STAW SKOKOWY

Podwójne,
zintegrowane
systemy
pompujące służące do szybkiego i łatwego
napełniania komór powietrznych

Airstep Walker ASW

Airstep Walker ASSW

Pneumatyczny aparat sztywny na goleń i stopę typu „but”
Airstep Walker ASW i ASSW
Airstep Walker jest innowacyjnym butem ortopedycznym wyposażonym w pełni
zintegrowany system pompujący, który umożliwia idealne dopasowanie buta do
kształtu nogi. Przeznaczony jest do leczenia pęknięć kości w okolicy stawu skokowego, pęknięć kości stopy, uszkodzeń tkanki miękkiej, ścięgna Achillesa, skręceń stawu
skokowego. Aparat pozycjonuje staw w optymalnym, anatomicznym położeniu, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Wyposażony w miękką, dopasowaną do kształtu nogi wkładkę jest lekki, zapewnia doskonałą
stabilizację stopy, stawu skokowego i podudzia.
Wielkość

Kod wyrobu

Cechy wyrobu:
- Ultralekka, wentylowana obudowa
- Oddychająca, dopasowana wkładka
- Trzy pasy dociągające w celu łatwego zapinania
- Szybka i łatwa regulacja
- Nie wymaga osobnej pompki
- Doskonała stabilność podczas użytkowania
- Podeszwa o niskim profilu – minimalna różnica wysokości
- Dostępne kliny na ścięgno Achillesa
Wysokość buta ASW- 40 cm
Wysokość buta ASSW- 30 cm

Kod wkładki wymiennej

Rozmiar buta

Rozmiary
europejskie

XS

ASW/02

ASW/02/L

1,5 - 3

34 - 37

S

ASW/03, ASSW/03

ASW/03/L, ASSW/03/L

3 - 5,5

37 - 39

M

ASW/05, ASSW/05

ASW/05/L, ASSW/05/L

6-9

40 - 43,5

L

ASW/07, ASSW/07

ASW/07/L, ASSW/07/L

9,5 - 11

44 - 46,5

XL

ASW/08

ASW/08/L

11 +

46,5 +

Wytrzymała podeszwa o niskim
profilu. Zoptymalizowana funkcja
chodzenia

Przesuwana i zdejmowana ochrona palców stopy.

Wyprofilowana wkładka dopasowująca się do kształtu nogi.

Prowadnice pasów dociągających
umożliwiające zwiększenie siły
ścisku obudowy
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STAW SKOKOWY

Jura Achilles Wedges
For use
with
Jura Walkers
JWW - Kliny Achilles
- do
aparatu
na staw skokowy typu “but”

1. Kliny mogą być umieszczone
jeden na drugim aby uzyskać
pożądany kąt nachylenia stopy.
3 kliny = 22°
2 kliny = 16°
1 klin = 10°

KOD WYROBU:

JWW/RL

For use with Jura Walke

2. Kliny należy przymocować
ze sobą za pomocą warstwy
klejącej.

- but lewy

JWW/RR - but prawy

Product Codes: JWW/RL
JWW/RR

A Jura Medical Product
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Jura Achille

3.

4. UmieścićProduct
kliny podCodes:
piętą za JWW/RL
pomocą warstwy klejącej. JWW/RR

A Jura Medical Product

STAW SKOKOWY
But na gips P-OTC
But składa się z wyprofilowanej podeszwy antypoślizgowej oraz części wierzchniej wykonanej z bardzo trwałego materiału. Zapięcia zapewniają dobre trzymanie, a także łatwe wkładanie i zdejmowanie
buta.
Rozmiar (długość / szerokość):
XS (18,0 / 9,0 cm), S (23,0 / 10,0 cm), M (27,0 / 11,5 cm), L (30,0 / 13,0 cm), XL (35,5 / 14,0 cm)

But pooperacyjny z miękką (P-POF)
lub sztywną (P-POR) podeszwą
But składa się z wyprofilowanej podeszwy antypoślizgowej oraz części wierzchniej wykonanej z bardzo trwałego materiału. Zapięcia zapewniają dobre trzymanie, a także łatwe wkładanie i zdejmowanie
buta.
Rozmiar (długość / szerokość):
Damskie: WS (24,0 / 9,0 cm), WM (26,0 / 9,0 cm), WL (27,0 / 9,0 cm)
Męskie: MS (27,0 / 10,0 cm), MM (28,0 / 10,0 cm), ML (30,0 / 10,0 cm), MXL (31,0 / 11,0 cm)

But pooperacyjny odciążający przodostopie P-OWH
But składa się z podeszwy antypoślizgowej o odpowiednim profilu oraz części wierzchniej wykonanej
z bardzo trwałego materiału. Zapięcia zapewniają dobre trzymanie, a także łatwe wkładanie i zdejmowanie buta.
Rozmiar (długość buta): S (24 cm) , M (26 cm) , L (30 cm)

Obuwie po operacji halluks
Specjalna konstrukcja podeszwy obuwia wymusza chodzenie na pięcie odciążając przodostopie.
Wierzchy wykonane z materiałów tekstylnych. Cholewka dwuczęściowa, zapinana na paski „velcro”.
Podeszwa usztywniona na całej powierzchni, obciągnięta tkaniną, spody wykonane z kopolimeru.
Produkowane w sztukach - uniwersalne lewe/prawe
Rozmiary: 22 - 30 cm

Mężczyzna

Kobieta

UK

EUR

US

Długość stopy
(cm)

UK

EUR

US

Długość stopy
(cm)

6

39,5

7

25,2

3

35,5

5

22,3

6,5

40

7,5

25,6

3,5

36

5,5

22,8

7

40,5

8

26,0

4,5

37,5

6,5

23,9

7,5

41

8,5

26,4

5

38

7

24,3

8

42

9

26,8

5,5

39

7,5

24,7

8,5

42,5

9,5

27,2

6

39,5

8

25,2

9

43

10

27,7

6,5

40

8,5

25,6

9,5

44

10,5

28,1

7

40,5

9

26,0

10

44,5

11

28,5

7,5

41

9,5

26,4

10,5

45

11,5

28,9

8

42

10

26,8

11

45,5

12

29,3

11,5

46

12,5

29,7

12

47

13

30,2

12,5

47,5

13,5

30,6

13

48

14

31,0
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KRĘGOSŁUP

Ortezy kręgosłupa
AT04501 Wysoka orteza kręgosłupa z podpaszkami
Orteza kręgosłupa AT04501 służy do wzmocnienia kręgosłupa na odcinkach krzyżowym,
lędźwiowym oraz piersiowym. Wykonana jest z unikalnej kompozycji dwóch siatek, zewnętrznej – mocnej, przenoszącej obciążenia oraz wewnętrznej – miękkiej i komfortowej
w kontakcie z ciałem. Dzięki temu orteza jest niezwykle przewiewna, zapewnia doskonałe
odprowadzenie nadmiaru ciepła oraz potu, a także „oddychanie” ciała
pod ortezą. Orteza posiada pasy dociągające wokół barków ze specjalną
miękką strefą, która zapobiega nadmiernemu uciskowi na ramiona oraz
pachy. Wszyte wzmocnienia, boczne dociągacze, a także pasy okołobarkowe zapewniają doskonałe usztywnienie. Wyrób wyposażony jest również w system taśm oraz wycięć ułatwiających jego aplikację osobom
z niedowładem rąk. Orteza zalecana jest przy różnorodnych schorzeniach kręgosłupa, np. dyskopatii wielopoziomowej, osteoporozie, zmianach zwyrodnieniowych, niestabilności kręgosłupa, kręgozmyku lędźwiowym, kompresyjnym złamaniu kręgosłupa na tle osteoporotycznym,
rwie kulszowej, zespołach bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego,
po zabiegach operacyjnych.
Rozmiary: S (85-95 cm), M (95-105 cm), L (105-115 cm),
XL (115-125 cm), XXL (125-136 cm), XXXL (136-145 cm)

AT04502 Orteza kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowa
Orteza kręgosłupa AT04502 służy do wzmocnienia kręgosłupa na odcinkach krzyżowym
oraz lędźwiowym. Wykonana jest z unikalnej kompozycji dwóch siatek, zewnętrznej –
mocnej, przenoszącej obciążenia oraz wewnętrznej – miękkiej i komfortowej w kontakcie
z ciałem. Dzięki temu orteza jest niezwykle przewiewna, zapewnia doskonałe odprowadzenie nadmiaru ciepła oraz potu, a także „oddychanie” ciała pod ortezą.
Orteza posiada system 6 wzmocnień (4 o długości 28 cm i 2 o długości
24 cm) oraz bocznych pasów dociągających, zapewniający doskonałe
wzmocnienie kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. Wyrób wyposażony
jest również w system taśm oraz wycięć ułatwiających jego aplikację osobom z niedowładem rąk. Orteza zalecana jest przy różnorodnych schorzeniach kręgosłupa, np. dyskopatii wielopoziomowej, osteoporozie,
zmianach zwyrodnieniowych, niestabilności kręgosłupa, kręgozmyku
lędźwiowym, kompresyjnym złamaniu kręgosłupa na tle osteoporotycznym, rwie kulszowej, zespołach bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego, po zabiegach operacyjnych.
Wysokość ortezy - 30 cm.
Rozmiary (obwód wokół pasa): S (80 - 90 cm), M (90 - 100 cm),
L (100 - 110 cm), XL (110 - 120 cm), XXL (120 - 130 cm),
XXXL (130 - 140 cm), XXXXL (140 – 150 cm)

AT04503 Pas lędźwiowo-krzyżowy
Pas lędźwiowo-krzyżowy służy do wzmocnienia kręgosłupa na odcinku lędźwiowym.
Pas posiada system 4 wzmocnień o długości 20 cm oraz bocznych pasów dociągających, zapewniający dobre wzmocnienie kręgosłupa lędźwiowego. Wyrób wyposażony
jest również w system taśm oraz wycięć ułatwiających jego aplikację osobom z niedowładem rąk. Pas zalecany jest przy różnorodnych schorzeniach
kręgosłupa, np. dyskopatii odcinka lędźwiowego; chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa; zespołach korzeniowych (rwie kulszowej).
Wysokość pasa - 23 cm.
Rozmiary (obwód wokół pasa): XS (70 - 80 cm), S (80 - 95 cm),
M (90 - 100 cm), L (95 - 105 cm), XL (105 - 115 cm), XXL (115 - 125 cm),
XXXL (125 - 135 cm)
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PALCE
Aparat Sztaka H-MFS
Utrzymuje staw międzypaliczkowy dalszy w pozycji wyprostowanej, umożliwiając ruch innych stawów. Mocuje się
go do palca za pomocą małego plastra lub bandaża w taki sposób, aby staw międzypaliczkowy dalszy pozostawał
w pozycji wyprostowanej.
Dostępny na sztuki.
Rozmiar (obwód stawu międzypaliczkowego dalszego):
1 (4,5-5 cm), 2 (5-5,5 cm), 3 (6-6,5 cm), 4 (6,5-7 cm), 5 (7-7,5 cm), 5.5 (7,5-8 cm), 6 (8-8,5 cm),
7 (8,5-9 cm)

Aparat korygujący ustawienie palców H-SAS
Umożliwia kontrolowany ruch stawu, zapewniając jednocześnie jego stabilność oraz chroniąc przed urazami. Zawiera podparcie stawu śródręczno-paliczkowego.
Rozmiar (obwód stawu międzypaliczkowego bliższego):
XS (4,0 ÷ 5,0 cm), S (5,5 ÷ 6,0 cm), M (6,0 ÷ 6,5 cm), L (6,5 ÷ 7,0 cm), XL (7,0 ÷ 7,5 cm)

Aparat korygujący ustawienie palców H-SIA
Umożliwia kontrolowany ruch stawu, zapewniając jednocześnie jego stabilność oraz chroniąc przed urazami. Zawiera podparcie stawu śródręczno-paliczkowego. Staw międzypaliczkowy dalszy pozostaje swobodny.
Rozmiar (obwód stawu międzypaliczkowego bliższego):
XS (4,0 ÷ 5,0 cm), S (5,5 ÷ 6,0 cm), M (6,0 ÷ 6,5 cm), L (6,5 ÷ 7,0 cm), XL (7,0 ÷ 7,5 cm),

Aparat korygujący ustawienie palców, dwupalcowy H-DAS
Umożliwia kontrolowany ruch stawu, zapewniając jednocześnie jego stabilność oraz chroniąc przed urazami. Zawiera podparcie stawu śródręczno-paliczkowego.
Rozmiar (obwód stawu międzypaliczkowego bliższego):
XS (4,0 ÷ 5,0 cm), S (5,5 ÷ 6,0 cm), M (6,0 ÷ 6,5 cm), L (6,5 ÷ 7,0 cm), XL (7,0 ÷ 7,5 cm)

