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Syntetická fixační obinadla
prostředky pro fixaci a sádrování

lehké, velmi pevné, rychleschnoucí a snadno použitelné sádry z umělých materiálů

Polyester cast - lehká fixace
drobné zlomeniny, podvrtnutí, pohmožděniny, sportovní ochrana

Fiberglass - pevná fixace
fixace závažných poranění s využitím podpory vysoké pevnosti materiálu

Proč používat syntetická fixační obinadla - Polyester cast, fiberglass?

Vysoká pevnost
20x tvrdší než tradiční sádrový obvaz

Skvělá prodyšnost
Unikátní pletená síť, díky které obvaz miniotvory na svém 
povrchu udržuje dobrou prodyšnost materiálu a chrání 
tak pokožku před vlhkem, teplem, svěděním.
Nevyvolává nepříjemný zápach ani infekce kůže 

Lehkost/tloušťka
Pětina váhy tradiční sádry (ocení především děti a starší 
pacienti)
Třetina tloušťky tradiční sádry
Průběh léčby je pro pacienta i z tohoto ohledu pohodlný

Rychlé vytvrzení
3 minuty vytvrzení,10 minut nosnost

Vynikající X-ray Radiolucence
Díky vynikající X-ray Radiolucence lze bez 
odstranění lehké sádry rentgenovat 
a nabízí se tak snadná 
kontrola hojení kosti v průběhu léčby 
bez snímání sádrového obvazu a následného 
natáčení nové sádry

Ekologické
Netoxické, nedráždivé, bezpečné

Důležité upozornění: O použití vhodného fixačního materiálu rozhoduje vždy ošetřující lékař, a to s ohledem na typ zranění/úrazu.

ceník – Syntetické Sádry:
fiberGlaSS caSt – syntetická sádra – pevná 
Kód výrobku Rozměr  Cena/ks/bez DPH/Kč Cena/ks s DPH 15% Minimální odběr:
CF 002   5,0x360cm  70   81   10ks – 1 krabice
CF 003   7,5x360cm  80   92   10ks – 1 krabice
CF 004   10,0x360cm  90   104   10ks – 1 krabice
CF 005   12,5x360cm  100   115   10ks – 1 krabice
CF 006   15,0x360cm  110   127   10ks – 1 krabice

PolyeSter caSt – syntetická sádra – měkká/“gumová“
Kód výrobku Rozměr  Cena/ks/bez DPH/Kč Cena/ks s DPH 15% Minimální odběr:
CP 002   5,0x360cm  85   98   10ks – 1 krabice
CP 003   7,5x360cm  90   104   10ks – 1 krabice
CP 004   10,0x360cm  110   127   10ks – 1 krabice



Syntetická Sádra – PolyeSter caSt
(obchodní označení PolyeSter caSt je „gumová“ / pružná fixace)

Využití:
tento typ je určen pro fixaci drobných zlomenin, podvrtnutí, pohmožděniny, sportovní ochrana vhodná také k fixaci dlahy

Vlatnosti:
•	 je lehká, pružná, rychleschnoucí, prodyšná, snadno použitelná sádra z umělých materiálů dobře se tvaruje, 

nedělá otlaky
•	 tvar, funkce a vlastnosti se při náhodném styku s vodou nemění (sprchování ap.)
•	 neomezuje hygienické návyky pacienta
•	 nevyvolává infekce kůže
•	 nesesychá se

Návod k aplikaci:
1/ vždy použijte gumové rukavice
2/ neaplikujte přímo na kůži , použijte běžný podkladový materiál
3/ zvolte vhodnou šíři syntetické fixace dle typu úrazu
4/ na označeném místě (OPEN) roztrhněte obal a vyjměte obinadlo
5/ ponořte do vlažné vody (20-30 stupňů Celsia ), několikrát stlačte ve vodě, krátce 4-6 sekund, vyjměte a vymáčkněte

přebytečnou vodu
6/ sádru natočte na ošetřované místo obvyklým způsobem a povrch vytvarujte vyhlazením

