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16 – 19,5 cm
19,5 – 22,5 cm
22,5 – 26 cm

provedení: levá a pravá

Osteoartritida CMC-1 (karpometakarpální kloub) je běžnou poruchou palce.

kořenový (karpometakarpální) kloub palce a zajišťuje umístění záprstí palce

Jedná se o typ „opotřebení“ kloubní chrupavky, k němuž dochází ve věku

ve funkční poloze. Vytváří tak tzv. „oblouk palce“, který zůstává při pohybech

od 40 do 60 let. Míra výskytu v evropských zemích dosahuje 16 – 25 %. To

ruky stabilní a zajišťuje správné uchopení. Zmírňuje bolest v případě, kdy

znamená, že každý čtvrtý až pátý člověk trpí artrózou CMC.

je palec namáhán. Tato stabilizační metoda poskytuje volnost okolním
kloubům včetně zápěstí. Cílem je zajistit nejlepší možnou funkčnost ruky.

Artróza kořenového kloubu palce ve spojení s oslabeným vazivem vede k
nestabilitě funkčnosti. Tento stav obvykle vyvolává symptomy, jako např.

Push CMC se skládá z válcovité části kolem kloubu palce a zpevněného

bolest, snížená funkčnost ruky, slabost a ztuhlost. Palec vykonává přibližně

spojení vinoucího se podél dlaně na vnější stranu ruky. Tuto část lze uzavřít

40 % všech funkcí ruky, takže artróza kloubu CMC může vést k omezením

v zadní části ruky dvěma nepružnými páskami. Válcovitá část sestává ze

znemožňujícím používat ruku.

dvou dílů: hliníkové lišty a pružného a syntetického dílu. Hliníkovou lištu lze
tvarovat a individuálně přizpůsobit k maximální stabilizaci kořene palce.

Společnost Push nyní uvádí na trh ortézu CMC palce, či zkráceně Push CMC.
Tato nová koncepce se liší od standardních řešení. Push CMC stabilizuje

Push CMC

Vybrané materiály a zaoblené hrany zaručují maximální pohodlí. Jednoduchý
zapínací systém umožňuje pacientům, aby si bandáž sami nasadili bez
jakékoli námahy.
Push CMC je elegantní a kompaktní produkt. Bandáž lze použít i do vody.
Je důležité udržovat kolem rukou hygienu. Syntetický materiál je tudíž
antibakteriální a bandáž lze prát v pračce při teplotě 40°.

‘‘bandáž, na
kterou cekalo
mnoho rukou’’
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Push Brace CMC je důmyslný design, který

CMC bandáž je převratem v léčbě artrózy

diskrétně řeší problém bolesti osob s

CMC-1. Bandáž zajišťuje kloubu CMC-1

osteoartritidou CMC, včetně mne! Nadšeně

maximální podporu, přičemž dlaň, zápěstí

ji nosím, protože je pohodlná, nemá funkční

a kloub MCP-1 zůstávají naprosto volné.

závady a je trvanlivá. Podle mých zkušeností

Bandáž lze použít i při vodních aktivitách.

jde o jedinou komerčně vyráběnou bandáž

Zkrátka: jedná se o jedinečnou, vysoce

palce, která je nejdokonalejší ve srovnání s

funkční a pohodlnou bandáž.

Nestabilita kloubu CMC-1

tím, co bych mohla pacientovi vytvořit podle
jeho přání.
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