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NEOPROT
ako
prvý
slovenský
zhotoviteľ
ortopedickoprotetických pomôcok začal používať
na odoberanie mier pacientom a následnú výrobu
korzetov, protéz a ortéz počítačom podporované
navrhovanie (Computer-Aided Design) a počítačom
podporované
modelovanie
(Computer-Aided
Modelling), čiže CAD/CAM technológiu.
CAD/CAM technológia prináša novú úroveň komfortu
pre pacienta a funkčnosti pre protetiku a ortotiku.
Digitalizátor v CAD systéme dokáže zachytiť tisícky
mier a vytvoriť z nich presný trojrozmerný digitálny
model. Ortopedický technik tak môže upravovať
model priamo v počítači pomocou sofistikovaného
softvéru a všetky úpravy presne dokumentovať.
Hotový výsledok jeho práce je odoslaný do riadiacej
jednotky CNC frézy, ktorá model automaticky
a presne vyfrézuje.
Tak je v konečnom dôsledku protetická či ortotická
pomôcka hotová a dokonale prispôsobená potrebám
pacienta rýchlejšie, ako by trvala len samotná
výroba sadrových modelov pri tradičnom procese.
Žiadne nepríjemné procedúry pre pacienta, žiadna
sadra, žiadna bolesť, len vyššia presnosť a lepší
výsledok za kratší čas.
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Hotovú pomôcku vám dodáme
už do 3 dní!

CAD/CAM technológia dáva našim ortopedickým
technikom lepšiu kontrolu nad výrobou pomôcky
a zároveň rešpektuje ich know-how a kreativitu.
Umožňuje nám:
• okamžité komfortné odobratie mier pomocou
3D skenera,
• presnú úpravu modelu vďaka špeciálnemu
softvéru,
• počítačom riadené frézovanie výsledného
produktu na CNC zariadení.

ODOBRATIE MIER PACIENTOVI
Zhotovenie
niektorých
pomôcok
klasickou
technológiou predstavuje pomerne náročný, zdĺhavý
a pre pacienta niekedy aj nepríjemný proces.
Napríklad pri výrobe trupovej ortézy (korzetu)
je nutné ovinúť celý trup pacienta sadrovým
obväzom. Tak vznikne „negatív”, čiže forma, do
ktorej sa naleje ďalšia sadra na výrobu (pozitívneho)
modelu. Na „pozitív” sa pomocou tepelného
tvarovania nanesie plast a nasleduje finalizácia
ortézy – vyrezanie a obrúsenie expanzných otvorov,
prirobenie pevných dláh, vlepenie pelôt...

BEZ NEPRÍJEMNÝCH PROCEDÚR
Sadrovanie pri
odoberaní mier
pacienta
(výroba „negatívu”)
tradičným
spôsobom

Digitalizácia úplne nahrádza konvenčnú výrobu
sadrových odliatkov. Miery na výrobu protetickej
alebo ortotickej pomôcky sa pacientovi odoberú
pomocou 3D skenera, čo má pre neho veľa výhod:

Úspora času pre pacienta
Digitálny otlačok postavy alebo časti tela pacienta aj
s prípravou je importovaný do CAD/CAM systému v
priebehu 15 minút.

Žiadna bolesť ani nepríjemnosti
Odobratie mier pacientovi pomocou 3D skenera
možno zjednodušene porovnať s urobením digitálnej
fotografie. Je to nekontaktný, bezbolestný a čistý
spôsob, ktorý pacientovi ponúka bezkonkurenčný
komfort. Výroba sadrového odliatku je oproti
tomu kontaktná metóda, ktorá môže v prípade
pooperačných rán a citlivých miest aktivovať
bolestivé podnety. Sadra navyše zanecháva na
tele pacienta špinavé stopy, takže sa pacient musí
po procedúre osprchovať.

Odobratie mier 3D
skenerom pri použití
technológie CAD/CAM

Dostupnosť
Mysleli sme tiež na pacientov v nemocničných
zariadeniach. Pre takéto prípady má NEOPROT
k dispozícii CAD/CAM aplikáciu pre iPhone a iPad,
takže naši technici môžu urobiť digitálny otlačok
kdekoľvek a kedykoľvek a priamo od lôžka pacienta
odoslať odobraté miery e-mailom na ďalšie
spracovanie.