Aparat korygujący ustawienie palców, trójpalcowy H-TAS
Umożliwia kontrolowany ruch stawu, zapewniając jednocześnie jego stabilność oraz chroniąc przed urazami.
Zawiera podparcie stawu śródręczno-paliczkowego.
Rozmiar (obwód stawu międzypaliczkowego bliższego):
XS (4,0 ÷ 5,0 cm), S (5,5 ÷ 6,0 cm), M (6,0 ÷ 6,5 cm), L (6,5 ÷ 7,0 cm), XL (7,0 ÷ 7,5 cm)
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NADGARSTEK
Tutor nadgarstka i kciuka, dziecięcy H-PET
Tutor wykonany jest z elastycznego materiału o „żywym”, atrakcyjnym dla dzieci kolorze. Zapewnia
stabilizację i usztywnienie stawu nadgarstka. Tutor pozycjonuje staw w optymalnym, anatomicznym położeniu, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym.
Dodatkowa szyna umożliwia stabilizację kciuka oraz stawu nadgarstkowo-śródręcznego kciuka.
Wersja na prawa i lewą rękę
Długość – 15 cm.
Rozmiar (obwód nadgarstka): 1 (11,5 cm), 2 (14,5 cm), 3 (16 cm)
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Tutor nadgarstka i kciuka,
dziecięcy H-PNT

Tutor nadgarstka,
dziecięcy H-PWE

Tutor wykonany jest z materiału o „żywym”, atrakcyjnym dla dzieci kolorze.
Zapewnia stabilizację i usztywnienie
stawu nadgarstka. Tutor pozycjonuje
staw w optymalnym, anatomicznym
położeniu, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom
patologicznym. Dodatkowa szyna
umożliwia stabilizację kciuka oraz
stawu nadgarstkowo-śródręcznego
kciuka.
Wersja na prawa i lewą rękę
Długość – 15 cm.
Rozmiar (obwód nadgarstka):
1 (11,5 cm), 2 (14,5 cm), 3 (16 cm)

Tutor wykonany jest z elastycznego materiału o „żywym”, atrakcyjnym dla dzieci kolorze. Tutor
pozycjonuje staw w optymalnym,
anatomicznym położeniu, korygując jego zniekształcenia oraz
zapobiegając odchyleniom patologicznym. Zapewnia stabilizację
i usztywnienie stawu nadgarstka.
Wersja na prawa i lewą rękę
Długość – 15 cm.
Rozmiar (obwód nadgarstka):
1 (11,5 cm), 2 (14,5 cm), 3 (16 cm)

Tutor kciuka, dziecięcy
H-PLTS

Tutor nadgarstka,
dziecięcy H-PLWB

Tutor wykonany jest z materiału o „żywym”, atrakcyjnym dla dzieci kolorze.
Zapewnia stabilizację i usztywnienie
kciuka oraz stawu nadgarstkowo-śródręcznego kciuka. Tutor pozycjonuje
staw w optymalnym, anatomicznym
położeniu, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom
patologicznym.
Wersja na prawa i lewą rękę
Rozmiar (obwód nadgarstka):
XS (12,0 – 13,0 cm), S (13,0 – 14,0 cm),
M (14,0 – 15,0 cm), L (15,0 – 17,0 cm),
XL(17,0 – 18,0 cm)

Tutor wykonany jest z materiału
o „żywym”, atrakcyjnym dla dzieci
kolorze. Tutor pozycjonuje staw
w optymalnym, anatomicznym
położeniu, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając
odchyleniom patologicznym. Zapewnia stabilizację i usztywnienie
stawu nadgarstka.
Wersja na prawa i lewą rękę
Długość – 15 cm.
Rozmiar (obwód nadgarstka):
XS (12,0 – 13,0cm), S (13,0 – 14,0
cm), M (14,0 – 15,0 cm), L (15,0 –
17,0 cm), XL (17,0 – 18,0 cm)

Tutor nadgarstka,
dziecięcy H-PWN

Tutor nadgarstka,
dziecięcy H-PLWTB

Tutor wykonany jest z materiału o „żywym”, atrakcyjnym dla dzieci kolorze.
Tutor pozycjonuje staw w optymalnym, anatomicznym położeniu, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym.
Zapewnia stabilizację i usztywnienie
stawu nadgarstka.
Wersja na prawa i lewą rękę
Długość – 15 cm.
Rozmiar (obwód nadgarstka):
1 (11,5 cm), 2 (14,5 cm), 3 (16 cm)

Tutor wykonany jest z materiału
o „żywym”, atrakcyjnym dla dzieci
kolorze. Tutor pozycjonuje staw
w optymalnym, anatomicznym położeniu, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Zapewnia
stabilizację i usztywnienie stawu
nadgarstka.
Wersja na prawa i lewą rękę
Długość – 15 cm.
Rozmiar (obwód nadgarstka):
XS (12,0 – 13,0cm), S (13,0 – 14,0
cm), M (14,0 – 15,0 cm), L (15,0 –
17,0 cm), XL (17,0 – 18,0 cm)

NADGARSTEK
Tutor nadgarstka długi H-OW8
Tutor składa się z 2 modułów - śródręcza oraz przedramienia. Dodatkowe wzmocnienie okalające
nadgarstek zapewnia optymalne usztywnienie. Tutor pozycjonuje staw w optymalnym, anatomicznym położeniu, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym.
Tutor wykonany jest z lekkiego i oddychającego materiału z wewnętrzną płytką usztywniającą.
Z myślą o osobach z artretyzmem mocowania zakończone są łatwymi w użyciu uchwytami dla osób
z ograniczoną sprawnością ruchową. Długość tutora 23 cm.
Wersja na prawą i lewą rękę
Rozmiar (obwód nadgarstka):
XS (11,5 ÷ 13,0 cm), S (14,0 ÷ 15,5 cm), M (16,5 ÷ 19,0 cm), L (20,0 ÷ 21,5 cm), XL (23,0 ÷ 24,0 cm)

Tutor nadgarstka krótki H-OW4
Tutor składa się z 2 modułów - śródręcza oraz przedramienia. Dodatkowe wzmocnienie okalające
nadgarstek zapewnia optymalne usztywnienie. Tutor pozycjonuje staw w optymalnym, anatomicznym położeniu, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym.
Tutor wykonany jest z lekkiego i oddychającego materiału z wewnętrzną płytką usztywniającą.
Z myślą o osobach z artretyzmem mocowania zakończone są łatwymi w użyciu uchwytami dla osób
z ograniczoną sprawnością ruchową. Długość tutora 17,8 cm.
Wersja na prawą i lewą rękę
Rozmiar (obwód nadgarstka):
XS (11,5 ÷ 13,0 cm), S (14,0 ÷ 15,5 cm), M (16,5 ÷ 19,0 cm), L (20,0 ÷ 21,5 cm), XL (23,0 ÷ 24,0 cm)

Tutor nadgarstka długi H-001CM
Orteza nadgarstka, długości 23 cm, wykonana z lekkiego, „oddychającego” materiału z wewnętrzną wkładką usztywniającą. Tutor pozycjonuje staw w optymalnym, anatomicznym położeniu, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Wyrób posiada dodatkowe usztywnienie wokół stawu nadgarstka. Zapewnia dobrą stabilizację i usztywnienie stawu
nadgarstka.
Wersja na prawą i lewą rękę
Rozmiar (obwód nadgarstka):
XS (11,5 – 13,0cm), S (14,0 – 15,5 cm), M(16,5 – 19,0 cm), L(20,0-21,5 cm), XL(23,0-24,0 cm)

Tutor nadgarstka długi H-OEW5
Tutor nadgarstka, długości 23 cm, wykonany z lekkiego, „oddychającego” materiału z wewnętrzną
wkładką usztywniającą. Wyrób posiada dodatkowe usztywnienie wokół stawu nadgarstka. Tutor
pozycjonuje staw w optymalnym, anatomicznym położeniu, korygując jego zniekształcenia oraz
zapobiegając odchyleniom patologicznym. Zapewnia dobrą stabilizację i usztywnienie stawu nadgarstka.
Wersja na prawą i lewą rękę
Rozmiar (obwód nadgarstka):
XS (11,5 – 13,0cm), S (14,0 – 15,5 cm), M(16,5 – 19,0 cm), L(20,0-21,5 cm), XL(23,0-24,0 cm)
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KOŁNIERZE
Kołnierze ortopedyczne miękkie C-BWC
Kołnierze wykonane z wysokiej jakości gęstej pianki, posiadającej “pamięć” kształtu. Powłoka zewnętrzna jest
miła w dotyku. Pozycjonują kręgosłup w optymalnym, anatomicznym położeniu, usztywniając go, korygując
jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Zapewniają stabilizację odcinka szyjnego,
umożliwiając jednocześnie ograniczone poruszanie szyją.
Rozmiar:
“0” - 5 x 43 cm, “1” - 7 x 39 cm, “2” - 7 x 44,5 cm, “3” - 7 x 48 cm, “4” - 7,5 x 46 cm, “5” - 7,5 x 51 cm,
“6” - 9 x 42 cm, “7” - 9 x 46 cm, “8” - 9 x 51 cm, “9” - 10 x 53 cm

Kołnierze ortopedyczne półsztywne C-SRC
Kołnierze wykonane z wysokiej jakości gęstej pianki, z usztywnieniem wewnętrznym. Powłoka zewnętrzna jest
miła w dotyku. Pozycjonują kręgosłup w optymalnym, anatomicznym położeniu, usztywniając go, korygując
jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Zapewniają usztywnienie oraz stabilizację
odcinka szyjnego kręgosłupa.
Rozmiar:
“1” - 7 x 39 cm, “2” - 7 x 44,5 cm, “3” - 7 x 48 cm, “4” - 7,5 x 46 cm, “5” - 7,5 x 51 cm, “6” - 9 x 42 cm,
“7” - 9 x 46 cm, “8” - 9 x 51 cm, “9” - 10 x 53 cm
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PIELUCHOMAJTKI FQI
Pieluchomajtki dla dorosłych firmy First Quality International – lidera na amerykańskim rynku pieluchomajtek, to seria
bardzo wysokiej jakości, zaawansowanych technologicznie wyrobów, zapewniających użytkownikowi maksimum komfortu i poczucia
bezpieczeństwa. Oferujemy 2 linie pieluchomajtek: Breezers by Prevail oraz Per Fit.
PER-FIT by Prevail
Pieluchomajtki PER-FIT by Prevail przeznaczone są dla osób ze średnim lub ciężkim nietrzymaniem moczu. Wyposażone w system
mocowań Easy-Lock Fastener umożliwiają wielokrotne zaczepianie i odczepianie taśm mocujących. Przewiewny, oddychający materiał
zapewnia komfort nawet w czasie zwiększonego wysiłku fizycznego.
Zalety wyrobów serii PER-FIT by Prevail:
• Oddychająca Tkanina Zewnętrzna – miękka i przewiewna zapewnia komfort i obniża ryzyko podrażnienia skóry.
• Zapięcia Wielokrotnego Użytku – umożliwiają zaczepienie taśm mocujących w dowolnym miejscu pieluchomajtek, a także
wielokrotne odczepianie i zaczepianie taśm.
• Zaawansowany System Strefowy.
Pieluchomajtki wyposażone są w kilka stref, aby optymalnie spełniać swoje funkcje:
• Strefa Pochłaniania – wyposażona w szybko absorbujący system Blue Stay-Dry Strip, znacząco poprawia suchość skóry, zmniejsza
ryzyko wycieku oraz obniża ryzyko powstania nieprzyjemnych zapachów;
• Strefa Tylna – przeznaczona do zatrzymania luźnego stolca i zminimalizowania podrażnień skóry;
• Strefa Oddychająca – pieluchomajtki posiadają strefy o dużej przepuszczalności dla powietrza, dzięki czemu zapewniają komfort,
zdrowie i zapobiegają podrażnieniom skóry.

Kod

Rozmiar

Kolor

Obwód wokół pasa

Ilość sztuk w kartonie

Absorpcja (ml)

M
Reg
L
XL

Biały
Lawendowy
Niebieski
Beżowy

80 ÷ 110 cm
100 ÷ 125 cm
115 ÷ 150 cm
150 ÷ 165 cm

6 opak. po 16 szt.
4 opak. po 20 szt.
4 opak. po 18 szt.
4 opak. po 15 szt.

2000
1950
2050
2100

PF-012/1
PF-016/1
PF-013/1
PF-014/1

Breezers by Prevail
Pieluchomajtki Breezers by Prevail to najwyższej klasy produkty przeznaczone dla osób ze średnim lub ciężkim nietrzymaniem
moczu. Wyposażone w system mocowań Easy-Lock Fastener umożliwiają wielokrotne zaczepianie i odczepianie taśm mocujących.
Przewiewny, oddychający materiał zapewnia komfort nawet w czasie zwiększonego wysiłku fizycznego.
Zalety wyrobów serii Breezers by Prevail:
• Oddychająca Tkanina Zewnętrzna – miękka i przewiewna zapewnia komfort i obniża ryzyko podrażnienia skóry.
• Zapięcia Wielokrotnego Użytku – umożliwiają zaczepienie taśm mocujących w dowolnym miejscu pieluchomajtek, a także
wielokrotne odczepianie i zaczepianie taśm.
• Zaawansowany System Strefowy.
Pieluchomajtki wyposażone są w kilka stref, aby optymalnie spełniać swoje funkcje:
• Strefa Pochłaniania – wyposażona w szybko absorbujący system Blue Stay-Dry Strip, znacząco poprawia suchość skóry, zmniejsza
ryzyko wycieku oraz obniża ryzyko powstania nieprzyjemnych zapachów;
• Strefa Tylna – przeznaczona do zatrzymania luźnego stolca i zminimalizowania podrażnień skóry;
• Strefa Zaczepiania Taśm – umożliwia swobodne, wielokrotne zaczepianie i odczepianie taśm mocujących;
• Strefa Oddychająca – pieluchomajtki posiadają strefy o dużej przepuszczalności dla powietrza, dzięki czemu zapewniają komfort,
zdrowie i zapobiegają podrażnieniom skóry;.

