom.

Samotná príprava testovacej protézy sa začala vyhoto-
vením skúšobného lôžka, na zhotovenie ktorého sa 
používa nový sadrovací aparát, pomocou ktorého vieme 
vyhotoviť oveľa presnejší negatív, ktorý lepšie 
korešponduje s anatomickými danosťami pacienta. V 
dvoch skupinách sa vyhotovili a testovali dve lôžka.

Dôležitou časťou zhotovenia protézy je samotná stavba 
protézy. Začína sa balančnou skúškou, pri ktorej 

pacient s nasadeným testovacím lôžkom vykonáva 
určité pohyby. Testuje sa pri plnom zaťažení opierajúc 
sa o balančný adaptér, umiestnený na sadrovacom 
stojane. Adaptér je potrebné trpezlivo a precízne 
polohovať a v spolupráci s pacientom presne určiť 
ťažisko tela v skúšobnom lôžku. Na základe balančnej 
skúšky sa v staviacom aparáte s laserovou optikou urobí 
samotná stavba protézy podľa predpísaných stavebných 
línií.

Po postavení protézy musíme kolenný kĺb C-Leg a 
bedrový kĺb HELIX pred prvou skúškou nastaviť na 
maximálne hodnoty odporu flexie. Predovšetkým u 
pacientov, u ktorých ide o prvý kontakt s týmto 
protézovým systémom.

S takto zabezpečenými kĺbmi môžeme pristúpiť ku 
kontrole stavby na prístroji L.A.S.A.R. Posture. Je to 
prístroj, ktorý prostredníctvom laserovej optiky ukazuje 
priebeh záťažových línií, podľa ktorých vieme 
vyhodnotiť správnosť stavby protézy a vykonať jej 
prípadnú korekciu.

Najdôležitejšou časťou nášho skúšobného vybavenia 
bol nácvik samotnej chôdze a praktické zoznámenie sa 
s jednotlivými funkciami komponentov protézy.

Postupne sa nastavovali jednotlivé parametre kĺbov a v 
bradlovom chodníku sa začalo s chôdzou po rovnom 
povrchu. Bolo nutné opäť zopakovať princíp funkčnosti 
protézy a vysvetliť, čo a ako treba urobiť pri nácviku 
inicializácie švihovej fázy kolenného kĺbu. Tento nácvik 
zabral najviac času, pretože na správne používanie 
tohto kolenného kĺbu je nevyhnutné zabudnúť na 
stereotyp chôdze, ktorý bol zaužívaný pri chôdzi so 
starou protézou a tiež na prípadné nadvihovanie sa na 
druhej nohe pri začatí švihovej fázy. Tréning pokračoval 
nácvikom sadania na stoličku. Táto protéza umožňuje 
sadať si s oboma nohami spolu rovnako zaťaženými 
počas celej fázy sadania. Neskôr sme sa mohli posunúť 
k ďalšiemu stupňu a začať trénovať pohyb na plošine a 
chôdzu po schodoch. Počas tohto tréningu sa ešte 
vykonali malé úpravy na testovacom lôžku a pri 
nastavovaní kĺbov sa konzultovala najvhodnejšia 
kombinácia materiálov na definitívne lôžko pre pána 
Rastislava. Navrhli sme vnútorné flexibilné lôžko z 
termoplastu a vonkajšie nosné laminátové lôžko 
vystužené tkaninou z uhlíkových vlákien. Na konci 
tohto certifikačného školenia sme spokojne 
skonštatovali, že takto navrhnutá protéza by pre pána 
Rastislava bola obrovským prínosom.

Po schválení protézy zdravotnou poisťovňou sa 
pristúpilo k vyhotoveniu protézy na pracovisku 
spoločnosti MEDICPRO Veľké Kapušany. Keďže na 
spomínanom certifikačnom školení sa zúčastnil aj 
technik tejto spoločnosti, p. Tóbiás, mohlo sa vychádzať 
z testovacích lôžok, ktoré vyrobil. Na výrobu definitív-
neho lôžka sa použil sadrový pozitív z testovacieho 
lôžka, na ktorom sa ešte vykonali drobné tvarové 
úpravy. Ortopedickí technici spoločnosti MEDICPRO 
vyrobili definitívne lôžko a pripravili komponenty na 
stavbu protézy.

Protézový systém bedrového kĺbu 
HELIX3D výrazne zvyšuje pacien-
tovu pohyblivosť. Každý deň mu 
ponúka značné výhody pri zacho-
vaní maximálnej stability pri 
chôdzi, ako na rovnom, tak aj na 
nerovnom povrchu, a to pri 
rôznej rýchlosti pohybu a pri 
chôdzi po schodoch.

Technická podpora priamo u zákazíka

Po vyhotovení definitívneho lôžka je potrebné opäť 
vykonať balančnú skúšku a urobiť statickú stavbu podľa 
predpísaných stavebných línií pre tento protézový 
systém. Kontrolu a doladenie stavby a výšky protézy 
sme opäť vykonali na prístroji L.A.S.A.R. Posture. 
Neskôr sme ešte doladili konečný tvar lôžka a zapraco-
vali upínanie, ktoré pozostávalo z dvoch popruhov s 
velcrovými páskami.

A mohol sa začať nácvik chôdze s hotovou protézou. 
Keďže základy chôdze s touto protézou už boli zvlád-
nuté pri skúšobnom vybavení počas školenia, zamerali 
sme sa najmä na intenzívnejší tréning bezpečnej stojnej 
fázy a inicializácie švihovej fázy. Po zvládnutí všetkých 
funkcií, ktoré protézový systém ponúka, bola pomôcka 
odovzdaná na používanie.

Článok zostavený na základe spolupráce spoločností
Medicpro spol s.r.o. a Otto Bock Slovakia s.r.o.

Za�článok�a�spoluprácu�ďakuje�
Marek�Bachura�Otto�Bock�Slovakia�s.r.o.

Technická podpora priamo u zákazíka
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Čistý šport - 3S80
Jednoducho�bežať.�Jednoducho�držať�krok.�Jednoducho�stáť.�Jednoducho�všade.

Majstrovská hodnota dlhého kroku 
Na športovú protézu sa kladú vysoké nároky 
– musí byť stabilná, ale aj ľahká a kom-
paktná. Kolenný kĺb musí byť schopný 
odolávať najmä vysokému zaťaženiu, 
pretože sily pôsobiace na protézu pri behu 
sú väčšie ako pri chôdzi. Známy patento-
vaný princíp rotačnej hydrauliky od 
protézového kolenného kĺbu 3R80 bol 
upravený na použitie v kolennom kĺbe 3S80 
Sport. Riadenie švihovej fázy kĺbu 3S80 
Sport je optimalizované pre beh, čo 
používateľovi umožní dosiahnuť vysokú 
hodnotu kroku. 

Jednoducho bežať
Tento kĺb je vhodný pre rekreačný šport 
alebo šprintovanie. Zhlboka sa nadýchajte 
čerstvého vzduchu, nechajte myšlienky 
voľne plynúť! Buďte aktívny! Na vyčistenie 
hlavy nie je nič lepšie. Jednoducho vyžeňte 
z hlavy všetky starosti!

Jednoducho držať krok 
Športové protézy Ottobock používateľom 
umožňujú naplno uplatniť ich potenciál a 
meniť ho podľa potreby. Pre jogging, šprint, 
skákanie alebo nordic walking.

Jednoducho stáť
Nový športový kolenný kĺb s osvedčeným 
princípom rotačnéj hydrauliky sa môže 
zamknúť jediným jednoduchým pohybom. 
Nijaké ďalšie nestability počas rozcvičky,
strečingu a iných cvičení.

Jednoducho všade
Univerzálna podrážka s nášľapnou 
bežeckou topánkou je vhodná pre beh na 
nerovnom teréne, cestách a v lese. Protéza 
tiež umožňuje rýchle šprinty na tartanovej 
dráhe a intenzívnejší tréning na štadióne, 
čo umožňuje špeciálna podrážka s hrotmi. 

Protézy

Technický�opis
•  Monocentrický kĺb s rotačnou hydraulikou

•  Bez hydraulického riadenia flexie v stojnej fáze, stoj     
     zabezpečený stavbou protézy

•  Nastaviteľné hydraulické riadenie švihovej fázy

- Flexia. Zo začiatku voľná flexia až do asi 90º , potom    
   nasleduje progresívne nastaviteľný odpor flexie

- Extenzia. Nastavenie odporu extenzie má vplyv na úplný  
   extenzný pohyb na dosiahnutie symetrickej chôdze

•  Bez pružinového extenzného unášača

•  Zvlášť progresívny extenzný doraz

•  Možnosť manuálneho zámku pre dočasné uzamknutie 
    v plnej extenzii

•  Ľahký dizajn: 681 g / Materiál: hliník / Max. flečný uhol 135º

•  Hmotnostný limit do 100 kg.

Protézy
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Konektor na nabíjanie. 

Motorické zariadenie vykonávajúce aktívny ohyb lakťa.

Bluetooth zariadenie, ktoré zabezpečuje pohodlnú bezdrôtovú 
komunikáciu medzi softwarom a kĺbom DynamicArm.

Riadiaca elektronika, ktorá spracováva všetky signály  
a namerané dáta a následne riadi všetky funkcie protézy. 

Lítiovo-iónový akumulátor zabezpečujúci vysoký výkon motora.

Zápästný rotátor, pomocou ktorého je možné vykonávať      
pronáciu a supináciu  protézovej dlane rôznou rýchlosťou.

AFB (Automatic Forearm Balance) – Automatický stabilizátor 
predlaktia.

Plynulo pracujúca Vario-prevodovka zabezpečuje optimálny 
prenos informácií  pri každej zmene zaťaženia, vďaka čomu je 
obzvlášť rýchla a silná.

Servopohon na úpravu nastavenia Vario-prevodovky  
zaisťujúci plynulý priebeh pohybov.

Protézové lôžko, ktoré je individuálne zhotovené ortopedickým  
technikom podľa potrieb pacienta. 
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Protézy Protézy

DynamicArm
V pozadí  tohto nového typu lakťového kĺbu, ovláda-
ného elektronickým motorom sa schovávajú vedecké 
výskumy  v odbore nazývaného ,,ortobionika". 
Vyhotovenie zariadenia DynamicArm je postavené na 
týchto objavoch/poznatkoch – precíznej analýze 
prirodzených pohybov.

V dnešnej dobe protézy horných končatín už nie sú len 
kozmetickou náhradou končatiny, o ktorú pacient 
prišiel chorobou alebo úrazom. Moderné protézy dnes 
spĺňajú náročné požiadavky a pohybujú sa tak, aby sa 
čo najlepšie prispôsobili funkčným a kozmetickým 
očakávaniam zo strany používateľa.

Učíme sa od prírody 
Princípy v ortobionike  sa svojím spôsobom premietajú 
aj do funkčnej stránky zariadenia DynamicArm: tým, 
ako ľudské svaly reagujú  na rozdielnu záťaž, menia sa 
aj príslušné svalové signály.

Lakťový kĺb DynamicArm je takmer dvojnásobne 
rýchlejší ako ostatné lakťové kĺby na svete. A navyše, 
používateľ môže pomocou tejto protézy zdvihnúť až 6 kg, 
čo je  šesťnásobok vlastnej hmotnosti.

Pohyby lakťového kĺbu DynamicArm sú prirodzené a 
plynulé, pretože rýchlosť lakťa sa ovláda proporcio-
nálne, to znamená - aký silný signál používateľ protéze 
vyšle, tak sa protéza bude správať.

Zariadenie DynamicArm pracuje potichu a v režime free 
swing nevydáva nijaký zvuk. Dodatočne počas 
prirodzenej  extenznej fázy lakeť kumuluje energiu, 
ktorú vracia do prirodzenej miernej flexie, napríklad pri 
chôdzi. DynamicArm tvorí základ pre nový spôsob 
vychutnávania si života vďaka jeho vysokej funkčnosti, 
ktorá zahŕňa aj vizuálne a akusticky diskrétne riešenie.
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3.    
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Ortobionika – Inovacie pre budúcnosť
DynamicArm�-�prvý�elektronický�lakťový�kĺb�

Kĺb DynamicArm rozmenený na drobné

Prvý lakťový kĺb DynamicArm na Slovensku!
V uplynulých mesiacoch prebehlo prvé oprotézovanie 
pacienta na Slovensku týmto myoelektrickým protézo-
vým systémom pre ramenné amputácie alebo exartiku-
lácie. 

Výroba  protézy a príprava samotného pacienta si 
vyžaduje dlhší čas, ako by bol potrebný  v prípade, keď 
ide o klasickú konvenčnú protézu hornej končatiny. Pri 
tomto procese je dôležité a dalo by sa povedať nevy-
hnutné, aby bol pacient trpezlivý, vnímavý a ochotný 
učiť sa nové veci. Bez tohto predpokladu sa len veľmi 
ťažko dosiahne úspešny cieľ, ktorý chce ortopedický 
technik a samotný pacient dosiahnuť. Ako sa hovorí, 
"čo za niečo stojí – niečo stojí"! 

