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ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE ARIES HOLDING

Vážení zákazníci a obchodní partneři, 
právě máte v rukou katalog zdravotní řady našich výrobků Avicenum. V posledních letech 
prošla tato značka velkými změnami. Rozšířili jsme portfolio výrobků. Ke kompresivním 
produktům pro prevenci a léčbu křečových žil, produktům pro léčbu lymfatických otoků a 
ponožkám pro diabetiky zastřešuje značka Avicenum nově i ortopedické bandáže.

Díky vlastnímu vývojovému centru můžeme všechna vylepšení výrobků flexibilně 
zpracovat. Neustále uvádíme na trh mnoho inovačních prvků, pro které jste impulsem 
právě Vy a také lékaři, se kterými úzce spolupracujeme. Vážíme si všech poznatků a 
připomínek, které se nám dostanou na stůl od všech našich zákaznických skupin a i nadále je naší prioritou vnímat 
zpětnou reakci zákazníků na naše výrobky a aktivně s ní pracovat. 

Máte-li jakýkoliv dotaz, bez obav se obraťte na naše medicínské reprezentanty. 
Jsme Vám rovněž k dispozici na emailu info@avicenum.eu. 
Těšíme se na vzájemnou spolupráci a přeji Vám, aby naše výrobky i nadále přinášely úlevu a pomoc.

Ing. Ladislav Šulc
majitel a generální ředitel ARIES, a.s.
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Certifikace a materiály 
RAL 
Na konci roku 2016 se společnost ARIES, a.s. stala členem společenství RAL, které 
sdružuje přední evropské výrobce kompresivních punčoch a dílů. Společenství 
umožňuje členství pouze  výrobcům, kteří prokázali, že jsou schopni dodržovat 
při výrobě punčoch a návleků normu RAL-GZ 387/1. Tato norma stanovuje 
nejpřísnější požadavky na stupňovanou kompresi a to pro všechny dostupné 
velikosti. Kompresivní výrobky z produkce ARIES, a.s. obstály při kontrolních 
měřeních v laboratořích v Hohensteinu a firma se zavázala dodávat vzorky  
k přeměření každý rok. Známka kvality RAL, kterou zákazníci vídají na obalech, je 
tedy zárukou bezpečné a účinné komprese. Jedině s takovou kompresí je možno 
dosáhnout dobrých terapeutických výsledků při léčbě onemocnění žilního nebo 
lymfatického systému.

Certifikace ISO
Avicenum je značkou zdravotních kompresivních výrobků s benefity, které 
usnadní život a pomohou se zdravotními potížemi. Je pro nás důležité, abyste 
se v našich výrobcích cítili komfortně a bezpečně, proto klademe důraz na 
výběr renomovaných dodavatelů všech materiálů. Vždy vybíráme materiály  
a komponenty prémiové kvality. Výrobky podrobujeme náhodnému testování  
a ověřování kvality dle nastavených norem, jejichž dodržování pravidelně prověřují 
zástupci certifikačních autorit.
Od roku 2016 je systém řízení kvality ve firmě ARIES, a.s. certifikován autoritou 
Bureau Veritas dle normy ISO 9001:2015.
Od roku 2020 je systém řízení kvality zdravotnických prostředků ve firmě ARIES, a.s.  
certifikován autoritou Lloyd‘s Register Quality Assurance dle normy ISO 
13485:2016.

Materiály
Na kvalitu dbáme od samého začátku. Navrhujeme kvalitní výrobky, vybíráme ty 
nejlepší materiály, pečlivě je zpracováváme a snažíme se přidat ještě něco navíc.
PAD Nylon (polyamid)  je základem punčochy. Ve výrobcích Avicenum proto 
používáme pouze značkovou polyamidovou přízi PAD 6.6 od předních výrobců ze 
Švýcarska, Itálie a Francie.
LYCRA® se stala synonymem pro elastan. V punčochách Avicenum její pomocí 
vytváříme požadovanou kompresi. Značkový elastan LYCRA® je garantem 
kvalitního, funkčního a trvanlivého výrobku.
Certifikáty nezávislých institucí doplňují náš přísný interní systém kvality.
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Dvojité 
ochranné vlákno Vlákno LYCRA®

LYCRA®
LYCRA® energize je obchodní název pro kvalitní elastan, jehož technologický 
vývoj a inovace řídí společnost Invista. Jedná se o vlákno, které zaručuje perfektní 
elasticitu materiálu. Kompresivní účinky jednotlivých produktů vytváří právě 
tento elastan.