Sádra během několika minut uschne a zůstane pružná – „gumová“

Složení: polyesterové obinadlo s vodním sklem

Syntetická Sádra – fiberGlaSS
(obchodní označení fiberGlaSS caSt je pevná sádra/fixace)

Využití:
tento typ je určen pro fixaci zlomenin s využitím vysoké pevnosti materiálu

Vlastnosti:
•	 lehká, velmi pevná, rychleschnoucí, prodyšná sádra z umělých materiálů
•	 dobře se tvaruje, nedělá otlaky
•	 díky pružnosti neomezuje funkci svalové pumpy na dolních končetinách a snižuje se tedy riziko tromboembolismu
•	 vynikající X-ray Radiolucence - bez odstranění sádry můžete rentgenovat a kontrolovat hojení v průběhu léčby
•	 tvar, funkce a vlastnosti se při náhodném styku s vodou nemění (sprchování ap.)
•	 neomezuje hygienické návyky pacienta
•	 nevyvolává infekce kůže
•	 nesesychá se

Návod k aplikaci:
1/ vždy použijte gumové rukavice
2/ neaplikujte přímo na kůži , použijte běžný podkladový vatový materiál
3/ zvolte vhodnou šíři syntetické fixace dle typu úrazu
4/ na označeném místě (OPEN) roztrhněte obal a vyjměte obinadlo
5/ ponořte do vlažné vody (20-30 stupňů Celsia ), několikrát stlačte ve vodě, krátce 4-6 sekund, vyjměte a vymáčkněte

přebytečnou vodu
6/ sádru natočte na ošetřované místo obvyklým způsobem a povrch vytvarujte vyhlazením

Sádra bude během několika minut zcela tvrdá
Pro odstranění použijte oscilační pilu.

Složení: polyuretanové obinadlo s vodním sklem



„Vyndej z obalu a aplikuj“

Syntetický Sádrový rukáv-tubuS značka kanGda
prostředek pro fixaci a sádrování

Rychlá jednoduchá aplikace
Lehká prodyšná fixace

Návod k použití výrobku - Syntetický sádrový rukáv-tubus
1/ použijte ochranné rukavice
2/ zvolte vhodný rozměr
3/ použijte podkladový materiál – je součástí výrobku ( přilepený vně samotné fixace v PE obalu) podkladový materiál

přehrnujte cca po 6,7 cm po celém obvodu tubusu/rukávu tak, jako když ohrnujete rukáv košile, a to celý, roztáhněte 
oběma rukama a aplikujte na poraněnou končetinu - zpět odvíjejte jednotlivé pruhy, které jste předtím přehrnovali,
nechte delší než samotnou fixaci, a to pro překrytí konců/hran fixace

4/ vyjměte fixační výrobek – sádrový rukáv z ochranného obalu
5/ sádrový rukáv přehrnujte cca po 6,7cm po celém obvodu tubusu tak, jako když ohrhujete rukáv košile (stejný postup

jako u podkladového materiálu), a to celý – až do konce -nerolujte!
6/ ponořte výrobek do vlažné vody (20-25 stupňů Celsia) a krátce promačkejte, aby se natáhla voda
7/ vymačkejte přebytečnou vodu
8/ připravený fixační tubus lehce oběma rukama roztáhněte a aplikujte na oblast zranění – zpět odvíjejte jednotlivé

pruhy, které jste předtím přehrnovali
9/ materiál můžete nastřihnout a v oblasti prstů přes sebe přeložit, přilne k sobě
10/ rukama dotvarujte, přesahujícím podkladovým materiálem překryjte konce fixace

Pacient bude cítit, že materiál hřeje.
Materiál po několika minutách ztvrdne a přestane hřát.
Materiál se nesesychá.

Každou velikost / rozměr syntetického sádrového rukávu z produktové řady tohoto materiálu lze použít pro fixaci dlouhých 
kostí jak horní tak dolní končetiny.