Pred samotnou výrobou protézy je nutné vykonať 
vyšetrenie myoelektrických potenciálov, ktoré sú 
potrebné na ovládanie elektromotorickej zložky protézy. 
Keď pacient disponuje takýmito signálmi je potrebné 
naučiť sa ich ovládať. To si vyžaduje viacero tréningov v 
určitom časovom odstupe, aby nebolo pochýb, že 
pacient nebude mať problém ovládať protézu tak, ako 
chce, keď mu už bude zhotovená.

Vo chvíli, keď pacient zvládne "tréning", môžeme sa 
pustiť do samotnej výroby protézy. 

Na výrobu protézového lôžka takejto protézy sa kladú 
vysoké nároky na funkčnosť. Je nutné, aby amputačný 
kýpeť bol v protézovom lôžku umiestnený zakaždým 
rovnako, inak sa do veľkej miery sťaží ovládateľnosť 
celej protézy! A rovnako z tohto dôvodu si celé oproté-
zovanie vyžaduje čas a trpezlivosť z oboch strán od 
technika aj pacienta.

Náš prvý používatel lakťového kĺbu DynamicArm na 
Slovensku je vo fáze nácviku práce s protézou v 
každodennom živote. Aj keď už je jeho protéza kom-
pletne zhotovená a odovzdaná, spolupráca s ortope-
dickým technikom sa nekončí. Vyžaduje si pravidelné 
kontroly a dolaďovanie protézy podľa jeho nárokov, 
ktoré vzniknú počas dlhšieho času jej používania.  

V mene celého tímu Otto Bock Slovakia s.r.o. , mu 
prajeme veľa úspechov v každodennom živote aby mu 
zariadenie DynamicArm čo najviac pomáhalo.
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Na�obrázku:�Kolenná�ortéza�Xeleton�50K30

OrtézyOrtézy
www.ottobock.sk

Ortézy Ortézy
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S ortotickým systémom C-Brace® možno prvýkrát 
dynamicky v reálnom čase riadiť celý cyklus 
chôdze. Systém zabezpečuje bezpečnú reguláciu 
stojnej a švihovej fázy.

V oblasti neurologickej ortopédie kladie Ottobock dôraz 
na individuálne ortotické vybavenie po ochrnutí 
dolných končatín. Podľa doterajšieho stavu sa v tejto 
oblasti nepodarilo využiť nijaké pneumatické ani 
hydraulické systémy, ako napr. v protetike. Štandardná 
funkcia aktuálnych ortotických systémov je obmedzená 
v závislosti od voľby kolenných kĺbov na systémy s 
uzáverom, voľne pohyblivé / posunuté dozadu a 
systémy s kontrolovanou stojnou fázou (SCO) výhradne 
na uzáver a uvoľňovanie kolena.

Systémom C-Brace® dáva Ottobock k dispozícii 
epochálnu inováciu s jedinečnými funkciami. Systém 
SSCO® umožňuje prvý raz dynamickú kontrolu švihovej 
fázy pri ohybe, čo znamená, že celý cyklus chôdze je 
prvýkrát v reálnom čase fyziologicky regulovaný. 
„Reakcie ľudí, ktorí sú prvýkrát vybavení systémom 
C-Brace®, sú dojemné,“ hovorí Erik Pahl, vedúci úseku 
Neurologickej ortopédie firmy Ottobock. „Už nie je 
potrebná neuveriteľná námaha pri chôdzi, ako napr. pri 
systéme s uzáverom. Užívatelia systému C-Brace® si 
môžu, napr. jednoducho naplánovať nejaký výlet bez 
toho, aby sa museli vopred nejako pripravovať na 
tamojšie prostredie. Prostredie možno vnímať 
intenzívnejšie a netreba sa už stále pozerať na zem a 
vopred zvažovať každý krok. To pociťujú ako skutočné 
obohatenie a zlepšenie kvality života.

Opis funkcie
Užívateľ má počas celého cyklu chôdze oporu. Na každú 
situáciu, v ktorej sa nachádza, reaguje systém inteli-
gentne. C-Brace® zvláda najrôznejšie ťažké situácie – 
rýchlu aj pomalú chôdzu, dynamický dopad päty, 
zakopnutie, chôdzu na nerovnom teréne alebo na 
šikmej ploche, striedavú chôdzu zo schodov, sadanie so 
zaťažením. C-Brace® zabezpečuje potrebnú bezpečnosť 
a užívateľovi prvýkrát dodáva voľnosť, takže sa nemusí 
stále sústrediť na systém, ale môže sa bez obmedzenia 
kochať okolím. „Mnohí užívatelia hovoria o 
neuveriteľnom skoku vo vývoji, ktorý dosiahli od chvíle 
kedy začali používať C-Brace®,“ hovorí Erik Pahl. „Cítia 
predovšetkým odľahčenie v oblasti tela, sú omnoho 
menej obmedzovaní a nemusia si stále robiť starosti s 
prekážkami.“

Nová korporátna identita

C-Brace Prvý mechatronický systém 
SSCO® na svete
Prvý mechatronický systém 
SSCO® na svete

„Reakcie ľudí, ktorí sú 
prvýkrát vybavení systémom 
C-Brace®, sú dojemné.“
Erik�Pahl

Ortézy
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Usporiadanie systému
Systém SSCO pozostáva v podstate zo stehenného, 
predkolenného a chodidlového dielu, ktoré sú zhoto-
vené individuálne. Chodidlový diel je s predkolenným 
spojený pomocou dynamickej pružiny z kompozitného 
materiálu, do ktorej sú zaintegrované senzory. Snímač 
momentov členka vedie signály cez kábel do mikropro-
cesorom regulovanej hydraulickej jednotky kolenného 
kĺbu. Tá je umiestnená spolu s elektronikou v karbóno-
vom ráme. Okrem toho snímač uhla kolena permanent-
ne meria ohyb kolena a zrýchlenie jeho uhlu. Celý 
systém rozozná, v akej fáze cyklu chôdze sa užívateľ 
práve nachádza. Podľa toho je regulovaný aj odpor 
hydrauliky a kontrolovaná flexia a extenzia. „Užívatelia 
pociťujú C-Brace® ako veľmi pohodlné zariadenie,“ 
hovorí Erik Pahl. „Charakteristika nášľapu je veľmi 
príjemná, pociťujú, že systém je porovnateľný s ich 
zdravou nohou. A cítia sa isto.“

Materiál
Výber správneho materiálu ovplyvnil do značnej miery 
celý vývoj ortézy ako je C-Brace®. Prepregový kompo-
zitný materiál má vysokú pevnosť, takže hydraulickú 
jednotku možno pripevniť na ortézu výhradne laterálne. 
Predstavuje optimálnu kombináciu ľahkosti, pevnosti a 
dobrej reprodukovateľnosti, ktorá umožňuje výrazné 
zvýšenie funkčnosti.

Indikácie
K cieľovým skupinám užívateľov patria v prvom rade 
užívatelia s ochabnutými extenzormi kolena, ako napr. 
pri čiastočnom priečnom ochrnutí alebo po obrne / 
postpolio syndróm. Samozrejme, existujú aj ďalšie 
neurologické indikácie, ktoré prichádzajú do úvahy na 
vybavenie s ortézou C-Brace® na základe podrobnej 
analýzy.

Uvedenie na trh
C-Brace bol riadene uvedený na trh v roku 2012. 
Predpokladom na vybavenie klienta ortézou C-Brace®  
je absolvovanie školenia a certifikácie ortopedického 
technika od firmy Ottobock.

S ortézou C-Brace® je k dispozícii nový systém SSCO®, 
ktorý užívateľom prvýkrát prináša funkcie tohto typu. 
Zatiaľ čo doterajšie vybavenie pomôckami predtým 
mobilitu človeka silne obmedzovalo, s týmto systémom 
získava omnoho väčšiu bezpečnosť. Pohyb a mobilitu 
tak môže zažiť celkom nanovo. „Užívatelia získajú 
dôveru v tento nový systém veľmi rýchlo.“ hovorí Erik 
Pahl. Prirodzene, že je potrebné prejsť fázou učenia, v 
ktorej sa táto dôvera v bezpečnosť a nové funkcie musí 
vytvoriť. „Napriek tomu možno všetko perfektne 
zvládnuť,“ hovoria jednohlasne užívatelia. Okrem toho 
sa nesmie podceňovať ani fyziologický aspekt. Vďaka 
ortéze C-Brace® možno prirodzene držať telo a znížiť 
jeho jednostranné preťažovanie.

C-Brace® Nové zážitky z ciest
Úspešná prezentácia C-Brace® na AOPA
Veľký záujem a očakávania sa naplno stretli: 10 dní po 
oficiálnom štarte predaja v USA s veľmi veľkým 
úspechom spoločnosť Ottobock US HealthCare na 
tohtoročnom stretnutí a veľtrhu AOPA (Americká 
ortotická a protetická asociácia), ktorý sa konal 6. až 9. 
septembra v Bostone, v štáte Massachusetts, predstavila 
ortotronický mobilný systém C-Brace.  

Zúčastnilo sa na ňom 2300 medzinárodných účastníkov, 
ktorí si vychutnali pôsobivú prezentáciu a demonštráciu 
C-Brace® používateľom, ktorý neúnavne hovoril o 
svojich skúsenostiach so C-Brace®,  predvádzal 
jedinečné vlastnosti ortotronického systému a odpove-
dal na mnoho rôznych otázok z odborného hľadiska. 

Špeciálna a obľúbená chvíľa: V stánku počas veľtrhu si 
odborné publikum mohlo osobne vyskúšať mimoriadnu 
funkčnosť C-Brace® -  použitím funkčnej testovacej 
ortézy si mohol každý záujemca vyskúšať, ako sa s touto 
ortézou kráča po schodoch alebo na šikmej plošine. 

Úspešnú prezentáciu, ktorá sa stretla s veľkým 
záujmom návštevníkov kongresu a veľtrhu, zakončil 
workshop zameraný na ortotronický mobilný systém 
C-Brace.

Veľká vďaka patrí našim americkým kolegom a najmä 
medzinárodnému tímu, ktorý prispel k značne 
úspešnému štartu!  

Zoskenuj�QR�kód�����
a�pozri�si�video.
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Ortézy Aqualine
Kĺbový�systém�CarbonIQ�pre�vodeodolné�ortézy
Systémové kĺby CarbonIQ Ottobock pre 
kolenné a členkové kĺby spájajú osvedčenú 
funkciu a inovačné nové materiály. Oba 
kĺby sú výnimočné tým, že sú veľmi ľahké a 
zároveň vysoko odolné a zaťažiteľné. Pri 
rôznych testovacích sériách sa preukázalo, 
že systémové kĺby CarbonIQ sú rovnako 
odolné, ako porovnateľné kĺby z kovu, 
pritom sú však značne ľahšie a dokonca 
nepremokavé. Preto sú vhodné aj na 
použitie s pomôckami, ktoré sa dostávajú 
do kontaktu s vodou. Kĺby sú vyrobené z 
veľmi pevného plastu vystuženého 
karbónovými vláknami. Ide o inovačnú 
kombináciu, v ktorej sú zlúčené pozitívne 
vlastnosti plastového a karbónového 
materiálu.

Systémové kĺby CarbonIQ sú vhodné pre 
individuálne ortézy, ktoré sa používajú pri 
čiastočnom alebo úplnom ochrnutí svalstva 
dolných končatín. Obidva kĺby sú schválené 
pre telesnú hmotnosť do 100 kg.

Kolenný kĺb CarbonIQ s klinovým 
uzáverom
V prípade kolenného kĺbu CarbonIQ ide o 
kĺb s uzáverom ovládaným ťahom. Systém 
uzáveru predstavuje najmodernejšiu 
techniku s vysokou mierou bezpečnosti. Dá 
sa ovládať podľa potreby užívateľa, iba 
jednoduchým ťahom ľavou rukou. Uzáver v 
kĺbe pri vstávaní automaticky zacvakne bez 
toho, aby hrozilo nebezpečenstvo, že pritom 
dôjde k priškripnutiu odevu alebo prstov. 
Kolenný kĺb CarbonIQ možno použiť aj ako 
kĺb so zasunutým stredom otáčania.

Členkový kĺb CarbonIQ
Členkový kĺb CarbonIQ je dvojčinný (tzv. 
Double Action). Vznikol odvodením z 
osvedčeného členkového kĺbu Ottobock 
17B66 a umožňuje najrozmanitejšie 
možnosti ortopedicko-protetického 
vybavenia. Vďaka kombinácii deviatich 
rôznych možností nastavenia možno 
členkový kĺb CarbonIQ individuálne 
prispôsobiť potrebám užívateľa, a to i vtedy, 
keď sa počas vybavenia zmení jeho 
zdravotný stav. Sú k dispozícii rôzne 
varianty na ovplyvnenie plantárnej flexie a 
dorziflexie.

Ortézy
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Ortéza Xeleton 50K30
Kolenná�ortéza�bola�navrhnutá�pre�optimálnu�rehabilitáciu�po�zraneniach�skrížených�
väzov,�ruptúrach�alebo�chirurgických�zákrokoch.�Účinná�kombinácia�ochrany�a�
stabilizácie�kolenného�kĺbu.

