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Když	mi	pan	primář	uřízl	nohu	a	já	jsem	
se	probudil	ze	spánku,	tak	jsem	v	tu ránu	
cítil,	že	mi	něco	chybí.	Mně	chyběla	
bolest.	Bolest,	se	kterou	jsem	šel		
na	tu	amputaci.	Pak	mi	udělali	protézu,	
starali	se	o	mě,	začal	jsem	chodit		
a	jsem	na	tom	mnohem	líp,	než	když	
jsem	měl	končetinu	celou.

Jan	D.,	61	let,	amputace	v	bérci
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Nejhorší	byl	asi	okamžik,	když	jsem	
se probudila.	Sahala	jsem	si	po	nohách,	
bolelo	mě	to	a	tam	–	nic.	Ale	později,	
když	se	všichni	tak	snažili,	člověk	
si řekne:	Ne,	jde	to!	A	je	to	fajn,	
že	to	jde.	Ono	to	vypadalo	jako	konec		
a	pak	se	to	díky	vám	všem	obrátilo.	
Ty možnosti	dnes	jsou	úžasné.	
Vybavení,	péče	i	vstřícnost.

Anna	Č.,	63	let,	amputace	ve	stehně
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“Nejdůležitější	je	ale	Váš	vlastní	postoj.	
Je	třeba	prostě	chtít	–	mít	energii,	chuť	

a zodpovědnost	za	sebe	sama.“

Pro každého člověka je amputace 
výrazný zásah do organismu, kterým 
se změní život. 

Je pochopitelné,	že	s	takovou	situací	
se nelehko	vyrovnává;	na	druhou	stranu	
je	pravda,	že lékařské	rozhodnutí	pro	
amputaci	znamená	záchranu	života,	ať	už	
k ní	dochází	kvůli	nemoci	nebo	po	úrazu.	

Během	své	praxe	jsem	potkal	již	mnoho	
lidí,	kteří	tímto	traumatem	prošli.	Můžu	
Vás	ujistit,	že mnozí	z	nich	se	časem	
plnohodnotně	vrátili	do života.	Tuto	šanci	
před	sebou	teď	máte	i	Vy.	V této	brožuře	se	
Vám	budu	snažit	pomoci,	abyste	se	se	svou	
novou	nelehkou	situací	co nejlépe	vyrovnali	
a	co	nejdříve	se	vrátili	do běžného	života.

Nejdůležitější	je	ale	Váš	vlastní	postoj.	
Je	třeba	prostě	chtít	–	mít	energii,	chuť	
a zodpovědnost	za	sebe	sama.	Chtít	stále	
co	nejkvalitnější	život.	Chtít	být	soběstačný.	
Chtít	zase	chodit…	
A	abyste	mohli	začít	opět	chodit,	budete	
potřebovat	protézu.	Současné	protézy	
se	vyrábějí	pomocí	nejmodernějších	
technologií	a	dávají	uživatelům	velké	

možnosti.	Mým	úkolem	jako	ortotika-
protetika	bude	Vám	na míru	navrhnout	
protézu,	která	bude	plně	vyhovovat	Vašim	
potřebám	a	se	kterou	se budete	moci	
snadno	sžít.	
Důležitým	průvodcem	pro	Vás	bude	
také	fyzioterapeut.	Dohled	nad	Vaším	
zdravotním	stavem,	rehabilitací	
a vybavením	bude	mít	lékař.	Důležitou	
součástí	terapie	budou	také	Vaši	nejbližší,	
Vaše	rodina.

V	každém	případě	doporučuji,	abyste	
se na terapii	aktivně	podíleli.	Zajímejte	
se o	nové	technologie	a	moderní	přístupy,	
zajímejte	se	o	svou	léčbu,	požadujte	terapii,	
pokuste	se	o	co	největší	aktivitu,	snažte	
se o soběstačnost,	nevzdávejte	se.	Mějte	
stále	na	mysli,	že přijít	o	končetinu	nemusí	
znamenat	skončit	na	vozíku.	S vozíkem	
je	život	mnohem	složitější	než	s	protézou	
a	i	pro	organismus	je	život	s protézou	
zdravější	než	na	vozíku.	My	Vám	nabízíme	
tu lepší	variantu	a	je	jen	na	Vás,	zda	se	k	ní	
dopracujete.

Také	se	nebojte	připlatit	si	za	lepší	kvalitu	
života	s	kvalitnější	pomůckou	–	stojí	to	za	
to.	U	své	zdravotní	pojišťovny	se informujte,	
jaké	vybavení	Vám	uhradí,	a	zároveň	si	
zjistěte,	jaké	nadstandardní	vybavení	
by	Vám	zkvalitnilo	život.	V	tom	Vám	
samozřejmě	ochotně	pomůžu.	

Amputace...	
A	co	teď?
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Lidé	kolem	Vás
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lékař

Lékař	by	měl	být	celkově	zodpovědný	za:
•	 proces	rehabilitace
•	 vedení	a	koordinaci	léčby
•	 ošetřování	a	informovanost	pacienta

psycholog

Amputace	znamená	pro	každého	
člověka	značný	zásah	do	psychiky.	
Nestyďte	se požádat	o	psychologickou	
pomoc,	pokud	Vám	nebude	poskytnuta	
automaticky.	

