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Mūsų veikla

PROTEZAVIMO

VLK kompensuojamos OTP

Vaikų ir suaugusiųjų ortopedų-traumotologų konsultacijos;
•• Vaikų ir suaugusiųjų ortopedų-traumotologų konsultacijos;
Sąnarių
(ir vaikų klubo sanario) echoskopija;
•• Sąnarių (ir vaikų klubo sanario) echoskopija;
Kraujagyslių
chirurgų
ir echoskopija;
•• Kraujagyslių
chirurgųkonsultacijos
konsultacijos ir echoskopija;
Skleroterapija;
•• Skleroterapija;
Invidualūs
ortopediniai
gaminiai;
•• Individualūs
ortopediniai
gaminiai;
Įtvarai;•• Įtvarai;
•• Kompresinės
kojinėsirirrankovės;
rankovės;
Kompresinės
kojinės
•• Ortopedinė
avalynė;
Ortopedinė
avalynė;
• Krūtų protezai ir apatinis trikotažas po krūtų operacijų;
Krūtų •protezai
ir apatinis trikotažas po krūtų operacijų;
•• Ramentai, lazdelės, vaikštynės, vežimėliai, tualeto kėdės;
Ramentai, lazdelės, vaikštynės, vežimėliai, tualeto kėdės;
•• Priemonės reabilitacijai;
Priemonės
reabilitacijai;
•• Kompensacinės technikos nuoma;
Kompensacinės
technikos nuoma.
•• Kojų ir rankų protezai.
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VLK kompensuojamos OTP

Kaklo įtvaras KR0-3
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Aprašymas
Gaminamas individualiai iš termoplastinių
medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas.
Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo
trinties. Imobilizuoja stuburo kaklinę dalį
reikiamoje padėtyje.

Krūtinės - juosmens įtvaras KR0-9-3

Gaminamas individualiai iš termoplastinių
medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas.
Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo
trinties. Imobilizuoja stuburo krūtininę ir
juosmeninę dalis.
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Aprašymas
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Juosmens - krūtinės įtvaras KR0-5-4

6

Aprašymas
Gaminamas serijiniu būdu iš tekstilinių
medžiagų, taikant papildomus konstrukcinius
elementus, priklausomai nuo indikacijos:
pelotą, fiksuojamuosius ar reklinuojamuosius
diržus, arba sutvirtinimą juosmeninėje dalyje.
Fiksuoja stuburo krūtininę (ne žemiau menčių
kampų) ir juosmeninę dalis.

Krūtinės-juosmens įtvarai KR0-14

Gaminamas individualiai iš termoplastinių
medžiagų, anglies pluošto ir metalo,
paminkštintas. Fiksuoja stuburo krūtininę
ir juosmeninę dalis, užsegamas.
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Aprašymas
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Juosmens-kryžkaulio įtvarai KR0-20 (serijinis)
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Aprašymas
Gaminamas serijiniu būdu iš tekstilinių
medžiagų, apima juosmens ir kryžkaulio
sritis. Prilaiko juosmeninę stuburo dalį ir
palengvina jai tenkantį krūvį.

Krūtinės-juosmens įtvarai KR1-16

Gaminamas individualiai iš termoplastinių
medžiagų ir (ar) anglies pluošto pagal modelį,
panaudojant individualiai pritaikomas
atramines detales, papildomus elementus
pečių juostai sutvirtinti ir stuburui koreguoti,
užsegamas. Reikiamos vietos paminkštinamos,
taip apsaugant nuo trinties. Koreguoja stuburo
deformacijas trijų atramos taškų principu.
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Aprašymas
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Riešo - plaštakos - pirštų įtvaras RT1-9
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Aprašymas
Gaminamas individualiai iš termoplastinių
medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas.
Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo
trinties. Imobilizuoja riešo sąnarį ir plaštaką.

Alkūnės įtvaras RT3-1-2

Gaminamas individualiai iš termoplastinių
medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas.
Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo
trinties. Fiksuoja arba imobilizuoja alkūnės
sąnarį, sudaro galimybę keisti alkūnės sąnario
lenkimo kampą reguliuojamojo kampo
lankstais (1–2 vnt.).
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Aprašymas
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Alkūnės riešo įtvaras RT4
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Aprašymas
Gaminamas individualiai iš termoplastinių
medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas.
Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo
trinties. Imobilizuoja alkūnės sąnarį.

