
WORKSHOPY NRX®Strap  
Horní končetina

Termíny: 1.7.2022, 2.7.2022 

Místo konání: Praha 

Kapacita workshopu: 20  účastníků/termín 

Pořádá: Česká společnost pro terapii ruky,         
OTcare, s.r.o (PROTerapiiRUKY.cz) a 
Mediroyal  

Lektor: Thomas Eriksson, Certifikovaný ortotik s 
více než 30 lety zkušeností v 
ortopedické oblasti. V praxi se zabývá 
neurorehabilitací a ortopedickou 
traumatologií (Švédsko) 

Rozsah: 7 hodin (9 - 16) 

                 

                Určeno pro ergoterapeuty, 
fyzioterapeuty a lékaře 

                

               Workshop bude probíhat v Angličtině  
bez překladatele (studijní materiály 
budou zajištěny v českém jazyce). 



Hlavním cílem terapie ruky je obnova funkce nebo její modifikace a zapojení zpět do běžných denních 
činností, které jsou pro daného jedince podstatné. Můžeme k tomu využít mnoho přístupů a rehabilitačních 
nástrojů. Jedním z nich je ortotická léčba. Workshop NRX® Strap - Horní končetina nabízí informace o 
zpracování ortotických NRX® ze kterých je možné vyrobit dle indikace individuální ortézy v návaznosti na 
diagnózu. Hlavním cílem workshopu je praktický nácvik a testování efektu vlastnoručně zhotovených ortéz. 
Účastník bude po absolvování workshopu znát rozdíly v materiálech a v jejich účincích. Bude schopný 
indikovat jejich použití k výrobě ortéz u specifických diagnóz (poúrazové stavy i chronické obtíže). Dále bude 
absolvent ovládat praktickou výrobu ortéz z NRX® materiálů (prsty, palec, zápěstí, předloktí, loket, rameno) a 
bude rozumět smyslu a způsobu použití v rámci rehabilitace. Absolvent workshopu získá certifikát.  

Anatomie a biomechanika horních končetin 

Prsty 

Běžné poranění prstů, výběr z diagnóz  

/využití NRX® & ARX®/ 

MCP/PIP  

Obtíže spojené s extenzí/flexí /využití NRX® / 

Palec 

Výběr z diagnóz - problémy související s palcem 

/využití NRX® materiálů/ 

Zápěstí 

Nestability zápěstí /využití NRX® materiálů/ 

Předloktí 

Omezení pronace/supinace a další obtíže na 
předloktí  /využití  NRX® / 

Loketní kloub 

Běžné problémy s loktem -  výběr z diagnóz a jejich 
řešení /využití NRX® materiálů/ 

Ovlivnění svalového tonu v oblasti lokte /využití NRX® 
materiálů/ 

Ramenní kloub 

Kombinace NRX® Strap a ortézy ErixThree Neuro u 
problémů s ramenním kloubem 

Doplňková témata workshopu:  

Integrace NRX® Strap s ortézami pro neurologii/
spasticitu 

NRX® Heat Tape v kombinaci s termoplasty, nové 
možnosti  pro výrobu individuálních dlah a ortéz.  

Program: 

Anotace workshopu: 



  Zasílejte prostřednictvím vyplněním elektronických formulářů na daný termín.  

              Naleznete pod QR kódem  

       

         

                                                 nebo odkazem 

Vybírat můžete ze dvou termínů (obsahová náplň stejná, v závěru každého workshopu je prostor                    
pro individuální zodpovězení dotazů). 

Cena jednodenního workshopu : 2.000,-  Kč  

(cena zahrnuje spotřebovaný materiál, studijní materiály, 
občerstvení)  

Zvýhodněná cena pro členy České společnosti pro 
terapii ruky: 1.900,- Kč 

Pokyny k platbě a podrobný harmonogram 
workshopu Vám budou zaslány prostřednictvím 
emailu po Vaší registraci.  

V případě dotazů se obracejte na koordinátory 
workshopů:  

Mgr. Zuzana Gregorová, koordinátor workshopu, SMS 
+420 606 147 352 

Bc. Moudrá Kristýna, komunikace se zájemci, SMS 
+420 774 339 167 

Registrace: 

 https://www.proterapiiruky.cz/instruktazni-materialy/

https://www.proterapiiruky.cz/instruktazni-materialy/