Psycholog	Vám	pomůže:
•	 vyrovnat	se	se	vzniklou	situací
•	 připravit	se	na	budoucí	život	s	protézou
•	 vrátit	se	bez	ostychu	do	běžného	života

Bez	další	chuti	do	života	bude	terapie	
mnohem	delší	a	nemusí	končit	zcela	
úspěšně.

zdravotní sestra

Sestřička	se	bude	především	starat:
•	 o	jizvu
•	 o	pahýl
•	 o	polohování
•	 o	bandážování

fyzioterapeut

Po	amputaci	má	fyzioterapeut	(v	našem	
případě	fyzioterapeutka)	na starosti:

•	 bandážování	pahýlu
•	 redukci	otoku	a	podporu	prokrvení
•	 nácvik	mobilizace	kloubů	a	svalstva
•	 případnou	vodoléčbu

Později	se	Vám	bude	věnovat	v	těchto	
oblastech:	

•	 naučí	Vás	nasazovat	a	sundávat	protézu	
•	 bude	Vás	učit	správně	chodit	

s protézou	a využívat	její	funkce
•	 bude	s	Vámi	provádět	kondiční	trénink
•	 nacvičí	s	Vámi	sportovní	aktivity	

jako např.	plavání,	posilování

ortotik-protetik

Jako	ortotik-protetik	budu	mít	na	starosti	
Vaši	protézu.	Co	pro	Vás	budu	dělat:

•	 navrhnu	ideální	individuální	řešení	
Vašeho	vybavení

•	 vyrobím	individuálně	protézu	s ohledem	
na	Vaše	potřeby	a	tělesné	rozměry

•	 informuji	Vás	o	jejích	částech,	funkcích	
a údržbě

•	 budu	Vám	protézu	upravovat	dle	změn	
zdravotního	stavu

ergoterapeut

Ergoterapeut	bude	mít	za	úkol:
•	 vysvětlit,	jak	s	protézou	správně	

zacházet,	abyste	bez	potíží	zvládali	
každodenní	činnosti

•	 nabídnout	řešení	vybavení	pomůckami
•	 pomoci	s	úpravou	domácnosti	tak,	aby	

pro	Vás	žádné	běžné	činnosti	nebyly	
překážkou

Rehabilitační	tým
Lidé	kolem	Vás

Pojďme	se	teď	podrobněji	
podívat,	kdo	se	o	Vás	v průběhu	
vybavování	protézou	bude	starat.
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Vyšetření

Na	začátku	Vás	čeká	vyšetření	několika	
odborníků.

Lékaře bude	zajímat	Vaše	osobní	anamnéza	
a	Váš	zdravotní	stav,	aby	mohl	dohlížet	
na vhodnou	a správnou	terapii.

Za	sebe	jako	ortotika-protetika	se	budu	
zajímat	o Váš	celkový	fyzický	stav,	stav	
pahýlu,	výšku	a	techniku	amputace,	
pohyblivost	všech	kloubů.	Kromě	fyzických	

předpokladů	pro	vybavení	mne	budou	
zajímat	Vaše	očekávání	od	budoucího	života.	
Budu	také	potřebovat	vědět,	jak	vypadá	
prostředí,	kam	se	budete	vracet	(např.	jaké	
překážky	musíte	překonávat,	kde	máte	jaké	
schody,	po	jakém	povrchu	chodíte	apod.).

Fyzioterapeutka	vyšetří	především	Vaši	
tělesnou	kondici	a	stav	pahýlu.	Zjistí	rozsahy	
pohybu	Vašich	končetin,	schopnost	postavit	
se,	schopnost	přemisťování	či stabilního	
stoje.	Zároveň	si	s	Vámi	dohodne	
terapeutický	cíl,	čili	čeho	byste	chtěli	a jste	

Průběh	vybavení	protézou
Krok	za	krokem

Vy

Rehabilitační	tým
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Ideální je zůstat v kontaktu, neboť pahýl 
i pomůcka potřebují pravidelnou údržbu.

Pravidelné	kontroly

Po společné diskuzi s fyzioterapeutkou 
a závěrečném seřízení Vám vyrobím definitivní 
pahýlové lůžko.

Zpátky	do	života

Od fyzioterapeutky se dozvíte, jak protézu 
správně používat v každodenním životě.

Škola	chůze

Během zkoušky ověříme tvar pahýlového lůžka 
a pomůcku nastavím Vašim individuálním 
potřebám.

Zkouška

Nyní již mohu začít s výrobou Vaší protézy.
Výroba	protézy

Vybavení	protézou
Co	Vás	čeká?
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schopni	dosáhnout	–	chodit	o	berlích	nebo	
bez	nich,	vrátit	se ke svým	koníčkům,	dojít	si	
nakoupit	nebo	být	schopen	delší	procházky,	
být	schopen	vyzvednout	vnoučata	ze	školky	
atd.

Cílem	je	získat	co	nejvíce	informací,	abychom	
byli	schopni	navrhnout	další	společný	
postup,	jak	směřovat	k	cíli,	který	si	společně	
určíme.	
Cesta	ke	stanovenému	cíli	však	nějakou	dobu	
potrvá.	Nečekejte,	že	po	první	fyzioterapii	
zahodíte	berle	a	dojdete	pěšky	domů	přes	

celé	město.	Ale	budete-li	trpěliví,	svého	cíle	
nakonec	dosáhnete,	je-li reálný.

Důležité	také	je,	abyste	si	s	protetikem	
i fyzioterapeutkou	padli	do	oka,	abyste	
si vzájemně	rozuměli.	S	fyzioterapeutkou	
budete	trávit	mnoho	času	a	naučí	Vás	
podstatné	dovednosti	pro	Váš	další	život.	
A	protetik	se	v	podstatě	stane	součástí	
Vašeho	života,	protože	se	o	Vaši	pomůcku	
bude	starat	i	v	budoucnu.	Svého	protetika	
máte	právo	si	vybrat,	nenechte	tedy	v tomto	
ohledu	za	sebe	rozhodovat	jiné.

2

3

4

• První kontakt s ortotikem-protetikem

Změřím si proporce nejen pahýlu, ale i druhé 
končetiny.

Sejmutí	měrných	
podkladů

Na začátku každého vybavení protézou 
Vás čeká osobní pohovor a vyšetření různých 
odborníků.

Vyšetření

Cílem je připravit Váš organismus a pahýl 
pro nasazení protézy.

Předprotetická	terapie

Zde si stanovíme Vaše cíle a vysvětlím Vám, 
které protetické vybavení je pro jejich dosažení 
nejvhodnější.