Kod
PVB-012/2
PVB-016/1
PVB-013/2
PVB-014/1

Rozmiar

Kolor

Obwód wokół pasa

Ilość sztuk w kartonie

Absorpcja (ml)

M
Reg
L
XL

Biały
Lawendowy
Niebieski
Beżowy

80 ÷ 110 cm
100 ÷ 125 cm
115 ÷ 150 cm
150 ÷ 165 cm

6 opak. po 16 szt.
4 opak. po 20 szt.
4 opak. po 18 szt.
4 opak. po 15 szt.

2150
2175
2425
2350
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PODKŁADY SANITARNE

SN-801L, SN-801M
Podkład sanitarny, dwuwarstwowy, wielokrotnego użytku.
Górną część podkładu stanowi miękka tkanina, dół natomiast stanowi folia.
Produkt polecamy przy opiece nad pacjentami leżącymi. Ułatwia utrzymanie
czystości łóżka i pościeli.
Wskazania:
- dla chorych z problemami urologicznymi
- dla osób obłożnie chorych
- dla kobiet w okresie połogu
Rozmiar:
M (71 x 54,5 cm),
L (85 x 72,40 cm)
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WORKI NA MOCZ, CEWNIKI

Cewnik NELATON

Cewnik do odsysania (SUCTION)

Rozmiar: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Rozmiar: 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
Długość: 50 cm (wszystkie rozmiary)

Cewnik FOLEYA 2-drożny
Rozmiar: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Rozmiar: 20, 25, 30, 35, 40 mm

Worek na mocz, 2 l, zawór
popychany

Worek na mocz, 2 l, zawór kręcony

Worek na mocz, 2 l, zawór poprzeczny

Cewnik zewnętrzny męski.
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NAKŁADKI TOALETOWE

Nasadka toaletowa z pokrywą REHOTEC
Nakładka toaletowa przeznaczona jest dla osób z artretyzmem, osób po operacji
biodra, oraz innych, które mają problemy z przemieszczaniem się, wstawaniem
i siadaniem. Nasadka posiada nowoczesny system mocowań, umożliwiający łatwe jej
ustabilizowanie na toalecie. Nachylenie siedziska pod kątem 3° współgra z naturalnymi
krzywiznami muszli. Wyprofilowana górna płaszczyzna nasadki dostosowana jest do
kształtu ciała. Nasadka wykonana jest z łatwej w czyszczeniu i dezynfekcji powłoki.
Pokrywa umożliwia zamykanie toalety, gdy nie jest ona używana.
Modele:
- 9/7215C Nasadka toaletowa z pokrywą 15 cm
- 9/7210C Nasadka toaletowa z pokrywą 10 cm
Wymiary: 43 x 44,5 cm
Maksymalna waga użytkownika: 180 kg
Model: 9/7215C Nasadka toaletowa
z pokrywą 15 cm

Model: 9/7210C Nasadka toaletowa
z pokrywą 10 cm

Nasadka toaletowa do siedzenia piankowa z pokrywą
REHOSOFT 09.7301
Nasadka toaletowa polecana jest osobom mającym problemy z siadaniem (osobom po operacji, amputacji oraz
starszym ludziom).
Optymalny komfort zapewniają właściwe proporcje
użytych materiałów:
- miękkość pianki
- delikatna osłona
- wodoodporna powierzchnia
Wymiary: 42 x 40 x 17 cm
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KULE ŁOKCIOWE I LASKI FDI
Kula łokciowa „SAFE WALK”
• Niezwykle wytrzymała, a zarazem lekka (450g), wykonana z wysokiej jakości aluminium.
• Kula w pełni spełnia wymagania normy europejskiej ISO 11334-1. Produkt pomyślnie przeszedł testy
pod naciskiem 130 kg.
• Zabezpieczona epoksydowym lakierem.
• Opatentowany system “Backbone Structure” zapewnia sztywność, wytrzymałość i bezpieczeństwo.
• Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań technicznych kula jest bardzo cicha w użytkowaniu.
• Łatwa w przystosowaniu do wzrostu użytkownika. Możliwe długości od 680 do 990 mm (14 stopni co
25 mm). Kula zawiera opatentowaną blokadę zwiększającą bezpieczeństwo użytkowania.
System podparć:
• Ergonomiczny kształt podparć oraz ich wentylacja zwiększają wygodę użytkowania.
• Zestaw antyrotacyjny zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.
• Opatentowane odczepiane podparcie daje możliwość szybkiej wymiany
w przypadku zużycia.
• Dostępne w wielu wariantach kolorystycznych.
Nasadka na kulę:
• Dzięki unikalnemu kształtowi i zastosowaniu ultranowoczesnych materiałów
nasadka zapobiega poślizgom oraz zapewnia maksymalny kontakt
i przyleganie do podłoża nawet przy pochyleniu kuli pod znacznym kątem.
• Unikalny kształt i zastosowane materiały doskonale absorbują wstrząsy
powstające podczas stawiania kuli na podłożu.
• Wyposażona w system antyperforacyjny.
• Nasadka jest bardzo łatwa w wymianie.

Kula łokciowa „COMFORT”
• Niezwykle wytrzymała, a zarazem lekka (460g), wykonana z wysokiej jakości aluminium.
• Kula w pełni spełnia wymagania normy europejskiej ISO 11334-1. Produkt pomyślnie przeszedł testy
pod naciskiem 130 kg.
• Zabezpieczona epoksydowym lakierem.
• Opatentowany system “Backbone Structure” zapewnia sztywność, wytrzymałość i bezpieczeństwo.
• Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań technicznych kula jest bardzo cicha w użytkowaniu.
• Łatwa w przystosowaniu do wzrostu użytkownika. Możliwe długości od 690 do 990 mm (14 stopni co
25 mm). Kula zawiera opatentowaną blokadę zwiększającą bezpieczeństwo użytkowania.
System podparć:
• Ergonomiczny kształt podparć oraz ich wentylacja zwiększają wygodę użytkowania.
• Zestaw antyrotacyjny zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.
• Opatentowane odczepiane podparcie daje możliwość szybkiej jego wymiany, a także zastosowania,
w zależności od potrzeb, wersji podparcia zapobiegającej poślizgowi ręki lub też wersji miękkiej.
• Dostępne w wielu wariantach kolorystycznych.
Nasadka na kulę:
• Dzięki unikalnemu kształtowi i zastosowaniu ultranowoczesnych materiałów nasadka zapobiega poślizgom oraz zapewnia maksymalny kontakt i przyleganie do podłoża nawet
przy pochyleniu kuli pod znacznym kątem.
• Unikalny kształt i zastosowane materiały doskonale absorbują wstrząsy
powstające podczas stawiania kuli na podłożu.
• Wyposażona w system antyperforacyjny.
• Nasadka jest bardzo łatwa w wymianie.

Kula łokciowa „OPTI-COMFORT”
• Niezwykle wytrzymała, a zarazem lekka (465g), wykonana z wysokiej jakości aluminium.
• Kula w pełni spełnia wymagania normy europejskiej ISO 11334-1. Produkt pomyślnie przeszedł testy
pod naciskiem 130 kg.
• Zabezpieczona epoksydowym lakierem.
• Opatentowany system “Backbone Structure” zapewnia sztywność, wytrzymałość i bezpieczeństwo.
• Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań technicznych kula jest bardzo cicha w użytkowaniu.
• Łatwa w przystosowaniu do wzrostu użytkownika. Możliwe długości od 690 do 990 mm (14 stopni co
25 mm). Kula zawiera opatentowaną blokadę zwiększającą bezpieczeństwo użytkowania.
System podparć:
• Ergonomiczny kształt podparć oraz ich wentylacja zwiększają wygodę użytkowania.
• Zestaw antyrotacyjny zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.
• Opatentowane odczepiane podparcie daje możliwość szybkiej jego wymiany,
a także zastosowania, w zależności od potrzeb, wersji podparcia zapobiegającej
poślizgowi ręki lub też wersji ultramiękkiej.
• Miękkie, zwiększające komfort podparcie przedramienia.
• Dostępne w wielu wariantach kolorystycznych.
Nasadka na kulę:
• Dzięki unikalnemu kształtowi i zastosowaniu ultranowoczesnych materiałów
nasadka zapobiega poślizgom oraz zapewnia maksymalny kontakt i przyleganie do podłoża nawet przy pochyleniu kuli pod znacznym kątem.
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KULE ŁOKCIOWE I LASKI FDI
• Unikalny kształt i zastosowane materiały doskonale absorbują wstrząsy powstające podczas stawiania
kuli na podłożu.
• Wyposażona w system antyperforacyjny.
• Nasadka jest bardzo łatwa w wymianie.

Nowe cechy konstrukcyjne
Konstrukcja wspierająca przedramię jest zgodna z budową
kuli Ergodynamic z zachowaniem jej opływowej i otwartej
formy.

Nowe cechy funkcjonalne
Możliwość ustawiania kuli na dowolnej płaskiej powierzchni.
Możliwość oparcia kuli o krawędź stołu, krzesła itp., tak jak w przypadku kuli Ergodynamic.

Kula łokciowa „ERGODYNAMIC”
Cechy produktu:
• Niezwykle wytrzymała, a zarazem lekka (600g), wykonana z wysokiej jakości aluminium.
• Kula w pełni spełnia wymagania normy europejskiej ISO 11334-1. Produkt pomyślnie przeszedł testy pod
naciskiem 130 kg.
• Zabezpieczona epoksydowym lakierem.
• Opatentowany system “Backbone Structure” zapewnia
sztywność, wytrzymałość i bezpieczeństwo.
• Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań technicznych kula jest bardzo cicha w użytkowaniu.
• Łatwa w przystosowaniu do wzrostu użytkownika. Możliwe długości od 770 do 1070 mm (14 stopni co 25 mm).
Kula zawiera opatentowaną blokadę zwiększającą bezpieczeństwo użytkowania.
System podparć:
• Ergonomiczny kształt podparć oraz ich wentylacja zwiększają wygodę użytkowania.
• Zestaw antyrotacyjny zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.
• Opatentowane odczepiane, ultramiękkie, zapobiegające poślizgowi ręki, łatwe w wymianie podparcie dłoni.
Miękkie, zwiększające komfort podparcie przedramienia
Kula wyposażona jest w unikalny system absorpcji
wstrząsów, który zapewnia miękkość każdego kroku
i zmniejsza dolegliwości bólowe dłoni, nadgarstków łokci
i ramion, wynikające ze wstrząsów podczas używania
„zwyczajnych” kul łokciowych.
• Dostępna w 3 wersjach „ miękkości”, w zależności od wagi
i preferencji użytkownika.
• Dostępna w kolorze biało – czarnym.
Nasadka na kulę:
• Dzięki unikalnemu kształtowi i zastosowaniu ultranowoczesnych materiałów nasadka zapobiega poślizgom oraz
zapewnia maksymalny kontakt i przyleganie do podłoża
nawet przy pochyleniu kuli pod znacznym kątem.
• Unikalny kształt i zastosowane materiały doskonale absorbują wstrząsy powstające podczas stawiania kuli na podłożu.
• Wyposażona w system antyperforacyjny.
• Nasadka jest bardzo łatwa w wymianie.
Stopień „miękkości”
S – najbardziej miękka
M – średnio miękka
L – najtwardsza
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KULE ŁOKCIOWE I LASKI FDI
Kula łokciowa „ERGOTECH”
• Niezwykle wytrzymała, a zarazem lekka (465g), wykonana z wysokiej jakości aluminium.
• Kula w pełni spełnia wymagania normy europejskiej ISO 11334-1. Produkt pomyślnie przeszedł testy
pod naciskiem 130 kg.
• Zabezpieczona epoksydowym lakierem.
• Opatentowany system “Backbone Structure” zapewnia sztywność, wytrzymałość i bezpieczeństwo.
• Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań technicznych kula jest bardzo cicha w użytkowaniu.
• Łatwa w przystosowaniu do wzrostu użytkownika. Możliwe długości od 690 do 990 mm (14 stopni co 25 mm).
Kula zawiera opatentowaną blokadę zwiększającą bezpieczeństwo użytkowania.
System podparć:
• Ergonomiczny kształt podparć oraz ich wentylacja zwiększają wygodę użytkowania.
• Zestaw antyrotacyjny zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.
• Opatentowane odczepiane podparcie daje możliwość szybkiej jego wymiany, a także zastosowania,
w zależności od potrzeb, wersji podparcia zapobiegającej poślizgowi ręki lub też wersji ultramiękkiej.
• Możliwość regulacji wysokości podparcia przedramienia (4 pozycje w przedziale 215 – 263 mm).
• Możliwość złożenia podparcia dłoni, np. w przypadku transportu kuli.
• Zestaw antypoślizgowy zwiększający stabilność kuli, w przypadku odłożenia jej na bok.
• Dostępne w wielu wariantach kolorystycznych.
Nasadka na kulę:
• Dzięki unikalnemu kształtowi i zastosowaniu ultranowoczesnych materiałów
nasadka zapobiega poślizgom oraz zapewnia maksymalny kontakt i przyleganie do podłoża nawet przy pochyleniu kuli pod znacznym kątem.
• Unikalny kształt i zastosowane materiały doskonale absorbują wstrząsy powstające podczas stawiania kuli na podłożu.
• Wyposażona w system antyperforacyjny.
• Nasadka jest bardzo łatwa w wymianie.

