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1 Všeobecné informace a doporučení 
    

197P4/… PeroSupport.tec 
197R6/… PeroSupport.pro (se zesílenou objímkou bérce) 

 
Vážení Zákazníci, 
Váš lékař vám předepsal vysoce kvalitní zdravotnickou pomůcku PeroSupport.tec či 
PeroSupport.pro peroneální ortézu, která byla vyrobena v souladu s posledními znalostmi funkční 
anatomie a ortopedického vývoje. 
 
 

 Postupujte prosím podle doporučení tohoto návodu. Pomůže vám to k úspěšné 
 léčbě. Váš odborný ortoticko-protetický technik nebo ošetřující lékař vám rád 
 zodpoví všechny vaše otázky o používání PeroSupport.tec a PeroSupport.pro 
 peroneálních ortéz. 
 

 

2 Principy účinku 
Peroneální ortéza PeroSupport.tec 
PeroSupport.tec peroneální ortéza podporuje funkci zvedání nohy a omezuje plantární flexi. 
Poskytuje plynulou a dynamickou chůzi na rovném i nerovném terénu. Toho je dosaženo 
konstrukcí vyztužené pružiny na dorsální straně, která je v pevném spojení s pružnou planžetou 
chodidla. 
 

Peroneální ortéza PeroSupport.pro 
Kromě terapeutických účinků jako u ortézy PeroSupport.tec, PeroSupport.pro zabraňuje také 
supinačnímu postavení nohy stejně jako postranímu sklouznutí nohy (laterální podpora). 
 

2.1 Indikace 
 Peroneální paréza (padavá noha)  

 Slabá dorsální flexe nohy 

 Zánět hlezenního kloubu 

 Pooperační péče po ruptuře Achillovi šlachy 

 Malpozice hlezenního kloubu v souvislosti s oslabenou dorsální flexí 
 

2.2 Kontraindikace 
 Alergie na užité materiály 

 Nenoste přímo na podrážděnou či poraněnou pokožku 

 Tělesná hmotnost větší než 120 kg 

 Deformace nohy nebo hlezenního kloubu 

 Otoky a dilatace kůže 

 Smyslové poruchy, např. diabetická polyneuropatie 

 Syndrom diabetické nohy / vřed 

 Těžké poruchy krevního oběhu / lymfatické otoky 
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3 Technická data 
3.1 Velikostní tabulka 
 
Určení velikosti: Velikost boty pacienta 
 

PeroSupport.tec 
Velikost   Velikost boty  Strana  Barva   Obj. číslo 

S   36 – 39   levá   černá   197P4/L1 
M   39 – 42   levá   černá   197P4/L2 
L   42 – 45   levá   černá   197P4/L3 
XL   45 – 48   levá   černá   197P4/L4 

S   36 – 39   pravá   černá   197P4/R1 
M   39 – 42   pravá   černá   197P4/R2 
L   42 – 45   pravá   černá   197P4/R3 
XL   45 – 48   pravá   černá   197P4/R4 

 

Příslušenství k PeroSupport.tec 
Popis          Barva   Obj. číslo 

1 sada polstrovacích pelot pro pravou i levou stranu   černá   197P6 
(včetně 10-ti koleček suchého zipu)   
 
 

PeroSupport.pro 
Velikost   Velikost boty  Strana  Barva   Obj. číslo 

S   36 – 39   levá   černá   197R6/L1 
M   39 – 42   levá   černá   197R6/L2 
L   42 – 45   levá   černá   197R6/L3 
XL   45 – 48   levá   černá   197R6/L4 

S   36 – 39   pravá   černá   197R6/R1 
M   39 – 42   pravá   černá   197R6/R2 
L   42 – 45   pravá   černá   197R6/R3 
XL   45 – 48   pravá   černá   197R6/R4 

 

Příslušenství k PeroSupport.pro 
Popis       Velikost   Barva  Obj. číslo 

1 sada polstrovacích pelot    S + M    černá  197R7/1 
(včetně 12-ti koleček suchého zipu) 

1 sada polstrovacích pelot    L + XL    černá  197R7/2 
(včetně 12-ti koleček suchého zipu)    
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3.2 Materiál 
Epoxidovou pryskyřicí předem impregnovaná uhlíková vlákna (Prepreg materiál) 
Polstrování:    100%   PE  Polyester 
Suché zipy:   100%    PA  Polyamid 
 

 Upozornění 
Ortézy PeroSupport jsou vyrobeny z předem impregnovaného uhlíkového vlákna 
epoxidovou pryskyřicí (Prepreg materiál) a nedají se tepelně tvarovat. Jakékoli vrtání do 
planžety a připojené vyztužené pružiny je zakázáno. Vrtání přeruší orientaci vláken a 
stabilita ortézy by nemohla být garantována. 

 PeroSupport ortézy mohou být užívány pacienty s hmotností do 120 kg. Pacienti 
 s vyšší hmotností musí být vybaveni individuelně vyrobenou ortézou. 
 

 

4 Aplikace 
PeroSupport ortézy jsou k dispozici ve čtyřech různých výškách pro levou i pravou nohu. 
 

  

 

     Pro individuální úpravu velikosti lze planžetu chodila odbrousit. 
     Pro úpravu šířky planžety chodidla je zapotřebí brousit  
     stejnoměrně z obou stran. 
     Pro zabránění podráždění pokožky je nutné, aby odbroušené 
     hrany byly zaobleny a vyhlazeny. 
      

