
Korai rehabilitáció ‑ 
első lépések amputáció után.



Korai rehabilitáció
A mobilitás visszaszerzése

Az Ottobock - a világ vezető végtag protéziseket gyártó 
vállalataként – elkötelezetten támogatja a pácienseket, 
hogy visszanyerhessék a szabad mozgás képességét.
A portfóliónkban található több ezer termék közül 
kiválasztottuk azt az ellátási megoldást, amely minden 
combamputált páciens számára ideális, függetlenül az 
életkorától, aktivitási szintjétől, fizikai állapotától és 
maximális biztonságban érzi magát.
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„ Egy közúti 
motorbalesetben 
vesztettem el a lábam.
Az amputáció után 
szerettem volna minél 
hamarabb visszatérni
a korábbi életemhez.”

László, építési vállalkozó

A korai rehabilitációs program 
egy ellátási protokoll comb-
amputált páciensek számára, 
melyben a felhasználó 
rendelkezésére áll egy mikro-
processzor vezérelt térdízület és 
egy speciális tokrendszer – a 
Varos tok a hozzátartozó egyedi 
linerrel. Ezekkel a korszerű 
eszközökkel tanulja meg a járást 
és a hétköznapi protézissel való 
tevékenységeket. A protetikai 
ellátás központi részét képező 
Kenevo térdízület, mint 
diagnosztikus eszköz is 
funkcionál az ortopédiai 
műszerészek számára, amely a 
végleges protézishez tartozó 
térdízület kiválasztásához nyújt 
segítséget.
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László az amputációt követő 
rehabilitációs időszakban Kenevo 
térdízületet használt, számára a leg-
nagyobb kihívást az jelentette, hogy 
megbízzon az eszközben. Később 
gyógytornásza segítségével lépésről 
lépésre megtanult lépcsőn és egyenetlen 
felületeken is járni. Ma már C-Leg 4 
mikroprocesszor vezérelt protézis-
rendszert használ. Építési vállalkozóként 
sokat utazik, járja az építkezéseket, ahol 
rengeteg akadállyal találkozik. 

Amputációt követően a korai rehabilitációs időszak általában 2-6 hónapig tart. Számos 
tényező azonban jelentősen módosíthatja  ennek időtartamát, kezdve a páciens fizikai 
állapotától és motiváltságától egészen a protézis megfelelő illeszkedéséig. 

Idővonalunkon a Korai rehabilitációs program ütemezését mutatjuk meg a rehabilitációs 
időszak alatt.*

4. hét 6. hét 7. hét 12-24. hét

Első konzultáció a 
rehabilitációs team 
tagjaival: a páciens-
sel, a szakorvossal,
a gyógytornásszal
és az ortopédiai 
műszerésszel. 

Főbb komponensek 
és a tokrendszer 
bemutatása

Amputáció Elkezdődik az első, 
az ideiglenes ellátás. 
A Kenevo térdízület 
beállítása „A” 
rögzített aktivitási 
módba.

A gyógytornász 
megkapja az oktatást 
a Kenevo térdízület 
használatához. 
Alapvető tudnivalók 
megbeszélése.

A Kenevo térdízület 
beállítása B módba. 
Optimális esetben 
innentől elegendő
2 heti kontroll az 
ortopédiai műszerész 
részéről. 

A járástréning 
folytatása a páciens 
részéről.

Ha a páciens eléri a 
„C” aktivitási módot 
vagy nincs további 
fejlődés és maga-
biztosan használja a 
protézisét, akkor a 
program lezárul.

A végleges protézis 
ellátás megbeszélése 
a rehabilitációs team 
tagjaival.

* A rehabilitáció egyes szakaszai a gyakorlatban egyénileg változhatnak.
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Protetikai megoldás a rehabilitációs időszakban.
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Ajánlott komponensek Kenevo térdízülethez

Protézis tok és adapter

6Y200
Varos liner

5A60
Varos tok

4R160
KISS lanyard rendszer

4R57
Forgató adapter

1C11
Terion K2

1C30
Trias

Protézisláb ideiglenes ellátáshoz

A Varos tok egy megbízható és könnyen 
adaptálható tokrendszer. Ideális páros a 
kompressziós terápiát kiegészítő Varos 
linerrel, ami a változó csonk körméretet 
okozó társbe tegségek esetén kiemelkedően 
fontos. A forgató adapter megkönnyíti a 
hétköznapi tevékenységeket a protézissel, 
mint az öltözködés, keresztbe tett lábbal 
ülés, vagy a lábak keresztezése. A Kenevo 
térdízület és a Terion K2 protézisláb 
kombinációja biztonságot és megfelelő 
kontrollt nyújt a pácienseknek állás és járás 
során, különösen ha valaki még csak tanulja 
a protézishasználatot.

Ideális protézistok
Varos tok Varos linerrel

Könnyebbség
a hétköznapokban
Forgató adapterrel

Biztonságos lépések
Kenevo térdízülettel

Kontrollált járás
Terion K2 protézislábbal
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A Varos tok és a Varos liner a hagyományos 
tokrendszerekhez képest a nagyfokú 
rugalmasság és funkcionalitás előnyeit kínálja 
a felhasználóknak. Akár  ülőhelyzetben is 
könnyedén felvehető és a szabadalmaztatott 
Boa rögzítési rendszernek köszönhetően 
mindenki maga állíthatja be a protézistok 
szorosságát a csonk pillanatnyi állapotának 
és az aktivitásnak megelelően. Megbízható 
és könnyen adaptálható tokrendszer.