Doporučení	
pro	vybavení

• Seznámení s fyzioterapeutkou
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• Bandáž můžeme začít 
jedním obtočením přilnavého 
obinadla, aby bandáž dobře 
držela. Potom přiložíme 
krátkotažné obinadlo (v tomto 
případě zezadu) na konec 
pahýlu a spodem jej táhneme 
dopředu.

• Jednou rukou obinadlo pevně 
chytíme a druhou rukou 
jej přeložíme na stranu.

• Při bandážování je důležité, 
aby tlak byl nejvyšší na konci 
pahýlu a postupně směrem 
k trupu byl volnější.

• Při obtáčení pahýlu zezadu 
za obinadlo pevně táhneme…

• … a při obtáčení zepředu 
jej přikládáme volněji.

• Pokračujeme v bandážování 
tak, že střídavě přikládáme 
obinadlo mírně směrem 
nahoru a dolů, jakoby
„do stromečku“, aby bandáž 
dobře držela.

• Bandážujeme co nejvýše, 
někdy se použije více než 
jedno obinadlo.

Správné	bandážování	pahýlu

• Stehenní bandáž musí dosahovat až do třísla, ale bez 
utažení, největší stažení bude na konci pahýlu

• Bércová bandáž musí být až do 2/3 stehna s největším 
stažením na konci pahýlu a s nejnižším ve stehně

Bandážování	pahýlu	je	vždy	velmi	individuální.	Záleží	na	zkušenostech	fyzioterapeuta	či	sestry	
a požadované	funkci	bandážování.	Cílem	může	být	ovlivnění	jizvy,	měkkých	tkání	či	samotných	svalů.
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Předprotetická terapie

Už	v	této	fázi	je	dobré	mít	svého	protetika	
vybraného,	abyste	dostali	první	základní	
informace	o	protetickém	vybavení	a	abyste	
na	svou	protézu	zbytečně	dlouho	nečekali.
Nyní	se	o	Vás	budou	starat	především	
fyzioterapeutka	a	zdravotní	sestry.	
Předprotetická	terapie	může	zásadně	
ovlivnit	rychlost	vybavení;	čím	kvalitnější	
bude	péče,	tím	dříve	budeme	moci	začít	
s výrobou	protézy.
Zhruba	14	dní	po	operaci	Vám	budou	
odebrány	stehy	a	bude	třeba,	aby	sestřičky	
ošetřovaly	jizvu	a	hlídaly	její	zahojení.	
Je také	třeba	hlídat	otok,	který	se	po	operaci	
objeví	a	v	největší	míře	poleví	během	
několika	dnů	(stav	pahýlu	se	však	může	

měnit	ještě	měsíce).	Sestry	Vás	také	seznámí	
s	hygienou	pahýlu.

Pahýl	také	musí	sestra	či	fyzioterapeutka	
pravidelně	bandážovat,	čili	stahovat	
obinadlem.	Bandážování	je	důležité	
pro vytvoření	tvaru	nejvhodnějšího	
pro nošení	protézy,	ale	také	pro	hojení	
a regeneraci	jizev	a	pro	zmenšování	otoku.	
Naučte	se	od	sestry	nebo	fyzioterapeutky	
bandážování	provádět	samostatně,	abyste	
mohli	následně	bandážovat	pahýl	i	doma.	
Dbejte	na	to,	aby	se ošetřující	personál	péči	
o	pahýl	soustavně	věnoval.

Fyzioterapeutka	Vás	nejprve	naučí,	
jak správně	ležet	na	lůžku.	Správné	polohy	
a jejich	střídání	je	zásadní	pro	Vaši	budoucí	

• Bandážování krátkotažným obinadlem• Polohování a protahování stehenního pahýlu 
ve spolupráci s fyzioterapeutkou

• Posilovací cvičení s therabandem

• Polohování bércového pahýlu• Hygiena pahýlu
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chůzi	–	svaly	musí	být	dostatečně	pružné,	
funkční	a	nezkrácené,	aby	zvládly	chůzi	
s protézou.	Nemusíte	tedy	čekat	
na	zhotovení	protézy	a	už	nyní	se	můžete	
starat	o	to,	abyste	zase	chodili.

Fyzioterapeutka	se	bude	vůbec	celkově	
starat	o	Vaši	tělesnou	kondici.	Bude	s Vámi	
nacvičovat	vstávání	a	sedání,	budete	
se	učit	stát	bez	protézy	s	bezpečnými	
pomůckami	či	se	stabilní	podporou	
(rovnováha	je	totiž	po	amputaci	porušena).	
Také	bude	třeba	posilovat	svalstvo	pahýlu,	
zachované	končetiny	i	trupu,	aby	tělo	
zvládlo	chůzi	s	protézou.

V	neposlední	řadě	Vám	bude	pomáhat	
zbavit	se	případných	tzv.	fantómových	
bolestí	a	pocitů,	které	můžete	pociťovat	
jakoby	v	místech,	která	Vám	byla	
odstraněna.

• Masáž jizvy

• Otužování pahýlu míčkováním

• Otužování pahýlu ježkem
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Doporučení pro vybavení

Zhruba	4	týdny	po	operaci	(tato	doba	
se může	různit)	lékař	rozhodne,	že	pahýl		
už	je	vhodný	na	přípravu	protézy.	
A	to	je	čas,	abychom	se	znovu	setkali	
a vybrali	vhodné	vybavení.	Každá	protéza	
se	vyrábí	individuálně	s	ohledem	na pahýl,		
na	fyzický	stav	a	na	stupeň	aktivity	
pacienta.	

Vysvětlím	Vám,	jak	by	měla	protéza	
vypadat,	jaký	princip	pahýlového	lůžka	je	
pro	Vás	vhodný,	které	konstrukční	a	funkční	
díly	odpovídají	Vaší	aktivitě.	Klíčovou	
součástí	protézy	je	lůžko,	které	musí	zajistit	
spojení	protézy	s	tělem	a	které	při	prvním	
vybavení	musí	ještě	doformovat	pahýl.