      

 

 

      Vyztužená pružina mezi planžetou chodidla a dorsální 
      objímkou bérce nesmí být příliš blízko mediální straně 
      hlezna. 

Zkrácením patní části planžety chodidla se připojení  
 vyztužené pružiny posune dorsálně, což zabraňuje  
přímému kontaktu s hlezenním kloubem. 

       
      Pro zvýšení komfortu nohy, lze vlepit ortopedickou vložku 
      na planžetu ortézy. 
 

  

 Upozornění 
 Pokud by byly peroneální ortézy PeroSupport.tec a PeroSupport.pro ve výjimečných 
 situacích přetíženy (např. při skákání z velké výšky) mohlo by dojít k jejich zlomení.  
 Při jízdě autem může ortéza zabránit náhlému brzdění v neočekávaných situacích. 
 

 Upozornění 
Hlezenní ortézy PeroSupport.tec a PeroSupport.pro nenoste přímo na nechráněnou 
pokožku. Punčochy nebo ponožky zvyšují komfort při nošení. 
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5 Údržba 
Sada polstrování se může prát v ruce ve vlažné vodě za pomocí antibakteriálních čisticích 
prostředků. Nechejte schnout pouze na vzduchu. Nedávejte schnout na topení nebo do sušičky. 
Hlezenní ortézy mohou být čištěny vhodným dezinfekčním prostředkem pro tento povrch 
(e. g. Bacillol® 25 od Bode, terralin® ochrana od Schülke). 
 

 
6 Použití 
Hlezenní ortézy Perosupport.tec a PeroSupport.pro vyžadují kvalifikované a individuální nastavení 
na pacienta dle dané indikace. Nastavení musí být provedeno kvalifikovanou osobou. 
 

6.1 Omezení použití 
Kvůli individuálnímu přizpůsobení uživateli a z hygienických důvodů upozorňujeme, že výrobek 
musí používat výhradně pacient, kterému je určen. Tento produkt nesmí být užíván další osobou. 
 

6.2 Doba používání 
Doba používání je určena ošetřujícím lékařem. 
 

 

7. Garance 
7.1 Délka Garance 
Délka garance výrobce je závislá na typu výrobku. 
V každém případě začíná okamžikem dodání zákazníkovi.  
Pro tyto produkty PeroSupport.tec 197P4 a Perosupport.pro 197R6 je garance 6 měsíců. 

 
7.2 Rozsah Garance 
Garantuje se, že výrobek nevykazuje materiálové a výrobní chyby. Tato garance výrobce platí pro 
běžné používání, pro které je výrobek určen. Předpokladem je, že nebyl bez povolení pozměněn, 
že byly dodrženy všechny návody, upozornění a doporučení a výrobek byl certifikovanými/ 
licencovanými odbornými ortopedickými techniky, nebo pod jejich vedením, aplikován na 
pacienta. 
Garance výrobce se nevztahuje na škody způsobené přehlédnutím, neodbornou, nedbalou 
aplikací nebo nedostatečnou odbornou způsobilostí, nesprávnou instalací poškozených dílů, 
použitím dílů neschválených firmou Streifeneder, změnami a opravami dílů neautorizovanou 
osobou, kterou byl materiál poškozen, nebo mají jiné negativní účinky na výrobek nebo jeho díly. 
Při uplatnění garance je na rozhodnutí firmy Streifeneder ortho.production GmbH, zda výrobek 
zdarma opraví, nahradí, případně nově zhotoví, nebo zda nahradí původnímu odběrateli náklady 
za systém nebo díly z něho. 
Zde popsaná garance nahrazuje veškeré další výslovně uvedené nebo nevyslovenou garanci 
(pokud to zákon připouští), nahrazuje obvyklé omezující obchodní záruky hodící se pro speciální 
účel.  
Všechny výše uvedené garance a záruky budou vyloučeny a firmou Streifeneder odmítnuty. V 
žádném případě neručí Streifeneder za speciální škody nebo nedbalost, též ne za škody 
následné, dokonce i v případě, že Streifeneder byl upozorněný na možnost potenciální ztráty 
nebo poškození.  
To samé platí i pro distributora produktu. 
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8 Prohlášení o shodě 
Firma Streifeneder ortho.production GmbH jako výrobce prohlašuje, že uvedené výrobky hlezenní 
ortézy PeroSupport.tec 197P4 a PeroSupport.pro 197R6  jsou konformní s hlavními požadavky a 
ustanoveními směrnice 93/42/EEC. 
 

 

9 Likvidace 
Výrobek musí být zlikvidován nebo recyklován podle daných regionálních nebo národních 
předpisů. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Výrobce :      Prodejce v ČR:  
Streifeneder       Ortho - Aktiv spol. s r. o. 

ortho.production GmbH      Husova 54 

Moosfeldstraße 10      538 54 Luže 

82275 Emmering/Germany     tel. +420 469 671 430 

Tel +49 8141 6106-0      mobil technik +420 604 669 098 

Fax +49 8141 6106-50      ortho-aktiv@quick.cz  

office@streifeneder.de      technik@protetika-ortho-aktiv.cz  

www.streifeneder.de     www.protetika-ortho-aktiv.cz 
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