Mikrovlákno
Mikrovlákno je příze spředená z vysokého počtu tenoučkých vláken. Deset 
kilometrů jednoho takového vlákna neváží ani celý gram. Výrobky z mikrovlákna 
jsou velice příjemné na omak, pohodlně se nosí, lépe sají a odvádějí pot, mají 
moderní sametový nádech a vyznačují se delší trvanlivostí.

Dlouhovlákná česaná bavlna
Pro výrobu produktů Avicenum s podílem bavlny používáme výhradně 
dlouhovláknou česanou bavlnu. Vlákno takové bavlny je až třikrát delší než  
u běžné obyčejné bavlny. Tento typ materiálu zajišťuje dostatečné překrývání 
vláken v úpletu, a proto zůstávají naše bavlněné výrobky déle funkční.

Ovíjená LYCRA® 
pro citlivou pokožku 
a delší životnost výrobků
Holé vlákno elastanu může dráždit citlivou pokožku. LYCRU® 
proto ovíjíme dvojitým ochranným vláknem. Použití ovíjené 
LYCRY® přispívá nejen ke zvýšení komfortu nošení, ale i k delší 
životnosti výrobku.

Neděláme kompromisy a luxusní dvojitě ovíjenou LYCRU® 
používáme ve všech výrobcích Avicenum.

LYCRA® Soft Comfort
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Lemy bandáží
Lemy našich produktů nejsou pouze estetickým zakončením 
bandáží, důsledně dbáme na jejich funkčnost a pohodlnost.
Náš lem je optimální volbou pro pacienty s velmi citlivou 
pokožkou. Rozmístění silikonu do puntíků zajišťuje jeho dobrou 
prodyšnost při zachování správného držení bandáže.

Tip: Neperte bandáže v aviváži, silikon poté ztrácí 
svoji lepivost. Na nakrémovaných končetinách silikon 
rovněž nedrží. Lepivost silikonu můžete navrátit 
otřením roztokem na lihové bázi, např. Francovkou.

Vzor silikonu
na lemu

Šíře lemu 5 cm

Piktogramy bandáží

páska

silikonové
peloty

podpatěnky

výztuha

silikonová
pelota

ploché
spirálové pružiny

silikonové
peloty

silikonová
pelota

silikonová
pelota

výztuhy

dvouosý
kloub
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zápěstí loket koleno hlezno

Bandáže Avicenum ORTHO 360 
jsou vyrobeny technologií kruhového pletení. Materiály použité na jejich 
výrobu jsou nedráždivé a neobsahují latex. Bandáže jsou vhodné pro 
sportovní aktivity. Bandáže jsou zdravotnickým prostředkem určeným  
k použití v domácím prostředí i u poskytovatelů zdravotních služeb. 



Velikost S M L XL

b 22 - 26 26 - 30 30 - 34 34 - 38

Barva
8001

Velikost S M L

c 13 - 15 15 - 17 17 - 19

XL XXL

c 19 - 21 21 - 23

Avicenum ORTHO 360
bandáž zápěstí typ 01 
působí kompresivně v oblasti zápěstí, díky čemuž je 
dosaženo potřebného terapeutického efektu (je nutné 
zvolit správnou velikost bandáže). Je určena pro podporu 
zápěstí při poúrazové a pooperační terapii. Nejlepšího 
účinku bandáž dosahuje při fyzické zátěži. 

Avicenum ORTHO 360 
bandáž loketní typ 01 

působí kompresivně v oblasti lokte, díky čemuž je dosaženo potřebného 
terapeutického efektu (je nutné zvolit správnou velikost bandáže). Je 
určena pro podporu lokte při poúrazové a pooperační terapii. Nejlepšího 
účinku bandáž dosahuje při fyzické zátěži.