První	protéza	má	za	úkol	základní	
zvládnutí	chůze	a	uvyknutí	na	život	
s protézou.	Budete	s	ní	chodit	asi	tři	čtvrtě	
roku	až	rok	a	pak	budeme	sestavovat	
novou.	Podle	toho,	jak	se	Vám	bude	s	první	
pomůckou	dařit,	budeme	moci	uvažovat	
třeba	i	o	náročnějších	variantách.

• Návštěva ortoticko-protetického pracoviště

• Otužování pahýlu míčkováním

• Otužování pahýlu ježkem • Rozhovor o vhodné konstrukci protézy
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Z	čeho	se	skládá?
...	bércová	protéza

1. Liner 
Liner	je	návlek	na	pahýl,	který	odděluje	pokožku	
od tvrdého	pahýlového	lůžka.	Chrání	pahýl	
a omezuje	tření	a	pohyb	pahýlu	v	lůžku.

2. Pahýlové lůžko
Pahýlové	lůžko	spojuje	pahýl	s	protézou.	
Vyrábí	se na	míru	pro	každého	pacienta	
a představuje	nejdůležitější	část	celé	protézy.

3. Spojovací adaptér
Spojovací	součástka	pro	připojení	pahýlového	lůžka	
k trubkovému	adaptéru.

4. Trubkový adaptér
Kovová	trubka	připojená	od	spojovacího	adaptéru	
k protézovému	chodidlu.

5. Protézové chodidlo s kosmetickým krytem
Protézová	chodidla	existují	v	celé	řadě	různých	
provedení	–	od	jednoduchých	s	dřevěným	jádrem	
až	po	složité	systémy	z	karbonových	kompozit.	
Pro nižší	stupně	aktivity	jsou	vhodná	chodidla	
lehká	a bezpečná	při	stoji,	vyšší	stupně	aktivity	zase	
potřebují	přizpůsobivost	různému	povrchu	a velký	
návrat	energie	při	odrazu.		Protézové	chodidlo	
má	zásadní	vliv	na	rovnováhu,	bezpečí,	fyziologii	
a	energetickou	účinnost	chůze.	Vybírá	se	podle	
Vaší	aktivity,	váhy	a	prostředí,	ve	kterém	se	budete	
pohybovat.	

1

2

3

4

5
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Z	čeho	se	skládá?
...	stehenní	protéza

1. Liner 
Liner	je	návlek	na	pahýl,	který	odděluje	pokožku	
od tvrdého	pahýlového	lůžka.	Chrání	pahýl
a	omezuje	tření	a	pohyb	pahýlu	v	lůžku.

2. Pahýlové lůžko
Pahýlové	lůžko	spojuje	pahýl	s	protézou.	
Vyrábí	se na míru	pro	každého	pacienta
a	představuje	nejdůležitější	část	celé	protézy.

3. Spojovací adaptér
Spojovací	součástka	pro	připojení	pahýlového	lůžka	
ke	kolennímu	kloubu.

4. Kolenní kloub
Na	trhu	je	řada	kloubů	od	nejjednodušších	
s mechanickým	řízením	přes	pneumatická,	
hydraulická	až	po	bionická	kolena	řízená	
mikroprocesorem.	Kolenní	kloub	má	vliv	
na bezpečnou	chůzi	a	proto	musí	být	vybrán	
podle	Vašeho	stupně	aktivity,	délky	pahýlu	a	jeho	
motorických	schopností,	váhy	těla	a	předpokládané	
rychlosti	pohybu.	Kolenní	kloub	je	hned	po	
pahýlovém	lůžku	nejdůležitější	díl	protézy.	Nechte	
si	podrobně	vysvětlit	princip	funkce	kloubu,	který	
Vám	bude	nabízen.	Různé	konstrukce	mají	různé	
požadavky	na ovládání	a	je	potřeba	znát	jejich	
funkci	a	naučit	se správný	stereotyp	chůze.	

5. Trubkový adaptér
Kovová	trubka	připojená	od	spojovacího	adaptéru	
k protézovému	chodidlu.

6. Protézové chodidlo s kosmetickým krytem
Protézová	chodidla	existují	v	celé	řadě	různých	
provedení	–	od	jednoduchých	s	dřevěným	jádrem	
až	po	složité	systémy	z	karbonových	kompozit.	
Pro nižší	stupně	aktivity	jsou	vhodná	chodidla	
lehká	a bezpečná	při	stoji,	vyšší	stupně	aktivity	zase	
potřebují	přizpůsobivost	různému	povrchu	a velký	
návrat	energie	při	odrazu.		Protézové	chodidlo	
má	zásadní	vliv	na	rovnováhu,	bezpečí,	fyziologii	
a	energetickou	účinnost	chůze.	Vybírá	se	podle	
Vaší	aktivity,	váhy	a	prostředí,	ve	kterém	se	budete	
pohybovat.	

1

2

3

4

5

6
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Vybavení,	které	Vám	navrhnu	a	doporučím,	se	bude	odvíjet	především	od	toho,	jaké	
budou	naše	cíle,	do	jaké	míry	dokážete	být	s	protézou	aktivní	a	kde	všude	budete	schopni	
s	ní	chodit.	Používáme	pro	to	mezinárodně	uznávaný	termín	„stupeň	aktivity“.	Podívejme	
se,	co	které	stupně	aktivity	znamenají:

Stupeň	aktivity	určíme	po	společné	diskuzi	o	tom,	co	všechno	byste	byli	schopni	
zvládnout,	kam	až	byste	se	chtěli	dopracovat,	zahrnout	ale	musíme	samozřejmě	i	Váš	
celkový	zdravotní	stav	a	věk.	

Určit	stupeň	aktivity	je	zásadní	jednak	kvůli	tomu,	abychom	rozhodli	o	další	terapii,	
a jednak	kvůli	zdravotní	pojišťovně,	která	na	tomto	základě	rozhodne	o	výši	úhrady.