Klinický výskyt poranenia kolenných väzov 
je u mužov a žien na vzostupe. Ruptúry 
predného skríženého väzu (ACL) sú 
najčastejším typom zranenia. Kolenná 
ortéza Xeleton bola navrhnutá tak, aby 
zabezpečovala optimálnu podporu po 
zraneniach skrížených väzov kolena, po 
ruptúrach, ale aj po operáciách. Je to ortéza 
ideálna pre každodenné aktivity, ako je 
státie, chôdza a stúpanie do schodov. 

Funkčnosť ortézy zabezpečuje 4-bodový 
pevný rám s vysokou stabilitou a zároveň 
obmedzuje tibiálnu subluxáciu (anteriórny 
a posteriórny posun) ako dôsledok 
poškodenia ACL alebo PCL. Vďaka anato-
mickému tvarovaniu, dobre 
akceptovateľnému dizajnu a dobrej 
stabilizácii, ponúka ortéza Xeleton veľmi 
dobrý komfort nosenia.

Štvorbodový princíp 
Kombinácia štvorbodového rámu a systému 
popruhov zabezpečuje veľmi dobrú 
stabilizáciu anteriórnych alebo posteriór-
nych posunov. Xeleton zabraňuje subluxácii 
vo všetkých smeroch. 

Indikácie:
• Liečba po ruptúrach predného krížneho 

väzu (ACL) a zadného krížneho väzu 
(PCL), bočných väzov kolena (MCL, LCL);

• Konzervatívna liečba alebo pred/
pooperačná stabilizácia kolena po 
poškodeniach menisku alebo plastike 
menisku, s využitím limitácie rozsahu 
pohybu;

• Konzervatívna liečba chronických 
nestabilít kolenného kĺbu;

• Stabilizácia chronických nestabilít 
kolenného kĺbu;

 Overená funkčnosť:
• Konštrukčné detaily ortézy pomáhajú 

optimalizovať funkciu;
•  Poskytuje optimálnu stabilizáciu;
•  Poskytuje bočnú stabilzáciu;
•  Poskytuje ochranu proti hyperextenzii;
•  Limituje anteriórny/posteriórny subluxačný 

efekt po ruptúrach ACL alebo PCL;
•  Limituje flexiu a extenziu v požadovanom 

rozsahu.

Xeleton ACL 50K30
Nastavenie pri poškodení ACL
(Anterior Cruciate Ligament) 

Xeleton PCL 50K30-P
Nastavenie pri poškodení PCL
(Posterior Cruciate Ligament)

Xeleton CI 50K30-C
Nastavenie pri kombinovanom 
väzivovom poškodení

Anatomicky�tvarovaná�
stehenná�objímka�s�
nastaviteľným�popruhom,�
výborne�prispôsobiteľná.

Jednoduchý�spoj�umožňuje�ľahké�
premiestnenie�popruhu.

Vysoký�komfort�nosenia�vďaka�
priedušnému�mäkkému�
polstrovaniu.

Anatomická�tibiálna�pelota�pomáha�
uvoľniť�tlak�na�hornú�časť�tíbie�a�
limituje�anteriórnu�subluxáciu.

Jednoduché�(bez�použitia�náradia)�
nastavenie�rozsahu�pohybu�(ROM)�
(extenzia:�6°,�10°,�20°,30°,45°//�
flexia:�6°,�10°,�20°,�30°,�45°,�60°,�
75°,�90°).

Unikátne�TECHNOGEL®�podložky��
umožňujú�výborné�rozloženie�tlaku�
na�kondyly�a�prispôsobenie.

Effectívne�premiestnenie�a�stabilná�
poloha�vďaka�nezávisle�nastviteľným�
podkolenným�a�lýtkovým�popruhom.

Vlastnosti a výhody 
ortézy Xeleton

Ortézy Ortézy
Xeleton PCL 50K30-P

(Posterior Cruciate Ligament)
Xeleton ACL 50K30

(Anterior Cruciate Ligament)
Xeleton CI 50K30-C

(Combined Instabilities)

Xeleton — a highly effective combination of 
protection and anti-migration properties
The clinical incidence of knee ligament injuries is on the rise for both men and women. Anterior cruciate ligament 
ruptures are the most common type of knee injury.1, 2 In the US and Central Europe, the incidence per thousand 
people is between 0.5 to 1 ACL ruptures every year.3

The Xeleton knee brace was designed to address this increase, providing optimal rehabilitation support following a 
cruciate ligament injury, rupture or surgery. Ideal for activities of daily living, such as standing, walking and climbing stairs, 
the Xeleton’s functional 4-point rigid frame design provides a high degree of stability while limiting tibial subluxation 
(anterior and posterior drawer sign). Thanks to its anatomical shape, user-friendly design and anti-migration 
features, Xeleton offers extraordinary wearer comfort. Just ask the people who wear it on the field and off. 

Four Point Principle

In combination with the four point frame system, the strapping system hits the gold standard for preventing 
migration. The Xeleton prevents subluxation in all directions. The frame encompasses the thigh anteriorly and the 
calf posteriorly. A custom strap system takes this durable product from off-the-shelf to a custom fit that matches 
the patient’s indications every time.

Strap Configurations
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Aká je spádovosť ŠNOP?
Spádové územie nemocnice je oblasť 
Bratislavského kraja, vďaka niektorým 
špecifickým diagnostickým a terapeutickým 
možnostiam sú však na oddelení ošetrovaní 
pacienti z celého Slovenska.

Aké druhy zdravotnej starostlivosti v 
ŠNOP poskytujete? 
V ŠNOP poskytujeme:
    ambulantnú zdravotnú starostlivosť, 
kde diagnostikujeme a liečime akútne i 
chronické ochorenia s prejavmi na pohybo-
vom aparáte, špecifikujeme vhodné 
ortopedicko-protetické pomôcky (protézy, 
korzety, ortopedickú obuv, ortopedické 
vložky, pomôcky na spevnenie, resp. 
odľahčenie končatín). Pacientov ošetrujeme 
v našich špecializovaných ambulanciách: 
ortopedická ambulancia, ambulancia 
pre ortotiku a protetiku dospelých, detí 
a dorast, ambulancia pre deformity 
chrbta, podologická ambulancia, 
rehabilitačná ambulancia, interná 
ambulancia, anestéziologická ambu-
lancia.

    ústavnú zdravotnú starostlivosť,  
ktorá je určená pre pacientov po absolvovaní 
ambulantnej liečby a ich zdravotný stav si 
vyžaduje následne hospitalizačnú liečbu. 
Pacient je prijatý na lôžkové oddelenie, 
ktorého kapacita je 30 lôžok. Oddelenie je 
architektonicky riešené bezbariérovým 
spôsobom a má vlastné rehabilitačné 
pracovisko. Všetky izby sú po kompletnej 
rekonštrukcii (výmena okien, postelí a 
príslušenstva), s klimatizáciou a vlastným 
sociálnym zariadením. Hospitalizujeme 
predovšetkým pacientov s potrebou zložitej 
ortopedickej pomôcky, amputovaných 
pacientov, deti so skoliózou na krátkodobé 
pobyty spojené s preberaním korzetu na 
lôžku a usporadúvame letné skoliotické 
pobyty pre deti, revitalizačné pobyty pre 
pacientov po totálnej výmene bedrového a 
kolenného kĺbu. Pacienti sú hospitalizovaní 
na jedno, dvoj a trojlôžkových izbách.

    rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť 
na oddelení, ktoré tvorí telocvičňa, 
elektroliečba, vodoliečba, bazén a praco-
visko laseroterapie. Zameriavame sa najmä 
na rehabilitačnú starostlivosť pri deformá-
ciách chrbtice, skoliózach a o pacientov po 
amputáciách končatín. Ponúkame aj 
možnosť špeciálnych rehabilitačných 
programov pre pacientov pri ochoreniach 
pohybového aparátu, pacientov s osteo-
porózou a pod.

V budove ŠNOP sú na jednom mieste realizované 
všetky súčasti ortopedicko-protetickej starostlivosti 
od prvotného vyšetrenia lekárom, cez rehabilitáciu, 
v prípade potreby i operačný zákrok, zhotovenie 
ortopedickej pomôcky až po adaptáciu pacienta na 
túto pomôcku s využitím najnovších medicínskych 
poznatkov. Nemocnica sa vyznačuje komplexnosťou 
služieb a bezbariérovosťou priestorov.
PhDr.�Denisa�Vlková,�MPH�-�Riaditeľka�ŠNOP�Bratislava�n.o.

ŠNOP�je�celým�názvom�Špecializovaná�nemocnica�pre�ortopedickú�protetiku�
Bratislava,�n.o.�ŠNOP�zabezpečuje�a�poskytuje�špecializovanú�liečebno-
preventívnu�starostlivosť�pre�pacientov�a�osoby,�ktorých�zdravotný�stav�si�vyžaduje�
aplikáciu�ortopedicko-protetickej�pomôcky.�

Byť jedinečným je v súčasnosti 
veľká zodpovednosť

    operačnú zdravotnú starostlivosť 
realizujeme formou jednodňovej chirurgie v 
odboroch ortopédia, gynekológia, plastická 
chirurgia. 

S akými spoločnosťami zabezpečujete 
ortopedicko-protetickú starostlivosť o 
pacientov?
ŠNOP spolupracuje so všetkými výrobcami 
ortopedicko-protetických pomôcok na 
Slovensku, najmä však so spoločnosťami 
Neoprot s.r.o. a Otto Bock Slovakia s.r.o. 

V čom je pre Vás a Vašich pacientov 
spolupráca so spoločnosťou Otto Bock 
Slovakia s.r.o. zaujímavá?
Filozofiou spoločnosti Otto Bock, ktorá je 
založená na tom, že sa pozerajú na svet 
očami ľudí s fyzickým hendikepom. Otto 
Bock pomocou takto vyrábaných zdravotní-
ckych pomôcok významne podporuje 
kvalitu života našich pacientov a prostred-
níctvom školení rozširuje poznatky nášho 
zdravotníckeho personálu v ortopedicko-
protetickej starostlivosti o pacientov.

Za�rozhovor�ďakuje
Juraj�Jánošík�Otto�Bock�Slovakia�s.r.o.

Viac informácií o nemocnici:
• www.snop.sk

Partnerstvo Partnerstvo

ŠNOP�FB�profil
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Optimálna liečba
Ak je u novorodenca diagnostikovaná dysplázia 
bedrových kĺbov, je dôležité napodobniť Salterovu 
„human position“, pokiaľ je to možné, bez obmedzenia 
prirodzených pohybov. Prirodzený pohyb dolných 
končatín dieťaťa „kopkanie“ predstavuje prirodzený 
stimul pre rastové štrbiny acetabulu a v spojení s 
bedrovou flexnou ortézou podporuje jeho vývoj. 
„Human position“ si vyžaduje najmä riadené polohova-
nie vo flexii (min. 90°) v bedrových kĺboch, zatiaľ čo 
veľká abdukcia (max. 25° až 40°) nie je žiadúca. 

Je dokázané, že v „human position“ sú
 Bedrové kĺby viac flektované a len mierne   
 abdukované 
 Kĺbové púzdro je voľné
 Cievy bedrového kĺbu nie sú komprimované
 Hlavica femuru je centralizovaná v jamke
 Svaly sú relaxované 

Zhrnutie
Vývoj trojrozmernej krivky acetabulu je podporený,      
ak väčšina tlaku hlavice femuru je optimálne centro-
vaná v bedrovom kĺbe. Túto polohu možno dosiahnuť    
s bedrovou flekčnou ortézou Tübingen. Na dosiahnutie 
optimálnej terapie je dôležité vykonať USG vyšetrenia 
čím skôr po pôrode. Vo všeobecnosti platí, že povinné 
USG vyšetrenie absolvujú deti vo 4. - 6. týždni života. Pri 
tomto vyšetrení terapeut zistí, či hlavica femuru a 
acetabulum sú osifikované a či prebieha normálny 
vývoj. Čím skôr sa zistí abnormalita, tým lepšia je šanca 
na dobrú terapiu a vyliečenie. 

Včasná diagnostika je zobrazená na grafe zrelosti. Žltá 
krivka zobrazuje optimálny vývoj bedrovej jamky u 
novorodencov. Je jednoduché rozoznať, či je vývoj do 
12. -16. týždňa veľmi rýchly a či sa proporcionálny rast 
hlavice femuru a kĺbnej jamky sa stupňuje. 

Preto je optimálne, aby liečba dysplázie bedrového kĺbu 
prebiehala v prvých týždňoch života novorodenca. 

       Typ I.            Typ II.            Typ III.             Typ IV.

Ortézy Ortézy

Nový trend v ortézovaní detí s DDH

Typ I.   Úplne vyvinutý kĺb – nevyžaduje si ďalšie sledovanie ani liečbu.

Typ II.  Oneskorenie osifikácie bedr. kĺbu, kostný okraj je guľatý, acetabu-
lum stále obklopuje hlavicu femuru (stupeň II. a - do 3 mesiacov, II. b 
- nad 3 mes. života, II. c - hroziaca decentrácia kĺbu, II.d - decentrovaný kĺb).