Důvodná použití fixačního rukávu jsou např. při:
•	 fisurach – prasklinách kostí, kde je předpoklad, že nedojde k úplnému zlomení či posunu kosti
•	 jednoduchých zlomeninách bez luxace, tedy posunu v lomové linii zlomeniny
•	 tendovaginitidě - přetížení nebo zánětu šlachového pouzdra
•	 po osteosyntézách – po zahojení rány do stádia, kdy není nutné následné ošetření rány, ale je potřeba končetinu 

nadále fixovat



Sádrový rukáv – tubus – ceny, rozměry, doporučení použití
Kód výrobku    Rozměr/cm  Cena bez DPH/ks  Cena s DPH 15%
CS214 předloktí děti - S   5x35   200   230
CS218 předloktí děti - dlouhé S   5x45   270   310
CS224     5x60   290   333
CS314 paže - M    7,5x35   280   322
CS322 paže/bérec-děti M   7,5x55   310   356
CS328 paže-dlouhá/noha -děti M   7,5x70   330   379
CS422 bérec - L    10x55   340   391
CS430 nadloktí-silné/ bérec-dlouhý L  10x75   350   402
CS435 noha L    10x90   380   437

Důležité upozornění: O použití vhodného fixačního materiálu rozhoduje vždy ošetřující lékař, a to s ohledem na typ zranění/úrazu.



Syntetická fixační dlaHa – kanGda SPlint
Využití:
optimální fixace pro horní i dolní končetiny

Vlastnosti:
lehká / anatomicky tvarovatelná / dostatečně pevná / rychle vytvrdne / komfort nošení díky vatové výstelce

Složení: je tvořena 6-8 vrstvami polyuretanového vlákna s vodním sklem a vnější vrstvou z netkané textilie,
 je opatřena měkkou výstelkou pro komfortnější nošení

Doporučení:
Dlahu lze dobře použít v kombinaci se syntetickým fixačním obinadlem POLYESTER CAST

Návod k aplikaci:
1/ vždy použijte gumové rukavice
2/ zvolte vhodný rozměr dlahy
3/ podkladový materiál není nutný vzhledem k vatové výstelce dlahy

Upozornění: podkladový materiál použijte v místech - otvorů pro prsty (bod 4/) ap.
4/ na označeném místě (OPEN) roztrhněte obal a vyjměte dlahu a před aplikací můžete upravit délku i tvar dle potřeby – 

typu zranění
(úpravy provádějte za sucha - vystřihněte otvory pro prsty, zkraťte ap.)

5/ poskládejte dlahu jako harmoniku
6/ ponořte do vlažné vody (20-30 stupňů Celsia) na několik vteřin, promačkejte, aby dlaha natáhla vodu, vyjměte 

a vymáčkněte přebytečnou vodu
7/ dlahu rozložte, naplocho položte na ručník a vytlačte zbytek vody
8/ přiložte na postižené místo, povrch vytvarujte vyhlazením.



ceník - Syntetické fixační dlaHy 
fiberGlaSS SPlint – syntetické fixační dlahy – kusové
Minimální odběr 1 ks/rozměru
Kód výrobku  Rozměr (cmxcm)  Cena/ks/bez DPH/Kč  Cena/ks/s DPH 15%/Kč
SF 312   7,5x30   65   75
SF 335   7,5x90  195   224
SF 415   10x40   95   109
SF 420   10x50   118   136
SF 430   10x76   180   207
SF 520   12,5x50   150   173
SF 530   12,5x76   185   213
SF 545   12,5x115   280   322
SF 630   15x76   238   274
SF 645   15x115   360   414

fiberGlaSS SPlint – syntetické fixační dlahy – náviny/role- 450cm
Minimální odběr 1 role/ šíře
Kód výrobku  Rozměr (šíře/cm
  x délka/cm)

DR2   5x450   1434,78   1650   3,666
DR3   7,5x450   1565,22   1800  4,000
DR4   10x450   1695,65   1950   4,333
DR5   12,5x450   1895,65   2180   4,844
DR6   15x450   2086,96   2400   5,333

Cena/ks/ 
bez DPH/Kč

Cena/ks/
s DPH 15%/Kč

Cena/bcm-běžný cm/
s DPH 15%/Kč
slouží pro výpočet ceny reálně
spotřebovaného materiálu,vytvořeného 
formátu dle úrazu

Důležité upozornění: O použití vhodného fixačního materiálu rozhoduje vždy ošetřující lékař, a to s ohledem na typ zranění/úrazu.