Stupně	aktivity
Co	znamenají?

Stupeň aktivity 1
Chůze v interiéru
Budete	s	protézou	chodit	především	doma,	po	hladkém	rovném	
povrchu,	klidnou	stabilní	chůzí.	Můžete	vykonávat	běžné	domácí	
práce	nebo	se	věnovat	vnoučatům	či	domácím	miláčkům.

Stupeň aktivity 2 
Omezená chůze v exteriéru
S	protézou	budete	chodit	i	ven,	zvládnete	chůzi	po	trávě	nebo	
dlažebních	kostkách,	budete	umět	překračovat	obrubníky	a	podobné	
drobné	překážky.	Dokážete	vyvenčit	pejska,	dojít	si	do	obchodu,	
postarat	se	o	vnoučata,	vyjít	si	na	procházku	do	parku	a	podobně.

Stupeň aktivity 3 
Neomezená chůze v exteriéru
Budete	běžně	chodit	venku	i	ve	složitějším	terénu,	budete	umět	
libovolně	měnit	rychlost	chůze	i	skákat,	můžete	si	vyrazit	na	delší	
procházku	lesem	či	po	horách,	dokážete	zvedat	těžší	věci,	budete	
chodit	do	práce	a	můžete	se	věnovat	svým	koníčkům.

Stupeň aktivity 4
Neomezená chůze v exteriéru s mimořádnými nároky
S	protézou	zvládnete	takřka	cokoli,	nebude	pro	Vás	problémem	chodit	
po	složitém	nerovném	terénu,	běhat,	lyžovat,	tancovat	či	provozovat	
nejrůznější	sporty.
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Sejmutí měrných podkladů

Sejmutí	měrných	podkladů	v	podstatě	
znamená,	že	zjistím	přesné	míry	pahýlu	
i	zachované	končetiny	a	ve	většině	
případů	zhotovím	také	sádrový	otisk.	
Přesný	způsob,	jakým	se	míry	budou	
brát,	závisí	na	zvolené	pomůcce	a	jejích	
komponentech.	Protézy	se	totiž	vyrábějí	
individuálně	tak,	aby	s	uživatelem	
co nejlépe	„splynuly“	a	aby	s	nimi	byl	
schopen	pohodlné,	bezpečné	a	přitom	
fyziologicky	správné	chůze.	

Na	sejmutí	měrných	podkladů	si	Vás	pozvu	
na	protetické	pracoviště,	kde	se	bude	
pomůcka	zhotovovat.

Výroba protézy

Vyrobit	protézu	je	poměrně	složitý	
technologický	proces,	a	proto	je	třeba	
určité	trpělivosti.	

V	první	fázi	se	vyrobí	tzv.	zkušební	lůžko,	
které	budete	určitou	dobu	nosit.	Zkušební	
lůžko	je	možné	upravovat	a	přizpůsobovat	
a	je	vyrobeno	z	průhledného	materiálu,	
aby	bylo	dobře	vidět,	jak	se	v	něm	pahýl	
chová.

Pod	toto	lůžko	se	pak	namontují	zvolené	
komponenty	protézy.

Stupeň aktivity 1
Chůze v interiéru
Budete	s	protézou	chodit	především	doma,	po	hladkém	rovném	
povrchu,	klidnou	stabilní	chůzí.	Můžete	vykonávat	běžné	domácí	
práce	nebo	se	věnovat	vnoučatům	či	domácím	miláčkům.

Stupeň aktivity 2 
Omezená chůze v exteriéru
S	protézou	budete	chodit	i	ven,	zvládnete	chůzi	po	trávě	nebo	
dlažebních	kostkách,	budete	umět	překračovat	obrubníky	a	podobné	
drobné	překážky.	Dokážete	vyvenčit	pejska,	dojít	si	do	obchodu,	
postarat	se	o	vnoučata,	vyjít	si	na	procházku	do	parku	a	podobně.

Stupeň aktivity 3 
Neomezená chůze v exteriéru
Budete	běžně	chodit	venku	i	ve	složitějším	terénu,	budete	umět	
libovolně	měnit	rychlost	chůze	i	skákat,	můžete	si	vyrazit	na	delší	
procházku	lesem	či	po	horách,	dokážete	zvedat	těžší	věci,	budete	
chodit	do	práce	a	můžete	se	věnovat	svým	koníčkům.

Stupeň aktivity 4
Neomezená chůze v exteriéru s mimořádnými nároky
S	protézou	zvládnete	takřka	cokoli,	nebude	pro	Vás	problémem	chodit	
po	složitém	nerovném	terénu,	běhat,	lyžovat,	tancovat	či	provozovat	
nejrůznější	sporty.

• Zjištění potřebných měr pahýlu

• Sejmutí tvaru pahýlu pomocí techniky sádrování

• Výroba zkušebního pahýlového lůžka
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Zkouška

Abychom	dosáhli	co	nejlepší	funkčnosti	
pomůcky,	je	třeba	ji	samozřejmě	vyzkoušet.	
Nejdříve	spolu	provedeme	zkoušku	
samotného	zkušebního	lůžka.	Pokud	je vše	
v	pořádku,	provádí	se	tzv.	statická	zkouška,	
kdy	se	poprvé	na	protézu	postavíte.	
Změříme,	kudy	prochází	zátěž	Vaším	
tělem	a	pomůckou	a	provedeme	potřebné	
korekce.	Když	je	vše	tak,	jak	má	být,	
můžeme	se	posunout	k	prvnímu	kroku.

Pomůcku	v	tomto	zkušebním	provedení	
můžete	nosit	až	několik	týdnů.	
Její funkčnost	se	ověří	až	při	delším	
nošení,	navíc	během	tohoto	období	začíná	
terapie	a pahýl	ještě	může	projít	určitými	
změnami.	Jak	už	jsem	psal,	zkušební	lůžko	

je	možné	upravovat.	Až	bude	optimálně	
„vyladěné“	a	Váš	pahýl	bude	relativně	
stabilních	rozměrů,	vyrobím	Vám	finální	
pahýlové	lůžko,	které	už	je	z	pevného	
a	trvanlivého	materiálu	a	po	ukončení	
výroby	na	něm	nelze	příliš	mnoho	měnit.	