Barva
8001
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Barva
8001 9999

Avicenum ORTHO 360 
bandáž kolenní typ 01 

působí kompresivně v oblasti kolene, díky čemuž je dosaženo potřebného 
terapeutického efektu (je nutné zvolit správnou velikost bandáže). Je určena 
pro podporu kolene při poúrazové a pooperační terapii. Nejlepšího účinku 
bandáž dosahuje při fyzické zátěži. Bandáž je v horní části opatřena lemem se 
silikonovými nopky, který brání sjíždění bandáže. 

Velikost S M L XL XXL

d 30 - 34 34 - 38 38 - 42 42 - 46 46 - 50

f 41 - 46 46 - 51 51 - 56 56 - 61 61 - 66

Avicenum ORTHO 360 
bandáž kotníková typ 01 
působí kompresivně v oblasti kotníku, díky čemuž je dosaženo 
potřebného terapeutického efektu (je nutné zvolit správnou velikost 
bandáže). Je určena pro podporu kotníku při poúrazové a pooperační 
terapii. Nejlepšího účinku bandáž dosahuje při fyzické zátěži. 

Velikost S M L XL

b 20 - 23 23 - 26 26 - 29 29 - 32

Barva
8001
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Velikost S M L XL

b 22 - 26 26 - 30 30 - 34 34 - 38

Avicenum ORTHO 360
bandáž zápěstí typ 02 
Bandáž působí kompresivně v oblasti zápěstí, díky čemuž je dosa-
ženo potřebného terapeutického efektu (je nutné zvolit správnou 
velikost bandáže). Terapeutický efekt bandáže je zvýšen kombi-
nací s podpůrnou páskou na suchý zip. Je určena pro podporu 
zápěstí při poúrazové a pooperační terapii. Nejlepšího účinku 
bandáž dosahuje při fyzické zátěži. Bandáž je vhodná i pro spor-
tovní aktivity.

Avicenum ORTHO 360 
bandáž loketní typ 02 

Bandáž působí kompresivně v oblasti lokte, díky čemuž je dosaženo potřeb-
ného terapeutického efektu (je nutné zvolit správnou velikost bandáže). 
Terapeutický efekt bandáže je zvýšen kombinací s podpůrnou páskou na 
suchý zip. Je určena pro podporu lokte při poúrazové a pooperační tera-
pii. Nejlepšího účinku bandáž dosahuje při fyzické zátěži. Bandáž je vhodná 
i pro sportovní aktivity.

Barva
8001

Barva
8001

Velikost S M L

c 13 - 15 15 - 17 17 - 19

XL XXL

c 19 - 21 21 - 23
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Avicenum ORTHO 360 
bandáž kolenní typ 02

Bandáž působí kompresivně v oblasti kolene, díky čemuž je dosaže-
no potřebného terapeutického efektu (je nutné zvolit správnou veli-
kost bandáže). Terapeutický efekt bandáže je zvýšen kombinací s podpůr-
nou páskou na suchý zip. Je určena pro podporu kolene při poúrazové 
 a pooperační terapii. Nejlepšího účinku bandáž dosahuje při fyzické zátěži. Ban-
dáž je vhodná i pro sportovní aktivity. Bandáž je v horní části opatřena lemem se 
silikonovými nopky, který brání sjíždění bandáže. 

Velikost S M L XL XXL

f 30 - 34 34 - 38 38 - 42 42 - 46 46 - 50

d 41 - 46 46 - 51 51 - 56 56 - 61 61 - 66

Avicenum ORTHO 360 
bandáž kotníková typ 02 
Bandáž působí kompresivně v oblasti kotníku, díky čemuž je dosaženo 
potřebného terapeutického efektu (je nutné zvolit správnou velikost 
bandáže). Terapeutický efekt bandáže je zvýšen kombinací s podpůrnou 
páskou na suchý zip. Je určena pro podporu kotníku při poúrazové 
a pooperační terapii. Nejlepšího účinku bandáž dosahuje při fyzické 
zátěži. Bandáž je vhodná i pro sportovní aktivity. 

