
NRX® Strap - sady jsou novým přírůstkem do řady NRX®  
produktů. Jsou to jednoduše předpřipravené aplikace,  
vhodné ke konkrétnímu využití během několika minut.  
NRX® Strap - sady jsou vyrobeny z klasických NRX®  
Strap, tudíž je zajištěna stejná funkčnost.

www.proterapiiruky.cz

NRX1002 · NRX® Strap Kit – sada pro Supinaci

Předpřipravenou sadu lze použít k supinaci předloktí u neurologických 
pacientů. Je připevněna přes palec a poté stoupá spirálovitě přes loketní 
kloub, aby kontrolovala a napomáhala rotaci radia/ulny. Obsahuje suché 
zipy pro zajištění aplikace.

Indikace: Asistovaná supinace nebo pronace u neurologických pacientů 
nebo při léčbě stavů po frakturách 

Univerzální velikost

NRX1004 · NRX® Strap Kit – sada pro abdukci palce

Tuto sadu lze použít k podpoře a stabilizaci palce v abdukci. Může být 
použita pro neurologické pacienty k prevenci nebo léčbě kontraktur 
adduktorů a/nebo může být použita jako funkční podpora CMC-1. Aplikace 
umožňuje pacientovi získat funkční polohu v kloubu, nebrání úchopu berle 
a může dokonce tento úchop funkčně zlepšit. Součástí jsou suché zipy pro 
zajištění aplikace.  

Indikace: Problémy s CMC-1 kloubem palce, lehké addukční kontraktury.

Univerzální velikost
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NRX1005 · NRX® Strap Kit – sada pro rotaci kyčle

Tato sada je určena k použití u pacientů s vnitřní nebo vnější rotací kyčle. 
Pánevní páska a stehenní manžeta poskytují upevňovací body pro připev-
nění rotační části. U pacientů s problémy s kyčlí obvykle dochází ke zkrá-
cení adduktoru kyčle, což vyžaduje několik terapeutických intervencí. Sadu 
lze použít jako diagnostický nástroj k vyhodnocení účinku na pacienta, 
nebo po manuální terapii k udržení konstantního dynamického protažení 
adduktoru kyčle. Vnější rotační páska také zajistí individuální tlak na svaly 
hýždí, které pomáhají extenzi kyčelního kloubu. Suché zipy na pánevním 
pásu a stehenní manžetě jsou na páskách našité. Jedna část suchého zipu 
je upevněna na rotačním popruhu a druhá je nastavitelná. 

Indikace: Zkrácené adduktory kyčelního kloubu zejména adduktor longus 
a brevis, problémy s extenzí kyčle 

Univerzální velikost

NRX1001 · NRX® Strap Kit – sada pro kladívkový prst

Předpřipravená aplikace na kladívkový prst. Skládá se z dvojité a jedno-
duché smyčky dle potřeby a z kotvící pásky, která vede přes nohu. Části 
smyčky pomohou flektovat metatarzální kloub a poté se upevní přímo 
na kotvící pásku vedoucí přes nohu. Součástí jsou suché zipy pro zajištění 
aplikace.

Indikace: Kladívkový prst

Univerzální velikost

NRX1003 · NRX® Strap Kit – sada pro Hallux Valgus

Tato předpřipravená sada se používá ke kontrolované abdukci palce u pa-
cientů s dg. hallux valgus. Korekce postavení kloubu povede nejen k lepší 
svalové kontrole, ale může také pomoci při reaktivaci svalů pro stabilizaci 
kloubu a k uvolnění bolesti v kloubu. Páska je připevněna přes palec nohy. 
Individuální napětí zajišťuje páska, která je uchycena přes kotník. Příčná 
oblouková páska se používá ke zpevnění aplikace. Přes aplikaci lze nosit 
ponožku, což umožňuje aktivní použití v dostatečně prostorných botách. 
Součástí sady jsou části suchých zipů pro zajištění aplikace.   

Indikace: Hallux valgus

 Univerzální velikost
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