
Maloobchodní ceník  
produktů circaid®

platný od 1. 10. do 30. 11. 2019 (ceny uvedeny s DPH)

medi. I feel better.
medi-expert.cz



circaid® juxtafit® essentials
návlek na paži
(kompresní návlek na suchý zip)

circaid® juxtafit® essentials
návlek na hřbet ruky
(kompresní návlek na suchý zip)

• indikace: mírné až závažné lymfedémy
• těsně přiléhavý systém s nastavitelnými pásky zajišťuje perfektní padnutí ke končetině
• garantovaný kompresní profil (vzestupně ubývající komprese)
• neelastický materiál pro vysoký pracovní tlak
• pásky mohou být na návleku individuálně a snadno přenastaveny, zatímco návlek zůstává na končetině
• patentovaná technologie BPSTM (integrovaný tlakový systém) sloužící k nastavení a kontrole správné úrovně 

terapeutického tlaku
• varianty: levá/pravá (nutno specifikovat při objednávce)

• indikace: mírné až závažné lymfedémy
• komprese je aplikována od zápěstí k prstům
• nastavitelný systém pro dodatečný tlak na otok hřbetu ruky
• jednoduchá manipulace, ideální pro samoaplikaci pacientem
• nastavitelný, k dispozici v 5 velikostech, 
• varianty: levá/pravá (nutno specifikovat při objednávce)

Obvod v cm

XS S M L XL

b (obvod dlaně) 14 – 17 17 – 20 20 – 23 23 – 26 26 – 29

b

circaid® juxtafit® essentials
návlek na stehno s kolenním krytem
(kompresní návlek na suchý zip)

• indikace: mírné až závažné lymfedémy
• těsně přiléhavý systém s nastavitelnými pásky zajišťuje perfektní padnutí ke končetině
• garantovaný kompresní profil (vzestupně ubývající komprese)
• neelastický materiál pro vysoký pracovní tlak
• pásky mohou být na návleku individuálně přenastaveny, zatímco návlek zůstává na končetině
• patentovaná technologie BPSTM (integrovaný tlakový systém) sloužící k nastavení a kontrole správné úrovně 

terapeutického tlaku
• varianty: levá/pravá (nutno specifikovat při objednávce)

Skutečná délka návleku v cm X-Krátká Krátká Dlouhá

C – G 38 43 48

Určení délky v cm X-Krátká Krátká Dlouhá

C – E < 22 22 – 25 > 25

Obvody v cm

1 2 3 4 5 6

g 28 – 32 30 – 34 32 – 37 35 – 40 38 – 44 42 – 48

f 26 – 30 28 – 32 30 – 35 33 – 38 36 – 41 39 – 45

e 25 – 28 27 – 30 29 – 32 31 – 34 33 – 36 36 – 40

d 23 – 26 25 – 28 27 – 30 29 – 32 31 – 34 33 – 37

c 15 – 17 17 – 19 19 – 21 21 – 23 23 – 25 25 – 28

g

f

e

d

c

C – G

C – E

MAXIS a.s. je exkluzivní distributor produktů circaid® v ČR | info@maxis-medica.com | + 420 571 633 510 | www.medi-expert.cz | www.maxis-lymfo.cz
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* 5 cm nad středem čéšky

Obvody v cm XXS XS S M L XL

g 40 – 52 46 – 62 54 – 70 60 – 80 69 – 90 77 – 101

e1* 32 – 42 37 – 48 42 – 55 50 – 65 58 – 76 66 – 87

d 23 – 30 27 – 35 31 – 41 35 – 46 40 – 52 44 – 58

Skutečná délka návleku v cm X-Krátká Krátká Dlouhá

D – tříslo 35 45 55

Určení délky v cm X-Krátká Krátká Dlouhá

E – tříslo < 25 25 – 35 > 35

Kód VZP Konečná 
cena za 1 ks Úhrada ZP Doplatek

0136425 Z 3742 Kč 2806,50 Kč 935,50 Kč

Kód VZP Konečná 
cena za 1 ks Úhrada ZP Doplatek

0136426 Z 839 Kč 629,25 Kč 209,75 Kč

Kód VZP Konečná 
cena za 1 ks Úhrada ZP Doplatek

0136423 Z 3311 Kč 2483,25 Kč 827,75 Kč

Kompresní systém na suchý zip circaid® juxtafit® essentials 
Návlek na paži

Kompresní systém na suchý zip circaid® juxtafit® essentials 
Návlek na hřbet ruky