Žasto įtvaras RT-5

Gaminamas individualiai iš termoplastinių
medžiagų ir (ar) anglies pluošto,
užsegamas. Kraštai apdorojami taip,
kad būtų išvengta trinties. Imobilizuoja
peties sąnarį, alkūnės sąnarį ir riešą.
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Aprašymas
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Peties-alkūnės-riešo įtvaras RT-6
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Aprašymas
Gaminamas individualiai iš termoplastinių
medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas.
Kraštai apdorojami taip, kad būtų išvengta
trinties. Imobilizuoja peties sąnarį, alkūnės
sąnarį ir riešą.

Kulkšnies - pėdos įtvaras KT1

Gaminamas individualiai iš termoplastinių
medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas.
Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo
trinties. Įtvaras apima tam tikras blauzdos ir
pėdos dalis. Imobilizuoja čiurnos sąnarį.
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Aprašymas
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Kulkšnies-pėdos įtvarai KT1
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(tik vaikams)

Aprašymas
Gaminamas individualiai iš termoplastinių
medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas.
Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo
trinties. Įtvaras apima tam tikras blauzdos ir
pėdos dalis. Imobilizuoja čiurnos sąnarį.

Kulkšnies - pėdos įtvaras KT1-1

Gaminamas iš termoplastinių medžiagų
ir (ar) anglies pluošto pagal individualų
arba individualiai pritaikomą modelį,
užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad
apsaugotų nuo trinties. Kulkšnies-pėdos
įtvaras apima tam tikras blauzdos ir
pėdos dalis. Gali būti gaminamas taikant
papildomus šoninius sutvirtinimus arba
įtvaro pėdos ir blauzdos dalis sujungiant
lankstais. Įtvaras fiksuoja čiurnos sąnarį,
nevaržydamas lenkimo ir tiesimo funkcijų,
arba imobilizuoja čiurnos sąnarį.
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Aprašymas
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Kulkšnies-pėdos įtvaras KT1-2
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(tik vaikams iki 1 metų)

Aprašymas
Gaminamas pagal individualų modelį iš
termoplastinių medžiagų ir (ar) anglies
pluošto, užsegamas. Kraštai apdirbami
taip, kad apsaugotų nuo trinties.
Kulkšnies-pėdos įtvaras apima tam tikras
blauzdos ir pėdos dalis. Koreguoja įgimtą
pėdos ir čiurnos deformaciją, imobilizuoja
čiurnos sąnarį.

Kelio-čiurnos-pėdos įtvarai KT1-5

Gaminamas individualiai iš termoplastinių
medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas.
Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų nuo
trinties. Apima šlaunį, blauzdą, čiurną ir pėdą.
Imobilizuoja kelio ir čiurnos sąnarius.
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Aprašymas
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Klubo įtvaras KT4-2-2
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Aprašymas
Gaminamas individualiai iš termoplastinių
medžiagų ir (ar) anglies pluošto (su
paminkštinimu iš vidinės pusės arba be
jo), užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad
apsaugotų nuo trinties. Apima šlaunies,
klubo sąnario, juosmens dalis. Imobilizuoja
klubo sąnarį. Skirtas vaikams.

Klubo - kelio - kulkšnies - pėdos įtvaras KT5-2-1

Gaminamas individualiai iš termoplastinių
medžiagų ir (ar) anglies pluošto, užsegamas.
Kraštai apdirbami taip, kad apsaugotų
nuo trinties. Apima dubenį, šlaunį, blauzdą,
čiurną ir pėdą. Imobilizuoja klubo, kelio ir
čiurnos sąnarius.
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Aprašymas
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Kelio įtvarai KT3-1
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Aprašymas
Gaminamas serijiniu būdu iš tekstilinių
medžiagų, su šoniniais sutvirtinimais.
Centruoja girnelę.