Typ III. Subluxovaný kĺb, sploštenie kostného okraja, tlak hlavice femuru 
prenesený predovšetkým na chrupavkovité acetábulum. 

Typ IV.  Luxovaný kĺb, dorsokraniálna luxácia hlavice femuru 
a chrupavkovité acetabulum je vysunuté z hlavice femuru.

Ortéza�Tübingen�ako�riešenie�DDH�(Developmental�Dysplasia�of�the�Hip)

Pri liečbe dysplázie bedrového kĺbu u detí, je flexia 
bedrových kĺbov nad 90° s riadenou mierou abdukcie, 
najlepší spôsob, ako zabezpečiť správne zrenie 
bedrových kĺbov s oneskoreným vývojom. Bedrová 
ortéza Tübingen ktorú navrhol prof. Bernau je vyninika-
júcim spôsobom terapie detí s touto diagnózou. 

Princíp liečby
Známy ortopéd Prof. Dr. Bob Salter (Toronto) dokázal, 
že optimálne podmienky na dozrievanie bedrových 
kĺbov sú tie, ktoré existujú prirodzene v matkinom lone 
„human position“ (bedrové kĺby flektované viac ako 
90° a riadená abdukcia). Bedrá sú v maternici 
všeobecne silnejšie flektované a len mierne abduko-
vané. V prípade, že dysplastické alebo nezrelé bedrové 
kĺby nie sú liečené, existujú možné následky:
- stav bedrových kĺbov sa zhoršuje, opakované     
 luxácie, následná rozsiahla liečba, príp. chirurgický  
 zákrok,
- bedrové kĺby zotrvávajú v nezrelom (immaturačnom)  
 štádiu, čo spôsobuje dyspláziu acetabulu a neskôr  
 osteoartritídu v období dospievania.

Bedrové kĺby môžu dozrievať spontánne a uzdraviť sa.
Na základe USG diagnostiky, ktorú zaviedol prof. Graf, 
sa používa delenie na 4 základné stupne (s 
podstupňami). 

„lineárna“�krivka�
zrenia�podľa�Grafa

optimálne�zrenie�
podľa�Grafa

priemerná�hodnota�
krivky�zrenia�podľa�
Tschaunera

„exponenciálna“�oblasť,�
„optimálny“�vývoj�bedra�
podľa�Matthiessena
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Mobility Solutions
Na�obrázku:�Avantgarde3�a�Wolturnus

Mobility Solutions
www.ottobock.sk

Mobility SolutionsMobility Solutions
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Viac ako paralympijský víťaz
PhDr.�Ján�Riapoš�PhD.,�predseda�Slovenského�paralympijského�výboru�a�SZTPŠ

Pán predseda, mohli by ste sa nám predstaviť a 
opísať aktivity, ktorým sa venujete?
V roku 1993 som cestou do Bratislavy dostal mikrospá-
nok a nehoda ma natrvalo pripútala k vozíku. Mám 
prerušenú miechu medzi 5 až 7 krčným stavcom, takže 
to bol úvod môjho vstupu do komunity zdravotne 
znevýhodnených. Začal som aktívne rehabilitovať v NRC 
Kováčova, kde som sa zoznámil aj so športom zdravotne 
znevýhodnených. Následne som sa začal zapájať nielen 
do športu, ale aj do jeho organizácie. Zvolili ma do 
Výkonného výboru SZTPŠ a v roku 2002 som sa stal 
jeho predsedom a o rok neskôr aj predsedom SPV. Takže 
dodnes je to spojená športová aktívna činnosť s 
riadením športu.

Čo považujete za svoje najvýznamnejšie životné 
úspechy?
Má to viacero rovín. Ak sa zamerám na pracovnú 
činnosť, tak je to čiara, kde sa dostal paralympizmus na 
Slovensku od roku 1993 - vzniku SR a v tej športovej je 
to možnosť siahnuť 4-krát na zlato počas paralympij-
ských hier. Ale najmä to,že som našiel v živote pohodu, 
pokoj a lásku.

Ako vnímate aktivity telesne hendikepovanej 
mládeže v súvislosti so športom?
Šport je v súčasnosti dosť podceňovanou aktivitou. Už v 
antickom Grécku vedeli o jeho sile, oprášil ju Barón 
Pierre de Coubertin práve kvôli mládeži vo Francúzsku. 
Pre zdravotne znevýhodnenú mládež má ešte o jednu 
vlastnosť viac, nakoľko je to prostriedok aktívnej 
rehabilitácie a jedna z najúčinnejších metód a prostried-
kov návratu po úraze do normálneho života. SPV kladie 
dôraz práve na projekty, ktoré smerujú k mládeži.
Trochu nás trápi ešte materiálno-technické vybavenie, 
nakoľko začať so športom u zdravej populácie je 

jednoduchšie a stačí len chcieť. Ak chceme pracovať s 
mládežou my, potrebujeme kompenzačné pomôcky, 
vozíky, ortézy, protézy, takže tu patrí moje poďakovanie 
spoločnosti Otto Bock Slovakia, že nám pomáha 
prekonávať tieto prekážky.

Aké sú ambície a vízie slovenského tímu v hokeji 
na sánkach na najbližšie obdobie?
Príbeh Martina Joppu bol v roku 2006 asi začiatkom 
písania histórie hokeja na sánkach na území SR. 
Následne sa ho chytil Peťo Štít, duša hokejového tímu. 
A tento rok došlo k historickému zápisu, keď sa naša 
reprezentácia zúčastnila Majstrovstiev sveta B kategórie 
v japonskom Nagane, kde sa aj podarilo vyhrať zápas 
proti Poľsku. Nakoniec to bolo pekné piate miesto. Sme 
úplne na začiatku, takže je zázrak, že za takú krátku 
dobu a v podmienkach, ktoré máme, sme sa dostali až 
tak ďaleko. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa vložili 
osobne do tohto projektu, vrátane spoločnosti Otto 
Bock Slovakia - partnera hokejového tímu na sánkach.

V čom v súčasnosti vidíte problémy slovenského 
tímu v hokeji na sánkach?
Sme malá krajina, čiže robiť kolektívny šport je veľmi 
náročné. Nemáme dostatok konkurencie v tíme a tiež 
organizácia tréningov a sústredení je náročnejšia. 
Prístupnosť zimných štadiónov a, samozrejme, aj 
dostatok financií sú ďalšími faktormi...

Čím to je, že jeden človek nezvládne ťažkú 
životnú situáciu a iný sa zase vypne k obdivuhod-
ným výkonom?
Je to veľmi individuálna záležitosť a nie je dôležité 
porovnávať sa, ale najmä sa pokúsiť nestrácať vieru a 
nádej. Viera je v živote veľmi dôležitá. Mne viera veľmi 
pomohla na ceste životom. Dôležitá je aj motivácia a 
práve falošná motivácia a veľké očakávania môžu mať 
za následok rezignáciu. Len nedávno sa skončila Veľká 
noc a práve príbeh Ježiša Krista je svedectvom, ako niesť 
svoj kríž a ako ho doniesť až tam, kde koniec znamená 
začiatok.

Na záver by nás zaujímalo vaše posolstvo. Čo by 
ste odkázali ľuďom, ktorí sa dostali do ťažkej 
životnej situácie čo sa týka telesného postihnutia?
Použijem citát z knihy Paula Coelha Rukopis z Akry. Je 
to môj obľúbený autor .
,,V spánku som mal pocit, že život je len radosť. Keď 
som precitol, zistil som, že život je povinnosť. Splnil 
som si povinnosť a zistil som, že život je radosť.“

,,Porazený je len ten kto sa vzdá. Všetci ostatní sú 
Víťazi.“ Pridajte sa do klubu Víťazov :-D

Za�rozhovor�ďakuje
Juraj�Jánošík�Otto�Bock�Slovakia�s.r.o.
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lyží stláčajú sneh a vozík sa tak s veľmi 
malým trením stabilne kĺže po snehu ako na 
koľajniciach.

Firma Ottobock, hlavný poskytovateľ 
inovovaných technológií a služieb pre ľudí s 
obmedzenou mobilitou, podporuje Mayerov 
projekt ako obchodný partner s 
medzinárodnou sieťou a známou značkou. 
Karsten Leyová, vedúca podnikovej 
komunikácie spoločnosti Ottobock, o tom 
hovorí: „Minilyže na kolesá sú ďalším 
výrobkom, ktorý ľuďom s obmedzenou 
mobilitou pomáha aktívne žiť,“ čo je už 
dlho zásadná myšlienka podnikateľskej 
kultúry spoločnosti Ottobock. Podnik 
napríklad už vyše 20 rokov podporuje 
Paralympijské hry a ich atlétov. „Po 
fantastických úspechoch v Londýne nám 
atléti aj na zimných Paralympijských hrách 
v roku 2014 v Soči dokážu, že ľudia s 
obmedzenou mobilitou vedú nielen aktívny 
život, ale dosahujú aj pôsobivé atletické 
výkony,“ hovorí Leyová. „Som si istá, že 
minilyže na kolesá spolu so zimnými 
Paralympijskými hrami prispejú k tomu, 
aby ľudia s pohybovým obmedzením dostali 
odvahu a chuť objavovať čaro zimy.“

Jednoduchá montáž
Vďaka flexibilnému viazaniu sú lyže 
kompatibilné nielen so všetkými typmi 
vozíkov, ale aj s detskými kočíkmi a buginami 
Reha. Viazanie sa dá pohodlne prispôsobiť na 
všetky šírky kolies len dvomi skrutkami.

Pre mnohých vozičkárov je pohyb 
vonku v zimnom období veľkým 
problémom: predné kolesá vozíka sa 
zabárajú do snehu, takže posúvanie 
dopredu je veľmi namáhavé alebo 
celkom nemožné. 

Švajčiarsky vynálezca Patrick Mayer však 
tento problém vyriešil montážou 
špeciálnych minilyží na predné kolesá. 
Špeciálne minilyže vozičkárovi v zimnom 
období vracajú mobilitu a súčasne mu 
umožňujú aktívny život.

Tieto špeciálne minilyže hmotnosť vozičkára 
rovnomerne rozložia na väčšiu plochu 
podobne, ako bežné lyže. Vozík sa prednými 
kolesami nezabára, ale sa po snehu kĺže. 
Balansovanie na zadných kolesách nie je 
potrebné. „Ako vozičkár by som chcel byť 
maximálne mobilný a flexibilný za každého 
počasia a v každom ročnom období,“ hovorí 
vynálezca. „Veľa ľudí je v dôsledku svojej 
obmedzenej mobility v zime iba doma. 
Všetkým ľuďom, ktorí sú vo svojom živote 
odkázaní na vozík, by som chcel minilyžami 
na kolesá otvoriť dvere k slobodnému 
pohybu vonku aj v zimnom období.“ S 
viazaním v prednej časti vozíka sa lyže dajú 
namontovať za niekoľko sekúnd a vozík sa 
dá presne viesť. Dve ryhy na spodnej strane 

Predstavujeme�špeciálne�minilyže�pre�vozičkárov.�Tieto�
minilyže�vozičkárovi�v�zimnom�období�vracajú�mobilitu�a�
súčasne�mu�umožňujú�aktívny�život.

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

Whellblades
Mobilný aj na snehu Avantgarde 3

Optimálne prispôsobivý. 
Dynamicky všestranný. 
Najľahší vo svojej triede.

Plne hradený zdravotnou poisťovňou!

Je to láska, lebo láska je všade tam, kde sa niečo začína.
Iba tí, ktorí milujú, môžu byť tiež milovaní. Naša vlastná
hodnota má veľa do činenia s pocitmi. Pocity vždy
stoja za to. Je tu pre vás opäť lepšia cesta k aktívnemu
životu. Máme pre vás kombináciu dizajnu a funkcie
v dokonalej symbióze, estetiky a techniky. Vytvorili sme
pre vás nový Avantgarde. Veríme, že si ho zamilujte,
v ideálnom prípade - na prvý pohľad.

Mobility Solutions

Viac�informácií�a�video:.�
• www.avantgarde3.com�
• www.ottobock.sk
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Nový Ventus
One World Wheelchair.
Na prvý pohľad

•  na mieru zhotovený vozík na každodenné používanie s pevným rámom

•  rám, podnožka a bočnice z ľahkého materiálu

•  robustná a stabilná konštrukcia poskytuje excelentnú jazdu a spoľahlivosť

•  hmotnosť rámu asi 8 kg uľahčuje prenos jednou rukou

•  vynikajúci pomer ceny a výkonu

•  na výber je 14 atraktívnych farieb 

nastavení dovoľuje excelentné prispôsobenie potrebám 
používateľa. Podvozok prenáša vašu silu na cestu, 
sedadlo je dimenzované presne pre vás. Na prenesenie 
sa dá šikovne sklopiť. 

Ventus je pekný aj navonok. Vyberte si zo 14 atraktív-
nych farieb a dajte mu tak jedinečný charakter! Tak si  
z aktívneho vozíka spravíte svoj osobnostný doplnok. 

Ventus je spoľahlivým sprievodcom v každej životnej 
situácii. Používatelia rôznych vekových skupín testovali 
Ventus v tvrdých podmienkach – všímali si najmä jeho 
podstatné znaky: absolútnu spoľahlivosť a spôsobilosť 
odolávať ťažkostiam všedného dňa. 

