
Páciens tájékoztató  
felkar-amputáltaknak
Ottobock Mobilitás Központ:  
optimális protetikai megoldások 



 

Az Ön mobilitása fontos számunkra

Az amputáció hatalmas változást jelent nemcsak az 
érintettek, hanem hozzátartozóik életében is. Az új 
élethelyzet rengeteg kérdést vet fel – a hivatás, a 
hétköznapok, a szabadidő és az egész társadalmi 
környezet új kihívások elé állítja Önt. Az Ottobock 
Mobilitás Központja ezzel a kiadvánnyal is segíti és 
támogatja Önt, hogy visszanyerhesse mobilitását és 
elinduljon az önálló élet felé vezető úton.
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Az Ottobock a kiemelkedő minőségű, 
csúcstechnológiát képviselő rehabilitáci-
ós eszközök gyártója. Több mint 90 éve a 
protetikai ellátás élvonalába tartozunk. 
Elkötelezetten támogatjuk embertársain-
kat abban, hogy fenntarthassák, vagy 
visszanyerjék mozgásszabadságukat.  
 
A Mobilitás Központ az Ottobock közvet-
len betegellátással foglalkozó részlege, 
amely támaszkodik a nemzetközi anya-

vállalat tudásanyagára. A rehabilitáció 
folyamata során a páciensek egyedi 
protetikai ellátása mellett nagy hangsúlyt 
fektetünk a személyes konzultációra, 
hiszen a bizalom és a megbízhatóság az 
alapja tevékenységünknek. 
 
Az Ottobock Mobilitás Központok egész 
hálózatát működteti szerte a világon. 
Célunk az ellátás egységes, magas 
színvonalának biztosítása.
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A megfelelő protézis ellátás kiválasztása
A modern protézisek magas 
technológiai színvonalú, 
mindennapi használatra 
alkalmas termékek, amelyek 
lehetővé teszik az Ön számára, 
hogy hétköznapjait a koráb-
ban megszokotthoz hasonló 
módon élje. Számunkra a 
legfőbb prioritás, hogy Ön 
hivatása gyakorlásában, a 
hétköznapokban és szabad 
idejében önálló életet élhes-
sen.
 
Alapigazság azonban, hogy 
olyan protézis, amely minden-
kinek jó, nem létezik. Ami az 
egyik embernek megnyugtató 
biztonságot nyújt, másoknak 
korlátozza a mobilitását. Ezért 
alapvető fontosságú a szemé-
lyes konzultáció a Mobilitás 

Központban, az Önnek legin-
kább megfelelő protézis 
kiválasztásában ugyanis fontos 
szerepet játszik az Ön: 

•  egészségi állapota,
• erőnléte,
•  a csonk állapota,
• személyes céljai,
• otthoni környezete és körül-

ményei,
• a hivatása támasztotta 

követelmények.

Ezeket a tényezőket az Ottobock 
Mobilitás Központban részlete-
sen megvizsgáljuk, hogy végül 
eljussunk az optimális ellátás-
hoz. 

Célunk az is, hogy minél 
hamarabb elkezdhessük a 

közös munkát és az ideális 
ellátás tervezése és megvalósí-
tása céljából Önnel, a  keze- 
lőorvosával és gyógytornászá-
val rehabilitációs teamet 
alkothassunk. Az ellátás 
menetének világos meghatáro-
zása az egyenletes minőség 
záloga. A rehabilitáció egyes 
szakaszai mindig a páciensek 
egyedi igényeihez igazodnak. 
A rehabilitációs team profesz-
szionális segítségére és az 
Ottobock által kialakított 
biztonságos struktúrákra 
ügyfeleink bátran támaszkod-
hatnak.
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Az Ottobock Mobilitás 
Központ folyamatosan 
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Ellenőrzés, karbantartás

Rehabilitáció

Próba

Méretvétel

Ellátási javaslat

Felkészítő terápia

Vizsgálat

Minőségellenőrzés
A rehabilitációs team ellenőrzi 
a protézis minőségét.

Ennek során tanulja 
meg a protézis 
funkcióinak optimális 
használatát a 
mindennapokban.

A próba során az 
ortopédiai műszerész 
az egyedi szükségle-
tekhez igazítja a 
protézist.