ortopedie, chirurgie – fixace
plastické operace
rehabilitace – pomůcky pro fixaci
radioterapie

vlastnosti:
propustný pro rentgenování
ekologický materiál 
- biodegradabilní/rozložitelný 
polyester
netoxický
vysoká pevnost
lehký, prodyšný

Specifikace:
složení: poly (ε-caprolactone)
velikost plátu: max. 92x61 cm
tloušťka plátů: 1,6mm / 2,0mm / 2,4mm / 3,2mm / 4,0mm
perforace: plná - bez perforace, 1%, 5%, 12% …, dle zadání
barvy: bílá, béžová, ..., dle zadání

termoPlaStové Pláty
CN actual s.r.o., Skuherského 1418/70, 370 01 České Budějovice, Česká republika

E-mail: cnactual@seznam.cz,  Tel: +420 777 185 280, www.cnactual.cz



Jak pracovat s termoplastovými pláty:
připravte vhodný formát termoplastového plátu
vložte do vody 65-70°C
nechte 1-3 min. v lázni dokud materiál nezprůhlední a nezměkne
tvarujte
materiál je po dobu 3-5 min. tvarovatelný
potom materiál ztuhne

upozornění:
plocha materiálu se po ztuhnutí zmenší
materiál při tvarování příliš neutahujte a ani nenechávejte volný 
– nebude to komfortní pro pacienta
opakované používání materiálu je možné, ale postupně se snižuje tvarovací 
schopnost hmoty

ortopedie, chirurgie – fixace
plastické operace
rehabilitace – pomůcky pro fixaci
radioterapie

0%, 1%, 5%, 10%, 

12%, 15%, 22%, 

38%

92x61cm 

Nízkoteplotní 

termoplastové 

pláty

1320  1518

1540  1771

1760  2024

1980  2277

2420  2783

nízkoteplotní termoplastové pláty

Kód výrobku Perforace  Materiál  Cena/ks/bez DPH Cena/ks/s DPH 15%

TP1.6 / 1,6mm

TP2.0 / 2,0mm

TP2.4 / 2,4mm

TP3.2 / 3,2mm

TP4.0 / 4,0mm

Kód výrobku Rozměr  Minimální odběr Cena/ks/bez DPH Cena/ks/s DPH 15%

SP001  2,5cm x 4,5m 48ks  9  10

SP002  5,0cm x 4,5m 24ks  15  17

SP003  7,5cm x 4,5m 16ks  19  22

SP004  10,0cm x 4,5m 12ks  21  24

SP006  15,0cm x 4,5m  8ks  27  31



formátovaní termoPlaStovýcH PlátŮ 
dŮvodná vyuŽití termoPlaStovýcH PlátŮ





Samolepicí pásky jsou vhodnými 
pomocníky při práci s fixačními 
materiály.

latexové netkané 
SamolePící bandáŽe / PáSky

netkané samolepicí bandáže/pásky

Kód výrobku Rozměr  Minimální odběr Cena/ks/bez DPH Cena/ks/s DPH 15%

SP001  2,5cm x 4,5m 48ks  9  10

SP002  5,0cm x 4,5m 24ks  15  17

SP003  7,5cm x 4,5m 16ks  19  22

SP004  10,0cm x 4,5m 12ks  21  24

SP006  15,0cm x 4,5m  8ks  27  31



Výkonná oscilační pila pro syntetické fixační materiály
Typ: XC-DSII

Elektrická oscilační pila je produkt nové generace navržen a vyvinut podle zkušeností z pra-
xe. Motor má dvojitou ochrannou izolaci a zajišťuje tak bezpečnost pro operatéra i pacienta. 
Pila disponuje silnou hnací silou, chytrým designem, stabilním provozem, nízkými vibracemi, 
tichým provozem, bezpečností a spolehlivostí.