Kulkšnies - pėdos įtvaras KA1-6

Gaminamas serijiniu būdu, apima blauzdą,
čiurną ir pėdą. Atviros konstrukcijos,
užsegamas. Blauzdos ir pėdos dalys
tarpusavyje sujungiamos čiurnos sąnario
lenkimo kampą reguliuojančiais lankstais
(po 2 vnt.). Fiksuoja pėdos padėtį blauzdos
atžvilgiu arba riboja čiurnos sąnario
judesio amplitudę.
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Aprašymas
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Kelio įtvaras KA2-2
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Aprašymas
Gaminamas ant individualaus gipsinio
modelio iš termoplastinių medžiagų ir (ar)
anglies pluošto (su paminkštinimu iš vidinės
pusės arba be jo), apima šlaunį ir blauzdą,
užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad
apsaugotų nuo trinties. Šlaunies ir blauzdos
dalys sujungiamos lanksčiaisiais lankstais
(2 vnt.), pritvirtintais vidinėje ir išorinėje
kelio sąnario pusėse. Stabilizuoja kelio sąnarį.

Kelio įtvaras KA3-3

Gaminamas serijiniu būdu iš tekstilinių
medžiagų, su šoniniais lankstais (2 vnt.).
Apima apatinę šlaunies ir viršutinę
blauzdos dalis. Stabilizuoja kelio sąnarį,
gali centruoti girnelę.
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Aprašymas
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Kelio įtvaras KA3-4
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Aprašymas
Gaminamas ant individualaus gipsinio
modelio iš termoplastinių medžiagų ir (ar)
anglies pluošto (su paminkštinimu iš vidinės
pusės arba be jo), apima šlaunį ir blauzdą,
užsegamas. Kraštai apdirbami taip, kad
apsaugotų nuo trinties. Termoplastinės dalys
tarpusavyje sujungiamos lankstais (2 vnt.,
su kampo reguliavimo funkcija), tvirtinamais
medialinėje ir lateralinėje kelio sąnario pusėse.
Fiksuoja ar imobilizuoja kelio sąnarį reikiamu
kampu arba riboja judesio amplitudę.

Kelio įtvaras KA3-4

(serijinis tekstilinis)

Gaminamas serijiniu būdu iš tekstilinių
medžiagų, apima šlaunį ir blauzdą. Atviros
konstrukcijos, užsegamas. Medialinėje ir
lateralinėje kelio sąnario pusėse tvirtinami
lankstai (2 vnt., su kampo reguliavimo
funkcija). Fiksuoja kelio sąnarį reikiamu
kampu arba riboja judesio amplitudę.
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Aprašymas
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Kelio-kulkšnies-pėdos įtvaras KA3-6
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Aprašymas
Gaminamas ant individualaus gipsinio modelio
iš termoplastinių medžiagų, anglies pluošto
arba odos (su paminkštinimu iš vidinės pusės
arba be jo), užsegamas. Kraštai apdirbami taip,
kad apsaugotų nuo trinties. Apima šlaunį,
blauzdą ir pėdą. Įtvaro dalys sujungiamos
lankstais per kelio sąnarį (su kelio sąnario
lenkimo reguliuojamąja detale arba be
jos – 2 vnt.) ir čiurnos sąnarį (2 vnt.). Užtikrina
sąnarių stabilumą, koreguoja deformacijas ir
(ar) išlygina kojų ilgio skirtumą.

Klubo - kelio - kulkšnies - pėdos įtvaras KA5-3-2

Gaminamas ant individualaus gipsinio modelio iš
termoplastinių medžiagų, anglies pluošto ir (ar)
odos (su paminkštinimu iš vidinės pusės arba be jo),
užsegamas. Apima juosmenį, šlaunį, blauzdą ir pėdą.
Įtvaro dalys sujungiamos lankstais (klubo sąnario lankstas
– 1 vnt., kelio sąnario lankstas – fiksuojantysis arba
lankstusis – 2 vnt., čiurnos sąnario lankstas – fiksuojantysis
arba lankstusis – 2 vnt.). Jei reikia sumažinti krūvį kelio
arba čiurnos sąnariui, šlaunies viršutinėje dalyje gali
būti įtaisyta pasostė. Sąnarių stabilumui užtikrinti ir
deformacijai koreguoti gali būti derinami skirtingų
funkcijų klubo, kelio ir čiurnos lankstai (su užraktu ar
be jo). Jei skiriasi kojų ilgis, šis skirtumas išlyginamas.
Įtvaras, skirtas vaikams klubo sąnario deformacijoms
koreguoti, yra abipusis, gaminamas kaip vienas vienetas.
Įtvaro dalys (iš termoplastinių medžiagų, paminkštintos),
apimančios juosmenį ir šlaunis, tarpusavyje sujungiamos
lankstais: klubo sąnariai pasukami 45º kampu, o
sagitalinėje plokštumoje judesiai nevaržomi.
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Aprašymas
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Daliniai plaštakos protezai RP0-1-1
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Aprašymas
Kosmetinis plaštakos protezas.
Gaminamas individualiai iš kompozitinių
medžiagų, tvirtinamas rankogaliu.