S pevným rámom môže jazdiť každý. Nie je dôvod, aby 
nemohol. Najlepšie bude, ak to hneď vyskúšate.

Tento aktívny vozík na každodenné používanie s 
pevným rámom z ľahkého kovu je pre vás šitý na mieru. 
Spoľahlivosť, stabilita, kompaktné miery a nízka 
hmotnosť z neho robia presne to, čo vozík s pevným 
rámom má byť.

Základom Ventusu je novo vyvinutá platforma rámu a 
osvedčené komponenty vlastnej výroby. Či vás čakajú 
nezvyčajné výzvy alebo náročný deň – vozík Ventus s 
pevným rámom nepozná nesplnené želania. Široké 
spektrum možností individuálnych kombinácií a 
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Marek Gergely by mohol byť 
vzorom pre mnohých z nás

Úvodom by som vás chcel poprosiť, aby ste sa v 
krátkosti predstavili. Aké je vaše meno, vek, 
bydlisko, záujmy?
Marekom ma zvú, 27 rokov dovŕšil som úspešne, ako 
môj hrad mi slúži bydlisko v Bratislave a moje zamera-
nie je výsostne širokospektrálne. Pri zúžení mi vychá-
dzajú tieto veci: pohybové aktivity dynamického 
zamerania, vytrvalostné jazdy na vozíku, handbike; 
bádanie po nových situáciách často hraničných, kde 
testujem svoj vnútorný pokoj a schopnosť reakcie, 
poznávanie fungovania finančného systému, burzy; 
šoférovanie; vyhrávanie najmä v športe, nad sebou a 
súpermi; blízky vzťah s kamarátkiným psom – vzťah je 
vrúcny; čítanie, v prípade knihy, ktorá ma zaujme.

2. Odkedy ste imobilný?
Od 4. mesiaca po koarktácii aorty, následkom 
nedokysličenia časti miechy bola paraparéza DK.

Ako ste prežili detstvo? Chýbalo vám niečo alebo 
ste sa vynašli?
Prežil som šťastné detstvo, chýbal mi o kus tvrdší režim 
a väčšia disciplína.

Ako sa vyvíjala vaša športová kariéra od 
počiatku? Ako súvisela s vašim hendikepom?
K športu ma priviedol otec a následne som sa mu 
venoval na ZŠ prostredníctvom športového klubu Altius. 
Venoval som sa viacerým športom naraz, spomedzi 
dvoch hlavných – lyžovanie a tenis na vozíku – vyhral 
tenis na vozíku. Moje postihnutie mi umožnilo venovať 
sa všetkým dynamickým športom, necítil som nijaké 
obmedzenie.

Venujete sa extrémnym športom?
Za extrém jednoznačne považujem zjazdy na vozíku po 
prírodných cestičkách, často hlinených a kamenistých, 
tiež jazdu na handbiku v rozsahu viac ako 100 km (to 
len niekoľkokrát do roka), vyskúšal som si let v rogale.

Čo považujete za svoj najcennejší úspech v 
oblasti športu?
Účasť na Paralympiáde 2008, výhru na medzinárodnom 
turnaji v Norimbergu 2009 v hlavnej kategórií; výhru v 
česko–slovenskej tour – v sérii turnajov (7 – 8) len pre 
slovenských a českých hráčov v roku 2010.

Aké máte skúsenosti so spoločnosťou Otto Bock 
Slovakia s.r.o.?
Zatiaľ kladné. Vlasním vozík Ottobock Avantgarde a ten 
ma spoľahlivo sprevádza životom. Otto Bock Slovakia 
má profesionálny prístup a pracujú tam odborníci.

Čo máte v pláne do budúcnosti? Čo by ste ešte 
chceli zvládnuť?
Pravidelne chodievať na závodný okruh s nato výko-
novo stavaným autom a tam skúsiť, čo je to vrcholové 
šoférovanie, zoskok padákom z lietadla, sledovanie 
finále Wimbledonu, pozvať na večeru Dominika 
Hrbatého a Sabin Lisickú v reštaurácií pri Hocken-
heime, vytvoriť občianske združenie na pomoc sociálne 
vylúčeného obyvateľstva; pomoc prostitútkam – ich 
deťom, deťom bez rodičov, drogovo závislým ľuďom 
prostredníctvom peňazí z usporiadania spoločenských 
podujatí zameraných aj na prezentáciu života a 
možností nielen telesne postihnutých; mať poslušné 
auto Audi RS6 avant; niekedy úplne naplniť svoju túžbu 
po úspechoch a aj ju zapchať; na vozíku či handbiku 
vyjsť na európske vrcholy, prípadne známe alpské 
asfaltové priesmyky; upozorniť ľudí na ich hlúpe 
zmanipulované stádovité správanie, poukázať na 
škodlivosť sledovania TV, minimálne rádia a tiež 
zbytočnosť bezcenných plátkov novín a časopisov 
– poukázať na dokonalú manipuláciu, najmä nevzde-
laných ľudí a novodobé otroctvo a sledovanie ľudí; 
vyskúšať si prejav pred tisíckami ľudí – až potom, keď 
budem mať prejav hodný toľkých poslucháčov; prepojiť 
život ľudí v politike a riadiacich orgánoch s „bežnými“ 
ľuďmi; pozvať Boha na kávu a toasty, raz za rok sa 
stretnúť a 3 dni debatovať s vedúcimi predstaviteľmi 
dominantných filozoficko-náboženských hnutí na svete, 
mať mentora v dalajlámovi; ZVLÁDNUŤ BACKFLIP NA 
VOZÍKU; zrušiť Mečiarove amnestie a sledovať postupné 
odsúdenie papalášov z tohto obdobia.

Mnohí vozičkári alebo ľudia s hendikepom majú 
problém vyrovnať sa so svojím stavom, podliehajú 
beznádeji a napredujú veľmi pomaly. Čo by ste im 
odkázali?
Zhlboka a pomaly dýchať – pomáha to; riešiť iba veci, 
ktoré ovplyvniť môžu a ÚPLNE ignorovať veci a 
udalosti, ktoré ovplyvniť nemôžu, viac čítať knihy, 
i keď to práve neláka a pracovať na svojej hlave, keď už 
sú funkcie organizmu akýmkoľvek spôsobom porušené. 
Prospeje to hlave aj duši.

Za�rozhovor�ďakuje
Martin�Hrubý�Otto�Bock�Slovakia�s.r.o.

„Aktívne sa venujem handbiku, 
sledge hokeju, tenisu, plávaniu 

– otužovaniu, joggingu, testovaniu 
duševnej odolnosti.“
Marek�Gergely
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Paragolfer je vozík s jedinečnou špeciálnou 
konštrukciou na akýkoľvek terén, ktorá človeku umožní 
vertikalizáciu a vykonávanie najrôznejších aktivít v 
stoji.

Táto funkcia vozičkárovi poskytuje mnoho výhod, po 
terapeutickej aj psychologickej stránke – možnosť 
komunikácie v rovnakej výške očí s partnerom. 
Vertikalizačné zariadenie, prihlásený patent, umožňuje 
veľmi rýchle a ľahké individuálne prispôsobenie hĺbky 
sedu a dĺžky predkolenia, bez ktorého by flexibilné 
použitie nebolo možné.
 
Uvoľnenie ramien, ku ktorému dochádza pri vzpriame-
nom držaní tela, je pri golfe veľkým plusom vozíka. 

Paragolfer však aj pri mnohých iných aktivitách 
umožňuje novú voľnosť pohybu. Paragolfer je ďalším 
produktom firmy Otto Bock, ktorý vzišiel zo snívania a 
stal sa realitou.

Na vozíku Paragolfer je obsiahnutých veľa prvkov 
know-how, ktoré boli vyvinuté na základe praxe. 
Spoločnosť Otto Bock vyvinula koncepciu Paragolfer 
Anthonyho Netta a Christiana Nachtweye až do sériovej 
vyzretosti. Nachtwey je vedúcim hráčom Klubu 
hendikepovaných Nemecka a Netto je spolkovým 
trenérom nemeckého národného mužstva hendikepo-
vaných hráčov golfu.

Paragolfer - vertikalizujeParagolfer - vertikalizuje
Čo�bolo�predtým�myslené�ako�pomôcka�na�voľný�čas�postihnutých�hráčov�golfu,�teraz�
predstavuje�nielen�na�golfovom�ihrisku,�ale�v�každej�situácii�enormné�zvýšenie�kvality�života.

Prvý sledge hokejový tím v SR
Otto Bock Slovakia s.r.o. je hrdým nositeľom myšlienky 
podpory paraolympijských športov, podľa vzoru 
materskej spoločnosti Otto Bock HealthCare GmbH ako 
hlavného sponzora technického zabezpečenia a servisu 
pre paralympionikov. Materiálna a technická podpora 
prvého sledge hokejového tímu na Slovensku sa stala  
jednou z priorít Otto Bock Slovakia v oblasti podpory 
športu telesne postihnutých športovcov na Slovensku. 

Ice sledge hockey - po slovensky hokej na sánkach je 
obdobou ľadového hokeja pre telesne postihnutých. Hrá 
sa na ľadovej ploche podľa pravidiel takmer rovnakých, 
ako má ľadový hokej. Hráči sedia na špeciálnych 'saniach', 
na ktorých sú upevnené dva korčuliarske nože. Hrajú a 
pohybujú sa pomocou krátkych hokejok s hrotmi na konci. 

Sledge hokej je veľmi dynamický, tvrdý a príťažlivý šport, 
ktorý má aj divácky potenciál. Na Paralympiáde vo 
Vancouveri diváci viackrát vypredali halu.  V Turíne 2006 
pre veľký divácky záujem organizátori na námestí 
nainštalovali veľkoplošnú obrazovku.

Dar šiestich kusov saní pre našich hráčov je len jednou 
z foriem podpory tohto zaujímavého paralympijského 
športu. Otto Bock Slovakia zabezpečuje pravidelnú 
technickú podporu slovenského sledge hokejového tímu.

Zapoj sa do prípravy slovenského tímu a prihlás sa na 
sústredenia, ktoré bývajú zhruba raz za mesiac cez 
víkend! Napíš e-mail na pstit@sledgehokej.sk alebo 
zavolaj na tč: 0948-017474.

Ver si! Ten pocit, keď ti spoluhráč vráti prihrávku a ty 
zasunieš puk do brány, ti všetko vynahradí.

Môžeš si prísť zatrénovať do Dolného Kubína niekedy v 
pracovný deň doobeda. Alebo do Zlína vo štvrtok o 18:00.

Sledge hokej hrajú prevažne hráči s amputáciou jednej 
alebo oboch dolných končatín. Uplatnia sa však aj inak 
znevýhodnení - pri postihnutí zasahujúcom brušné 
svaly alebo chrbát sa musia snažiť o to viac.

Ak poznáš niekoho, kto sedí doma pred televízorom 
alebo internetom (ako, bohužiaľ, mnoho postihnutých 
na Slovensku), nepodporuj ho v tom! Pokrč mu anténu, 
prestrihni kábel a povedz mu o sledge hokeji! Možno 
ešte nájde v sebe silu.

Partnerstvo

Viac informácií o slovenskom sledge hokeji:
• www.sledgehokej.sk
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Firma Velcon spol. s r.o. v minulom roku oslávila 
10. výročie svojej existencie a pôsobenia na 
slovenskom trhu v oblasti bezbariérovosti. Skúste 
nám opísať vývoj tejto spoločnosti. Aký bol jej 
začiatok a následne rozvoj?
Je ťažké zhrnúť to do pár riadkov, pretože je to dlhé 
obdobie, veľa udalostí, veľa skúseností. Začínali sme 
dvaja - ja a Ing. Dušan Vaník. Mali sme veľkú vôľu niečo 
dokázať a vytvoriť, ale najmä robiť veci najlepšie ako sa 
dá. Našou motiváciou bolo, byť od začiatku jednotkou  
v kvalite, službách, servise, ale i v prístupe ku klientovi 
tak, aby mal od prvého kontaktu mal pocit, že sa 
rozhodol pre správnu firmu. Veľmi sme sa snažili vždy 
splniť každému všetko, na čo si len pomyslel. Dnes 
viem, že bolo a je veľmi dôležité, aký štýl komunikácie 
firma zvolí. Samozrejme, musí to byť následne 
podložené skutkami, čo je o tvrdej každodennej práci. 
Dnes, keď u nás pracuje 25 ľudí a pozriete sa späť na 
začiatky, je to krásny pocit a cítime zadosťučinenie za  
tú snahu a námahu, ktorú sme do toho vložili.

10 rokov je dlhá doba. Ako za ten čas vnímate 
rozvoj bezbariérovosti na Slovensku?
Za tých 10 rokov, čo pracujem v tejto oblasti, musím 
konštatovať, že k veľkému posunu nedošlo. Určite je to 
aj vecou financií, ale najmä vecou sociálnej úrovne celej 
spoločnosti. Bezbariérovosť, to nie sú len plošiny a 
výťahy, je to aj sprístupnenie miest, kde sa pohybujeme 
my, všetci, a teda aj tí, ktorí sú nejakým spôsobom 
hendikepovaní. To sú, napr. prechody pre chodcov, pre 
nevidiacich, bezbariérové toalety na verejných miestach 
a v inštitúciách alebo hromadná doprava. Myslím si, že 
vtedy budeme na úrovni západných krajín, keď tieto 
veci budeme robiť automaticky a budeme mať takto  
aj prispôsobenú legislatívu.