Velikost S M L XL

b 20 - 23 23 - 26 26 - 29 29 - 32

Barva
8001

Barva
8001
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Bandáže a ortézy Avicenum ORTHO 1500
Ortézy a bandáže Avicenum ORTHO 1500 jsou vyrobeny technologií 
plochého pletení. Materiály použité na jejich výrobu jsou nedráždivé 
a neobsahují latex. Ortézy a bandáže jsou zdravotnickými prostředky 
určenými k použití v domácím prostředí i u poskytovatelů zdravotních 
služeb.  

zápěstí loket bedro koleno hlezno
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Velikost XS S M

c (cm) 14 - 15 15 - 16 16 - 17

L XL XXL

c (cm) 17 - 18 18 - 19 19 - 20

Avicenum ORTHO 1500 ortéza zápěstí typ 01
Avicenum ORTHO 1500 ortéza zápěstí typ 01. 
V dlaňové části ortézy je umístěna anatomicky 
tvarovaná vyjímatelná plastová dlaha. Fixační účinek 
dlahy je podpořen páskou na suchý zip. Mechanizmus 
účinku ortézy je založen na kompresivním působení 
a fixaci v oblasti zápěstí, čímž dochází k potřebnému 
terapeutickému efektu. Pro dosažení požadovaného 
účinku je nutné zvolit správnou velikost. Nejlepšího 
účinku ortéza dosahuje při fyzické zátěži. Ortéza je 
vhodná i pro sportovní aktivity. Při delších klidových 
přestávkách byste měli ortézu sundat. 

Kód SÚKL: 5012001 (levá)
Kód SÚKL: 5012002 (pravá)
Úhrada ZP: 349,60 Kč
Doplatek: 49,39 Kč

Barva
8070
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Velikost XS S M

b (cm) 17 - 20 20 - 23 23 - 27

L XL XXL

b (cm) 27 - 30 30 - 33 33 - 35

Avicenum ORTHO 1500 bandáž loketní typ 01
Avicenum ORTHO 1500 bandáž loketní typ 01 je vyrobena 
technologií plochého pletení. V bandáži jsou integrovány 
dvě speciálně anatomicky tvarované silikonové peloty, které 
zlepšují propriocepci (polohocit, schopnost koordinovat tělo 
v prostoru), a tedy i svalovou podporu (stabilizace lokte). 
Účinek loketní bandáže je podpořen přiloženou epikondylární 
páskou na suchý zip. Mechanizmus účinku loketní bandáže 
je založen na kompresivním působení a fixaci v oblasti lokte, 
čímž dochází k potřebnému terapeutickému efektu. Pro 
dosažení požadovaného účinku je nutné zvolit správnou 
velikost. Nejlepšího účinku bandáž dosahuje při fyzické zátěži. 
Bandáž je vhodná i pro sportovní aktivity. Při delších klidových 
přestávkách byste měli bandáž sundat. 

Kód SÚKL: 5012000
Úhrada ZP: 400,20 Kč
Doplatek: 289,80 Kč

13

Barva
8070
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Velikost f (cm) d (cm)

XS 38 - 41 28 - 31

S 41 - 44 31 - 34

M 44 - 47 34 - 37

L 47 - 50 37 - 40

XL 30 - 53 40 - 43

XXL 53 - 56 43 - 46

3XL 56 - 59 46 - 49

4XL 59 - 62 49 - 52

5XL 62 - 65 52 - 55

Avicenum ORTHO 1500 
bandáž kolenní typ 01
Avicenum ORTHO 1500 bandáž kolenní typ 01 
je po stranách vyztužena spirálovými plochými 
nerezovými pružinami. V oblasti čéšky je 
doplněna kruhovou silikonovou pelotou, která 
zajišťuje mírnou kompresi pately a její správné 
postavení během pohybu v kolenním kloubu. 
Kolenní bandáž je na vnitřní straně vybavena 
po celé délce plochých spirálových pružin 
protiskluzovými páskami se silikonovými nopky. 
Mechanizmus účinku kolenní bandáže je založen 
na kompresivním působení v oblasti kolene, čímž 
dochází k potřebnému terapeutickému efektu. 
Pro dosažení požadovaného účinku je nutné zvolit 
správnou velikost. Nejlepšího účinku bandáž 
dosahuje při fyzické zátěži. Bandáž je vhodná 
i pro sportovní aktivity. Při delších klidových 
přestávkách byste měli bandáž sundat. 