Čas	vhodný	pro	výrobu	definitivního	
lůžka	se	však	může	značně	lišit.	Pokud	
je předpoklad,	že	pahýl	už	se	nebude	
výrazně	měnit,	můžeme	zhotovit	definitivní	
protézu	a	na	rehabilitaci	už	půjdete	s	ní.	
Někdy	je	ale	zapotřebí,	aby	rehabilitace	
probíhala	ještě	se	zkušební	protézou.

Než	odejdete	na	protéze	domů,	bude	
ještě	zapotřebí	celou	pomůcku	důkladně	
nastavit,	seřídit	a	vyladit.

• Zkouška zkušebního pahýlového lůžka ve stojanu • Závěrečné seřízení pomůcky před předáním
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Škola chůze

Ať	už	s	definitivní	nebo	zkušební	
protézou	(záleží	na	tom,	do	jaké	míry	
je stabilizovaný	pahýl)	se	můžete	vypravit	
do školy...	

Totiž	do	Školy	chůze,	kde	s	Vámi	bude	
trénovat	fyzioterapeutka.	Podle	mých	
zkušeností	je	totiž	právě	v	tuto	chvíli	
nejvhodnější	doba	pro	školu	chůze.	
Najdete	si	vhodné	rehabilitační	centrum	
(doporučená	zařízení	najdete	
na	www.mojeproteza.cz),	kde	si		
po	domluvě	zajistíte	ambulantní	nebo	
lůžkovou	rehabilitaci.	Předávám	nyní	slovo	
kolegyni	fyzioterapeutce.

Fyzioterapeutka

Se mnou se setkáte už v nemocnici, kde 
spolu budeme cvičit a starat se o pahýl. 
Teď bude mým úkolem naučit Vás chodit.

Průběh Školy chůze je zcela individuální. 
Záleží na osobnosti pacienta, jeho fyzickém, 
psychickém i zdravotním stavu a také 
na jeho osobních cílech. Jinak budeme 
cvičit s člověkem, který se chce věnovat 
vnoučatům a chce být schopen si s nimi dojít 
sednout na zahrádku, a jinak s tím, kdo 
chce zase jezdit na kole nebo zdolat pěšky 
Sněžku. 

• Nácvik sedání a vstávání

• Spolupráce s protetikem při nácviku chůze

• Škola chůze
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• Nácvik chůze na labilních plochách • Chůze v terénu s rozmanitým povrchem

Začneme tím, že se naučíme protézu 
správně nasazovat a sundávat. Ukážu 
Vám, jak o protézu pečovat, a naučím 
Vás techniky, jak se starat o pahýl. 

Než se začnete učit chodit, je třeba se naučit 
vůbec vstát ze sedu a zase si sednout –  
i to může být zpočátku obtížné, ale určitě se 
vše brzy naučíte. 

Potom budeme také provádět různá cvičení 
ve stoje, abyste získali dostatečnou stabilitu 
a zároveň fyziologické držení těla.

Pak teprve přistoupíme k prvním krokům 
mezi bradly, která Vám budou poskytovat 
oporu. Postupně se naučíte chodit po rovině •	Nácvik rovnováhy

•	Skupinové cvičení v bazénu	
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• Chůze v terénu s rozmanitým povrchem

(s oporou nebo bez ní) a podle Vašeho 
fyzického stavu, schopností a zvoleného typu 
protézy se můžeme učit chodit i na šikmé 
ploše, přes překážky, v terénu nebo 
ze schodů. Budeme se snažit, abyste nakonec 
byli co nejvíce samostatní a soběstační, 
a budeme hlavně nacvičovat činnosti, které 
ve svém životě budete nejvíc využívat.

Během Školy chůze budu pochopitelně 
spolupracovat s Vaším protetikem. Protože se 
mění svalová síla i tvar pahýlu, je důležité 
i samotnou pomůcku přizpůsobovat.

Součástí terapie bude i celková péče o tělo 
a o pahýl, vodoléčba, masáže a další 
doprovodné procedury.

Je třeba říci, že protéza nikdy nebude chodit 
za Vás, ale bude chodit tak, jak Vy budete 
chtít. Tak jako drahé lyže nedělají dobrého 
lyžaře, sebedokonalejší protéza sama 
dokonale chodit nebude. A stejně jako se 
musí natrénovat dobrá jízda na lyžích, musí 
se natrénovat i správná chůze s protézou.

• Chůze ze schodů
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Vracíme	se...
Zpátky	do	života

Když	se	tvar	pahýlu	přestane	měnit,	přijde	
zase	řada	na	mne	–	ortotika-protetika.	
Vyrobím	Vám	definitivní	lůžko,	které	
už se	nedá	upravovat,	ale	zato	je	trvanlivé.	
Tato	první	pomůcka	by	Vám	měla	vydržet	
zhruba	6	až	12	měsíců,	během	nichž	
byste	si	měli	vyzkoušet,	jak	Vám	pomůcka	
vyhovuje,	a	potom	se	rozhodne	o	Vašem	
konečném	vybavení.	Další	protézy	
se vyměňují	obvykle	ve	dvouletých	
cyklech.

Vracíte	se	do	života	a	můžete	žít	
plnohodnotný	život.	Budete	muset	ale	
být	stále	v	kontaktu	se	svým	protetikem	
i	s fyzioterapeutkou.	Trvale	se	budete	
muset	o	své	postižení	starat,	čas	od	času	
pomůcku	upravit,	opravit	či	vyměnit.

