
Protéza Javelin využívá ty nejlepší vlastnosti kompozitové technologie a nabízí komfortní, 
živou a bezpečnou chůzi. Chodidlo má zjednodušené provedení se základními prvky, 
kterými se ovládá chůze. Výsledkem je dobrá ohebnost a podpora, vynikající odezva na 
terén a pocit mimořádné lehkosti při chůzi. 

Výběr pružení

   Objednací číslo - 
   příklad:
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                    Strana/    Stupeň
	 																velikost				pružení

100-115 116-130 131-150 151-170 171-195 196-220 221-255 256-285 286-325 326-356
 44-52 53-59 60-68 69-77 78-88 89-100 101-116 117-130 131-147 148-166
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Objednací číslo: 539601 Objednací číslo: 539501

935242 Iss1 1210

Horní pyramidový nástavec Horní nástavec se 4 šrouby   Fixační úchytka

Objednací číslo: 941255

Máte-li zájem o tmavý kosmetický kryt chodidla, uveďte “D”
Horní nástavec není součástí chodidla.
Montážní svorku lze použít pro vyrovnání a nastavení, a zajistit tak správnou délku 
před zkrácením holeně.

•	 Javelin nabízí širokou škálu velikosti od 22 cm do 30 cm s možností výběru světlého nebo tmavého kosmetického 
krytí

•	 Štíhlé kontinuální pružení holeně a špičky při ohýbání absorbuje nárazy a snižuje tlak na záda a svaly

•	 Určeno pro životní styl pacientů typu K2 a K3

•	 Výška chodidla max. 365 mm,  min. 200 mm

•	 Minimalistický design nabízí snadné řešení doplňkových kosmetických krytí

•	 Záruka 36 měsíců

Procházka v parku

může být 

ODPOČINKEM 

nebo 

DOBRODRUŽSTVÍM. 

Vyzkoušejte 

vynikající odezvu na 

TERÉN 

vyzkoušejte 

JAVELIN.
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Nevyzpytatelná Sfinga všem návštěvníkům Théb pokládala svou slavnou 
hádanku: “Ráno chodí po čtyřech, odpoledne po dvou a v noci po třech. 
Co to je?”

Odpověď nakonec našel Oidipus, a zachránil se tak před pohlcením 
Sfingou! “Člověk. Jako dítě leze po čtyřech, jako dospělý chodí po dvou a 
ve stáří se opírá o hůl.”

 Dnes již naštěstí díky technologii, jako je Javelin, umíme prodloužit dobu 
stabilní a samostatné chůze v každém terénu, díky čemuž pro vás bude 
setkání se Sfingou pouhou procházkou v parku!

Pata z e-karbonu umožňuje pružnou 
regulaci chůze a vynikající reakci. 

Aktivní pylon umožňuje plynulý a integrovaný 
kinematický ohyb. 

Díky energické špičce chodidla Javelin bude 
vaše chůze vypadat přirozeněji.

Dobrý vzhled chodidla není dán jen jeho 
provedením, ale i kosmetickou povrchovou 
úpravou.