Az Ön testméretei 
alapján elkészül a 
protézis.

Az ortopédiai műszerész 
leveszi az ellátás szempont-
jából fontos testméreteit.

A páciens elvárásai és az 
ortopédiai műszerész 
javaslatai alapján megtörténik 
a megfelelő protézis 
kiválasztása.

Felöleli a páciens komplex 
felkészítését az ellátásra.

Minden ellátás személyes 
beszélgetéssel és alapos 
vizsgálattal kezdődik.
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Ideiglenes és  
végleges protézis

A végleges protézis ellátás előtt az 
ortopédiai műszerész először ideiglenes 
protézist készít Önnek, amivel amilyen 
hamar csak lehet megkezdheti a fogás 
gyakorlását és a protézis mozgatását. 
 
Az ideiglenes protézis ellátás során az 
Ottobock Mobilitás Központban többféle 
protézis alkatrészt is kipróbálhat. Ez azért 
is fontos, hogy pontosabb képet kaphas-
sunk az Ön fizikai állapotáról és egyedi 
szükségleteiről. A próbák alatt az 
ortopédiai műszerész számos változtatást 
hajthat végre annak érdekében, hogy 

protézise végül az Ön életvitelének 
leginkább megfelelő komponensekből és 
egyedi beállításokkal készüljön el. 
 
Végleges protézise moduláris felépítésű 
lesz. Protézistokból, könyökízületből, 
csuklóízületből, protéziskézből,  valamint 
adapterekből és összekötő elemekből 
épül fel. 
 
A moduláris felépítésnek köszönhetően 
az egyes szerkezeti elemeket egyedileg 
lehet adaptálni az Ön szükségleteihez.
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A protézis felépítése

Felkarprotézis esetén a rehabilitációs team a következő protézis típusokból választhat: 
myoelektromos, vállhúzós és kozmetikai karprotézisek. Az egyes protézis típusokon 
belül az Ön szükségletei és igényei szerint lehetőségek széles skálája elérhető.

   Protézistok (egyedi méretvétel alapján)

  Könyökízület

  Csuklóízület

  Protéziskéz
 
 
Az egyes termékekről részletes információt talál honlapunkon:
www.ottobock.hu
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A tok
A protézistok teremti meg a kapcsolatot a 
csonk és a protézis között. Meghatározó 
eleme a protézisnek, hiszen jelentős 
mértékben ettől függ, hogy a protézis 
viselése mennyire lesz kényelmes.  Ennek 
érdekében mindig egyedi méretvétel 
alapján készül. Személyes konzultáció 
során az ortopédiai műszerész tájékoz-
tatni fogja a felhasznált anyagokkal, 
technikákkal ill. tokformákkal kapcsola-
tos tudnivalókról. 
 

Könyökízület
A könyökízület feladata a protéziskéz 
funkcionalitásának kiegészítése, a 
végrehajtott mozgások komplexebbé 
tétele, ami elősegíti a sokoldalú felhasz-
nálást. A megfelelő ízület kiválasztása 
befolyásolja a kar hajlítását és nyújtását, 
nehezebb tárgyak felemelését és megtar-
tását. Az ortopédiai műszerész segíteni 
fog az optimális könyökízület kiválasztá-
sában.

Csuklóízület
A csuklóízület arra szolgál, hogy a 
protéziskéz helyzete optimálisan igazod-
jék a megfogandó tárgyhoz. A protézis 
csuklóízületét kozmetika borítja, így 
megjelenése természetes hatást kelt.

Protéziskéz
A megfelelő protéziskéz kiválasztásának 
központi jelentősége van. A kéz természe-
tes funkciója rendkívül komplex. Össze-
sen 27 csontnak, 39 izomnak és 36 

ízületnek kell tökéletesen együttműköd-
nie az egészen hétköznapi dolgok 
elvégzéséhez is. A protézis viselője 
számára az egyik legnagyobb kihívást 
éppen ezek a hétköznapi tevékenységek 
jelentik. 
 