Ideální	je	dodržovat	kontroly	pravidelně	
po	6	měsících	a	dle	svých	potřeb	být	
v kontaktu	s	fyzioterapeutem.	Jak	pahýl,	
tak	pomůcka	potřebují	pravidelnou	
údržbu.	Na	pahýlu	je	třeba	sledovat	stav	
pokožky	a	dodržovat	pravidelnou	hygienu.	
O	tom,	jaké	pomůcky	a	jaká	kosmetika	
pro	údržbu	pahýlu	existují,	Vás	budu	rád	
informovat.

Přejeme	Vám	rychlou	a	úspěšnou	
terapii	a	do	budoucna	dobrou	kvalitu	
života	a	pěknou	spolupráci	s	protetikem	
i fyzioterapeutkou.
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Jan	D.,	61	let
Jsem	soběstačný	a	jsem	bez	bolesti

Při	rekonstrukci	chalupy	
se	se	mnou	zlomil	žebřík	
a	já	jsem	si	způsobil	
tříštivou	zlomeninu	
patní	kosti.	Operace	
byla	dost	složitá,	pata	

se sice	trochu	spravila,	ale	posunulo	se mi	
kotníkové	uložení,	měl	jsem	potíže	s chůzí	
a	značné	bolesti.	Po	roce	mi	byla	nabídnuta	
reoperace,	ale	ta	se	nevydařila	a také	se mi		
v	noze	porušily	nervy.	Nakonec	jediné	
řešení,	aby	mě	zbavili	bolesti,	bylo	radikální.	
Amputace	pod	kolenem.	Když	mi	pan	primář	
uřízl	nohu	a	já	jsem	se	probudil	ze	spánku,	
v	tu	ránu	jsem	cítil,	že	mi	něco	chybí.	Mně	
chyběla	bolest.	Bolest,	se	kterou	jsem	šel	
na	tu	amputaci.	Pak	mi	udělali	protézu,	
starali	se	o	mě,	začal	jsem	chodit	a	jsem	
na	tom	o 75	procent	líp,	než	když	jsem	měl	
končetinu	celou.	Na	různé	práce	a činnosti	

jsem	soběstačný	a	jsem	bez	bolesti.

Doma	dělám	běžné	práce	–	štípání	dříví,	
údržbu	zahrádky	a	kolem	domu	a	podobně.	
Sportuji,	jezdím	na	lyže	a	na	běžky	úplně	
bez	problémů,	jezdím	na	kole,	dělám	
nákupy,	chodím	na	procházky.	

Také	trávím	čas	s	vnoučkem	–	chodím	s ním	
na	procházky,	hlídám	ho,	hrajeme	si	venku,	
chodíme	do	bazénu	plavat	a	vyřádit	se,	
do ZOO	na	„špacíry“.	Mám	taky	čtyři	psy,	
husky,	chodím	s	nimi	na	závody,	na	saních,	
s	kolem	nebo	s	koloběžkou,	chodíme	
i na výstavy.

Překvapuje	mě,	že	bez	problémů	řídím	auto.	
Naučil	jsem	se	sešlapovat	spojku	protézou	
a můžu	jet	několik	set	kilometrů	bez	úpravy	
na	řízení.	
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Anna	Č.,	63	let
Rodinu	obstarám	normálně

V	dětství	jsem	utrpěla	
autonehodu	a	byla	mi	
amputována	končetina	
pod kolenem.	Vyrůstala	jsem	
od	7	let	v	Jedličkově	ústavu	
bez	protézy,	ve	škole	

jsem	se	potom	naučila	běhat	na	protéze	úplně	
běžně.	

Kolem	50.	roku	věku	nastaly	zdravotní	potíže	
a	na	jejich	základě	mi	amputovali	končetinu	
ve	stehně.	Pravdou	je,	že	jsem	si	myslela,	
že teď	to	všechno	pro	mě	končí,		
že	to	nezvládnu,	že	je	to	příliš	obtížné.

Ale	povedlo	se.	Díky	pomůckám,	které	dnes	
máme,	a	péči,	která	se	nám	dostává,	funguju	
tak	nějak	normálně.	Bylo	třeba	se	leccos	
naučit,	ale	co	je	třeba	zajistit	doma,	to	se	mi	
daří	–	pro	rodinu	zajistím	vaření,	pečení,	

nákupy,	všechno.	Po	určité	době	jsem	zvládla	
i	lehčí	práce	na	zahrádce.	Mé	hobby,	to	jsou	
kytičky	a	pečování	o	domácnost,		
a	to	se	všechno	dá	zvládnout.

Na	výlety	chodím	do	přírody,	protože	tady	
je	okolí	krásné,	je	tady	nádherná	přírodní	
rezervace,	kde	se	mi	dobře	chodí.

Nejhorší	byl	asi	okamžik,	když	jsem	se	
probudila.	Sahala	jsem	si	po	nohách,	bolelo	
mě	to	a	tam…	nic.	Ale	později,	když	se	všichni	
tak	snažili,	člověk	si	řekne:	Ne,	jde	to!	A	je to	
fajn,	že	to	jde.	To	se	mi	prostě	poštěstilo.	
Ono to	vypadalo	jako	konec	a	pak	se	to	díky	
vám	všem	obrátilo.	Takže	se	odvažuju	možná	
víc	než	před	tím.	Dřív	jsem	bojovala	s	tím,	že	
by	to	jaksi	nikdo	neměl	vědět,	ale	teď	už	ne.	
Ty možnosti,	co	jsou	dnes,	to	se	nedá	srovnat.	
Vybavení,	péče	i	vstřícnost.
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Často	kladené	otázky
...	a	odpovědi

Můžu si svobodně vybrat svého 
protetika?

Určitě.	Tato	volba	je	jen	na	Vás	
a	je	to	volba	velmi	důležitá.	
Ortotik-protetik,	jak	se	tato	
zdravotnická	profese	správně	
jmenuje,	musí	splňovat	požadavky	
na	vzdělání,	praxi	a	celoživotní	
vzdělávání	a musí	být	registrován	
pro	samostatný	výkon	povolání	
bez	odborného	dohledu.	