Momentálne má spoločnosť už viac ako 1000 
odovzdaných a namontovaných zariadení. 
Spomínate si na prvú montáž? Kedy ste zažili 
najlepší pocit z dobre vykonanej práce?
Áno, pamätám si na môj prvý odovzdaný schodolez aj 
prvú montáž plošiny. Sú to pekné spomienky aj napriek 
tomu, že som na začiatku robil v jednej osobe obchod-
ného zástupcu, pomocného montéra aj fakturanta a 
vlastne všetko, čo bolo potrebné. Bežne som najazdil 
autom 100.000 km za rok. Bol som v tých časoch na 
každej montáži a všetkých klientov som poznal osobne. 
Mnohí z nich sú mojimi priateľmi dodnes. Najlepší pocit 
z dobre vykonanej prace mám vždy, keď nám klient 
zavolá, alebo napíše list, v ktorom nám veľmi ďakuje,  
že sme mu zmenili život.

Firma Velcon spol. s r.o. je lídrom na trhu. To 
predstavuje veľkú zodpovednosť a istú mieru 
neustáleho napredovania, určovania smeru. Aká 
je teda Vaša vízia do ďalších rokov a predstava o 
poslaní spoločnosti?
Áno, je to presne tak. Velcon je dnes v pozícii lídra v 
oblasti zdvíhacích zariadení. V súčasnosti sa snažíme o 
to, aby sme boli schopní každému nášmu klientovi 
zabezpečiť kvalitný, ale najmä promptný servis jeho 
zariadenia, a to vo všetkých regiónoch Slovenska. 
Nestačí totiž len predávať, montovať, ale treba aj myslieť 
na to, že o tieto zariadenia sa treba aj pravidelne starať 
a opravovať ich, ak je to potrebné. Do budúcna by sme 
chceli, aby Velcon zostal zárukou kvality v oblasti 
bezbariérových prístupov a stropných zdvíhacích 
systémov. Chceme zdokonaľovať a prispôsobovať našu 
ponuku produktov podľa čoraz novších a modernejších 
požiadaviek našich klientov. Samozrejme, radi by sme 
zostali jednotkou na trhu aj naďalej. Okrem toho sme 
tento rok spustili aktívnu spoluprácu s firmou Ottobock 
a rozšírili sme tak našu činnosť aj o predaj invalidných 
vozíkov práve tejto značky, o ktorej sme presvedčení, že 
razí podobnú cestu kvality, servisu a komunikácie s 
klientom, ako Velcon. 
 
Mgr.�Michal�Mikula�-�Konateľ�Velcon�spol�s.r.o.

Velcon je zárukou kvality v oblasti 
bezbariérových prístupov a stropných 
zdvíhacích systémov

Povolanie sa stalo jeho poslaním
Lekársky�riaditeľ�NRC�Kováčová�prim.�MUDr.�Jozef�Hudec,�PhD.

Mgr.�Michal�Mikula�je�konateľom�spoločnosti�Velcon�s.r.o.
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Pán riaditeľ, ako dlho už pôsobíte v 
Národnom rehabilitačnom centre 
(NRC) v Kováčovej?
V Národnom rehabilitačnom centre 
pracujem od jeho začiatku. V podstate od 
roku 1978. Je to 25 rokov a už približne 20 
rokov z toho som na poste primára.

Ako vnímate súčasnú úroveň a vývoj 
NRC v priebehu toľkých rokov?
V súčasnej dobe je vývoj mierne odchýlený 
od jeho pôvodného smerovania, a to v 
zložení pacientov. V indikačnom spektre 
sme sa stali aj riešiteľmi pacientov po 
cievnych mozgových príhodách a tých je 
veľmi veľa. V dôsledku toho nám pribudlo aj 
množstvo pacientov, ktorí nemajú trauma-
tickú etiológiu svojho poškodenia, ale 
cievnu. Poisťovne naše zariadenie teraz 
zahrnuli týmito pacientmi. Pôvodné 
pôsobenie v oblasti traumatológie a 
pooperačných/poúrazových stavov a po 
amputáciách, to je stále to isté. Znížili sa 
nám však kapacity ktoré máme voľné, 
vzhľadom na nárast pacientov po cievnych 
mozgových príhodách. Predtým 20 lôžok 
teraz až 70 lôžok zaberajú pacienti po 
cievnych mozgových príhodách, čo je veľmi 
veľa. Stalo sa tak v dôsledku likvidácie 

pracovísk, ktoré sa venovali tomuto typu 
diagnózy, napr. Čilistov, kde bolo 800 lôžok 
ktoré v podstate neboli nahradené. Ostatnú 
rehabilitačnú činnosť nahrádza kúpeľňa 
starostlivosť, avšak treba povedať, že tam 
môžu rehabilitovať len pacienti samostatne 
mobilní a sebestační.

V čom vidíte jedinečnosť NRC?
Jedinečnosť NRC vidím v tom, že tu pacient 
kedysi mohol pobudnúť až do 6 mesiacov, 
aj tie najťažšie prípady. V súčasnosti môžu 
pacienti prísť maximálne na trojmesačný 
pobyt, keďže poisťovne nechcú viac zaplatiť 
a tým sa obmedzuje aj ich možnosť 
resocializácie. Liečba prácou, ako príprava 
na nové povolanie, dnes už nie je možná, 
dĺžka pobytu ju už neumožňuje. 
Výnimočnosť nášho rehabilitačného centra 
spočíva v tom, že pacienti majú mimoriadne 
veľa procedúr. Na porovnanie s bežnými 
kúpeľmi, kde sú denne priemerne 3 
procedúry, tu majú pacienti denne prie-
merne 8 až 10 procedúr počas celého 
pobytu. Je to veľmi náročné pre pacientov, 
musia to zvládnuť a nadobudnúť nejakú 
kondíciu, ale rovnako náročné je to aj pre 
zamestnancov. Výsledok takejto terapie je 
však maximálny a práve z tohto dôvodu sa k 
nám pacienti radi vracajú.

Už dlhé roky sa v NRC pravidelne 
organizuje športový deň. Ako túto 
udalosť hodnotíte Vy, z pohľadu 
lekára?
Športový deň bude aj tento rok a to 12. až 
13. júna 2013. Má dlhoročnú tradíciu od 
začiatku existencie nášho ústavu. Vracajú 
sa aj pacienti, ktorí u nás vyrástli a urobili v 
živote aj v športe veľké pokroky. Niektorí sa 
stali aj paralympijskými športovcami. 
Vracajú sa sem a motivujú súčasných 
pacientov.

V čom v súčasnosti vidíte problémy 
slovenského zdravotníctva v oblasti 
rehabilitácie?
Problémy sú najmä finančné. Pacient príde 
k nám do centra z intenzívneho oddelenia a 
poisťovne to berú tak, ako keby NRC bol 
kúpeľný dom, kde je už pacient samostatný. 
U nás sa však v podstate pokračuje v 
intenzívnej liečbe, mnohokrát aj v liečbe 
imobilných pacientov s ťažkými infektami. 
Operačná činnosť sa teraz nevykonáva, 
keďže financie túto činnosť obmedzili. 
Súčasťou nášho zariadenia bol aj plastický 
chirurg, anesteziológ, anesteziologická 
sestra, občas sa robili aj operácie dekubitov. 
V súčasnej dobe to už nie je možné, čo mi je 
veľmi ľúto.

Mnohí Vás poznajú ako špičkového 
lekára a odborníka. Čomu sa venujete 
mimo práce v NRC?
Mojím hobby bol najmä šport, plávanie, 
bicyklovanie, volejbal, ktorý už nemôžem 
hrávať v dôsledku ochorenia chrbtice. 
Posledných približne 10 rokov však rád 
relaxujem v lese a som aj vášnivý poľovník.

Ako vnímate spoluprácu našej 
spoločnosti Ottobock s NRC 
Kováčová?
Vývoj spoločnosti Ottobock sledujem už 
desiatky rokov. V súvislosti s mojou 
odbornou praxou sledujem najmä výskum a 
vývoj nových technológií v oblasti protetiky 
a ortotiky. V dohľadnej budúcnosti plánu-
jeme spoločné odborné semináre ktoré našu 
spoluprácu ešte prehĺbia. Samozrejme, to 
záleží aj od nášho plánovania a časovej 
dostupnosti. Myslím si, že v NRC Kováčová 
na to priestor je.

Za�rozhovor�ďakuje
Slávka�Reháková�Otto�Bock�Slovakia�s.r.o.

www.nrckovacova.skwww.nrckovacova.sk
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Lenka už sedí vo svojom KITe
V prvom rade by som sa vám chcela predstaviť. Som 
mamou 18-ročného dievčatka, ktoré sa narodilo 
predčasne z rizikového tehotenstva v 29. týždni 
tehotenstva s pôrodnou hmotnosťou 1380 g a dĺžkou  
41 cm. Pôrod bol spontánny, ale mesiace pred pôrodom 
boli hrozné. V druhom mesiaci som začala krvácať, 
preto som celé tehotenstvo musela preležať. Šiesty 
mesiac bol kritický. Začala mi odtekať plodová voda, 
ktorá sa postupne aj dopĺňala. Tak som si na vlastnej 
koži vyskúšala, aké je to - nosiť plienkové nohavičky. 
Lenka sa narodila ako krásne maličké dieťatko, ktoré 
museli previesť z Kubínskej nemocnice do Martina. Bola 
2 mesiace v inkubátore. Po uplynutí dvoch mesiacov mi 
zavolali, že si môžem prísť po ňu a naučiť sa Vojtovu 
metódu. Bol to pre mňa šok, nemala som ani potuchy, 
čo to je a čo to obnáša. Pomaličky ma pripravovali na jej 
celoživotnú diagnózu – kvadruparetická detská 
mozgová obrna, inkontinencia III. stupňa, ťažká 
kyfoskolióza. 

Doma sme pravidelne cvičili 3-krát denne 
Vojtovou metódou a pravidelne každý štvrťrok sme 
chodili na cvičenie do Martina. Ako čas plynul som si 
viac a viac uvedomovala, že Lenka je veľmi postihnutá 
po psychickej aj fyzickej stránke. Napredovala veľmi 
pomaličky. 

Postupom času sme si dali predpísať a vybavili sme si 
novú buginu, kočík, polohovaciu posteľ, stoličku na 
doma. Keď však Lenka vyrástla z tejto stoličky, začala 
som hľadať vhodnú stoličku na doma. Potrebovala by 
takú aj do školy. Našla som ich niekoľko, ale ani jednu 
neprepláca poisťovňa ani úrad sociálnych vecí. Preto mi 
neostalo nič iné, ako začať oslovovať nadácie. Bola to 
dlhá a tŕnistá cesta. Hodiny hľadania, písania a 
posielania žiadostí a dokumentov, ktoré odo mňa 
žiadali. Ale stálo to za to! Po vyše roku som zohnala 
sumu 6 074 € na polohovacie zariadenie Kit od firmy 
Ottobock, ktoré sa mi pre moju dcéru zdalo najvhod-
nejšie. Lebo časom, ako rástla, začala sa u nej 
prejavovať kyfoskolióza. Preto potrebuje zariadenie, 
ktoré sa prispôsobí jej vykrivenému telíčku, a nie aby sa 
ona prispôsobovala stoličke, ako je to pri iných 
pomôckach. 

Časom som prišla na to, že som sa nemýlila. 
Lenka hneď, ako ju prvýkrát pán Kukula posadil a 
upravil podľa jej tela do Kitka, tak sa jej v nej zapáčilo, 
že v ten deň ani nechcela ísť spinkať... Ani po týždni ju 
to neprešlo. Stále chcela sedieť v Kitkovi, ako sme si 
doma toto polohovacie zariadenie nazvali.
Viem, že takéto niečo by potrebovalo každé dieťa s 
diagnózou, akú má Lenka. Je to síce dlhý proces písania 
a písania a prosenia o každé euríčko, ale výsledok stojí 
za to - „spokojné a šťastné dieťa“!

Iveta�Lauková

Vertikalizačné
zariadenia
a ine pomôcky 
pre zdravotne
znevýhodnené
deti

Na�obrázku:�
Vertikalizačné�zariadenie�
Squiggles�Stander

Detský program
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Helenka je krásna štvorročná princezná
Vie sa radovať aj z maličkostí, je veselá a 
plná života. Kto počuje Helenkin chytľavý 
smiech, musí sa zastaviť a smiať sa s ňou. 