Presnosť odobratých mier
Presnosť digitálneho otlačku je zaručená. Náš
3D skener je vybavený senzorom, ktorý automaticky
opravuje nepresnosti spôsobené neúmyselným
pohybom pacienta. Len čo je zameranie ukončené,
systém je okamžite schopný virtuálne rekonštruovať
tvar tela, resp. jeho časti s presnosťou +/- 0,5 mm.

VŠADE
CAD/CAM aplikácia
pre iPad

ÚPRAVA 3D OTLAČKU A VYTVORENIE
VIRTUÁLNEHO MODELU
Digitálny otlačok je vložený do počítača. Vznikne
virtuálny „pozitív” – trojrozmerný model pomôcky,
na ktorom ortopedický technik vyznačí tlakové
peloty a expanzné okná. Odobratie mier pomocou
3D skenera pritom nie je podmienkou. Do softvéru
je možné zadať miery aj manuálne, t.j. miery získané
tradičnými meradlami.
Špeciálny CAD/CAM softvér umožňuje našim
technikom na trojrozmernom zobrazení aplikovať
všetky nástroje potrebné na úpravu a navrhnutie
zdravotne účinného protézneho lôžka, ortézy alebo
korzetu. Do naskenovaného 3D modelu sa dá navyše
vložiť aj fotografia alebo RTG snímka, vďaka čomu
dokáže technik ešte presnejšie určiť umiestnenie
tlakových pelôt.
Úpravy modelu s CAD/CAM systémom môže technik
sledovať na trojrozmernom zobrazení okamžite,
v reálnom čase, môže simulovať rôzne riešenia,
zálohovať jednotlivé návrhy, ukladať do pamäte
históriu všetkých zmien. Má k dispozícii širokú
paletu nástrojov na navrhovanie definitívnej podoby
pomôcky, ako aj knižnicu hotových dizajnov.

S VYŠŠOU KVALITOU DIZAJNU

Trojrozmerné
zobrazenie modelu
v špeciálnom
CAD/CAM softvéri

AUTOMATIZOVANÁ VÝROBA
NA CNC FRÉZE
V momente, keď je ortopedický technik spokojný
s dizajnom pomôcky, naše integrované CAD/CAM
zariadenie mu umožní exportovať digitálny pozitívny
model do riadiacej jednotky CNC frézy a definovať
všetky parametre potrebné pre konečnú fázu
zhotovenia reálneho modelu – frézovanie.
Naša CNC fréza je kompatibilná s formátmi súborov
väčšiny softvérov používaných v ortopédii. Navyše,
možnosť manuálneho zadávania údajov nám
umožňuje ponúknuť CNC frézovanie modelov aj
pre iných zhotoviteľov individuálnych ortotických
a protetických pomôcok.
Vyhotovenie modelu na výrobu protézneho
lôžka, korzetu alebo ortézy na CNC fréze je veľmi
presné. Zaručuje maximálnu zhodu definitívnej
pomôcky s návrhom ortopedického technika,
a tým aj maximálny požadovaný zdravotný účinok
pri jej predpísanom používaní.

PRESNE
CNC fréza na pracovisku
spoločnosti
NEOPROT, spol. s r. o.

KDE SI MÔŽETE DAŤ ZHOTOVIŤ
ORTOPEDICKÚ POMÔCKU CAD/CAM
TECHNOLÓGIOU
Ortopedickú pomôcku CAD/CAM technológiou
vám vyhotovíme na základe lekárskeho predpisu
v našom zariadení:
NEOPROT, spol. s r. o., Záhradnícka 42, Bratislava
Pondelok
Utorok		
Streda		
Štvrtok		
Piatok		

8.00 - 15.00 h
8.00 - 17.00 h
8.00 - 18.00 h
8.00 - 17.00 h
8.00 - 15.00 h

 02/5011-6310

0915 739 747
www.neoprot.sk
Odobratie mier a okamžité zaslanie záznamu
e-mailom na spracovanie môžeme urobiť aj mimo
Bratislavy, najmä ak ide o ležiacich pacientov
v nemocničnej starostlivosti.
Ortopedický
korzet,
protéza
alebo
ortéza
sú zdravotnícke pomôcky individuálne zhotovované
na základe poukazu vystaveného ortopédom,
ortopedickým
protetikom,
chirurgom
alebo
rehabilitačným lekárom. Ak ste vy alebo vaše dieťa
po úraze, ošetrujúci lekár v nemocnici vám odporučí
najvhodnejší typ pomôcky. Ak máte podozrenie
na vrodený či získaný ortopedický zdravotný
problém, čo najskôr navštívte svojho odborného
lekára a poraďte sa s ním. Najmä ak ide o dieťa alebo
dospievajúceho mladého človeka, môže mať včasné
nasadenie vhodnej ortotickej pomôcky rozhodujúci
pozitívny účinok.