Kód SÚKL: 5011997
Úhrada ZP: 600,30 Kč
Doplatek: 49,69 Kč

Barva
8070



15

Velikost f (cm) d (cm)

XS 38 - 41 28 - 31

S 41 - 44 31 - 34

M 44 - 47 34 - 37

L 47 - 50 37 - 40

XL 30 - 53 40 - 43

XXL 53 - 56 43 - 46

3XL 56 - 59 46 - 49

4XL 59 - 62 49 - 52

5XL 62 - 65 52 - 55

Avicenum ORTHO 1500 
bandáž kolenní typ 02
Avicenum ORTHO 1500 bandáž kolenní typ 02 je  
po stranách vyztužena spirálovými plochými 
nerezovými pružinami. V oblasti čéšky je doplněna 
kruhovou silikonovou pelotou, která zajišťuje mírnou 
kompresi pately a její správné postavení během 
pohybu v kolenním kloubu. Bandáž je doplněna  
v horní a dolní části fixačními páskami na suchý zip 
(pásky brání posunu bandáže po končetině), na vnitřní 
straně je vybavena po celé délce plochých spirálových 
pružin protiskluzovými páskami se silikonovými 
nopky. Mechanizmus účinku kolenní bandáže je 
založen na kompresivním působení v oblasti kolene, 
čímž dochází k potřebnému terapeutickému efektu. 
Pro dosažení požadovaného účinku je nutné zvolit 
správnou velikost. Nejlepšího účinku bandáž dosahuje 
při fyzické zátěži. Bandáž je vhodná i pro sportovní 
aktivity. Při delších klidových přestávkách byste měli 
bandáž sundat.

15

Kód SÚKL: 5011998
Úhrada ZP: 600,30 Kč
Doplatek: 89,70 Kč

Barva
8070
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Avicenum ORTHO 1500 
ortéza kolenní typ 03
Avicenum ORTHO 1500 ortéza kolenní typ 03 je 
vyrobena technologií plochého pletení. Kolenní 
ortéza je po stranách vyztužena kovovými dlahami 
s dvouosým kloubem. V oblasti čéšky je doplněna 
kruhovou silikonovou pelotou, která zajišťuje mírnou 
kompresi pately a její správné postavení během pohybu 
v kolenním kloubu. Ortéza je doplněna v horní a dolní 
části fixačními páskami na suchý zip. Mechanizmus 
účinku kolenní ortézy je založen na kompresivním 
působení v oblasti kolene, čímž dochází k potřebnému 
terapeutickému efektu. Pro dosažení požadovaného 
účinku je nutné zvolit správnou velikost. Nejlepšího 
účinku ortéza dosahuje při fyzické zátěži. Ortéza je 
vhodná i pro sportovní aktivity. Při delších klidových 
přestávkách byste měli ortézu sundat. 

Velikost f (cm) d (cm)