O tom, že Helenka bude mať hydrocefalus, 
sme sa dozvedeli ešte pred jej narodením. 
Na USG v 12. týždni bolo všetko v poriadku. 
Helenka natiahla svoje nôžky a my sme 
mohli obdivovať, aké sú krásne a dlhé. V 20. 
týždni už nebolo v poriadku nič. Slová 
lekára, odborníka vo fachu, pána docenta, 
boli jednoznačné: „Toto nemá šancu prežiť! 
Ak prežije do pôrodu, bude žiť pár týždňov, 
možno mesiacov. Ak pôrod prežije, nebude 
vidieť, počuť, bude len ležať. Sú situácie, 
kedy to vyzerá na „fifty-fifty“, ale vo Vašom 
prípade to je jednoznačné.“ Lekári, ktorých 
sme stretávali, výčitkou a krútením hlavy 
jasne vyjadrovali nesúhlas s našim 
postojom, že sme sa rozhodli nechať si 
„takéto dieťa“. „Viete pani, pri pôrode pôjde 
v prvom rade o Vás...“ počula som neraz. No 
tón, akým mi to bolo povedané, prezrádzal 
skôr ľahostajnosť (ak nie dokonca 
nevraživosť) k nášmu bábätku, než 
starostlivosť o mňa ako o matku...
Neskôr, ale ešte pred pôrodom, sme stretli 
jednu úžasnú lekárku, MUDr. Rošákovú, 
ktorá  ako prvá spomedzi odborníkov v 
bielych plášťoch povedala magickú vetu 
„Skúsime zachrániť vaše dieťatko...“ - a 
pred nami sa otvoril vesmír...

...a tak s východom slnka prišla na svet o 8 
týždňov skôr malilinká (43/1620) 
princezná, ktorá dostala meno Helena 
Miriam. Zaplakala, sama sa nadýchla a 
apgar skóre mala ako „normálne dieťa“. Vo 
veku 5 hodín jej voperovali port, ktorým 
odoberali nadbytočný mozgovo-miešny 
mok, kým pribrala a mohli jej ako 
dvaapolmesačnej voperovať shunt.

Prvý mesiac sme s Helenkou strávili na 
detskej JIS-ke (kde bolo tiež zopár 
mamičiek, ktoré si neodpustili odsudzujúce 
poznámky na moju adresu za to, že som 
„takéto dieťa“ priviedla na svet). S veľmi 
malinkou dušičkou som chodievala každé 
ráno k inkubátoru. V hlave mi rezonovali 
slová lekára - onoho pána docenta. Kruto 
povedané, každé ráno som čakala, že 
inkubátor nájdem prázdny...

Prvý rok bol psychicky i fyzicky veľmi 
náročný. Oddelenie očné, oddelenie ušné, 
len u neurológa sme boli asi 7-krát! 
Rehabilitácia 2 - 3-krát týždenne a pravi-
delné cvičenie 4-krát denne doma.

Na prognózu „určite nebude počuť, nemá 
dráhy medzi centrom a perifériou, nie, 
nezmení sa to,“ nám ďalšia úžasná lekárka 
– neurologička MUDr. Zavadilíková, 
povedala: „To sa ešte môže zmeniť.“ A keď 
sa to, chvála Bohu, zmenilo (Helenka má 
vynikajúci hudobný sluch so skvelým 
zmyslom pre rytmus) my sme sa prestali 
pýtať, „čo bude“, aby nás predpokladané 
negatívne prognózy zbytočne nedesili a 
nezväzovali, neoberali o nádej. Veď Helenka 
vo svojom doterajšom krátkom živote neraz 
dokázala, že prognózy, predpovede a 
očakávania lekárov, nie sú čímsi 
nemenným, neomylným, čo nastane so 
železnou istotou... Skrátka, že lekári z 
podstaty veci (t. j. že sú tiež ľudia) nemôžu 
mať nikdy všetko pod kontrolou. 

A tak sme sa začali tešiť z každého pokroku 
našej dcéry. Vlastne vďaka Helenke sme sa 
naučili užívať si život. Helu nás učí vnímať 
svet z úplne inej perspektívy. Naučila nás 
nevzdávať sa a bojovať. Veriť jej a 
povzbudzovať ju na ceste vpred. Lebo ak my 
jej nebudeme veriť, nebude si veriť ani ona. 
Vďaka Helenke sa učíme trpezlivosti. Hľadať 
cestu tam, kde vám všetci vravia, že nijaké 
cesta nevedie. Byť poctiví a neobchádzať 
systém, ale dôsledne v ňom pátrať po 
možnosti, ktorá by sa prispôsobila nášmu 
dieťaťu.

Verte, až vďaka nej som zistila, aký je náš 
svet plný bariér a nielen tých fyzických. Ako 
ťažko prijímame my, ľudia, niečo, čo sa 
vymyká „bežnému“, na čo sme zvyknutí. 
Vďaka Helenke sme však spoznali aj 
množstvo milých ľudí ochotných pomôcť. A 
aby som nezabudla na našu ďalšiu veľmi 
dôležitú osobu, tou je Helenkin braček, 
Mikuláško. Mikuško je od Helenky mladší o 
15 mesiacov a my si dnes nevieme 
predstaviť, čo by sme bez neho robili. Je to 
Helenkin najlepší kamarát, pomocník, 
rehabilitačný lekár i špeciálny pedagóg. Od 

svojho narodenia vytrháva Helenku z jej 
sveta a núti ju byť „s nami“. So svojím 
detským vnímaním vie odhadnúť, čo si 
môže dovoliť, a tak mne samej pomáha 
posúvať „latku“ vyššie. Súčasne núti svoju 
sestričku bojovať o hračky, nenechať sa len 
tak „obrať“. Obe deti sú neskutočne 
prepojené. Helu vie odmalička rozoznať, 
ktorý Mikuláškov plač je hraný (sama sa 
smeje v snahe rozosmiať ho) a ktorý je 
vážny (plače s ním). A tak sa pôvodné 
šialenstvo (nemáš dosť roboty s Helenkou?) 
zmenilo na radosť. 

Máme tri pomôcky, ktoré Helenke pomáhajú 
pri pohybe a zdravom držaní tela a nám, 
rodičom, uľahčujú námahu. 
Nevyhnutnosťou bola autosedačka, aby 
Helenka sedela rovno a neviseli jej nôžky. 
Sedačky pre zdravé deti neboli vyhovujúce, 
v nich dcérka sedela „ako klátik“ – pri 
každej zákrute zvalená na jednu stranu. 
Dnes Helenka už v podobných situáciách 
(napr. pri hipoterapii, keď sa jej nechce 
riadne sedieť na koni) si sama pre seba 
opakuje: „Nie si klátik, nie si klátik“. A aby 
bolo sedenie využité naplno, táto sedačka z 
auta sa dá sňať z pripevnenej kostry a 
upevniť na interiérový podvozok. Takto 
Helenka môže zdravo sedieť aj doma. Vďaka 
veľkej pomoci starých rodičov, Dobrého 
Anjela a našich amerických priateľov sme 
Helenke zaobstarali chodítko KidWalk a 
bola to láska na prvý pohľad (či pochod?). 
Voľný pohyb v priestore jej otvoril 
nekonečné možnosti. Zrazu pochopila, čo 
znamená „poď“, „nechoď“, „choď tam“. 
Schopnosť hovoriť, pýtať si veci, žiadať o 
pomoc, spájať slová do viet a mnoho iného, 
a to „len“ vďaka jednému chodítku. 
Nakoľko Helenka stále nechodí, na jeseň 
sme sa rozhodli zaobstarať jej vozík Bravo 
Racer. Získal si nás najmä ľahkou 
ovládateľnosťou. Helu naň sadla a hneď 
mala „vodičák“. Dať dieťa na vozík znamená 
upozorniť na jeho zdravotný problém, dať 

navonok vašu bolesť. Znamená to však aj 
dať dieťaťu možnosť dostať sa tam, kam 
samo chce, dať mu krídla. S chodítkom sa 
nedostaneme do výťahu, s vozíkom áno, a 
tak môže Helu plachtiť samostatne aj 
vonku. „A čo ak ju prejde chuť cvičiť a zníži 
sa šanca chodiť?“ Aj to boli otázky, ktoré 
nám vírili v hlave. Verte, či nie, aj keď sa 
Helenka do vozíka zamilovala na prvý 
pohľad, po asi dvoch mesiacoch začala liezť 
a stavať sa všade, kde sa vie chytiť. Nie 
nadarmo sa vývin volá „psycho-motorický“! 

Na Slovensku pôsobí občianske združenie 
„Slovenská spoločnosť pre spinu bifidu a/
alebo hydrocefalus“, ktoré združuje rodičov 
s deťmi i dospelých, ktorých sa týka daná 
diagnóza (http://sbah.sk/). Od roku 2011 
sme jej členmi aj my. Dlhšie som váhala, 
kým som sa odhodlala stať sa členkou OZ. 
Stretnúť sa s dieťaťom „ako Helenka“ som 
sa obávala rovnako, ako prognóz lekárov. 
Chcela som sa cítiť ako matka, nie ako 
„matka dieťaťa s diagnózou“. Po prekonaní 
prvých strachov som zistila, že je veľmi 
dôležité stretávať sa s deťmi, ako je to moje. 
S rodičmi, ktorí vedú podobné boje s 
veternými mlynmi, ako vediem ja. A tak, 
podporovaná manželom, príbuznými i 
priateľmi a povzbudená „staršími“ členmi 
zo západu Slovenska rozbiehame „východ-
niarsku divíziu“ klubu.

Máme za sebou už tri stretnutia. Rozbieha 
sa to veľmi pomaly, nenúkame peniaze, ale 
ponúkame možnosť na chvíľu sa zastaviť a 
poradiť si navzájom, či už pri hľadaní 
odborníkov, alebo v boji s úradmi a 
poisťovňami (a verte, že je tam čo radiť!). 
Toto vymieňanie si skúseností má jeden - 
jediný cieľ, ktorý by mal byť vlastný 
každému z rodičov: „Čo najviac zvýšiť 
kvalitu života našim zlatíčkam“.

Nikoleta�Pešeková
Fotky:�Súkromný�fotoarchív�Helenkinej�rodiny

Detský program Detský program
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Na�obrázku:�Detský�mechanický�vozík�Bravo�Racer
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Martinka chce niekam patriť, 
mať kontakt so sebou aj okolím
OZ ATHÉNA je dobrovoľné združenie občanov, rodičov 
detí so zdravotným postihnutím a ľudí, ktorí im 
pomáhajú. Naším cieľom je, aby deti so zdravotným 
postihnutím mali prístup a možnosť zúčastňovať sa na 
všetkých aspektoch života, aby mohli žiť so svojimi 
rodičmi, zotrvali v domácom prostredí, a pritom 
„niekam patrili“. Vylúčením zo spoločnosti sú najviac 
ohrození ľudia s viacnásobným a kombinovaným 
postihnutím, ktorí často prežijú celý život s malou 
podporou doma, alebo sú odkázaní na rezidenčné 
služby. K deťom s viacnásobným kombinovaným 
postihnutím patrí aj Maťa, ktorá sa stala našou 
klientkou hneď na začiatku, ako sme začali s poskyto-
vaním ambulantných sociálnych služieb v Dennom 
detskom stacionári DEDESO.

Maťa sa narodila v 30. týždni tehotenstva ako veľmi 
nezrelý novorodenec. Od začiatku ju sledoval neurológ, 
časom so záverom - detská mozgová obrna s kvadrupa-
reticko – dyskinetickou formou. Dnes má Maťa 13 rokov 
a je 24 hodín odkázaná na pomoc inej osoby, ktorá jej 
zabezpečuje starostlivosť vo všetkých oblastiach 
sebaobsluhy, mobility a komunikácie. Vzpriamovanie a 
psychomotorický vývoj je na úrovni II. trimenonu. 
Napriek tomu, že nerozpráva, ten, kto ju dobre pozná, 
vie využiť jej spôsob neverbálnej komunikácie. Vieme, 
čo jej je príjemné a čo nepríjemné, z čoho má radosť a čo 
sa jej nepáči. Maťa chce niekam patriť, mať kontakt 
sama so sebou, s okolím, zažívať situácie, ktoré sú 
bežné pre jej rovesníkov. Má veľmi rada spoločnosť inej 
osoby, prechádzky, dobré jedlo, čokoládu. Je to pokorná 
a vďačná slečna. Aby mohla zažívať bežný rytmus dňa, 
na sedenie využívala špeciálnu stoličku s opierkami. 
Vydržala však sedieť len krátky čas, poloha bola pre ňu 
nepohodlná, dochádzalo k deformáciám trupu a 
končatín. Pritom mala problémy s prehĺtaním a 
prijímaním potravy.