Dilbio (žemiau alkūnės) protezai RP1-9

Darbinis dilbio protezas. Gaminamas
individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš odos,
termoplastinių medžiagų ir (ar) laminuotos
dervos (su minkštu įdėklu arba be jo). Dirbtinė
plaštaka ir apdaila parenkamos individualiai.
Tvirtinama naudojant silikoninį įdėklą
(įdėklas fiksuojamas spynele) ir (ar) kitomis
pagalbinėmis priemonėmis. Valdoma diržais.
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Aprašymas
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Dilbio (žemiau alkūnės) protezai RP1-8
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Aprašymas
Kosmetinis dilbio protezas. Gaminamas
individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš
termoplastinių medžiagų, laminuotos dervos
ir (ar) odos (su minkštu įdėklu arba be jo).
Dirbtinė plaštaka ir apdaila bei tvirtinimo
priemonės parenkamos individualiai.

Žastikaulio (virš alkūnės) protezas RP2-5

Darbinis žastikaulio protezas. Gaminamas
individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas
iš odos, termoplastinių medžiagų ir (ar)
laminuotos dervos (su minkštu įdėklu arba
be jo). Dirbtinis alkūnės sąnarys, dirbtinė
plaštaka ir apdaila parenkami individualiai.
Tvirtinama ir valdoma diržais.
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Aprašymas
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Žastikaulio (virš alkūnės) protezas RP2-4
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Aprašymas
Kosmetinis žastikaulio protezas. Gaminamas
individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš odos,
termoplastinių medžiagų ir (ar) laminuotos
dervos (su minkštu įdėklu arba be jo). Dirbtinis
alkūnės sąnarys, dirbtinė plaštaka ir apdaila
parenkami individualiai. Tvirtinama diržais.
Alkūnės sąnarys – nelankstus.

Blauzdos (žemiau kelio) protezas KP2-9-2

(pirminis)

Pirminis blauzdos protezas. Gaminamas
individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš
termoplastinių medžiagų (su minkštu įdėklu).
Dirbtinė pėda parenkama individualiai pagal
paciento mobilumo lygį ir svorį. Kiti protezo
moduliai – iš titano, plieno ar kito metalo.
Apdaila ir tvirtinimo priemonės parenkamos
individualiai. Protezas taikomas atliekant
pirminį protezavimą po blauzdos amputacijos.
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Aprašymas
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Blauzdos (žemiau kelio) protezas KPM2-1
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Aprašymas
Nuolatinis blauzdos protezas. Gaminamas individualiai.
Bigės ėmiklis gaminamas iš odos, termoplastinių
medžiagų ir (ar) laminuotos dervos. Tvirtinamas minkštu
įdėklu, gamintojo rekomenduojamu mažo ar vidutinio
mobilumo pacientams, jį apspaudžiant virš blauzdikaulio
viršutinio trečdalio ir (ar) naudojant pagalbines
priemones. Šio protezo naudojimo laikotarpiui skiriami
2 įdėklai (I mobilumo lygio pacientams – 1 įdėklas).
Įdėklas gaminamas iš termoplastinių elastomerų (TPE),
kopolimero, silikono ar kitos patentuotos medžiagos, su
užraktu arba be jo (netaikoma, jeigu ėmiklis gaminamas
iš odos). Naudojant įdėklą be užrakto (tvirtinant
vakuuminiu būdu su siurbliuku arba prisiurbimo būdu
su vožtuvu), kartu su protezu komplektuojama elastinė
rankovė, užtraukiama ant ėmiklio ir įdėklo. Dirbtinė
pėda parenkama individualiai pagal paciento mobilumo
lygį ir svorį. Kiti protezo moduliai – iš titano, plieno ar
kito metalo. Apdaila parenkama individualiai. Protezas
naudojamas kaip blauzdos ir pėdos pakaitalas.