XS 38 - 41 28 - 31

S 41 - 44 31 - 34

M 44 - 47 34 - 37

L 47 - 50 37 - 40

XL 30 - 53 40 - 43

XXL 53 - 56 43 - 46

3XL 56 - 59 46 - 49

4XL 59 - 62 49 - 52

5XL 62 - 65 52 - 55

Kód SÚKL: 5011999
Úhrada ZP: 1 599,65 Kč
Doplatek: 0,34 Kč

Barva
8070
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Velikost XS S M

b (cm) 19 - 21 21 - 23 23 - 25

L XL XXL

b (cm) 25 - 27 27 - 29 29 - 31

Avicenum ORTHO 1500 bandáž Achillovy šlachy typ 01
Avicenum ORTHO 1500 bandáž Achillovy šlachy typ 
01 je vyrobena technologií plochého pletení. V zadní 
straně bandáže je integrována anatomicky tvarovaná 
silikonová pelota, která zlepšuje propriocepci 
(polohocit, schopnost koordinovat tělo v prostoru), 
a tím i podporu a stabilizaci Achillovy šlachy. Balení 
bandáže Achillovy šlachy obsahuje dvě silikonové 
podpatěnky. Jedna je určena pod nemocnou nohu 
ke změkčení došlapu a tlumení nárazů při chůzi. 
Současně díky mírnému nadzvednutí snižuje 
bolestivé napětí Achillovy šlachy. Druhá podpatěnka 
je určena pod zdravou nohu k vyrovnání délky 
končetin. Mechanizmus účinku bandáže Achillovy 
šlachy je založen na kompresivním působení  
v oblasti Achillovy šlachy, čímž dochází k potřebnému 
terapeutickému efektu. Pro dosažení požadovaného 
účinku je nutné zvolit správnou velikost. Nejlepšího 

Kód SÚKL: 5011996
Úhrada ZP: 749,80 Kč
Doplatek: 140,19 Kč

účinku bandáž dosahuje při fyzické zátěži. Bandáž je 
vhodná i pro sportovní aktivity. Při delších klidových 
přestávkách byste měli bandáž sundat. 

Barva
8070
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Avicenum ORTHO 1500 
bandáž hlezenní typ 01

Avicenum ORTHO 1500 bandáž hlezenní typ 01 je 
vyrobena technologií plochého pletení. Z mediální 
i laterální strany jsou v bandáži integrovány 
anatomicky tvarované silikonové peloty, které 
zlepšují propriocepci (polohocit, schopnost 
koordinovat tělo v prostoru), a tedy i svalovou 
podporu (stabilizace kotníku). Silikonové peloty mají 
masážní účinek, čímž napomáhají vstřebávání otoků 
a krevních sraženin. Mechanizmus účinku hlezenní 
bandáže je založen na kompresivním působení 
v oblasti kotníku, čímž dochází k potřebnému 
terapeutickému efektu. Pro dosažení požadovaného 
účinku je nutné zvolit správnou velikost. Nejlepšího 
účinku bandáž dosahuje při fyzické zátěži. Bandáž je 
vhodná i pro sportovní aktivity. Při delších klidových 
přestávkách byste měli bandáž sundat.

Velikost XS S M

b (cm) 19 - 21 21 - 23 23 - 25

L XL XXL

b (cm) 25 - 27 27 - 29 29 - 31

Kód SÚKL: 5011995
Úhrada ZP: 749,80 Kč

Doplatek: 0,18 Kč

18

Barva
8070
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Avicenum ORTHO 1500 ortéza bederní 
typ 01 je vyrobena z elastického úpletu  
a integrovaných zádových výztuží. Tato ortéza 
pokrývá bederní obratle. Vpředu se zapíná 
na suchý zip. Při uzavření pásu je velmi dobře 
zajištěna stabilizace bederních obratlů, zad 
a břišního svalstva. Mechanizmus účinku 
ortézy je založen na kompresivním působení 
a fixaci v oblasti bederní páteře, čímž dochází 
k potřebnému terapeutickému efektu. Pro 
dosažení požadovaného účinku je nutné zvolit 
správnou velikost. Nejlepšího účinku ortéza 
dosahuje při fyzické zátěži. Ortéza je vhodná 

Velikost t (cm) Velikost t (cm)

XS 65 - 70 XL 95 - 105

S 70 - 75 XXL 105 - 120

M 75 - 85 3XL 120 - 135

L 85 - 95 4XL 135 - 150

Avicenum ORTHO 1500 ortéza bederní typ 01

Kód SÚKL: 5012003
Úhrada ZP: 700,35 Kč
Doplatek: 189,64 Kč

i pro sportovní aktivity. Při delších klidových přestávkách 
byste měli ortézu sundat.  