Klienti s podobným postihnutím sa často stávajú 
„ležiacimi“. S tým sme sa nechceli zmieriť a začali sme 
hľadať riešenia. Po tom, čo sme videli Polohovacie 
zariadenie Leckey MYGO Seat na internete, kontaktovali 
sme spoločnosť Otto Bock Slovakia, s.r.o., ktorá nám 
umožnila vyskúšať si MYGO priamo u nás, v zariadení. 
Uistili sme sa, že MYGO Seat Maťke umožní zúčastniť sa 
všetkých bežných aktivít. Maťa začala využívať MYGO 
Seat v októbri 2011. Keďže je veľmi vnímavá, spočiatku 
bola v novej polohe neistá a opatrná. Po niekoľkých 
dňoch sa jej však „otvoril“ svet. Znížil sa spazmus na 
dolných končatinách, horné končatiny dostali možnosť 
manipulácie, zlepšilo sa jej držanie hlavy. Prijímanie 
potravy sa jej stalo pôžitkom, sed je pre ňu pohodlný. 
Spozorovali sme zlepšenie vnímania svojho tela, 
vzpriamovanie, korekciu deformity hrudníka a skoliózy 
chrbtice a po niekoľkých mesiacoch bolo potrebné 
zmeniť nastavenie pelôt a opierok, ktoré bolo v súlade 

so zmenou držania tela a s jej potrebami. Dynamické 
nastavenie všetkých pelôt je jednou z dôležitých 
vlastností MYGO Seat. Nemenej dôležité je pre Maťu aj 
to, že tento polohovací systém sa dá využívať aj s 
exteriérovým podvozkom, a tak si Maťa užíva vychádzky 
v stabilnej a pohodlnej polohe.

Komplexná rehabilitácia detí s ťažkým zdravotným 
postihnutím, ktorá prepája prostriedky liečebnej, 
pedagogickej a sociálnej rehabilitácie umožňuje deťom 
s obmedzenými schopnosťami plnohodnotný život. Na 
získanie financií pre toto zariadenie bolo potrebné viac 
času aj viac zdrojov. „Každý však stojí pod nejakou 
horou, ale nie každému sa chce vyliezť až na vrchol...“

Mgr.�Katarína�Moncoľová
Denný�detský�stacionár�DEDESO
Hnúšťa

Príklad�predchádzajúceho�vybavenia�pomôckou.�

Martinka používa polohovacie zariadenie 
Leckey MYGO Seat - veľkosť 2
Cieľom vybavenia touto pomôckou bolo zabezpečenie 
pohodlnej polohy v sede, maximalizácia funkcie 
horných končatín a zlepšenie socializácie dieťaťa.

Predchádzajúce zabezpečenie pomôckou 
 Martinka počas denných aktivít sedela v stoličke na 
kŕmenie alebo v interiérovej stoličke bez podopretia 
dolných končatín. Panvu mala zafixovanú iba 
abdukčným klinom a bezpečnostným pásom. Reakciou 
bola zvýšená spasticita v bedrovom kĺbe. Chodidlá 
neboli v stabilnej polohe, čoho následkom bolo 
skrátenie Achilovej šľachy a reklinácia panvy. Horné 
končatiny mala zavesené v axilách na hrudných 
pelotách. Následkom bolo obmedzenie pohyblivosti a 
pretvávajúce flexné postavenie. Martinka mala v tejto 
polohe výrazné problémy s prijímaním potravy 
(Dysphagia).

Vybavenie pomôckou Leckey MYGO Seat
Martinke bolo pred 1,5 rokom dodané polohovacie 
zariadenie MYGO Seat, v ktorom sme sa sústredili 
najmä na prispôsobenie fixným deformitám, stabilizá-
ciu panvy, 3-bodový princíp stabilizácie skoliotického 
postavenia chrbtice, fixovanie ramien a na oporu hlavy. 

Výsledok používania po 1 roku
Martinka využíva pomôcku MYGO Seat približne   
4 hodiny denne. Boli u nej zaznamenané  
nasledujúce zmeny: 
     Zlepšenie vnímania - seba aj okolia
 Zúčastňuje sa aktivít bez obmedzenia (aj vonku)
 Zlepšenie prijímania potravy – plynulé, zapájanie  
     žuvacích svalov
 Otvorenie ramien - zníženie spasticity v lakťovom kĺbe
 Zníženie spasticity v bedrových kĺboch - dolné  
     končatiny uložené v rovnobežnej polohe - pevne   
     fixovaná panva bez reklinácie
 Uvoľnenie Achilovej šľachy - pevné polohovanie   
     chodidiel vo fixačných sandálkach 
  Výrazné zlepšenie symetrie trupu - 3-bodový princíp  
     stabilizácie pomocou systému prispôsobiteľných pelôt

Poďakovanie
Srdečne ďakujeme celému kolektívu detského stacionára 
DEDESO v Hnúšti za skvelú, obetavú a profesionálnu 
prácu. Špeciálne pani Mgr. Kataríne Moncoľovej za 
výbornú spoluprácu a ochotu pri našej komunikácii. 
Vaša práca je pre nás obrovskou inšpiráciou a hnacím 
motorom v našej profesii. Osobitné „ďakujem“ patrí 
Martinke a jej rodine za jej úsmev a radosť. 

Ukážka�zlepšenia�symetrie�po�1�roku�používania�
polohovacieho�zariadenia�MYGO�Seat

Detský program Detský program
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•   14. 06. 2012 Národné rehabilitačné centrum Kováčová - Športový deň�-�Tradícia�športového�dňa�sa�v�NRC�Kováčová�opakuje�už�od�jej�založenia.

•   06. - 08. 2012 Hľadáme talenty 2012 - Letný športový mládežnícky kemp

•   26. 04. 2013 kongres Asociácie pracovníkov technickej ortopédie (APTO) - Banská Bystrica

•   01. 06 2013 Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p. - Deň detí

•   27.-29. 09. 2012 Výstava Non Hendicep - výstavisko Incheba - Bratislava

• 14. 12. 2012 Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p. - Rehabilitácia v pediatriiFotoreportáž z udalostíFotoreportáž z udalostí
FotogalériaFotogaléria
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Ottobock investuje do technológie 
uhlíkových vlákien
Nemecká skupina Medtech akviruje 80 % 
s fínskym výrobcom superjácht firmy 
Baltic Yachts.

Firma Baltic Yachts bola založená v roku 1973 v meste 
Ostrobothnia na západnom pobreží Fínska. Lodenica sa 
sústreďuje na plachetnice zhotovené na mieru so 
špičkovou technikou. Spoločnosť Baltic má 175 
zamestnancov. V roku 2012 mala obrat približne 30 
miliónov Eur. Ottobock je rodinný podnik celkovo 
zameraný na zdravotnícku techniku s vyše 6000 
zamestnancami v 49 krajinách a s hlavným sídlom v 
Duderstadte, Dolnom Sasku. Líder na svetovom trhu v 
oblasti ortopedicko-protetickej techniky má už veľa 
rokov vo svojom rastúcom portfóliu výrobky z uhlíko-
vých vlákien.

Ottobock ako podnik technologicky zameraný na 
medicínsku techniku akviruje s firmou Baltic Yachts 
superjachtársku lodenicu so špičkovou technikou. 
Zjavne rozdielne svety sa spájajú vo svojej technike a 
ponúkajú možnosti využitia svojich know-how v oblasti 

medicínskej techniky, leteckej a kozmickej technológie, 
automobilovej techniky a využitia „zelenej energie“. 
Najvyššia kvalita a neustále inovácie tvoria podstatu 
oboch podnikov. Globálna rodina Ottobock prijíma len 
vysoko kvalifikovaný tím.

Spoločnosť Balitc Yachts riadia generálny riaditeľ 
kapitán Henry Hawkins a generálny riaditeľ Matti 
Laurila spolu so skúseným manažérskym tímom. 
Prezident spoločnosti Ottobock a generálny riaditeľ 
prof. Hans Georg Näder povedal: „My svoju víziu pre 
túto veľkolepú firmu dosiahneme: spokojnosť zákazníka 
a najvyššia kvalita baltických plachetníc značky Balitc 
Superyacht a s tým súvisiaci servis sú kľúčom k 
úspechu.“

Technológie Technológie
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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 
zodpovedá 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®.

KIDWALK -  Dynamická pomôcka na chôdzu
Kid�Walk�je�inovatívny�dynamický�mobilný�systém,�ktorý�podporuje�
prirodzenú�chôdzu�dieťaťa.�Na�rozdiel�od�klasického�chodítka,�pred-
né�kolesá�umožňujú�obrovskú�voľnosť�pohybu.�Zabezpečuje�maximál-
nu�oporu�a�stabilitu.�Je�výškovo�nastaviteľný,�veľmi�jednoducho�sa�dá�
prispôsobiť�telesnej�výške�dieťaťa.

Balónová výzdoba, farby, svetlá, doplnky a mnoho naleštených vystavených exponátov
Stánok�Otto�Bock�Slovakia�s.r.o.�na�výstave�NON-HANDICAP�v�brati-
slavskej�Inchebe�sa�vyznačoval�prezentáciou�nového�loga�spoločnosti,�
novými�firemnými�farbami,�stĺpmi�balónov.�Mnohí�naši�odborníci�boli��
pripravení�zodpovedať�všetky�vaše�otázky�a�odprezentovať�portfólio.

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)

2012 - NON-HANDICAP - Zlatá Incheba

2012 - NON-HANDICAP - Cena za najkreatívnejšiu expozíciu

Ocenenia

Kolennou ortézou Patella Pro vysiela spoločnosť 
Ottobock pri udeľovaní cien „red dot awards“ rovnaké 
impulzy, ako predchádzajúcimi dvoma pomôckami. Pri 
bolestiach v oblasti prednej časti kolenného kĺbu s ňou 
možno dosiahnuť pozoruhodné terapeutické výsledky. 
Dynamická recentralizačná technika istí kolenné 
jabĺčko vo všetkých relevantných uhloch ohybu, a tým 
pacientovi umožňuje bezbolestný pohyb.

Tieto premyslené inovácie a rozhodujúce trendy 
spoločnosti Ottobock oceňuje renomovaná značka 
prepožičaním ceny, ktorá je súčasťou tradičného 
ocenenia „red dot gala“. 

Približne 1.200 medzinárodných hostí z oblasti 
dizajnérstva, hospodárstva a politiky sa stretne v 
divadle Aalto, aby poctili nositeľov ceny aj doteraz 
najväčšiu porotu za takmer 60-ročnú históriu 
udeľovania ceny „red dot awards“. Tím okolo iniciátora 
a generálneho riaditeľa, profesora Dr. Petra Zeca, sa 
skladá z 37 medzinárodných expertov a všetci sú 
nezávislí, kvalifikovaní dizajnéri, vysokoškolskí 
profesori a novinári špecializovaní na túto oblasť. Počas 
niekoľkodňového procesu oceňovania vybrali víťazov v 
19 rôznych kategóriách počnúc medicínou, cez 
stavebné projekty až po dopravné prostriedky, elektro-
niku a nábytok. V nadväznosti na udeľovanie cien ich 
budeme môcť obdivovať na 4 týždne trvajúcej mimoria-
dnej výstave v múzeu „red dot design“.

Na tohtoročnom udeľovaní ceny „red dot award: dizajn 
výrobku 2013“ spoločnosť Ottobock presvedčila 
37-člennú odbornú porotu športovou protézou, 
protézovým chodidlom 1C63 Triton Low Profile a 
kolennou ortézou Patella Pro. Spomedzi celkovo 4.662 
žiadostí sa pomôcky z oblasti medicínskej techniky 
vyznačovali inovačným trendom a vysoko kvalitným 
dizajnom. Udeľovanie celosvetovo uznávanej pečate 
kvality sa bude konať 1. júla v divadle Aalto v Essene.

Funkčnosť, stupeň inovácie a symbolické a emocionál-
ne stvárnenie sú základom hodnotenia na udelenie 
celosvetovo uznávanej ceny „red dot award“. O tom, že 
rodinný podnik v Duderstadte koncepcii stvárnenia a 
týmto kritériám vyhovel v neobyčajnej miere, predložil 
v kategórii „Živá veda a medicína“ trojnásobný dôkaz. 

Nová športová protéza je sama osebe systémom zhody, 
ktorý je určený špeciálne pre potreby ambicióznych 
rekreačných športovcov. Pritom ide o kombináciu 
nového kolenného kĺbu 3S80 Sport, chodidlového 
adaptéra 4R204, chodidla s uhlíkovou pružinou 1E90 
Sprinter, ktoré sa osvedčilo na Paralympiáde, a 
špeciálnych podrážok, ktoré umožňujú beh na rôznych 
podlahách a zápolenie v rôznych druhoch športu.

Výrobok, ktorý v medicínskej technike udáva nový 
trend. Protézové chodidlo 1C63 Triton Low Profile na 
porotu zapôsobilo svojím anatomickým dizajnom. 
Pozostáva z troch častí uhlíkovej pružiny a umožňuje 
modelovanie prirodzenej chôdze. Interaktívny systém 
vďaka svojej inovovanej konštrukcii zaručuje harmo-
nický prechod medzi jednotlivými fázami chôdze a 
poradí si v akejkoľvek situácii. Toto chodidlo možno 
extrémne zaťažiť a pri každodennom používaní aj pri 
športových aktivitách ponúka istotu a oporu. 

Ocenená�koncepcia�stvárnenia�troch�výrobkov
Cena Red Dot Awards pre Ottobock

Ocenenia



Otto Bock Slovakia s.r.o.
Röntgenova�26,��851�01��Bratislava�5
T�+421�2�32�78�20�70�·�F�+421�2�32�78�20�89
info@ottobock.sk�·�www.ottobock.sk ©

�O
tto

bo
ck

�·�
O

K�
27

65
=S

K-
01

-2
01

3