Blauzdos (žemiau kelio) protezas KP2-7

Nuolatinis blauzdos protezas. Gaminamas
individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš
laminuotos dervos, tvirtinamas silikoniniu
įdėklu1, kuris fiksuojamas užraktu arba
vakuuminiu būdu. Šio protezo naudojimo
laikotarpiui skiriami 2 įdėklai. Naudojant įdėklą
be užrakto, kartu su protezu komplektuojama
elastinė rankovė, užtraukiama ant ėmiklio ir
įdėklo. Dirbtinė pėda parenkama individualiai
pagal paciento mobilumo lygį ir svorį. Modulis,
jungiantis ėmiklį ir pėdą, gaminamas iš titano
arba aliuminio lydinio. Kiti protezo moduliai
– iš titano, plieno ar kito metalo. Apdaila
parenkama individualiai. Protezas naudojamas
kaip blauzdos ir pėdos pakaitalas.
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Aprašymas
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Blauzdos (žemiau kelio) protezas su vakuuminio
tvirtinimo sistema ir aktyvia pėda KPM2-2
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Aprašymas
Nuolatinis blauzdos protezas. Gaminamas
individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš
laminuotos dervos, tvirtinamas silikoniniu arba
poliuretaniniu įdėklu1. Šio protezo naudojimo
laikotarpiui skiriami 2 įdėklai. Kartu su protezu
komplektuojama elastinė rankovė, užtraukiama
ant ėmiklio ir įdėklo. Dirbtinė pėda1 gamintojo
rekomenduojama III2 arba IV3 mobilumo
lygio pacientams. Modulis, jungiantis ėmiklį
ir pėdą, gaminamas iš titano arba aliuminio
lydinio. Kiti protezo moduliai – iš titano, plieno
ar kito metalo. Tvirtinama vakuuminiu būdu:
specialus oro siurbliukas1 įkomponuojamas į
dirbtinę pėdą ar kitą konstrukcinę dalį. Apdaila
parenkama individualiai. Protezas naudojamas
kaip blauzdos ir pėdos pakaitalas.

Šlaunies (virš kelio) protezas KP3-6-1

Pirminis šlaunies protezas. Gaminamas
individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas
iš termoplastinių medžiagų (su minkštu
įdėklu). Dirbtinis kelio sąnarys ir dirbtinė
pėda parenkami individualiai pagal paciento
mobilumo lygį ir svorį. Kiti protezo moduliai
– iš titano, plieno ar kito metalo. Apdaila – iš
porolono. Tvirtinama vakuuminiu būdu ir (ar)
kitomis pagalbinėmis priemonėmis. Protezas
taikomas atliekant pirminį protezavimą po
šlaunies amputacijos.
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Aprašymas
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Šlaunies (aukščiau kelio) protezas KPM3
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Aprašymas
Nuolatinis šlaunies protezas. Gaminamas individualiai.
Bigės ėmiklis gaminamas iš odos, termoplastinių
medžiagų ir (ar) laminuotos dervos. Tvirtinamas
minkštu įdėklu1, gamintojo rekomenduojamu mažo
ar vidutinio mobilumo pacientams. Šio protezo
naudojimo laikotarpiui skiriami 2 įdėklai (I mobilumo
lygio pacientams – 1 įdėklas). Įdėklas gaminamas
iš termoplastinio elastomero (TPE), kopolimero ar
kitos patentuotos medžiagos, su užraktu arba be jo
(netaikoma, jei ėmiklis gaminamas iš odos). Jei įdėklas
yra be užrakto, tvirtinama vakuuminiu būdu su siurbliuku
arba prisiurbimo būdu su vožtuvu, naudojamos
kitos pagalbinės priemonės. Dirbtinis kelio sąnarys ir
dirbtinė pėda parenkami individualiai pagal paciento
mobilumo lygį ir svorį. Kiti protezo moduliai – iš titano,
plieno ar kito metalo. Apdaila parenkama individualiai.
Tvirtinama vakuuminiu būdu ir (ar) kitomis pagalbinėmis
priemonėmis. Protezas naudojamas kaip kojos
pakaitalas..