Na vyšetrenie sa môžete objednať aj priamo
do ambulancie Špecializovanej nemocnice pre
ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. (ŠNOP)
na Záhradníckej ulici 42 v Bratislave.
Bližšie pokyny, ako postupovať pri objednávaní
nájdete na internetových stránkach nemocnice:
www.snop.sk.
Ústredňa SNOP: 02/5011-6111
Recepcia SNOP: 02/5011-6311, -6388, -6320
ŠNOP ponúka aj rôzne typy zaujímavých liečebných
pobytov. K nim patrí napríklad trojdňová hospitalizácia
pri prevzatí korzetu. Účelom je prevzatie pomôcky,
jej úpravy, poučenie o správnom používaní, nácvik
a vhodné rehabilitačné procedúry.

LEKÁRI A ODBORNÍCI
V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH!
Ak potrebujete kdekoľvek na Slovensku rýchlo
a kvalitne zhotovenú protetickú alebo ortotickú
pomôcku pre svojho ležiaceho pacienta, neváhajte
nás kontaktovať na číslach 02/5011-6310, 0915
739 747 alebo sa obrátiť priamo na nášho merného
technika vo vašom regióne. Aktuálny zoznam našich
pracovísk nájdete na nasledujúcej stránke alebo na
www.neoprot.sk.

WWW.NEOPROT.SK
Odobratie mier
pre výrobu ortézy
dolnej končatiny

KONTAKTY NA TECHNICKÉ PRACOVISKÁ
NEOPROT, SPOL. S R. O.
Bánovce n. Bebravou
Hviezdoslavova 21

Bratislava
Záhradnícka 42

			
Bratislava
Líščie údolie 57

Bratislava
Stromová 31

Dunajská Lužná
Lipnická 422

Dunajská Streda
Veľkoblahovská 11

Gabčíkovo
Zdravotnícka 599

Galanta
Hodská 373/38

			
Humenné
Nemocničná 7

			
Komárno
Mederčská 39

Krupina
Ul. 29. augusta 23

Levice
SNP 19

			
Malacky
Duklianskych hrdinov 34 
			
Nitra
Špitálska 6

			
Nové Mesto n. V.
M. R. Štefánika 1

Nové Zámky
Slovenská 11/A

Piešťany
NÚRCH, I. Krasku 4

Prešov
Sládkovičova 25

Sereď
I. Krasku 2464/38

Snina
Sládkovičova 300/3

Šahy
Hontianska cesta 49

Šaľa
Nemocničná 1

Šurany
SNP č. 2

Topoľčany
Pavlovova 343

			
Trenčín
Legionárska 28

			
Trnava
Starohájska 2

			
			
Vranov n. Topľou
M. R. Štefánika 187/177B 
Zvolen
Kuzmányho nábrežie 28 
			
Žiar nad Hronom
Janského 478

Žilina
Hálkova 3


0907 789 874
02/5011 6310
0915 739 747
0905 491 441
0905 751 352
0918 572 907
0905 552 685
0905 552 685
031/7806 574
0908 756 544
057/7706 417
0908 574 758
0915 442 176
0915 989 169
036/6315 581
0908 756 542
034/7741 286
0915 989 172
037/6545 271
0915 995 638
0915 442 174
0915 313 756
0915 989 165
0908 574 758
0915 468 886
0908 574 758
0908 756 542
0908 756 544
0915 143 192
0908 756 542
038/5323 403
0915 468 887
0915 442 173
0918 706 918
033/5341 034
0905 552 685
0915 989 170
0908 574 758
045/5201 638
0915 989 169
0915 989 169
0918 572 910

ZHOTOVOVANIE, OPRAVY, ÚPRAVY,
VÝDAJ INDIVIDUÁLNYCH A SÉRIOVÝCH
ORTOPEDICKOPROTETICKÝCH POMÔCOK

● PROTÉZY

● OBUV

● ORTÉZY

● VLOŽKY

● KORZETY

● BANDÁŽE

● SEDAČKY

● EPITÉZY



02/5011 6310
0915 739 747

www.neoprot.sk