AKCESORIA

Trójnóg

FDI pasek na nadgarstek:

Wymienna nasadka na kulę:

Opatentowane urządzenie umożliwiające kuli
łokciowej pozostanie w pionie, gdy nie jest ona
trzymana przez użytkownika:
• kompatybilny ze wszystkimi modelami firmy
FDI,
• łatwy w montażu,
• łatwy w użyciu: raz zamontowany trójnóg
może być używany przez cały czas, razem
z kulą,
• rozstaw nóżek w najszerszym miejscu: 15 cm.
• niezwykle lekki (110 g).

Umożliwia przymocowanie kuli łokciowej do
przedramienia, co umożliwia swobodne wykorzystanie obu rąk:
• łatwy w montażu, łatwy w regulacji, łatwo
zdejmowalny,
• bardzo lekki,
• dzięki przesuwnej regulacji mechanizmu,
nie zwiększa ryzyka spowodowania upadku
użytkownika,
• może być wykorzystywany nawet podczas
noszenia kurtki bądź płaszcza,
• kompatybilny ze wszystkimi modelami firmy
FDI.

• Dzięki unikalnemu kształtowi i zastosowaniu
ultranowoczesnych materiałów nasadka zapobiega poślizgom oraz zapewnia maksymalny
kontakt i przyleganie do podłoża nawet przy
pochyleniu kuli pod znacznym kątem.
• Unikalny kształt i zastosowane materiały doskonale absorbują wstrząsy powstające podczas
stawiania kuli na podłożu.
• Wyposażona w system antyperforacyjny.
• Nasadka jest bardzo łatwa w wymianie.
• Dostosowana do wszystkich modeli kul FDI.
• Średnica 18 mm.
• Opakowanie - 10 sztuk.

Wymienne podparcia:
• dla kuli „SAFE WALK”
• dla kuli „COMFORT”: uchwyt miękki
• dla kuli „OPTI-COMFORT”
i „ERGOTECH”: bardzo miękki.

Wymienne podparcie przedramienia:
• dla kuli „OPTI-COMFORT” .

Klipsy mocujące:
• Wyposażone w system bezpieczeństwa
• Dostosowane do wszystkich modeli kul FDI
• Opakowanie - 10 sztuk.
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KULE ŁOKCIOWE I LASKI FDI

Laska inwalidzka FDI «SOFT STEP»
Laska inwalidzka “Soft Step” posiada wszystkie cechy kuli
FDI – jest lekka oraz ergonomiczna. Została wykonana
z wysokiej jakości rurek aluminiowych, jest regulowana
co umożliwia ustawienie optymalnej wysokości dla
każdego oraz dopuszcza obciążenie do 100 kg. Laska jest
wyjątkowo lekka – waży zaledwie 340 g. Wyprofilowana
rączka została dodatkowo pokryta miękkim materiałem
antypoślizgowym, zapobiegającym wyślizgnięciu z dłoni.
Elastyczne, antypoślizgowe końcówki maksymalizują kontakt
z podłożem i zapewniają przyczepność pod każdym kątem.

MIĘKKA RĄCZKA ZAPEWNIA OPTYMALNY KOMFORT
I BEZPIECZEŃSTWO
Gruba warstwa miękkiego materiału pochłania wstrząsy oraz
działa antypoślizgowo
RÓŻNE WERSJE KOLORYSTYCZNE
(biała, niebieska, czarna)
Regulacja wysokości
Wykonane z wysokiej jakości aluminiowych
wyposażonych w antypoślizgowe końcówki
DANE TECHNICZNE:
Maksymalne obciążenie: do 100 kg
Waga: 0,35 kg
Wysokość minimalna: 73 cm
Wysokość maksymalna: 103 cm
Długość rączki: 15 cm
Zabezpieczenie na klips
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rurek

KULE I LASKI

CA833 L1
Laska aluminiowa - kolor czarny,
uchwyt uniesiony

CA833 L5
Laska aluminiowa - kolor czarny,
uchwyt poziomy

CA834 L1
Laska aluminiowa - kolor czarny,
uchwyt U-kształtny

CA835 L2
Laska aluminiowa
- składana - kolor
czarny

Maks. masa użytkownika:
120 kg
Waga: 0,31 kg;
Długość 67 – 90 cm

Maks. masa użytkownika:
120 kg
Waga: 0,34 kg;
Długość 70 – 93 cm

Maks. masa użytkownika:
120 kg
Waga: 0,34 kg;
Długość 76 – 99 cm

Maks. masa użytkownika:
120 kg
Waga: 0,35 kg;
Długość 80 – 90 cm

CA8424
Czwórnóg

CA8432
Czwórnóg

CA843
Trójnóg

Rozstaw stopek:
Długość całkowita: 21.5
cm, (wewnątrz: 18 cm)
Szerokość całkowita:16
cm (wewnątrz:13 cm)
Przekątna stopek: 22 cm
Maks. masa użytkownika: 120 kg
Waga: 0,71 kg;
Długość 72 – 95 cm

Odległość między
stopkami 15 cm.
Waga: 0,75 kg.
Długość (wysokość)
73-96 cm.
Maksymalna masa
użytkownika 120 kg.

Odległość między
stopkami-17 cm
Maks. masa użytkownika: 120 kg
Waga: 0,75 kg;
Długość 73 – 93 cm

CA 832L (10)
CA 832L (15)
CA 832L (5)

CA853L
Laska dla
niewidomych,
składana
Maks. masa użytkownika: 120 kg
Waga: 0,21 kg;
Długość 120 cm

CA8411 Czwórnóg duży rozstaw
Maks. masa użytkownika:
120 kg
Waga: 0,83 kg;
Długość 72 – 95 cm

CA802 Kula
pachowa
Maks. masa użytkownika:
120 kg
Rozmiar S: Waga: 0,70 kg;
Długość 92-112 cm
Rozmiar M: Waga: 0,75 kg;
Długość 112-132 cm
Rozmiar L: Waga: 0,80 kg;
Długość 132-152 cm

CA 835 Laska
aluminiowa,
składana
Drewniany uchwyt
Waga całkowita: 0,34 kg
Długość: 80-90 cm
Maksymalna masa użytkownika: 100 kg

Nakładka
antypoślizgowa ”Kolce”
Metalowa nakładka antypoślizgowa
na kule łokciowe dzięki metalowym
kolcom ułatwia poruszanie się
zimą na powierzchniach śliskich
(np. na śniegu lub lodzie). Dzięki
szybkiemu systemowi odpięcia
można korzystać z tradycyjnej
gumowej/kauczukowej nakładki.

CA 832L (31)
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BALKONIKI
CA892G (CA820G)
Chodzik trójkołowy stalowy
Maksymalna masa użytkownika: 100 kg
Szerokość między rączkami: 26 cm
Długość koszyka: 28 cm
Wysokość koszyka: 20 cm
Wysokość: od 83 do 97 cm
Szerokość w części górnej: 42 cm
Waga: 7,30 kg
Średnica kół: 20 cm

CA891L Chodzik aluminiowy trójkołowy
Chodzik wyposażony jest w koszyk, tackę i torbę.
Posiada funkcjonalną, trójkątną, składaną ramę z funkcją postojowego blokowania – wystarczy pociągnąć
i zabezpieczyć ją specjalnym pokrętłem.
Kółka 8’’ umożliwiają użytkowanie chodzika zarówno w pomieszczeniach, jak i na świeżym powietrzu.
Regulacja rączek umożliwia dopasowanie wysokości oraz jej zabezpieczenie za pomocą samogwintującego
pokrętła.
Specjalne pętlowe zamknięcie z aluminiowego odlewu jest łatwe w obsłudze i zapewnia bezpieczeństwo.
Waga: 6.5 kg
Maksymalna masa użytkownika: 115 kg
Rozmiar kół: 8’’
Szerokość maksymalna: 63 cm
Długość maksymalna: 65 cm
Wysokość maksymalna: 97 cm
Wysokość minimalna: 82 cm
Odległość między rączkami: 45 cm
Długość tacki i koszyka: 28 cm
Szerokość tacki i koszyka: 24 cm
Wysokość koszyka: 19 cm
Maksymalne obciążenie koszyka: 5 kg
Wysokość torby: około 35 cm

CA941
Chodzik typu rama, składany, dwukołowy, stalowy
Wysokość: od 53 do 87 cm
Szerokość w części górnej: 50 cm
Średnica kół: 10 cm
Waga: 4,15 kg
Maksymalna masa użytkownika: 100 kg
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BALKONIKI
CA861R
Chodzik aluminiowy, czterokołowy
Rozmiar kół: 6”
Wysokość: od 81 do 93 cm
Szerokość w części górnej: 50 cm
Siedzenie na wysokośc:i 56 cm
Grubość siedzenia: 4 cm
Szerokość siedzenia: 36 cm
Waga 7,45 kg
Maksymalna masa użytkownika: 100 kg
Brak możliwości regulacji siedziska

CA871G
Chodzik aluminiowy, czterokołowy
Rozmiar kół: 5”
Wysokość: od 78 do 88 cm
Szerokość w części górnej: 50 cm
Siedzenie na wysokości: 53 cm
Grubość siedzenia: 4 cm
Szerokość siedzenia: 36 cm
Waga: 5,75 kg
Maksymalna masa użytkownika: 100 kg
Wysokość od podłoża do siedziska: 54 cm
Chodzik składany, hamuje pod wpływem nacisku

CA882L (CA881T)
Chodzik aluminiowy, czterokołowy
Rozmiar kół: 8”
Wysokość: od 78 do 89 cm
Szerokość w części górnej: 50 cm
Siedzenie na wysokości: 54 cm
Grubość siedzenia: 4 cm
Szerokość siedzenia: 36 cm
Waga: 8,8 kg
Maksymalna masa użytkownika: 100 kg
Wysokość od podłoża do siedziska: 57 cm

CA8882L
Chodzik aluminiowy, czterokołowy, transportowy.
Chodzik posiada miękkie siedzisko, składane podnóżki, dwustronne rączki.
Rama chodzika pokryta jest powłoką z ciekłego aluminium.
Rozmiar kół: 8”
Wysokość: od 78 do 89 cm
Wysokość siedziska: 53 cm
Szerokość siedziska: 44 cm
Całkowita szerokość (z kołami): 61 cm
Maksymalna masa użytkownika: 110 kg
Waga netto: 9 kg (waga z kartonem: 10,5 kg)
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BALKONIKI
RL-S42014 Chodzik stalowy, trzykołowy
Chodzik stalowy , trzykołowy.
Wysokość: 82 - 99 cm
Koła o średnicy 8’’
Wysokość siedziska: 50 cm
Odległość między rączkami: 33 cm
Odległość między kołami tylnymi: 58 cm
Odległość między kołem tylnym i przednim: 49 cm
Maksymalna masa użytkownika: 135 kg
Waga: 6,250 kg

RL-A42012 Chodzik aluminiowy, czterokołowy
Chodzik czterokołowy, aluminiowy, składany.
Wysokość: 79,5 - 92,5 cm
Średnica kół: przednie 8”, tylne 7”
Wysokość siedziska: 53,5 cm
Odległość między rączkami: 46,5 cm
Długość siedziska: 46 cm
Szerokość siedziska: 20 cm
Odległość między kołami przednimi: 59 cm
Odległość między kołem przednim i tylnym: 51 cm
Maksymalna masa użytkownika: 135 kg
Maksymalne obciążenie torby: 5 kg
Waga chodzika: 7,350 kg

RL-A42018KD Chodzik aluminiowy, czterokołowy
Chodzik czterokołowy, aluminiowy, składany.
Odchylane podnóżki, siedzisko z oparciem.
Wysokość: 86 - 98 cm
Wysokość siedziska: 56 cm
Średnica kół: 8”
Maksymalna masa użytkownika: 135 kg
Szerokość całkowita: 60 cm
Szerokość siedziska: 43 cm
Długość całkowita: 60 cm
Waga: 9,700 kg

RL-S41006 Chodzik stalowy, czterokołowy, z koszem
Chodzik stalowy, czterokołowy, z koszem
Wysokość: od 80 do 92 cm
Szerokość w części górnej: 48 cm
Siedzenie na wysokości: 61 cm
Grubość siedzenia: 2 cm
Szerokość siedzenia: 38 cm
Waga: 10,85 kg
Maksymalna masa użytkownika: 100 kg
Całkowita szerokość: około 60 cm
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PODPARCIE PLECÓW, ROTORY, STOLIKI

AT51110 Rotor rehabilitacyjny
Rotor rehabilitacyjny z wyświetlaczem to urządzenie stosowane do usprawniania
kończyn górnych lub dolnych. Pomaga zwiększyć sprawność osób po przebytych
udarach, wypadkach, z różnymi zaburzeniami neurologicznymi. Rotor pozwala na
wykonywanie ćwiczeń w dowolnym miejscu. Poprzeczki dolne rotora wyposażone
są w nasadki gumowe zapobiegające przesuwaniu się przyrządu podczas ćwiczeń.
Pedały posiadają pasy zabezpieczające stopy przed ześlizgnięciem. Czytelny
wyświetlacz pokazuje liczbę wykonanych obrotów na minutę, czas trwania
treningu, a także szacunkową liczbę spalonych kalorii.
Waga: 2,4 kg
Maksymalna masa użytkownika: 110 kg
Długość poprzeczki dolnej: 36 cm
Rozstaw pomiędzy poprzeczkami: 50 cm
Wysokość całkowita: 24 cm

