Oddziały V!GO-Ortho Polska sp. z o.o:

Wiedza, umiejętności, doświadczenie,
talent artystyczny oraz najwyższe
światowe standardy stosowanych materiałów pozwalają usatysfakcjonować
naszych pacjentów, których oczekiwaniem jest wysoka jakość i perfekcyjny wygląd protezy. Dlatego priorytetem jest precyzja wykonania, indywidualne podejście i ścisła współpraca
protetyka z pacjentem.
Protezy estetyczne wykonujemy przy
współpracy z francuskimi protetykami
i kolorystami.

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
„REPTY”:
42-604 Tarnowskie Góry,
ul. Śniadeckiego 1
Tel/Fax: (032) 384-73-60
E-mail: vigorepty@vigo-ortho.pl
WARSZAWA:
przy Szpitalu Klinicznym im. Dzieciątka Jezus
02-007 Warszawa, ul. Oczki 4
Tel/fax. (022) 502-21-25
E-mail: vigowarszawa@vigo-ortho.pl

Zainteresowanych pacjentów zapraszamy do kontaktu i rozmowy konsultacyjnej.

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
30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
E-mail: vigokrakow@vigo-ortho.pl
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PROTEZY
ESTETYCZNE

Wykonujemy protezy estetyczne na różnych
poziomach amputacji:
PROTEZY RAMIENIA I PRZEDRAMIENIA

Protezy kosmetyczne są bardzo trudne
do odróżnienia od naturalnych części ciała.
Szczególny nacisk kładziemy na wierne
i naturalistyczne odtworzenie detali - paznokci, porów, zmarszczek, linii papilarnych.

PROTEZY CAŁKOWITE DŁONI

ETAPY ZAOPATRZENIA
1

Punktem wyjścia jest zawsze analiza indywidualnej budowy anatomicznej pacjenta, faktury
i karnacji jego skóry, a nawet własnych przyzwyczajeń.

PROTEZY CZĘŚCIOWE DŁONI

Po wstępnych usta2
leniach dotyczących
rodzaju zaopatrzenia, pobierana jest miara ze zdrowej
kończyny, która służy do wykonania cienkiej przezroczystej silikonowej rękawicy.

PROTEZY PALCÓW
PROTEZY ESTETYCZNE KOŃCZYN DOLNYCH
PROTEZY ESTETYCZNE TWARZY (OCZU, USZU)

Protezy estetyczne mają za zadanie jak najwierniejsze odtworzenie utraconych częściowo lub
całkowicie kończyn.

Do wykonania stosowane są głównie silikony oddające strukturę naturalnej skóry pacjenta i indywidualnie koloryzowane przy pacjencie. Zewnętrzna
warstwa przezroczystego silikonu zapewnia odporność warstwy wewnętrznej przed uszkodzeniami
mechanicznymi i daje realistyczną głębię koloru.

W zależności od preferencji i możliwości pacjenta możemy zaoferować trzy podstawowe rozwiązania w zakresie protetyki kończyn górnych:

Protezy tzw. wierne kopie z pobraniem miary ze zdrowej kończyny,
wykonywane z silikonu i ręcznie malowane
Protezy o tzw. zbliżonym wyglądzie bez pobrania miary, silikonowe i ręcznie
malowane

(Ewentualnie korzysta się z
gotowej miary dobieranej dla pacjenta z bazy).
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Proteza jest trwała - przy normalnej eksploatacji
(ważnymi czynnikami są temperatura, eksploatacja mechaniczna, długotrwałość ekspozycji) pacjent może używać protezę dłoni wiele lat.

Protezy wykonane z rękawicy PCV do wyboru jest paleta kilkunastu odcieni skóry

h e l p i n g

Silikonowa rękawica
jest koloryzowana od
wewnętrznej strony
przez wyspecjalizowanych artystów. Koloryzacja odbywa się w
obecności pacjenta, dzięki czemu udaje się osiągnąć efekt idealnego odwzorowania koloru i tekstury skóry utraconej kończyny. Dobierany
jest również kształt paznokci, które potem
mogą być malowane i zdobione. Proteza
jest mocowana podciśnieniowo.
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