Budu moci nosit normální 
boty?

Ano,	jen	je	potřeba	myslet	
na to,	že	obuv	ovlivňuje	funkci	
protetického	chodidla	a	kolenního	
kloubu.	Obvykle	je	třeba	vybírat	
obuv	se	stejnou	výškou	podpatku	
a	je	dobré	nákup	nových	bot	
zkonzultovat	se	svým	ortotikem-
protetikem.

Je zapotřebí, aby se pahýl 
nejprve „otlačil“?

Lůžko	u	první	protézy	slouží	
i	k	tomu,	aby	se	pahýl	dotvaroval	
a	přivykl	si	na	tlak.	Zvláště	
pokožka	si	musí	zvyknout	na	nové	
podmínky.	Tento	proces	nějakou	
dobu	trvá,	ale	nikdy	nesmí	bolet	
nebo	způsobit	otlaky	na	pahýlu.	
Proto	je	třeba	u	nové	protézy	
často	kontrolovat	pahýl	a	při	
otlačení,	poranění	nebo	při	bolesti	
okamžitě	kontaktovat	svého	
protetika.

Bolí nošení protézy?

Nošení	protézy	by	nemělo	být	
nikdy	bolestivé.	Nová	protéza	
může	být	zpočátku	nepohodlná,	
ale	bolest	je	signálem	
k	okamžitému	kontaktování	
protetika.

Jak často mám protézu nosit?

Zpočátku	noste	protézu	
po	většinu	dne	s	přestávkami,	
aby	si	pahýl	odpočinul,	
a postupně	se	snažte	ji	nosit	co	
nejvíce.	Je nutné	několikrát	denně	
zkontrolovat	pahýl.	Postupně	si	
na	protézu	budete	přivykat	
a nakonec	docílíte	toho,	
že protézu	budete	sundávat	
jen	na noc.	V případě,	že	Vás	
cokoli	bude	bolet	nebo	budete	
mít	nepříjemné	pocity,	protézu	
nenasazujte	a	kontaktujte	svého	
ortotika-protetika.

Můžu s protézou spát?

Protéza	se	na	noc	vždy	
sundává.	Před	spaním	je	dobré	
si	pahýl	pokaždé	dobře	umýt,	
promasírovat	a	také	vyčistit	
pahýlové	lůžko.	

Budu moci jednou i rychle 
chodit?

Zde	záleží	na	výšce	amputace	
a fyzické	kondici.	Rychlost	
a tempo	kroku	se	budete	v	rámci	
školy	chůze	také	učit.

Můžu s protézou do vody?

Ne,	standardní	protézy	nejsou	
určeny	pro	intenzivní	kontakt	
s vodou.	Do	vody	je	třeba	vyrobit	
speciální	protézu.	

Potřebuje protéza z mojí 
strany údržbu?

Pozornost	je	potřeba	věnovat	
především	pahýlovému	lůžku	
a	lineru.	Tyto	části	pomůcky	je	
potřeba	pravidelně	čistit.	O	tom	
Vás	bude	informovat	Váš	protetik.	
Ostatní	části	pomůcky	by	měl	
kontrolovat	pouze	protetik,	
a	to	ideálně	každých	6	měsíců.	
Pokud	se	však	vyskytnou	
problémy	jako	například	
rozdíl	ve	funkci	protézy	nebo	
podezřelé	zvuky	při	chůzi,	
je třeba	kontaktovat	protetika.	
Nikdy	nezasahujte	do	konstrukce	
pomůcky,	může	to	být	nebezpečné	
a	riskovali	byste	tím	pád.

Co když se mi protéza rozbije?

Je	potřeba	navštívit	svého	
protetika,	který	Vám	pomůže	
poruchu	odstranit.	Většinu	oprav	
hradí	pojišťovna.	Tyto	úhrady	se	
však	mění	a	o	aktuální	situaci	by	
Vás	měl	informovat	protetik	nebo	
Vaše	zdravotní	pojišťovna.

Další	odpovědi	na	často	kladené	
otázky	naleznete	
na	www.mojeproteza.cz
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Výroba protézy se zkušebním 
lůžkem

Úprava protézového lůžka při změnách 
objemu pahýlu Při stabilním pahýlu výroba finální protézy

Pravidelné kontroly na protetice každých 
6 měsíců, opravy a údržba. Úprava pahýlového 
lůžka, pokud dojde ke změně pahýlu nebo 
zdravotního stavu.

Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Terapie

N
a 

lů
žk

u,
  

pé
če

 o
 p

ah
ýl

Ko
nd

ič
ní

 c
vič

en
í

Vertikalizace bez protézy, postupný 
nácvik chůze s francouzskými 
holemi

N
ác

vik
 m

an
ip

ul
ac

e 
s 

pr
ot

éz
ou

Nácvik chůze 
v interiéru

N
ác

vik
 p

ře
ko

ná
vá

ní
 

př
ek

áž
ek

Nácvik chůze 
v exteriéru Zapojení do běžných denních činností Pravidelná rehabilitace s fyzioterapeutem, domácí 

cvičení, prevence bolesti

Časová	osa
Průběh	vybavení	protézou

Amputace
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Časová	osa	znázorňuje	cestu	od	amputace	až	zpátky	k	běžnému	životu.	Tato	cesta	
je velmi	individuální	a	jednotlivé	fáze	se	mohou	svou	délkou	lišit.	Nebuďte	netrpěliví	
–	pokud	bude	zrovna	u	Vás	třeba	hojení	jizvy	nebo	formování	pahýlu	trvat	déle,	není	
třeba	se	znepokojovat.	Naslouchejte	pozorně	lékařům,	terapeutům	i	protetikům	–	jen	
tak	můžete	vše	zvládnout	co	nejrychleji.	Jednotlivé	fáze	mohou	trvat	různou	dobu,	
ale důležité	je,	že	nelze	žádnou	vynechat,	pokud	se	máte	plnohodnotně	vrátit	do	života.
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