Kompresní systém na suchý zip circaid® juxtafit® essentials 
Návlek na stehno s kolenním krytem

Varianty:  

levá /pravá

Varianty:  

levá /pravá

Varianty:  

levá /pravá



circaid® juxtafit® essentials
návlek na lýtko s návlekem 
na kotník a chodidlo
(kompresní návlek na suchý zip)

• indikace: mírné až závažné lymfedémy, CEAP C6
• těsně přiléhavý systém s nastavitelnými pásky zajišťuje perfektní padnutí ke končetině
• garantovaný kompresní profil (vzestupně ubývající komprese)
• neelastický materiál pro vysoký pracovní tlak
• pásky mohou být na návleku individuálně přenastaveny, zatímco návlek zůstává na končetině
• patentovaná technologie BPSTM (integrovaný tlakový systém) sloužící k nastavení a kontrole správné úrovně 

terapeutického tlaku

Obvody v cm S M M – X L

c 30 – 38 36 – 43 43 – 50 41 – 48

b1 20 – 28 25 – 33 33 – 40 30 – 38

b 15 – 23 20 – 28 20 – 28 25 – 33

L – X XL XL – X XXL

c 48 – 56 41 – 51  51 – 61 53 – 64

b1 38 – 46 33 – 41  41 – 51 43 – 53

b 25 – 33 30 – 38  30 – 38 33 – 41

Skutečná délka návleku v cm Krátká Dlouhá

B – D 28  36

Určení délky v cm Krátká Dlouhá

kotník – podkolenní jamka < 36  > 36
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MAXIS a.s. je exkluzivní distributor produktů circaid® v ČR | info@maxis-medica.com | + 420 571 633 510 | www.medi-expert.cz | www.maxis-lymfo.cz

Kód VZP Konečná 
cena za 1 ks Úhrada ZP Doplatek

0136422 Z 3028 Kč 2271 Kč 757 Kč

Kompresní systém na suchý zip circaid® juxtafit® essentials 
Návlek na lýtko s univerzálním návlekem na chodidlo a kotník

• pásek Power Added Compression Band (pac band) určený na oblast nártu a kotníku
• používá se v kombinaci s kompresní ponožkou Comfort
• může být upraven tak, aby padl téměř na každý tvar chodidla
• lehký a prodyšný materiál, který snadno padne do obuvi
• k dispozici ve 2 velikostech

circaid® power added compression 
band (pac band) 
návlek na chodidlo a kotník

Obvody v cm

Standardní Dlouhý

b 19 – 27 25 – 50

h 19 – 36 22 – 41b

h

Doporučená 
cena

555 Kč

Kompresní systém na suchý zip circaid® power added compression band (pac band) 
Návlek na chodidlo a kotník

• indikace: mírné až závažné lymfedémy
• kryje oblast kotníku a chodidla
• patní pásek pro nastavení délky chodidla poskytuje také cílenou kompresi na oblast paty a kotníku
• k dispozici ve 3 velikostech

circaid® juxtafit® premium 
interlocking ankle foot wrap
návlek na chodidlo a kotník
(kompresní návlek na suchý zip)

b

h

A – Y

A

Míry v cm

S M L

b < 36 < 36 < 41

h 19 – 24 24 – 29 29 – 34

A – Y > 9 > 9 > 9

A 13 – 25 13 – 25 13 – 25

Kód VZP Konečná 
cena za 1 ks Úhrada ZP Doplatek

0136424 Z 1107 Kč 830,25 Kč 276,75 Kč

Kompresní systém na suchý zip circaid® juxtafit® premium
Návlek na chodidlo a kotník



circaid® juxtalite®  
návlek na lýtko

circaid® juxtacures®
návlek na lýtko

Obvody v cm

S M M – X L

c 26 – 36 33 – 44 44 – 54 41 – 51

b 19 – 22 22 – 27 22 – 27 25 – 32

L – X XL XL – X XXL

c 51 – 61 37 – 48 48 – 61 53 – 64

b 25 – 32 30 – 37 30 – 37 35 – 42

Skutečná délka návleku v cm

Krátká Dlouhá

B – D 28 33

Určení délky v cm

podložka – podkolení jamka < 44 > 44

Obvody v cm

S M

h 19 – 26 24 – 31

Skutečná délka návleku v cm

Krátká Standardní Dlouhá

B – D 28 33 38

Určení délky v cm

podložka – podkolení jamka < 44 44 – 49 > 49

Minimální a maximální obvod měřený v cm

Minimální Maximální

b  19 42

c 25 64

Obvody v cm

Nastavitelný systém. Úprava dle individuálních obvodů.
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circaid® juxtalite® ankle foot wrap
návlek na chodidlo a kotník