Šlaunies (aukščiau kelio) protezas su hidrauliniu
kelio sąnariu ir aktyvia pėda KPM3-4K

Nuolatinis šlaunies protezas. Gaminamas
individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš
laminuotos dervos, tvirtinamas vakuuminiu būdu
ir (ar) kitomis priemonėmis arba silikoniniu arba
poliuretaniniu įdėklu1. Šio protezo naudojimo
laikotarpiui skiriami 2 įdėklai. Dirbtinį kelio
sąnarį1 valdo hidraulinė sistema. Dirbtinė
pėda1 gamintojo rekomenduojama III2 arba IV3
mobilumo lygio pacientams. Ši pėda parenkama
individualiai pagal paciento svorį. Moduliai,
jungiantys ėmiklį ir kelio sąnarį bei kelio sąnarį ir
pėdą, gaminami iš titano arba aliuminio lydinio.
Kiti protezo moduliai – iš titano, plieno ar kito
metalo. Tvirtinama vakuuminiu būdu ir (ar) kitomis
pagalbinėmis priemonėmis. Apdaila parenkama
individualiai. Protezas naudojamas kaip kojos
pakaitalas.
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Dubens dalies protezas KPM4-2
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Aprašymas
Nuolatinis dubens dalies protezas. Gaminamas
individualiai. Bigės ėmiklis gaminamas iš
laminuotos dervos ir (ar) termoplastinių
medžiagų (su minkštu įdėklu arba be jo).
Protezo moduliai – iš titano, plieno ar kito
metalo. Moduliai, jungiantys ėmiklį su klubo
sąnariu ir kelio sąnarį bei kelio sąnarį ir pėdą,
gaminami iš titano arba aliuminio lydinių. Kiti
protezo moduliai – iš titano, plieno ar kito
metalo. Dirbtinis klubo, kelio sąnarys ir dirbtinė
pėda parenkami individualiai pagal paciento
mobilumo lygį ir svorį. Dirbtinis klubo sąnarys
gali būti fiksuotas arba laisvas. Dubens dalies
protezas naudojamas kaip kojos pakaitalas.

Pėdos įtvaras (batų įdėklai) GS-8

Gaminama individualiai pagal antropometrinius
ir anatominius-fiziologinius pėdos duomenis
iš skirtingo kietumo termoplastinių medžiagų
ir (ar) jų derinių, taikant vidinio ir išorinio
išilginių skliautų supinaciją ir (ar) pronaciją,
skersinio skliauto pakėlimą. Padidintos
rizikos zonose (žaizdų, nuospaudų vietose)
įdėkle suformuojamos įdubos ir užpildomos
specialiomis minkštomis (iki 25 ShA)
medžiagomis, mažinančiomis spaudimą.
Dėl skliautų atramų, pėdą atitinkančios formos
ir įdubų įdėklas tolygiai paskirsto krūvį, tenkantį
skausmingoms pėdos sritims.
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Pėdos įtvaras (batų įdėklai) GS-4
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Aprašymas
Gaminama individualiai pagal
antropometrinius asmens pėdos
duomenis iš odos, kamštinės
medžiagos ir (ar) termoplastinių
medžiagų. Atsižvelgiant į indikacijas,
taikoma išilginio skliauto supinacija
ir (ar) pronacija, skersinio skliauto
pakėlimas, kulno supinacija ar
pronacija. Suformuota kulno įduba
palengvina kulnakauliui tenkantį
krūvį. Koreguoja pėdos deformacijas.

Pėdos įtvarai, batų įdėklai GS-5

Gaminama individualiai pagal
antropometrinius asmens pėdos duomenis iš
odos ir (ar) termoplastinių medžiagų, taikant
išilginio skliauto supinaciją ir (ar) pronaciją,
skersinio skliauto pakėlimą. Išlygina kojų ilgio
skirtumą iki 2 cm. Koreguoja pėdos skliautus.
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Krūties protezas KLP-3
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Aprašymas
Dirbtinė krūties liauka ir modifikuotos
konstrukcijos liemenėlė. Pritaikoma,
prireikus – gaminama individualiai.
Krūties protezas naudojamas įgytam
krūties defektui kompensuoti.