CA 202 Stolik nad łóżko z obracanym blatem
Stolik przeznaczony jest dla osób starszych i chorych leżących w łóżku. Blat stolika składa się z dwóch części: stałej
i obracanej, dzięki czemu można go dostosować do indywidualnych potrzeb. Służy do spożywania posiłków lub
pisania czy czytania. Model CA 202 posiada dodatkowe listwy, które zapobiegają zsuwaniu się przedmiotów
z blatu. Wysokość stolika jest regulowana.
Waga: 9.2 kg
Długość całkowita blatu: 82 cm
Długość części obracanej blatu: 60 cm
Szerokość blatu: 38 cm
Wysokość minimalna: 75 cm
Wysokość maksymalna: 118 cm
Maksymalne obciążenie blatu: 5 kg

CA 204 Stolik nad łóżko
Stolik przeznaczony jest dla osób starszych i chorych leżących w łóżku. Służy do spożywania posiłków lub pisania
czy czytania. Model CA 204 posiada dodatkowe listwy, które zapobiegają zsuwaniu się przedmiotów z blatu.
Wysokość stolika jest regulowana.
Waga: 8,5 kg
Długość blatu: 77 cm
Szerokość blatu: 38 cm
Wysokość minimalna: 75 cm
Wysokość maksymalna: 120 cm
Maksymalne obciążenie blatu: 5 kg

CA 201 Stolik nad łóżko
Stolik przeznaczony jest dla osób starszych i chorych leżących w łóżku. Służy do spożywania posiłków lub pisania
czy czytania. Wysokość stolika jest regulowana.
Waga: 7,1 kg
Długość blatu: 54 cm
Szerokość blatu: 40 cm
Wysokość minimalna: 75 cm
Wysokość maksymalna: 128 cm
Maksymalne obciążenie blatu: 5 kg
Odległość między nóżkami: 40 cm
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KRZESŁA TOALETOWE
CA 609 Wózek inwalidzki toaletowy
Wózek inwalidzki toaletowy, składany, stalowy, z kołami tylnymi o średnicy 57 cm, umożliwiającymi samodzielne przemieszczanie się użytkownika. Wózek wyposażony jest w wyjmowane
siedzisko oraz pojemnik toaletowy. Podłokietniki nie są zdejmowane.
Wysokość siedziska od podłogi: 48 cm
Maksymalna masa użytkownika: 100 kg
Masa wózka: 17 kg
Szerokość całkowita: 65 cm
Szerokość siedziska: 43 cm
Głębokość siedziska: 42 cm
Średnica kół tylnich: 57 cm
Średnica kół przednich: 20 cm

CA 6082GC Wózek toaletowy z podparciem głowy
i odchylanym tylnym oparciem.
Wózek toaletowy CA6082GC łączy w sobie cechy wózka inwalidzkiego, wyposażonego w odchylane podparcie pleców i głowy (długości 77 cm), z elementami wyposażenia wózka toaletowego, w szczególności – pojemnikiem na odchody i wydzieliny użytkownika. Pojemnik jest
zamykany i łatwy w aplikacji lub wyjmowaniu, przez co umożliwia szybkie i higieniczne usunięcie nieczystości.
Szerokość wózka wynosi 43 cm.
Waga: 27 kg
Szerokość całkowita z kółkami: 62 cm
Wysokość całkowita: 117 cm
Wysokość od podłoża do rączek: 91 cm
Wysokość całkowita oparcia: 78 cm
Wysokość od siedziska do podłokietnika: 26 cm
Głębokość siedziska: 44 cm
Długość siedziska: 43 cm

CA 611 Krzesło toaletowe
Krzesło toaletowe jeżdżące, z ramą stalową, odczepianymi podnóżkami oraz podłokietnikami.
Krzesło wyposażone jest w pojemnik toaletowy. Siedzisko wykonane jest z miękkiej gąbki powleczonej nieprzemakalnym, łatwym w utrzymaniu materiałem.
Wysokość od siedziska do ramy: 40 cm
Całkowita wysokość: 92 cm
Wysokość od siedziska do podłokietników: 23 cm
Odległość od podnóżków do siedziska: 44 cm
Szerokość podnóżka: 15 cm
Wysokość siedziska od podłogi: 48 cm
Maksymalna masa użytkownika: 100 kg
Masa wózka: 12 kg
Szerokość całkowita: 55 cm
Szerokość siedziska: 44 cm
Głębokość siedziska: 43 cm
Średnica kół: 12 cm

CA612 Krzesło toaletowe
Krzesło toaletowe jeżdżące, z ramą stalową i składanym podnóżkiem. Krzesło wyposażone jest
w pojemnik toaletowy.
Maksymalna masa użytkownika: 100 kg
Masa wózka: 18 kg
Szerokość całkowita: 55 cm
Szerokość siedziska: 44 cm
Głębokość siedziska: 43 cm
Średnica koł: 12 cm
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KRZESŁA TOALETOWE
CA899 Krzesło toaletowe (C23)
Stalowe, składane krzesło toaletowe. Krzesło wyposażone jest w pojemnik toaletowy oraz
deskę toaletową.
Waga z wiaderkiem: 4 kg
Waga bez wiaderka: 3,7 kg
Wysokość siedziska: 37 cm
Wysokość: 77,5 cm
Szerokość: 42,5 cm
Maksymalna masa użytkownika: 100 kg

CA618 Składane krzesło toaletowe
Krzesło stalowe.
Rama malowana proszkowo.
Regulowana wysokość.
Waga całkowita: 6,6 kg
Wysokość minimalna od podłoża do podłokietników: 58 cm
Szerokość całkowita: 56 cm
Szerokość pomiędzy dolnymi nogami: 49 cm
Wysokość minimalna siedziska: 35 cm
Wysokość maksymalna siedziska: 50 cm
Wysokość maksymalna od podłoża do podłokietników: 74 cm
Maksymalna masa użytkownika: 100 kg

CA 341 Taboret toaletowy pod prysznic
Stalowy, składany taboret toaletowy z plastikowym siedziskiem.
Taboret nie posiada regulacji wysokości.
Odległość między nóżkami wzdłuż dłuższej krawędzi: 35 cm
Odległość między nóżkami wzdłuż krótszej krawędzi: 26 cm
Maksymalna masa użytkownika: 100 kg
Masa wyrobu: 3,5 kg
Szerokość siedziska: 50 cm
Szerokość całkowita: 50 cm
Głębokość siedziska: 29 cm
Grubość siedziska: 2,5 cm
Wysokość maksymalna: 45 cm

CA 331 Uchwyt wannowy

38 cm

Uchwyt do samodzielnego montażu na wannie. Pomaga bezpiecznie wejść lub wyjść z wanny. Łatwy
w montażu oraz demontażu. Gumowe wkładki zabezpieczają wannę w miejscu mocowania przed
uszkodzeniem.
Maksymalna masa użytkownika: 100 kg
Masa wyrobu: 3,2 kg
Szerokość całkowita: 22 cm
Maksymalna szerokość ścianki wanny: 16 cm

20 cm
14 cm
15 cm
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KRZESŁA TOALETOWE
CA 340L Taboret toaletowy pod prysznic
Aluminiowy taboret toaletowy z plastikowym siedziskiem. Wysokość siedziska regulowana.
Maksymalna masa użytkownika: 100 kg
Masa wyrobu: 2,2 kg
Szerokość siedziska: 50 cm
Szerokość całkowita: 50 cm
Głębokość siedziska: 29 cm
Grubość siedziska: 2,5 cm
Wysokość minimalna: 35 cm
Wysokość maksymalna: 45 cm

CA 350L Taboret toaletowy pod prysznic
Aluminiowy taboret toaletowy z plastikowym siedziskiem. Odczepiane podparcie pleców.
Wysokość siedziska regulowana.
Wysokość minimalna: 39 cm
Wysokość maksymalna: 49 cm
Szerokość siedziska: 50 cm
Wysokość od podłoża do siedziska: 34 - 45 cm
Maksymalna masa użytkownika: 100 kg
Masa wyrobu: 3 kg

CA 352L Krzesło pod prysznic z wyciętym siedziskiem
Aluminiowe krzesło pod prysznic z wyciętym siedziskiem. Wysokość siedziska regulowana.
Maksymalna masa użytkownika: 100 kg
Masa wyrobu: 3,5 kg
Szerokość siedziska: 40 cm
Szerokość całkowita: 44 cm
Głębokość siedziska: 39 cm
Grubość siedziska: 2 cm
Wysokość minimalna: 31 cm
Wysokość maksymalna: 41 cm

24
24

KRZESŁA TOALETOWE
CA 360L Ławka transferowa pod prysznic
Aluminiowa ławka transferowa z plastikowym siedziskiem. Ułatwia wejście i wyjście
spod prysznica. Wysokość siedziska regulowana. Mocowanie poręczy: na śruby.
Maksymalna masa użytkownika: 100 kg
Masa wyrobu: 4,2 kg
Szerokość siedziska: 72 cm
Szerokość całkowita: 74 cm
Głębokość siedziska: 41 cm
Wysokość minimalna: 40 cm
Wysokość maksymalna: 50 cm
Grubość siedziska: 2,5 cm

CA 361L Ławka transferowa pod prysznic
Aluminiowa ławka transferowa z plastikowym siedziskiem. Ułatwia wejście i wyjście spod
prysznica. Wysokość siedziska regulowana. Mocowanie poręczy: na kulki blokujące.
Poręcz mocowana tylko z jednej strony ławki.
Maksymalna masa użytkownika: 100 kg
Masa wyrobu: 4,2 kg
Szerokość siedziska: 70 cm
Szerokość całkowita: 77 cm
Głębokość siedziska: 50 cm
Grubość siedziska: 2,5 cm
Wysokość minimalna: 44 cm
Wysokość maksymalna: 54 cm

CA330 Nasadka wannowa do siedzenia
Nasadka umożliwia montaż w górnej części wanny i przebywanie użytkownika
w pozycji siedzącej nad wanną. Ma charakter przenośny – łatwo ją zdemontować
i przenieść w dowolne miejsce.
Wymiary:
Szerokość/głębokość/wysokość 70,5 cm/32 cm/18 cm
Siedzisko 40,5-65 cm
Waga 2,7 kg
Maksymalna masa użytkownika 120 kg
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Poduszka przeciwodleżynowa
pneumatyczna
Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna pozwala na przyjęcie przez
użytkownika komfortowej i stabilnej pozycji siedzącej. Jednokomorowa pneumatyczna
poduszka przeciwo
dleżynowa została zaprojektowana z myślą o równomiernym
rozłożeniu ciężaru ciała pacjenta oraz o dostosowaniu się poduszki do aktualnej pozycji
ciała użytkownika. Poduszka jest miękka, lekka, łatwa w transporcie i czyszczeniu.
Wyrób umożliwia całkowite zanurzenie kości krzyżowej w poduszce, zmniejszenie nacisku
na kość ogonową i kulszową. Poduszka zapobiega powstawaniu odleżyn, zapobiega
bólowi w trakcie poruszania się, zmniejsza ryzyko uszkodzeń tkanki skóry, jak również
optymalizuje odciążenie tkanek.
• Połączone komory wypełnione powietrzem są łatwe w nadmuchiwaniu i regulacji.
• Specjalnie zaprojektowana struktura wypełnionych powietrzem komór umożliwia
przepływ powietrza między nimi, tym samym optymalizując rozłożenie nacisku ciała na
poduszkę.
• Każda poduszka zawiera wentyl, służący do regulacji ilości powietrza w poduszce, a przez
to miękkości poduszki.
Wskazania:
• Pacjenci z wrzodami i odleżynami w okolicach bioder.
• Pacjenci z rotacją miednicy lub zmianami w miednicy.
• Pacjenci z endoprotezą.
• Osoby na wózkach inwalidzkich.

Modele:
AT52108
AT52110
AT52109

Kod produktu

Maksymalna masa użytkownika: 100 kg

Wymiary poduszki

Cechy produktu

Szerokość/ długość/ wysokość
AT52108

44 x 38 x 5 cm

- małe komory powietrzne bez możliwości wzrostu komór
- 9 rzędów po 8 komór powietrznych
- wymiary komór powietrznych: szerokość 4 cm, długość 4 cm
- waga netto: 0.33 kg
- materiał: PVC

AT52109

45 x 39 x 4 cm

- niska wysokość komór powietrza
- większa stabilizacji dzięki większym i niższym komorom
- 7 rzędów po 6 komór powietrznych
- wymiary komór powietrznych: szerokość 6 cm, długość 6 cm
- waga netto: 0.255 kg
- materiał: PVC

AT52110

45 x 39 x 6 cm

- stosunkowo wysokie komory powietrzne
- 7 rzędów po 6 komór powietrznych
- przyjemniejsza w dotyku za sprawą większych i wyższych komór powietrznych
- wymiary komór powietrznych: szerokość 6 cm, długość 6 cm
- waga netto: 0.315 kg
- materiał: TPU
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PNEUMATYCZNA PODUSZKA PRZECIWODLEŻYNOWA
Pneumatyczna poduszka przeciwodleżynowa,
jednokomorowa.
Pneumatyczna poduszka przeciwodleżynowa, dzięki zastosowaniu specjalnego rodzaju gumy, jest miękka oraz zapewnia przyjęcie przez użytkownika komfortowej
i stabilnej pozycji siedzącej. Pneumatyczna poduszka przeciwodleżynowa została
zaprojektowana z myślą o równomiernym rozłożeniu ciężaru ciała pacjenta oraz
o dostosowaniu się poduszki do aktualnej pozycji ciała użytkownika.
Wyrób umożliwia całkowite zanurzenie kości krzyżowej w poduszce, zmniejszenie
nacisku na kość ogonową i kulszową. Poduszka zapobiega powstawaniu odleżyn
oraz uszkodzeń tkanki skóry, jak również optymalizuje odciążenie tkanek.
Maksymalna masa użytkownika: 200 kg

• Połączone komory wypełnione powietrzem są łatwe w nadmuchiwaniu i regulacji.
• Specjalnie zaprojektowana struktura wypełnionych powietrzem komór umożliwia przepływ
powietrza między nimi, tym samym optymalizując rozłożenie nacisku ciała na poduszkę.
• Poszewka wykonana z antypoślizgowej, paroprzepuszczalnej tkaniny o dużej wytrzymałości
oraz elastyczności. Zapobiega bólowi w trakcie poruszania się.