Járás a protézissel

A modern protézisek magas technológiai színvonalú,mindennapi használatra alkalmas termékek, 
amelyek biztosítják, hogy a páciensek a hétköznapjaikat a korábban megszokotthoz hasonlóan 
éljék. A Korai rehabilitációs program komponenseit úgy választottuk ki, hogy minden körül-
mények között támogassák használójukat a mozgásban, és a járás során a biztonság maradjon 
az elsődleges szempont.

A Kenevo térdízület kiemelkedő alkalmazkodó képességgel rendelkezik, teljesen a páciens 
egyedi igényeihez hangolható, és a protézis képes igazodni a fizikai állapot későbbi (például a 
rehabilitációnak köszönhető) javulásához is. Három választható aktivitási mód segíti a járástanulást, 
és biztosítja a mindennapi rutinhoz szükséges alapvető funkciókat, valamint járássegítő eszközök 
(pl. rollátor, könyökmankó, járóbot) használatát.

A Kenevo térdízületnek van egy további funkciója, mellyel még tovább minimalizálható az elesés 
kockázata, ez a Stumble Recovery  Plus, a mindig aktív botlásgátló funkció. A küszöbök, szőnyeg 
végek, vagy burkolathibák problémáját „orvosolja”. A botlásgátló funkció érzékeli, ha használója 
megbotlik és a térdízület azonnal átvált nagy ellenállású hajlítási módba, fokozatosan lassítva a 
mozdulatot.

A aktivitási mód B/B+ aktivitási mód C aktivitási mód
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Rehabilitációs  team
Csapatmunka.

A páciens, a szakorvos, a gyógytornász 
és az ortopédiai műszerész alkotta csapat 
fő feladata, hogy biztosítsák az optimális 
ellátás létrejöttét, a protézis viselésre való 
felkészítéstől egészen az eszköz minden-
napi használatának elsajátításáig.
Az ellátás sikerének a kulcsa maga a 
páciens is, hiszen hozzáállása döntően 
befolyásolja az ellátás sikerét.

„László egy pontosan adaptálható eszközt kapott, 
amelyet a testsémájába rögtön be tudott építeni, 
ezzel az autóvezetés, kültéri közlekedés, lépcsőn 
közlekedés megoldhatóvá vált. A mindennapi 
életét és a vállalkozását nagyon rövid időn belül 
folytatni tudta.”
Dr. Óváry Attila mozgásszervi, rehabilitációs szakorvos

„A páciens  sokkal gyorsabban képes vissza-
nyerni az aktivitását, nem kell várnia arra, hogy 
protézistokot cserél a műszerész. Csupán két 
kattintás a számító-gépen illetve egy apró rövid 
mozdulat a tokon és máris követni tudtam az 
aktivitásban és a csonk állapotában bekövetkező 
változásokat a páciensnél.” 
Csollák-Farkas Zoltán , ortopédiai műszerész
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„Gyógytornászként nagyon fontosnak tartom, 
hogy a beteg ne csak bennem és az én szakmai 
tudásomban bízzon meg, hanem abban az 
eszközben is, amit közösen használunk.
Ha megvan ez a bizalom, akkor hamarabb 
kialakul a biztonságérzet a felhasználóban, 
ezáltal az önbizalma is nő. Így maga a műtét 
utáni posztoperatív rehabilitáció sokkal 
gyorsabbá, dinamikusabbá tud válni.” 
Kaposvári Anita, gyógytornász

„Az első találkozásnál már egy komplett protézist kaptam az 
Ottobock munkatársától, amit el is kezdtem használni. 2 hét múlva 
megtettem mankó nélkül az első lépéseket és azóta egyre jobban 
megy. És úgy érzem, hogy visszatértünk a régi kerék-vágásba.” 
Eperjesi László,  páciens



Minden amit tudni kell
Korai rehabilitáció

Információ & Támogatás
Minden releváns információ a 
rendelkezésünkre áll a korai 
rehabilitációs programmal 
kapcsolatban. Kérjen konzultációs 
időpontot, ahol részletes tájékoztatást 
kaphat az ellátási és finanszírozási 
lehetőségekről, a terápiás és 
rehabilitációs folyamatról.

Rehabilitáció & Ellátás 
A személyes tapasztalatszerzés 
érdekében valamennyi a programban  
használt termék kipróbálására 
lehetőséget biztosítunk. A partner 
ortopédtechnikai műhelyeken keresztül 
az ország számos rehabilitációs 
osztályán  elérhető  a program.

Kapcsolat
Bizalmon alapuló iparágban 
tevékenykedünk. Készek vagyunk 
segíteni a maximális függetlenség 
elérésében.

Lépjen velünk kapcsolatba:
www.ottobock.hu 
info@ottobock.hu 
Otto Bock Hungaria Kft. 
1135 Budapest, Tatai u. 74.
06 1 451 1020
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