Barva
8070
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Avicenum ORTHO 1500 ortéza bederní typ 02
Avicenum ORTHO 1500 ortéza bederní 
typ 02 je vyrobena z elastického úpletu, 
integrovaných zádových výztuží a její součástí 
je i odnímatelná masážní silikonová pelota 
s masážními výstupky. Tato ortéza pokrývá 
bederní obratle. Vpředu se zapíná na suchý 
zip. Při uzavření pásu je velmi dobře zajištěna 
stabilizace bederních obratlů, zad a břišního 
svalstva. Mechanizmus účinku ortézy je založen 
na kompresivním působení a fixaci v oblasti 
bederní páteře, čímž dochází k potřebnému 
terapeutickému efektu. Účinek je podpořen 
masážními vlastnostmi silikonové peloty. Pro 
dosažení požadovaného účinku je nutné zvolit 
správnou velikost. Nejlepšího účinku ortéza 

Velikost t (cm) Velikost t (cm)

XS 65 - 70 XL 95 - 105

S 70 - 75 XXL 105 - 120

M 75 - 85 3XL 120 - 135

L 85 - 95 4XL 135 - 150

Kód SÚKL: 5012004
Úhrada ZP: 700,35 Kč
Doplatek: 449,65 Kč

dosahuje při fyzické zátěži. Ortéza je vhodná i pro sportovní 
aktivity. Při delších klidových přestávkách byste měli ortézu 
sundat. 

Barva
8070



21

název provedení kód SÚKL úhrada ZP doplatek

Avicenum ORTHO 1500 bandáž hlezenní typ 01* oboustranná, silikonové peloty, 
vel. XS - XXL 5011995  749,80 Kč  0,18 Kč 

Avicenum ORTHO 1500 bandáž Achillovy šlachy typ 01* oboustranná, silikonová pelota, 
podpatěnky, vel. XS - XXL 5011996  749,80 Kč  140,19 Kč 

Avicenum ORTHO 1500 bandáž kolenní typ 01 oboustranná, silikonová pelota, 
vel. XS - 5XL 5011997  600,30 Kč  49,69 Kč

Avicenum ORTHO 1500 bandáž kolenní typ 02 oboustranná, pásky, 
silikonová pelota, vel. XS - 5XL 5011998 600,30 Kč  89,70 Kč 

Avicenum ORTHO 1500 ortéza kolenní typ 03 oboustranná, pásky, dvouosý kloub, 
silikonová pelota, vel. XS - 5XL 5011999  1 599,65 Kč 0,34 Kč 

Avicenum ORTHO 1500 bandáž loketní typ 01 oboustranná, epikondylární páska, 
silikonové peloty, vel. XS - XXL 5012000  400,20 Kč  289,80 Kč 

Avicenum ORTHO 1500 ortéza zápěstí typ 01 levá, výztuha, zápěstní páska, 
vel. XS - XXL 5012001  349,60 Kč  49,39 Kč 

Avicenum ORTHO 1500 ortéza zápěstí typ 01 pravá, výztuha, zápěstní páska, 
vel. XS - XXL 5012002  349,60 Kč  49,39 Kč 

Avicenum ORTHO 1500 ortéza bederní typ 01 výztuhy, vel. XS - 4XL 5012003  700,35 Kč  189,64 Kč 

Avicenum ORTHO 1500 ortéza bederní typ 02 výztuhy, silikonová pelota, 
vel. XS - 4XL 5012004  700,35 Kč  449,65 Kč 

Preskripční omezení:
*DIA  -  diabetologie
CHR - chirurgie
NEU - neurologie, dětská neurologie

ORP - ortopedická protetika
ORT - ortopedie
REH - rehabilitační a fyzikální medicína

REH - revmatologie
TRA - traumatologie
TVL - tělovýchovné lékařství
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ARIES, a.s. 
512 33 Studenec 309
IČ 288 24 563 
DIČ CZ288 24 563
www.aries.eu

Objednávky:

www.avicenum.eu
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Ředitel obchodu pro ČR:

Ing. Tomáš Trnka 
Mobil: 603 321 621 
E-mail: trnka@aries.eu


