KOD NFZ: 9150.32

Tibax

limit refundacji:

100zł

Orteza do korekcji piszczeli,

przywiedzenia

stopy, przodoskręcenia
biodra

Zapraszamy na bezpłatne
konsultacje

itp. Pozwala na

adaptację buta na platformie

z

możliwością

umieszczen ia

obu wia

BEBAX.

Oddziały V!GO-Ortho Polska sp. z o.o:
ŁÓDŹ
91-140 Łódź, al. Pasjonistów 15
Tel: (042) 650-15-00, 650-11-22
Fax: (042) 650-24-33
E-mail: vigo@vigo-ortho.pl

KOD NFZ: 9191.04(.01)

Bebax

limit refundacji:

ul. Śniadeckiego 1
Tel/Fax: (032) 384-73-60
E-mail: vigorepty@vigo-ortho.pl

wienia przedniej części stopy w stosunku do tylnej. Oddzielna struktura przed-

WARSZAWA:

niej i tylniej części stopy w połączeniu z
zawiasem

42-604 Tarnowskie Góry,

210zł

Obuwie przeznaczone do kontroli usta-

wielofunkcyjnym

„REPTY”:

przy Szpitalu Klinicznym im. Dzieciątka Jezus

umożliwia

02-007 Warszawa, ul. Oczki 4

dostosowanie przedniej części stopy do
trzech płaszczyzn: pionowej, poziomej i
skośnej. Obuwie zalecane
wrodzonych

deformacji

Tel/fax. (022) 502-21-25

w leczeniu
stóp,

E-mail: vigowarszawa@vigo-ortho.pl

m.in.

Szpotawość/odwiedzenie śródstopia, szpotawość pięty,
stopa piętowa, koślawa, szpotawa lub odwrócona.

Clubax

KOD NFZ: 9130.13
limit refundacji:

Orteza do leczenia wrodzonej zdeformowanej stopy (stopa końsko—
szpotawa). Składa

się

z

czterech

1000zł

KORFANTÓW:
na terenie Opolskiego Centrum Rehabilitacji
48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia 11
tel/fax. (077) 435 19 24
E-mail: vigokorfantow@vigo-orto.pl
KRAKÓW:
na terenie Klinicznego Szpitala Kraków-Prokocim

oddzielnych układów. Pozwala na do-

30-663 Kraków, ul. Wielicka 265

kładną i natychmiastową kontrolę kąta

E-mail: vigokrakow@vigo-ortho.pl

skorygowania i zapobiega kompensacji
przez wyżej i niżej położone połączenia.
Może być stosowana wraz z obuwiem
BEBAX.

WWW.VIGO-ORTHO.PL

ORTOTYKA
DZIECIĘCA

KOD NFZ: 9130.15

DAFO
Orteza dynamiczna

limit refundacji:

250zł

stosowana do korekcji

w obrębie stawu skokowego, przy deformacjach i dysfunkcjach stopy, przy schorzeniach neurologicznych i ortopedycznych. Daje
możliwość swobodnego ruchu w płaszczyźnie
strzałkowej - zgięcie grzbietowe i podeszwowe. Wykonana z materiału termoplastycznego.

Gorset
Gorset typu „Boston”

KOD NFZ: 9170.08

KAFO

limit refundacji: 1100zł

20 -

40

0

limit refundacji: 1000zł

Orteza obejmująca staw skokowy i kolanowy. Prze-

przeznaczony jest do

leczenia skolioz w zakresie

KOD NFZ: 9130.13

znaczona głównie dla Pacjentów z

dla

centralnym

uszkodzeniem nerwów obwodowych (np. MPD,

szczytu skrzywienia od Th 6 do L4. Posiada

Przepuklina oponowo — rdzeniowa). Istnieje

budowę doniczkową z systemem pelot korygu-

możliwość podparcia pod guz kulszowy (orteza od-

jących. Wykonany z materiału termoplastycz-

ciążająca).

nego i miękkiego wykończenia wewnętrznego

Wersja

bez

stawów

(orteza

nocna),

utrwala ćwiczenia rehabilitacyjne. Może posiadać

(opcjonalnie), zapinany na rzepy.

staw skokowy i/lub kolanowy (z regulowanym kątem
zgięcia i wyprostu).

Zastosowanie ortez ma ogromne znaczenie w przebiegu procesu leczenia
dysfunkcji narządów ruchu. Uzyskanie zamierzonych rezultatów jest w największym stopniu uzależnione od precyzyjnego dopasowania zaopatrzenia. Dlatego sprzęt oferowany przez nas jest zawsze dobierany i wykonywany

indywidualnie. Naszym małym Pacjentom daje to maksymalny

komfort użytkowania zaopatrzenia ortopedycznego, przez co jest chętnie przez nie akceptowany, a ich rodzicom - świadomość, że leczenie ich
dzieci przebiega przy pomocy wysokiej klasy sprzętu ortopedycznego.
KOD NFZ: 9130.10

AFO

limit refundacji:

Orteza stosowana najczęściej przy scho-

500zł

HKAFO

KOD NFZ: 9195.03
limit refundacji: 3000zł

rzeniach neurologicznych i ortopedycznych, przy deformacjach i dysfunk-

Orteza

cjach stawu skokowego.

kończyny (lub kończy-

Wykonana z materiału termoplastyczne-

GUMA

KOD NFZ: 9130.21

DEROTACYJNA

limit refundacji: 200zł

obejmująca

nę) dolną oraz miednicę. Stosowana w przy-

Gumy derotacyjne stosowane są przy

padku braku

stabili-

wewnętrznej rotacji stawu biodro-

zacji i kontroli mied-

wego przy np. diplegii spastycznej.

Może posiadać ruchomy staw skokowy

nicy

Orteza posiada dużą możliwość regula-

wraz z regulacją kąta zgięcia grzbieto-

MPD,

wego lub podeszwowego.

oponowo - rdzenio-

go,

żywicy

lub

włókna

węglowego

o różnej grubości i sprężystości.

w

wej,

przebiegu
przepukliny

dystrofii

cji — w tym siły naciągu (korekcji).

mię-

śniowej. Orteza posiaSpecjalny rodzaj ortezy AFO, w szcze-

da

gólności przeznaczony dla Pacjentów

kolanowe

z zaburzeniem napięcia mięśniowego

możliwością

pochodzenia ośrodkowego (np. w prze-

kąta zgięcia i wyprostu

biegu MPD).

oraz

stawy:

skokowe,

i biodrowe,
regulacji

(op cjona ln ie)

regulację konta odwiedzenia

stawu

biodro-

wego.
Istnieje wersja HKAFO bez stawów—
(Pionizator)

hepling

p e o p l e m o v e on