Az amputált kéz funkcióinak átvételére 
természetes kinézetű protéziskezek, 
elektromotoros munkakezek vagy a ma 
már ritkán alkalmazott kampók használa-
tosak. A protéziskéz nyitható vagy 
zárható, meg lehet vele fogni tárgyakat, 
sőt terhet is fel lehet emelni vele. Szemé-
lyes konzultáció során az ortopédiai 
műszerész részletesen tájékoztatni fogja a 
különböző ellátási lehetőségekről.

9
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Ellátás myoelektromos 
karprotézissel

A modern myoelektromos karprotézisek 
magas funkcionalitásúak és minden 
korcsoportban az aktív életvitelű protézis-
viselőket támogatják. Akkumulátorral 
működő protézisekről van szó, nem 
viselőjük izomereje, hanem elektromoto-
rok mozgatják. Elektródák érzékelik a 
csonk izmainak megfeszülését, és az 
elektromos jelet továbbítják a protézis 
elektronikájába.

A mai protézisek optimálisan egyesítik a 
funkcionális és esztétikai szempontokat. 
Viselője az aktuális helyzetnek megfele-
lően pontos erősséggel megfoghat bármit 
és a fogást biztonságosan fenntarthatja. 
Ellátástól függően a protéziskéz különféle 
fogási módokra és kézpozíciók felvételére 
képes. 

A myoelektromos karprotézisek visszaad-
ják a természetes testtartást, és fenntart-
ják a kétkezes életmód lehetőségét.
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Ellátás vállhúzós
karprotézissel

Legyen szó erőkifejtést követelő munkák-
ról, vagy szennyeződéssel járó tevékenysé-
gekről: a vállhúzós protézisek megbízható 
és hosszú élettartamú ellátást jelentenek. A 
vállhúzós karprotéziseket viselőjük a saját 
erejével mozgatja. Az erőket a vállon át 

vezető húzóbandázs továbbítja a protézis-
kézhez. Felkar protéziseknél egy három-
húzásos bandázs teszi lehetővé a karhaj-
lítást, a könyök rögzítését, a váll célzott 
mozgása pedig a protéziskéz záródását és 
nyitását vagy a fogást.
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Ellátás kozmetikai  
karprotézissel

Azoknak a protézisviselőknek, akiknek  
az ellátásnál fontos szempontot jelent  
az esztétikum, a kozmetikai karprotézisek 
kínálják a lehető legjobb megoldást.  
A modern méretsorozatos kozmetikai 
borítások nagyon természetes hatást 
keltenek, miként a tükrözési elvet követő 
protézisek is, melyek az ép kar  

hasonmásai. Az esztétikai előnyön 
túlmenően ez a protézis segíti a  
hétköznapi funkciókat is. Meg lehet vele 
támasztani tárgyakat és terhelésnek lehet 
kitenni. További fontos előnye, hogy 
elősegíti az egészséges testtartást. Javítja 
az egyensúlyt, megelőzve ezzel a rossz 
tartás okozta egészségkárosodást.
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Otto Bock Hungaria Kft.  
1135 Budapest · Tatai út 74. 
T 06 1 451 1020 · F 06 1 451 1021 
info@ottobock.hu · www.ottobock.hu/mobilitaskozpont

Szolgáltatásaink iránt érdeklődők számára előzetes időpont egyeztetés 
szükséges. Kérjük keressék munkatársainkat és kérjenek időpontot a 
tanácsadásra!

Megközelítés 
Gépkocsival A Mobilitás Központ Budapesten a XIII. kerületben, a 
Reitter Ferenc utcával párhuzamos 2. utcában található a Fáy utca és  
a Zsinór utca között. Az épület előtt ingyenes parkoló áll rendelkezésre.

Tömegközlekedéssel a Keleti pályaudvarról a 30, 
30A és 230 jelzésű buszokkal a Fáy utcai megálló, 
majd 5 perc séta.

Nyitva tartás
Hétfő-Csütörtök: 8.00 – 16.30, Péntek: 8.00 – 14.00

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, vagy további információra 
lenne szüksége, keressen bennünket.

A protetikai ellátás mindig egyedi. Készséggel várjuk Önt 
személyes konzultációra az Ottobock Mobilitás Központban. 
Tapasztalatunkkal, termékismeretünkkel és világszerte működő 
szervizhálózatunkkal állunk rendelkezésére. Egyeztessen 
velünk időpontot, munkatársaink várják hívását.
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