Wskazania:
• Pacjenci z wrzodami i odleżynami w okolicach bioder.
• Pacjenci z rotacją miednicy lub zmianami w miednicy.
• Pacjenci z endoprotezą.
• Osoby na wózkach inwalidzkich.

Odwzorowanie nacisku przed
zastosowaniem poduszki

Pneumatyczna poduszka przeciwodleżynowa wykonana jest z wysokiej jakości medycznego
PVC oraz kauczuku. Umożliwia równomierne rozłożenie siły nacisku oraz dostosowuje się do
ruchu ciała użytkownika. Poszewka z rozciągliwego w dwóch kierunkach materiału umożliwia
komorom poduszki dostosowanie się do indywidualnego kształtu ciała, bez zmniejszania skuteczności oraz właściwości terapeutycznych produktu.

Lekka, łatwa w transporcie i czyszczeniu.
Łatwa w napełnianiu powietrzem i regulacji.
Zawiera poszewkę i pompkę ręczną.

Odwzorowanie nacisku
z zastosowaniem poduszki

1. Komory powietrzne: wykonane z medycznego
PVC oraz kauczuku.
2. Pompka ręczna: do wypełniania poduszki
powietrzem.
3. Wentyl: każda poduszka zawiera wentyl, służący
do regulacji ilości powietrza w poduszce, a przez
to miękkości poduszki.
4. Czarny sznurek: do przenoszenia lub podnoszenia
poduszki.
5. Zestaw naprawczy: zawiera klej na bazie wody
oraz dwie łatki do naprawy poduszki w przypadku
wystąpienia niewielkich dziurek.
6. Instrukcja obsługi: zawiera wskazówki odnośnie
regulacji, konserwacji i naprawy.
7. Poszewka: wykonana z tkaniny poliestrowej,
zapobiega wystawaniu powierzchni poduszki
poza siedzisko oraz zsuwaniu się poduszki.

7. Poszewka
1. Komory powietrzne

6. Instrukcja obsługi

2. Pompka ręczna

3. Wentyl
4. Czarny sznurek
5. Zestaw naprawczy

Wysokość

6 cm

1 zawór

Rozmiar

Ilość komór
w rzędzie

P06-4040-1

40x40x6cm

8x8

P06-4540-1

45x40x6cm

8x9

P06-4545-1

45x45x6cm

9x9
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PREPARATY ZAPOBIEGAJĄCE POWSTAWANIU ODLEŻYN

Preparaty zapobiegające powstaniu odleżyn,
otarć i odparzeń.
• Zawierają substancje aktywne
• Przyspieszają regenerację
• Nawilżają i natłuszczają skórę
• Tworzą barierę ochronną
• Łagodzą podrażnienia

Pinol – płyn pielęgnacyjny do ciała
zapobiegający powstawaniu odleżyn
1. Działanie:
- Wykazuje intensywne działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze.
- Pobudza mikrokrążenie co ma decydujące znaczenie w profilaktyce
i usuwaniu odleżyn.
- Przyspiesza regenerację uszkodzonych tkanek.
- Nawilża i uelastycznia skórę zapobiegając jej wiotczeniu.
- Działa kojąco, dając uczucie relaksu, poprawiając ogólny komfort
i samopoczucie stosującego.
- Naturalne substancje aktywne zapobiegają powstawaniu otarć, odparzeń
i odleżyn.
- Olejek eukaliptusowy działa: antybakteryjnie i przeciwwirusowo.
- Olejek jodłowy działa: przeciwzapalnie i przeciwgrzybiczo, naturalnie
wygładza skórę.
2. Wskazania:
Pinol jest preparatem polecanym do pielęgnacji skóry narażonej na
powstawanie odleżyn, szczególnie u osób długotrwale unieruchomionych oraz
przy odleżynach I stopnia. Może być stosowany do codziennej pielęgnacji.
3. Produkt przebadany dermatologicznie.
Preparat odpowiada wymaganiom testu zgodności ze skórą atopową
i szczególnie wrażliwą, łatwo ulegającą podrażnieniom, (Skin Compatibility
Test) oraz spełnia wymagania stawiane kosmetykom o deklarowanych
właściwościach tzw. hipoalergicznych.
Opakowania: 200 ml z atomizerem, 500 ml z atomizerem
Opakowanie zbiorcze:
Pinol 200 ml - 12 szt w pudełku
Pinol 500 ml - 12 szt w pudełku

Wyniki badań :
Badania aplikacyjne wspólne dla płynu i kremu (4 tygodnie), prowadzone pod nadzorem lekarza dermatologa,
wykazały, że preparaty:
- Stosowane w codziennej pielęgnacji skóry osób leżących łagodziły i koiły istniejące już zmiany, jak
i zapobiegały powstawaniu nowych odleżyn, otarć i odparzeń.
- Mogą być stosowane przy niewielkich podrażnieniach skóry, nie wymagających leczenia farmakologicznego
oraz w profilaktyce i pielęgnacji skóry skłonnej do powstawania odleżyn.
- Były bardzo dobrze tolerowane przez skórę osób z dodatnim wywiadem w kierunku alergii
oraz o skórze podrażnionej.
Potwierdzona skuteczność działania preparatów*:
- Skutecznie łagodziły odleżyny, otarcia i odparzenia, u osób, u których one występowały
100%
- Po całkowitym wchłonięciu nie wywoływały uczucia nadmiernego ściągania naskórka
80%
- Podczas stosowania dawały przyjemne uczucie świeżości i ukojenia
75%
- Wygodnie i higienicznie się aplikują 						
100%
* Test przeprowadzony na wybranej grupie 20 osób, w wieku 28-85 lat, pod ścisłą kontrolą dermatologa,
trwający 4 tygodnie.
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PREPARATY ZAPOBIEGAJĄCE POWSTAWANIU ODLEŻYN

Pinol – krem ochronny przeciw odleżynom
Przyspiesza regenerację skóry, tworzy barierę ochronną, łagodzi
podrażnienia.
1. Działanie:
- Pielęgnuje i regeneruje skórę narażoną na powstawanie odleżyn, odparzeń i otarć.
- Zawarte w kremie oleje z rokitnika, nagietka i aloesu działają przeciwzapalnie,
przyspieszają regenerację skóry.
- Olej z aloesu wzmacnia naczynia krwionośne.
- Olej z drzewa herbacianego zapewnia właściwości bakteriobójcze, przeciwgrzybicze
i antywirusowe.
- Alantoina pobudza ziarninowanie skóry a olej jojoba sprawia, że skóra jest odpowiednio
nawilżona i wygładzona.
- Delikatna konsystencja kremu to zasługa lanoliny, która odbudowuje barierę lipidową
skóry i sprawia, że skóra staje się bardziej elastyczna i miękka w dotyku.
- Cynk tworząc barierę ochronną zabezpiecza skórę przed wilgocią czyniąc ją bardziej
odporną na uszkodzenia.
2. Wskazania:
Pinol krem jest preparatem polecanym do pielęgnacji skóry narażonej na powstawanie
odleżyn, szczególnie u osób długotrwale unieruchomionych. Działa łagodząco również
przy odparzeniach i otarciach. Do stosowania naprzemiennie z płynem Pinol.
3. Produkt przebadany dermatologicznie.
Preparat odpowiada wymaganiom testu zgodności ze skórą atopową i szczególnie
wrażliwą, łatwo ulegającą podrażnieniom (Skin Compatibility Test) oraz spełnia
wymagania stawiane kosmetykom o deklarowanych właściwościach tzw.
hipoalergicznych.
Opakowanie: 100 ml
Opakowanie zbiorcze:
Pinol krem - 20 szt w pudełku

Produkt przeszedł badania aplikacyjne i posiada pozytywną opinię
dermatologa.
Nie zawiera parabenów.

Rokitosol olejek do pielęgnacji skóry
narażonej na odleżyny
Pobudza regenerację, łagodzi podrażnienia, odżywia i natłuszcza.
1. Działanie:
- Specjalna formuła preparatu sprawia, że Rokitosol intensywnie pielęgnuje i regeneruje
skórę skłonną do odparzeń i odleżyn.
- Rokitnik i nagietek stymulują regenerację skóry, intensywnie ją nawilżają co spowalnia
procesy jej starzenia.
- Nagietek i olej jojoba łagodzą podrażnienia i stany zapalne, ograniczając powstawanie
odleżyn i odparzeń.
- Lanolina dogłębnie odżywia skórę, odbudowuje warstwę lipidową odpowiedzialną za
ochronę skóry przed czynnikami zewnętrznymi. Przyspiesza procesy gojenia.
2. Wskazania:
Do codziennego stosowania przy pielęgnacji osób narażonych na powstawanie odleżyn
i odparzeń. Szczególnie dla osób długotrwale unieruchomionych, ze skórą wiotką o słabej
kondycji.
3. Produkt przebadany dermatologicznie. Preparat odpowiada wymaganiom testu
zgodności ze skórą atopową i szczególnie wrażliwą, łatwo ulegającą podrażnieniom, (Skin
Compatibility Test).
Opakowanie: 150 ml
Opakowanie zbiorcze:
Rokitosol - 15 szt w pudełku

Produkt przeszedł badania aplikacyjne
i posiada pozytywną opinię dermatologa.
Nie zawiera parabenów.
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PODUSZKI ORTOPEDYCZNE
Poduszka ortopedyczna podróżna, „motylek”
Poduszka “motylek” przeznaczona jest do użytkowania podczas podróży samochodem. Dobrze
podtrzymuje głowę i szyję podczas podróży, zapobiega bólom szyi, głowy i ramion. Poduszka posiada elastyczny uchwyt w celu zamocowania jej do fotela.
Wymiary: TM301001-L: 40 x 34 x 11 cm, TM301001-S: 38 x 34 x 10 cm

Poduszka ortopedyczna z pamięcią PM 50301008-GL
Poduszka, wykonana z gęstej pianki “z pamięcią”, z nałożonym wkładem żelowym, idealnie
dopasowuje się do kształtu ciała i dzięki temu tworzy perfekcyjne podparcie oraz zapobiega
porannym bólom głowy, szyi i ramion. Wkład żelowy zapewnie dodatkowe uczucie miękkości
(analogiczne, jak w przypadku poduszek wodnych), rozkłada nacisk oraz oddziałuje chłodząco.
Zwiększa komfort snu. Podczas zmiany pozycji w czasie snu poduszka dostosowuje się do nowego
ułożenia ciała.
Rozmiar: długość 50 cm, szerokość 30, wysokość 8 do 10 cm

Poduszka ortopedyczna z pamięcią dziecięca
PM 40308555-KM
Poduszka, wykonana z gęstej pianki “z pamięcią”, idealnie dopasowuje się do kształtu ciała
i dzięki temu tworzy perfekcyjne podparcie oraz zapobiega porannym bólom głowy, szyi i ramion.
Przeznaczona dla dzieci i młodzieży. Zabronione jest stosowanie poduszki dla dzieci poniżej 3 lat.
Poduszka zwiększa komfort snu. Podczas zmiany pozycji w czasie snu poduszka dostosowuje się do
nowego ułożenia ciała.
Rozmiar: długość 40 cm, szerokość 30, wysokość 5,5 do 8,5 cm

Poduszka ortopedyczna, tradycyjny kształt PM 624816-01-N
Poduszka, wykonana z gęstej pianki “z pamięcią”, łączy w sobie tradycyjny kształt poduszki
z rewolucyjną pianką “z pamięcią”, idealnie dopasowującą się do kształtu ciała. Poduszka zapewnia
dobre podparcie dla głowy, szyi i ramion. Zwiększa komfort snu. Podczas zmiany pozycji w czasie
snu poduszka dostosowuje się do nowego ułożenia ciała.
Rozmiar: długość 62 cm, szerokość 48 cm, wysokość 16 cm

Poduszka lędźwiowa na wózek inwalidzki LW 41430702-16,
LW46430702-18 i LW51430702-20
Poduszka lędźwiowa na wózek inwalidzki poprawia komfort użytkowania wózków inwalidzkich.
Dzięki odpowiedniemu profilowi zapewnia optymalną lordozę odcinka lędźwiowego kręgosłupa
użytkownika, przez co zapobiega bólom pleców, a także zmniejsza ryzyko chorób kręgosłupa.
Wykonana jest z wysokiej jakości pianki „z pamięcią”.
Wymiary:
LW41430702-16 – 41 x 43 x 7/2 cm
LW46430702-18 – 46 x 43 x 7/2 cm
LW51430702-20 – 51 x 43 x 7/2 cm
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PODUSZKI ORTOPEDYCZNE
PODUSZKA ORTOPEDYCZNA WODNA
WODNA PODUSZKA ORTOPEDYCZNA JEST UNIKALNYM
ROZWIĄZANIEM, ŁĄCZĄCYM W SOBIE WSZYSTKIE ZALETY
TRADYCYJNYCH PODUSZEK ORTOPEDYCZNYCH Z DUŻYM
KOMFORTEM UŻYTKOWANIA.
•
•
•
•

Poprawia jakość snu;
Zapobiega porannym bólom szyi i ramion;
Zapobiega porannym bólom głowy;
Zapewnia optymalne podparcie głowy oraz szyi
w każdej pozycji przyjmowanej podczas snu, w efekcie
czego mięśnie w tym rejonie mogą odpocząć.