• indikace: neelastický kompresní návlek k žilní terapii dolních končetin (CEAP C2 – C5)
• návlek je okamžitě nastavitelný pro danou kompresi, garantovaný kompresní profil
• neelastický materiál pro vysoký pracovní tlak
• trvalá komprese s definovanou hodnotou v mm Hg až po 24 hodin denně, pokud je to vyžadováno
• efektivní alternativní terapie pro ty pacienty, kteří si nejsou schopni sami aplikovat kompresní punčochy

Kompresní systém na suchý zip circaid® juxtalite® 
Návlek na lýtko

• indikace: poskytuje dodatečnou kompresi pro oblast chodidla a kotníku
• okamžitě nastavitelný
• může být dodatečně upraven pro dokonalé padnutí
• dostupný ve 2 velikostech (S, M)

• indikace: neelastický kompresní návlek k žilní terapii dolních končetin (CEAP C6)
• okamžitě nastavitelný kompresní systém
• těsně přiléhavý systém zajišťuje perfektní padnutí ke končetině
• garantovaný kompresní profil (princip vzestupně ubývající komprese)
• pásky mohou být na návleku individuálně a jednoduše přenastaveny, zatímco návlek zůstává na končetině
• patentovaná technologie BPSTM (integrovaný tlakový systém) sloužící k nastavení a kontrole správné úrovně 

terapeutického tlaku

Kompresní systém na suchý zip circaid® juxtalite® ankle foot wrap 
Návlek na chodidlo a kotník

Kompresní systém na suchý zip circaid® juxtacures® 
Návlek na lýtko – nastavitelný systém s úpravou dle individuálních obvodů

Kód SÚKL Konečná 
cena za 1 ks Úhrada ZP Doplatek

5002951 Z 1408,99 Kč 1408,99 Kč 0 Kč

Kód SÚKL Konečná 
cena za 1 ks Úhrada ZP Doplatek

5002955 Z 731,00 Kč 731,00 Kč 0 Kč

Kód SÚKL Konečná 
cena za 1 ks Úhrada ZP Doplatek

5002950 Z 2834,99 Kč 1750,30 Kč 1084,69 Kč

Doplatek: 0 Kč

Doplatek: 0 Kč



circaid® patentovaná technologie BPS*  
(Built-In-Pressure system – integrovaný 
tlakový systém)
Kompresní systémy na suchý zip circaid® jsou navrženy tak, aby u nich bylo možno nastavit přesné 
kompresní hodnoty s graduovaným kompresním profilem (princip vzestupně ubývající komprese) 
od kotníku směrem nahoru nebo od zápěstí výše.

Integrovaný tlakový systém BPS umožňuje pacientům dosáhnout potřebné kompresní úrovně, která je 
zapotřebí pro léčbu a zvládání chronického žilního onemocnění a lymfedémů během ambulantní redukční fáze. 

S integrovaným tlakovým systémem BPS si mohou pacienti při navlékání sami nastavit předepsanou kompresní 
úroveň v jednotkách mm Hg a tuto hodnotu během dne dle potřeby přenastavit. Je tak zaručena vhodná 
komprese během celého období nošení. Současně je pro pacienta velmi jednoduché kdykoliv si ověřit správnou 
úroveň aplikovaného tlaku.

* patentováno v USA
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Patentovaná technologie BPS 
– Integrovaný tlakový systém 
K nastavení a kontrole správné 
úrovně terapeutického tlaku.

Breathe-O-Prene® 
Prodyšný, flexibilní a pohodlný 
materiál pro nejlepší komfort  
při nošení.

Systém z vedle sebe  
kladených pásků  
Zajišťuje perfektní padnutí. 
Pásky mohou být individuálně 
nastaveny, zatímco návlek 
zůstává na končetině.

Rozmanitost sortimentu 
K dispozici široká škála stylů 
a velikostí.

Snadná manipulace  
Snadné navlékání a svlékání 
podporuje pacientovu 
soběstačnost a samostatnost. 
 

Neelastické  
Neelastická žirafí 
kůže – inspirace z přírody  
pro všechny produkty circaid. 

Důvěra v textilii  
Garance hypoalergennosti, 
produkty neobsahují latex.

Benefity  
produktů circaid®


