
WORKSHOP NRX®Strap  
Dolní končetina 25.11.2022

Ergoterapeuty, fyzioterapeuty, lékaře. 

                

Všechny ulice v okolí jsou fialové nebo modré zóny. 
Cenově jsou mezi 40 až 60 Kč za hodinu parkování. 
Platba je možná přes parkomat nebo mobilní 
aplikaci. Variantou může být podzemní parkoviště  
v OC Flora v docházkové vzdálenosti 5 minut. 

      

URČENO PRO:

MÍSTO KONÁNÍ:  
Šrobárova 13, Praha 3



9:00 - 10:45 Blok I.  

Zahájení workshopu 

Základní dělení NRX® materiálů a jejich 
poznávání (45´) 

Odlišnosti NRX® Strap/NRX® Strap Colors, NRX® 
Strap Double, NRX® Strap PLUS, NRX® Strap 
Neptune, ARX, NRX Suché zipy (pevné/pružné) 

Praktický výcvik výroby ortéz 

Kyčelní kloub (60´)  

Podpora rotace kyčle 

Využití BOA Fit® system 

Využití pevného/elastického NRX® suchého zipu 

10:45 - 11:00 Pauza 

11:00 - 12:00 Blok II.  

Kolenní kloub  

Subluxace patelly (kombinace NRX® materiálů) 
(30´) 

Patel lární l igamentum (kombinace NRX® 
materiálů) (30´) 

12:00 - 12:30 Oběd 

12:30 - 14:00 Blok III.  

NRX® Strap ve Vaší praxi  

Reálné náklady na výrobu  ortéz (15´) 

Kotník  

Nestability kotníku (45´) 

Paréza n. peroneus (30´)  

14:00 - 14:15 Pauza 

14:15 - 15:45 Blok IV.  

Noha 

Podpora klenby s využitím NRX® materiálů  
(30´)  

Korekce - Hallux Valgus s využitím NRX® 
materiálů (30´) 

Korekce - Kladívkový prst s využitím NRX® 
Materiálů (30´)  

  

15:45 - 16:00 Diskuze, prostor pro 
dotazy, předání potvrzení o účasti. 

16:00 Zakončení workshopu 

Změna časového harmonogramu a náplně vyhrazena. 

Program: 



V průběhu workshopu budete pracovat ideálně ve dvojicích.  

Workshop bude dynamický -  může se odvíjet i od Vašich potřeb. Diskuze vítány.  

Strava:   

V průběhu workshopu je pro Vás připraveno drobné občerstvení. Oběd je v režii každého účastníka samostatně.  

V blízkosti přednáškového sálu je množství restaurací. Je však nutné brát v potaz kratší čas, který je na oběd 
vyhrazen (s ohledem na snahu předat maximum informací ve vyhrazeném čase). V případě zájmu je možná 
hromadná objednávka oběda z restaurace https://www.neami.cz/

Cena workshopu:  

Členové ČAE,UNIFY                           2.700,- 

Bez členství                                           3.000,-  

V ceně zahrnut spotřebovaný materiál, studijní materiály   

a drobné občerstvení v průběhu přestávek.         

Pokyny k platbě obdržíte v informačním e-mailu.                    

  

V případě dotazů kontaktujte:  

Mgr. et Bc. Zuzana Gregorová 

Pořadatel, koordinátor workshopu 

SMS +420 606 147 352 

Bc. Kristýna Moudrá 

Komunikace se zájemci a účastníky 

SMS +420 774 339 167 

Doplňující informace: 

Workshop bude probíhat v anglickém jazyce bez překladatele. Studijní materiály obdrží 
účastník v českém jazyce. 

Prosíme o včasný příchod – cca 15 min před zahájením workshopu. 

Při vstupu budete vyzváni k vyplnění prezenční listiny. 

Co s sebou na workshop:  

Psací potřeby. Ostré nůžky (pokud máte i malé manikurní, vezměte také - můžou se Vám hodit pro tvarování 
malých otvorů do materiálu) 

Co obdržíte v rámci workshopu: 

Metr. Studijní materiály. Materiály NRX®.  Sáček na vyrobené ortézy. 

Důležité informace: 

https://www.neami.cz/