Poduszka składa się z 3 warstw:
1) Miękkiej i hypoalergicznej warstwy poliestru, zwiększającej
komfort.
2) Warstwy izolacji termicznej otaczającej ze wszystkich stron
warstwę wodną.
3) Warstwy wodnej, zapewniającej doskonałe podparcie głowy oraz
szyi we wszystkich pozycjach.
W odróżnieniu od tradycyjnych poduszek ortopedycznych nie wywołuje uczucia dyskomfortu oraz
uczucia ucisku na szyję w pierwszej fazie użytkowania.
Wypchnięta przez nacisk woda przemieszcza się zapewniając optymalne podparcie głowy oraz szyi
w każdym momencie snu.
Podparcie szyi zapewnia woda wyparta przez nacisk wywierany przez głowę.
Przez dolewanie lub wylewanie wody możliwe jest dostosowanie stopnia twardości poduszki do
indywidualnych preferencji.
Badania kliniczne dowiodły, że poduszka wodna:
• zmniejsza poranne bóle szyi u osób cierpiących na chroniczne bóle szyi,
• 84% badanych stwierdziło, iż poduszka wodna zdecydowanie poprawia jakość snu.
Wymiary: 47 x 68 cm

Poduszka do siedzenia, U-kształtna SM 41370504-US
Poduszka do siedzenia zapobiega bólom oraz swędzeniu pośladków i ud powstającym podczas
długotrwałego przebywania w pozycji siedzącej, szczególnie u osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich. Poprawia krążenie krwi, zapobiega podrażnieniom skóry oraz zmniejsza ryzyko
powstawania odleżyn. Odpowiednia elastyczność zapewnia optymalne rozłożenie nacisku ciała na
pośladki i uda. Wykonana jest z gęstej pianki “z pamięcią”, obszytej przyjemnym w dotyku materiałem.
Poduszka posiada wycięcie w przedniej części.
Wymiary: 43 x 37 x 5 cm

Poduszka do siedzenia CM 404506-WT
Poduszka do siedzenia zapobiega bólom oraz swędzeniu pośladków i ud powstającym podczas
długotrwałego przebywania w pozycji siedzącej, szczególnie u osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich. Poprawia krążenie krwi, zapobiega podrażnieniom skóry oraz zmniejsza ryzyko
powstawania odleżyn. Odpowiednia elastyczność zapewnia optymalne rozłożenie nacisku ciała na
pośladki i uda.
Wymiary: 40 x 45 x 6 cm
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PODUSZKI DO SIEDZENIA
Poduszka do siedzenia na wózek inwalidzki, dwuwarstwowa SP444107-DL-PC
Poduszka do siedzenia na wózek inwalidzki, dwuwarstwowa, profilowana, zapobiega bólom oraz
swędzeniu pośladków i ud powstających podczas długotrwałego pozostawania w pozycji siedzącej
poprzez rozproszenie ciężaru wywieranego przez ciało użytkownika na pośladki oraz nogi. Polecana
jest szczególnie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wymusza właściwą postawę,
pozycjonuje użytkownika na wózku i zapewnia maksimum komfortu. Poduszka wykonana jest z gęstej
pianki „z pamięcią”.
Wymiary: 44 x 41 x 7 cm

Poduszka do siedzenia na wózek inwalidzki SP 414106-16, SP 46410618 i SP 514106-20
Poduszka do siedzenia na wózek inwalidzki zapobiega bólom oraz swędzeniu pośladków i ud powstających
podczas długotrwałego pozostawania w pozycji siedzącej, poprzez rozproszenie ciężaru wywieranego
przez ciało użytkownika na pośladki oraz nogi. Polecana jest szczególnie dla osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich. Wymusza właściwą postawę, pozycjonuje użytkownika na wózku i zapewnia
maksimum komfortu. Poduszka wykonana jest z gęstej pianki „z pamięcią” i posiada powłokę
przeciwpoślizgową, która zapobiega jej przemieszczaniu się w obrębie wózka. Posiada zdejmowaną, łatwą
w czyszczeniu powłokę.
Wymiary: SP 414106-16 – 41 x 41 x 6 cm
SP 464106-18 – 46 x 41 x 6 cm
SP 514106-20 – 51 x 41 x 6 cm

Poduszka do siedzenia na wózek inwalidzki, żelowa
SG 404575-GL-01
Poduszka do siedzenia na wózek inwalidzki, żelowa, zapobiega bólom oraz swędzeniu pośladków
i ud powstających podczas długotrwałego pozostawania w pozycji siedzącej poprzez rozproszenie
ciężaru wywieranego przez ciało użytkownika na pośladki oraz nogi. Polecana jest szczególnie dla osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wymusza właściwą postawę, pozycjonuje użytkownika na
wózku i zapewnia maksimum komfortu. Poduszka wykonana jest z gęstej pianki „z pamięcią”. Żel zapewnia
„efekt chłodzenia”, korzystny zwłaszcza podczas korzystania z wózka w okresie wysokich temperatur
powietrza.
Wymiary: SG 404575-GL-01 – 40 x 45 x 7,5 cm

Poduszka do siedzenia na wózek inwalidzki, żelowa
SP 404505-GL-02
Poduszka do siedzenia na wózek inwalidzki, żelowa, zapobiega bólom oraz swędzeniu pośladków
i ud powstających podczas długotrwałego pozostawania w pozycji siedzącej poprzez rozproszenie
ciężaru wywieranego przez ciało użytkownika na pośladki oraz nogi. Polecana jest szczególnie dla osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wymusza właściwą postawę, pozycjonuje użytkownika
na wózku i zapewnia maksimum komfortu. Poduszka wykonana jest z gęstej pianki „z pamięcią”. Żel
zapewnia „efekt chłodzenia”, korzystny zwłaszcza podczas korzystania z wózka w okresie wysokich
temperatur powietrza.
Wymiary: SP 404505-GL-02 – 40 x 45 x 5 cm
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PODKŁADY PRZECIWODLEŻYNOWE
Materace piankowe z pamięcią; Nakładki piankowe
z pamięcią na materace
Materace przeciwodleżynowe piankowe oraz nakładki piankowe na materac
umożliwiają optymalne rozłożenie nacisku wywieranego przez ciało na
tkanki przylegające do podłoża. Dzięki temu spowalniają proces zatykania
naczyń krwionośnych, prowadzący do powstawania odleżyn. Zalecane są
dla osób o znacznie ograniczonej ruchowości, spędzających większość czasu
w pozycji leżącej. Wyroby nie chronią w pełni przed powstawaniem odleżyn
u osób pozostających przez długi czas w pozycji leżącej bez ruchu (np. osób
sparaliżowanych, po wylewie krwi do mózgu, nieprzytomnych, itp.).
Skład materaca:
Składniki pianki: welurowa powłoka: 80% bawełny, 20 % poliestru. Ilość warstw
w materacu: 2 warstwy.
Całkowita grubość materaca: 20 cm w tym 7,5 cm pianki z pamięcią i 12,5 cm
pianki PU.
Pianka z pamięcią jest umieszczona w wierzchniej części materaca, a pianka PU
w warstwie podstawowej dla lepszej wytrzymałości materaca.
Gęstość warstw:
Warstwa wierzchnia pianki z pamięcią: 80-80 kg/m3,
Warstwa podstawowa pianki PU: 36 kg/m3.
Rodzaj
Materac
Materac
Nakładka
Nakładka
Materac
Materac
Materac
Materac
Materac
Materac
Materac

Model
Rozmiar
MM743708-T
Twin
MM785808-Q
Queen
MT743702-T
Twin
MT785802-Q
Queen
MM783108		
MM783508		
MM784708		
MM785508		
MM786306		
MM787108		
MM 787808-027		

Wymiary (dł. / szer./ wys.)
188 / 94 / 20 cm
198 / 147 / 20 cm
188 / 94 / 5 cm
198 / 147 / 5 cm
200 / 80/ 20 cm
200 / 90 / 20 cm
200 / 120 / 20 cm
200 / 140/ 20 cm
200 / 160/ 20 cm
200 / 180 / 20 cm
200 / 200 / 20 cm

Materac w bawełnie
Materac w bawełnie stanowi wyposażenie łóżka szpitalnego, rehabilitacyjnego,
ortopedycznego lub sanatoryjnego. Pokrowiec nylonowy materaca wykonany
jest z atestowanych dzianin poliestrowo-bawełnianych. Wypełnienie stanowi
gąbka poliuretanowa.
Zastosowanie sprężystej gąbki poliuretanowej przyczynia się do równomiernego
i pełnokontaktowego oparcia poszczególnych odcinków kręgosłupa i dodatkowo
oddziałuje na spoczynkową regulację napięcia mięśniowego.
Wymiary: 200 x 90 x 10 cm

Materace piankowe 3D z pamięcią na łóżka szpitalne
Materace piankowe 3D na łóżka szpitalne umożliwiają optymalne rozłożenie
nacisku wywieranego przez ciało na tkanki przylegające do podłoża. Dzięki temu
spowalniają proces zatykania naczyń krwionośnych, prowadzący do powstawania
odleżyn. Zalecane są dla osób o znacznie ograniczonej ruchowości, spędzających
większość czasu w pozycji leżącej. System nacięć ułatwia zginanie się materaca
podczas podnoszenia poszczególnych części łóżka. Wyroby nie chronią w pełni
przed powstawaniem odleżyn u osób pozostających przez długi czas w pozycji
leżącej bez ruchu (np. osób sparaliżowanych, po wylewie krwi do mózgu,
nieprzytomnych, itp.)
3DN803504 -materac w pokryciu nylonowym
3DP803504 - materac w pokryciu PU/PVC
Rodzaj

Wymiary (dł. / szer./ wys.)

Materac

198 / 90 / 5 cm
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SPRZĘT DO REHABILITACJI

Materac trzyczęściowy z pianki
Materac trzyczęściowy przeznaczony jest głównie dla fizjoterapeutów. Umożliwia
szybkie i wygodne rozłożenie, a nastepnie złożenie i transport. Pianka zastosowana
w materacu umożliwia optymalne rozłożenie nacisku wywieranego przez ciało na
tkanki przylegające do podłoża.
Rozmiar: 195 x 85 x 5 cm.

34
34

PRODUKTY PRZECIWODLEŻYNOWE
SU-8204 Poduszka przeciwodleżynowa
Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna przeznaczona jest do odciążenia części ciała,
które podczas długotrwałego leżenia osoby o ograniczonej zdolności ruchowej narażone są na
stały ucisk a w efekcie powstanie odleżyn. W szczególności poduszka służy do odciążenia kości
ogonowej, pięt, łokci, potylicy.
Średnica otworu: 12 cm
Maksymalna masa użytkownika: 150 kg
Rozmiar: 44,5 x 44,5 cm

SU-8202 Poduszka przeciwodleżynowa
Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna przeznaczona jest do odciążenia części ciała,
które podczas długotrwałego leżenia osoby o ograniczonej zdolności ruchowej narażone są na
stały ucisk, a w efekcie powstanie odleżyn. W szczególności poduszka służy do odciążenia kości
ogonowej, pięt, łokci, potylicy.
Średnica otworu: 14 cm
Maksymalna masa użytkownika: 150 kg
Rozmiar: średnica 46 cm

SU-8209 POWIETRZNA PODUSZKA NA SZYJĘ / Inflatbale Neck
Pillow
SU-8209 POWIETRZNA PODUSZKA NA SZYJE / Inflatbale Neck Pillow
Polecana przez lekarzy z całego świata. Zapewnia komfort głowy i szyi. Doskonała do samolotu, pociągu, autobusu, samochodu.
 Utrzymuje głowę w pionowej pozycji.
 Wykonana z delikatnego, aksamitnego materiału w kolorze szarym, zapewnia komfort
w kontakcie ze skórą.
 Proste napełnianie i wypuszczanie powietrza.
Maksymalna masa użytkownika: 150 kg
Wymiary: 43 x 27 cm

OP-002; 003
Podkład przeciwodleżynowy, pozycjonujący
Rozmiar:
OP-002 średnica 13,5 cm,
OP-003 średnica 19 cm.
Wysokość: 5 cm

