
Lépésről lépésre
Terion, Trias, Taleo, Triton



Egyedi megoldást 
mindenkinek

Nincs két egyforma lépés. Mindannyian más 
sebességgel, más ritmusban járunk, egyéniek  
a képességeink, a szokásaink és a céljaink.

Az Ottobock termékfejlesztéseinek  
alapgondolata több mint 100 éve az egyedi 
igények maximális szem előtt tartása.  
Folyamatosan figyelembe vesszük a felhasználók 
visszajelzéseit és szaktudásunkat a legújabb 
technológiákkal kombináljuk, hogy képesek 
legyünk mindenkinek a lehető legjobb ellátást 
nyújtani. Számunkra a mobilitás megtartása  
és visszanyerése alapvető értékek, ezek jelentik 
sikerünk fokmérőit. 

A fejlődés folyamatos. Legújabb protézislábunk, 
a Taleo tökéletesen kiegészíti karbonszálas 
protézisláb portfóliónkat. Mert hiszünk  
abban, hogy a karbon energiatároló és -vissza-
adó képessége az, amely képes az elvesztett 
végtag izmainak funkcióit legtermészetesebben 
pótolni.



Az ideális  
karbon láb

A leginkább megfelelő protézisláb kiválasztása 
összetett folyamat, a végleges döntést külön-
böző tényezők befolyásolják. Figyelembe kell 
venni a páciens aktivitási szintjét, erőnlétét, 
testsúlyát, a láb méretét, a felhasználói  
környezetet és a felhasználás célját. 

A protézislábakat alkotó karbonrugó többféle 
keménységgel rendelhető, mely szintén  
alapjaiban módosíthatja a felhasználók  
komfortérzetét. Típustól függően minden 
protézisláb más-más karakterisztikával  
rendelkezik, ezért az Ottobock minden  
esetben javasolja és biztosítja az eszközök 
kipróbálását. 

A végleges karbon láb megválasztása legyen 
minden esetben a páciens, a rehabilitációs 
szakorvos, a gyógytornász és az ortopédiai 
műszerész közös döntése.



Az 1C11 Terion K2 előnyös tulajdonságai:
•	 Könnyű,	stabil	kialakítás
•	 Nagy	terhelhetőség
•	 Ideális	első	protézisláb

A Terion K2 biztonságot és megfelelő kontrollt nyújt az 
alacsony és mérsékelt aktivitású felhasználók számára.  
A puha sarokrész és az előláb dinamikus rugalmassága 
folyamatos biztonságérzetet ad akár egyenetlen  
talajviszonyok között is.

Terhelhetőség:	175	kg

Terion K2
Biztonság minden lépésnél.

MOBIS	1-2



Terhelhetőség: 125 kgMOBIS 2-3

Trias
Könnyű és kényelmes járás.

Az 1C30 Trias előnyös tulajdonságai:
• Könnyű karbonszálas szerkezet
• Kényelmes és puha átgördülés
• Természetes járáskép

A Trias protézisláb alkalmazkodik az eltérő járássebessé-
gekhez, igazodik a talajegyenetlenségekhez anélkül, hogy 
a páciens komfortérzete akárcsak kis mértékben is 
romlana, vagy a protézisláb dinamikája csökkenne.



Terhelhetőség: 150 kgMOBIS 3-4

Taleo
Készen áll a mindennapokra.

Az 1C50 Taleo előnyös tulajdonságai:
• Sima átgördülés
• Kényelmes járás egyenetlen talajon
• Víz- és korrózióálló kivitel

A Taleo protézisláb viselete kényelmes, dinamikus járást 
tesz lehetővé. Egyedi rugalmas kialakítása lehetővé teszi, 
hogy alkalmazkodjon a változó talajviszonyokhoz, ezért 
még egyenetlen terepen és lejtőn is könnyen, kényelmesen 
járhat vele.



Terhelhetőség: 150 kgMOBIS 3-4

Az 1C61 Triton Vertical Shock előnyös tulajdonságai:
• Csökkenti a vertikális és torziós erőket
• Harmonikus átgördülés
• Erős, magas dinamikájú eszköz

A Triton Vertical Shock a Triton termékcsalád legtöbb 
funkcióval bíró változata. Innovatív kialakítása széles körű 
alkalmazást tesz lehetővé. Hatékonyan csillapítja a talaj 
felől érkező erőket és nagymértékben tehermentesíti a 
csonkot. 

Triton Vertical Shock
Az aktív élethez!



Az itt bemutatott termékek az Ottobock  
protézisláb portfoliójának legkedveltebb darabjai.  
Ha felkeltettük érdeklődését és szeretne többet tudni 
további termékeinkről, keresse fel weboldalunkat  
vagy kérdezze ortopédiai műszerészét.

Otto Bock Hungaria Kft. 
1135 Budapest Tatai út 74. 
info@ottobock.hu · www.ottobock.hu ©
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Az ön partnere:
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