Technické parametry
1. Vstupní proud: 198V-242V, jmenovitý výkon 125W
2. Maximální počet řezů: 12750-17250 řezů/minutu
3. Řezací úhel: 50-70°
4. Celková hmotnost zařízení: 575g
5. Rozměry: 260*60*53mm

Návod k použití
1. Během používání držte pilu pevně, přiložte pomalu na bandáž a řežte kolmo. Neřežte skrz, 
pokud si nejste jisti (ačkoliv pila má funkci ochrany měkkých tkání).
2. Pila musí být při řezání kolmo k bandáži, zvedejte a posouvejte vpřed, položte ji pomalu na 
spodní řezací část, opakujte předchozí, dokud není hotovo.
3. Jakmile jsou zuby pily po dlouhodobém používání otupeny, uvolněte uzávěr a otočte ostří 
proti směru hodinových ručiček 5mm imbusovým klíčem, poté utáhněte.

Poznámky
1. Motor a elektrické vedení přístroje je zakázáno ponořit do desinfekce nebo vysokoteplotní 
desinfekce.
2. Očistěte povrch jemnými bavlněnými hadříky a neutrálním mýdlem po použití. Organická 
rozpouštědla a tvrdé materiály jsou zakázány.
3. Pilu skladujte v suchém a ventilovaném prostředí namísto prostředí ve vyšších teplotách než 
40 stupňů Celsia. Uchovávejte v kufříku a vyvarujte se nárazům během přepravy.
4. Nepoužívejte zařízení, pokud se během provozu je výstupní frekvence snížena, sníží se výkon 
nebo když se objeví vyšší hlučnost během používání. Potom hrozí zničení motoru nebo dokonce 
poranění operatéra.
5. Pokud pila nebyla dlouho používána nebo je používána ve vlhkém prostředí, měl by být
změřen odpor izolace mezi krytem a vinutím a hodnota odporu by měla být 50 ohmů. Pokud
je to méně než 7 ohmů musí se provést vysušení dokud odpor na vinutí nepřekročí 7 ohmů.

Cena: 15.000Kč + DPH 21%
Výrobce: Senolo Medical 
Technology Co., Ltd.



zápěstní bandáž 
loketní bandáž
bandáž kotníku
bandáž kolene
Složení:
směsová tkanina:

bambusové vlákno, bavlna, spandex a nylon
silikonové podložky pro masážní efekt

Výhody:
lemy / okraje bandáže jsou dostatečně široké, kvalitně zpracované
spandex je měkké elastické vlákno, vysoká elasticita
bandáž se nevytahuje
silikonové podložky mají neznatelné šití – komfortní nošení

Použití:
lehké úrazy, doléčení po úrazech a operacích,  
nestabilita kloubů, onemocnění šlach

Snadná údržba / Dostupné ceny

BaNDážE 
SE SiLiKoNoVýMi 
PoDLožKaMi



bandáŽe Se Silikonovými PodloŽkami 

Sportovní bandáže se silikonovými podložkami a výztuhami
(kódy výrobků, typy, velikosti, rozměry)
kód výrobku    typ    velikost
KDHZ-22     zápěstí s otvorem pro palec  S M L
KDHZ-02     loket    M L XL
KDHH-02     kotník    M L XL
KDHX-02     koleno    M L XL

kód výrobku    typ    velikost   rozměr/mm
KDHZ-22     zápěstí s otvorem pro palec  S   170-190
       M   190-210
       L   210-230
KDHZ-02     loket    M   230-250
       L   250-280
       XL   280-300
KDHH-02     kotník    M   200-250
       L   250-300
       XL   300-350
KDHX-02     koleno    M   355-380
       L   380-405
       XL   405-430
pozn.: rozměr je vždy obvod (zápěstí, loket, kontník, koleno) – v mm

Upozornění: Perte ve vlažné vodě, nechte volně uschnout, nesušte v susičce!

ceník - bandáŽe Se Silikonovými PodloŽkami
Typ     Cena/ ks vč. DPH 21% / Kč   Cena / pár vč.DPH 21% / Kč

Zápěstní bandáž s otvorem na palec 190     350

Loketní bandáž    190     350

Bandáž kotníku    200     370

Bandáž kolene    280     530



CN actual s.r.o., Skuherského 1418/70, 370 01 České Budějovice, Česká republika
E-mail: cnactual@seznam.cz,  Tel: +420 777 185 280, www.cnactual.cz