Peties įtvaras AP-2

Gaminamas serijiniu būdu iš tekstilinių
medžiagų su tvirtinamaisiais diržais.
Fiksuoja peties sąnarį reikiamoje padėtyje.
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1. I mobilumo lygio kriterijai:
1.1. apdraustojo būklė (savarankiškumo ir judrumo atžvilgiu) – apdraustasis beveik visiškai nesavarankiškas, jo gebėjimas vaikščioti
sutrikęs;
1.2. judėjimo aplinka ir atstumas – su protezu apdraustasis gali minimaliai, lėtai judėti namų aplinkoje, lygiu grindiniu, saugiai stovėti
vietoje, vaikščioti prižiūrint kitam asmeniui, gali nueiti ne daugiau kaip 50 metrų lygiu paviršiumi, naudodamasis pagalbinėmis
priemonėmis (vaikštynėmis, dviem ramentais ar lazdelėmis, vienu ramentu ar lazdele);
2. II mobilumo lygio kriterijai:
2.1. apdraustojo būklė (savarankiškumo ir judrumo atžvilgiu) – apdraustasis vidutiniškai savarankiškas, silpnai vaikšto;
2.2. judėjimo aplinka ir atstumas – su protezu apdraustasis gerai juda namų aplinkoje lygiu ir nelygiu paviršiumi, taip pat minimaliai
lauko sąlygomis, laiptais, gali nueiti 50 ir daugiau metrų žemės paviršiumi geromis oro sąlygomis, naudodamasis pagalbinėmis
priemonėmis (dviem ramentais ar lazdelėmis, vienu ramentu ar lazdele);
3. III mobilumo lygio kriterijai:
3.1. apdraustojo būklė (savarankiškumo ir judrumo atžvilgiu) – apdraustasis šiek tiek nesavarankiškas;
3.2. judėjimo aplinka ir atstumas – su protezu apdraustasis nevaržomai, saugiai juda darbo ir laisvalaikio metu namų ar lauko aplinkoje
bet kokiu paviršiumi, gali nueiti daugiau kaip 50 metrų be pagalbinių priemonių (galima viena pagalbinė priemonė – lazdelė ar
ramentas);
4. IV mobilumo lygio kriterijai:
4.1. apdraustojo būklė (savarankiškumo ir judrumo atžvilgiu) – apdraustasis savarankiškas, normaliai vaikšto be pagalbinių priemonių;
4.2. judėjimo aplinka ir atstumas – su protezu apdraustasis nevaržomai dinamiškai juda, aktyviai gyvena, gali užsiimti sportine, darbine
veikla, gali įveikti neribotą atstumą bet kokioje aplinkoje;
5. V mobilumo lygio kriterijai:
5.1. apdraustojo būklė (savarankiškumo ir judrumo atžvilgiu) – apdraustasis savarankiškas, gerai vaikšto be pagalbinių priemonių;
5.2. judėjimo aplinka ir atstumas – su protezu apdraustasis nevaržomai dinamiškai juda, aktyviai gyvena, gali užsiimti profesionalia
sportine veikla, darbinė veikla gali būti susijusi su aktyviu judėjimu (gali dirbti darbus, susijusius su padidėjusiu fiziniu aktyvumu ir
krūviu), gali įveikti neribotą atstumą bet kokioje aplinkoje.
Šlaunies (aukščiau kelio) protezai su hidrauliniu kelio sąnariu ir (ar) blauzdos (žemiau kelio) protezai su vakuuminio tvirtinimo
sistema skiriami esant visoms šioms sąlygoms:
1. apdraustajam nustatytas IV arba V mobilumo lygis pagal Aprašo 24 (4-5) punkte nurodytus kriterijus;
2. apdraustojo darbinė ar profesinė veikla turi būti susijusi su aktyviu judėjimu arba asmuo nuo 16 iki 24 metų turi mokytis mokykloje,
kurios pagrindinė veikla yra profesinis mokymas, arba aukštojoje mokykloje. Asmens darbinė arba profesinė veikla turi būti vykdyta
ne mažiau kaip 12 mėnesių per paskutinius 36 mėnesius iki gydytojų konsiliumo išvados surašymo;
3. apdraustojo kūno masės indeksas turi būti ne didesnis kaip 30;
4. apdraustajam negali būti diagnozuota suvokimo ir
kasdienės veiklos funkcijų sutrikimų.
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