SU-8407
Poduszka przeciwodleżynowa, żelowo - powietrzna, z funkcją okładu zimno-ciepłego. Pomaga
zapobiec bólom oraz swędzeniu pośladków i ud powstających podczas długotrwałego
przebywania w pozycji siedzącej, szczególnie u osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich. Zmniejsza ryzyko powstania odleżyn. Wkład żelowy utrzymuje przez dłuższy czas
ciepło lub chłód, co umożliwia zastosowanie wyrobu również jako okładu zimno-ciepłego.
Rozmiar: 43 x 43 cm
Wysokość: 2 cm
Maksymalna masa użytkownika: 150 kg
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OKŁADY ZIMNO-CIEPŁE

O

kłady zimno-ciepłe Taiwan Stanch są idealnym sposobem, aby w każdej chwili mieć w domu zimny
lub gorący okład. Trzymane w zamrażarce, w przypadku nagłego wypadku, np. oparzenia, stłuczenia,
silnego bólu głowy, są gotowe do użycia. Natomiast wyjęte z zamrażarki i włożone do gorącej (ok. 80
stopni C) wody, po kilku minutach zamieniają się w gorący okład. Jako okład zimny są pomocne na: bóle
głowy, bóle zębów, opuchlizny, uderzenia, skręcenia, kontuzje, ukąszenia owadów, zapalenia stawów,
zaś jako okład gorący na: bóle wskutek napięcia mięśni, bóle reumatyczne, bóle chroniczne (lumbago),
bolesne miesiączkowanie, skurcze mięśni (zamiast okładów parafinowych).
SP-7203
Okład zimno-ciepły
Rozmiar: 31 x 17 cm

SP-7221
Okład zimno-ciepły
Rozmiar: 10 x 15 cm

SP-7200

Okład zimno-ciepły
Rozmiar: 28,5 x 11,5 cm

SF-7501
Okład zimno-ciepły
Rozmiar: 28,5 x 11,5 cm

GB-F

Okład zimno-ciepły

Okład zimno-ciepły

Rozmiar: 25 x 12 cm

Rozmiar: 27 x 14 cm

SF-7502
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SP-7201

SP-7212

Okład zimno-ciepły
z pasem mocującym

Okład zimno-ciepły

Rozmiar: 33 x 11 cm

Rozmiar: 50 x 25 cm

OKŁADY ZIMNO-CIEPŁE I SAMOROZGRZEWAJĄCE
SP-7302

SP-7301

Okład zimno-ciepły
z mocowaniem

Okład zimno-ciepły
z mocowaniem

Rozmiar: 48 x 20 cm

Rozmiar: 37 x 18 cm

SP-7206S
Okład zimno-ciepły
na oczy

SU-8402
Okład zimno-ciepły
poduszka

Rozmiar: 17,5 x 5 cm

GI-8801, GI-8802,
GI-8803, GI-8804
Piłeczki żelowe przeciwstresowe
o różnej twardości
GI-8801 (różowa): bardzo miękka
GI-8802 (niebieska): miękka
GI-8803 (zielona): średnio twarda
GI-8804 (pomarańczowa): twarda

Termofor
Termofor to pojemnik
napełniany wodą służący
do ogrzewania ciała jak
i łagodzenia miejscowego
bólu.
Wymiary: 24 x 18 cm
(Długość z korkiem od wlewu
35 cm)

ST-102
Basen sanitarny
Pojemność: 2,5 l
Długość: 36 cm

SC-1005S
Okład zimny
samochłodzący
(produkt jednorazowy)
Rozmiar: 18 x 11 cm

BB-311
Opakowanie na lód
Rozmiar: 28 cm

UN-005
Kaczka sanitarna
Pojemność: 1000 ml

Szerokość: 28 cm
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MEDPATENT
Pajączek
Pajączek to łatwy i prosty w użyciu produkt ortopedyczny, który
jest przeznaczony dla każdego, kto chce utrzymać lub osiągnąć
prawidłową postawę.
Pajączek I generacji – dla dzieci
Pajączek II generacji M i L – dla dorosłych
Zastosowanie
Pajączek I generacji: przeciwdziałanie garbieniu się
Pajączek II generacji:
• Przeciwdziałanie złej postawie,
• Przeciwdziałanie garbieniu się,
• Utrzymywanie poprawnej postawy ciała,
• Korekcja wystającego brzucha,
• Korekcja asymetrii ramion.
Grupa docelowa
• Dzieci i dorośli z problemami postawy,
• Osoby spędzające wiele czasu w pozycji siedzącej (uczniowie, pracownicy biurowi),
• Dbający o utrzymanie prawidłowej postawy,
• Uczestnicy szkół tańca.
Historyczne wyniki sprzedaży
• Do 300 000 sztuk rocznie.
Ochrona prawna produktu
Produkt jest chroniony przez polskie jak i międzynarodowe wzory przemysłowe 000459714-0001) oraz
w trakcie procedury uzyskania międzynarodowej ochrony patentowej PCT (PCT/PL04/00104 oraz PCT/PL
01/00095)
Pajączek II generacji M – obwód w talii: 60-85 cm
Pajączek II generacji L – obwód w talii: 85-110 cm

Sposób użycia korektora postawy Pajączek jest prosty i nieuciążliwy.

Wystarczy kwadrans
dziennie, aby osiągnąć efekt
prawidłowych nawyków.

1. Podczas utrzymywania
poprawnej pozycji Pajączek
milczy

2. Gdy użytkownik zaczyna
garbić się – z Pajączka
wydobywa
się
sygnał
ostrzegawczy

3. W konsekwencji użytkownik
wraca do prawidłowej postawy

Jeżyk

Długość: 33 cm
Szerokość: 31 cm
Wsokość: 2,5 cm

Mata korekcyjno–masująca „Jeżyk” umożliwia leczniczy masa stóp podczas codziennych czynności domowych.
Zastosowanie
• Masaż punktów reflektorycznych znajdujących się w stopach,
• Uaktywnia siły witalne organizmu i poprawia krążenie krwi we wszystkich narządach,
• Korzystnie reguluje zaburzenia przemiany materii, bóle głowy, krzyża, krążenie krwi (nadciśnienie), zimne
stopy, choroby zwyrodnieniowe,
• Stymuluje mięśnie krótkie stopy, dzięki czemu skutecznie przeciwdziała powstawaniu płaskostopia oraz
koryguje koślawość kończyn dolnych.
Grupa docelowa
• Dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe,
• Osoby prowadzące siedzący tryb życia,
• Osoby z problemami krążenia,
• Osoby mające problemy z płaskostopiem,
• Osoby uprawiające ćwiczenia korekcyjne, jogę.
Historyczne wyniki sprzedaży
• Do 300 000 sztuk rocznie.
Ochrona prawna produktu
Wyrób uzyskał ochronę patentowa w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej.

Mata korekcyjno–masująca „Jeżyk” ma szeroki wachlarz zastosowań zarówno korekcyjnych jak i prewencyjnych, co czyni ja atrakcyjna ofertą dla
szerokiego wachlarza odbiorców.
• Terapię można rozpocząć w skarpetkach i w miarę upływu czasu kontynuować bosymi stopami.
• Masaż stóp przy pomocy „Jeżyka” może być przeprowadzany podczas:
- porannej toalety (mycia, golenia),
- w środowisku wodnym np. w wannie, pod prysznicem, chodząc w wodzie po kostki lub w formie
tzw. fakirskiego masażu pleców i kręgosłupa. Polega on na stosowaniu ćwiczenia zwanego „kołyską”przetaczania się na plecach w pozycji siadu skulnego po macie.
• Bardzo efektywny masaż tym sposobem polecany jest szczególnie w stanach przeciążeniowych
kręgosłupa, zwyrodnieniach i bólach korzonkowych.
• Zaleca się aby jednorazowe ćwiczenia wynosiły 5-7 minut
Długość: 1 m
Szerokość: 31 cm
Wsokość: 2,5 cm
Jeżyki dostępne w różnych wariantach kolorystycznych.
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PROTEZY PIERSI
Od ponad 50 lat firma Trulife stara się ułatwić życie kobietom po zabiegach mastektomii.
Misja firmy pozostaje niezmienna – projektowanie oraz produkcja szerokiej oferty protez piersi o cechach jak
najbardziej zbliżonych do naturalnych, a także bielizny i akcesoriów mających na celu zapewnienie komfortu oraz
pewności siebie kobietom po zabiegach mastektomii.
Protezy piersi Trulife produkowane są w różnorodnych kształtach oraz rozmiarach aby uzupełnić naturalne piękno
każdej kobiety.

Modele Harmony Silk
Modele Harmony Silk wyznaczają definicję, jaka powinna być proteza piersi – miękka i naturalna. Innowacyjne pokrycie jest jedwabiście miękkie i zapewnia nieporównywalną miękkość oraz elastyczność.
Wszystkie protezy Harmony Silk zapewniają naturalne pokrycie o niespotykanych cechach.
Cechy:
- 35% lżejsze od tradycyjnych protez silikonowych,
- jedwabiście miękka, matowa skóra,
- różnorodne profile,
- szeroki wybór kształtów oraz rozmiarów,
- zdejmowane bawełniane pokrycie protezy.

471 Harmony Silk Triangle
Wykonana z nowoczesnego, lekkiego silikonu.
Proteza o kształcie trójkątnym, symetryczna.
Uniwersalny kształt trójkąta dobrze pasuje do różnorodnych kształtów ciała oraz typów
zabiegów.
Dobrze dopasowuje się do ruchów ciała.
Idealnie oddaje kształt mniej pełnych piersi.
Wklęsły kształt części wewnętrznej zapewnia dobre dopasowanie do ciała i zapobiega nakładaniu się protezy na naturalną pierś.
Dobrze dopasowuje się do różnego typu biustonoszy.
Jedwabiście miękka.
Rozmiary: 1-17

472 Harmony Silk Triangle Plus
Wykonana z nowoczesnego, lekkiego silikonu.
Proteza o kształcie trójkątnym, symetryczna.
Uniwersalny kształt trójkąta dobrze pasuje do różnorodnych kształtów ciała
oraz typów zabiegów.
Dobrze dopasowuje się do ruchów ciała. Wewnętrzna strona protezy z dodatkowym wypełnieniem zapewnia komfort, idealne dopasowanie oraz pełny kształt
i obrys piersi.
Jedwabiście miękka.
Rozmiary: 1-17

478 Harmony Silk Xtend
Wykonana z nowoczesnego, lekkiego silikonu.
Asymetryczny kształt zastępuje tkanki górnej części klatki piersiowej oraz pachy, dobrze
dopasowuje się do ruchów ciała.
Wewnętrzna strona protezy z dodatkowym wypełnieniem zapewnia komfort, idealne dopasowanie oraz pełny kształt i obrys piersi.
Zalecana po rozległych zabiegach mastektomii.
Jedwabiście miękka.
Rozmiary: 1-14 – lewa/prawa

482 Harmony Silk Xtend Plus
Wykonana z nowoczesnego, lekkiego silikonu.
Proteza asymetryczna, swoim kształtem zapewnia perfekcyjne zastąpienie wybranych tkanek w górę klatki piersiowej do obojczyka oraz w bok, w stronę pachy.
Dodatkowe wewnętrzne wypełnienie termoaktywnym silikonem zapewnia lepsze dopasowanie w przypadku głębokiego wybrania tkanek, dyskomfortu i bolesności w obrębie
blizny.
Zapewnia pełny kształt i obrys piersi.
Jedwabiście miękka.
Rozmiary: 1-14 lewa/prawa
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PROTEZY PIERSI
Modele tradycyjne
Modele tradycyjne zachowują się w użytkowaniu jak naturalna pierś. Miękkie pokrycie oraz różnorodność kształtów czynią
z nich produkt dopasowany do potrzeb wielu kobiet.
Cechy:
- przypomina naturalne tkanki piersi,
- zapewnia optymalny balans wagowy,
- półprzezroczysty kolor adoptujący się do naturalnego odcienia skóry,
- zdejmowane bawełniane pokrycie protezy.

571 Bella
Proteza o kształcie trójkątnym, symetryczna.
Uniwersalny kształt trójkąta dobrze pasuje do różnorodnych kształtów ciała oraz typów
zabiegów.
Miękka, dobrze dopasowuje się do kształtu ciała.
Wykonana z jednowarstwowego silikonu.
Rozmiary: 3-14

333 A Supreme
Proteza asymetryczna (na lewą lub prawą stronę).
Asymetryczny kształt zastępuje tkanki górnej części klatki piersiowej oraz pachy.
Wklęsły kształt części wewnętrznej zapewnia dobre dopasowanie do
i zapobiega nakładaniu się protezy na naturalną pierś.
Zalecana po rozległych zabiegach mastektomii.

ciała

Rozmiary: 1-14 – lewa/prawa

344 E-Supreme
Proteza uzupełniająca w przypadku częściowej mastektomii.
Symetryczna, wykonana z jednowarstwowego silikonu.
Kształt kropli pozwala na dowolne ułożenie protezy w zależności od kształtu i miejsca wybrania tkanek.
Rozmiary: 1-17

633 Symphony
Tradycyjna proteza zapewniająca naturalny balans wagowy.
Proteza o kształcie trójkątnym, symetryczna.
Uniwersalny kształt trójkąta dobrze pasuje do różnorodnych kształtów ciała i typów zabiegów chirurgicznych.
Wykonana z jednowarstwowego silikonu.
Rozmiary: 1-14
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PROTEZY PIERSI
533 Triangular Partial
Wykonana z nowoczesnego lekkiego silikonu.
Proteza o kształcie trójkątnym, symetryczna.
Uniwersalny kształt trójkąta dobrze pasuje do różnorodnych kształtów ciała.
Dobrze dopasowuje się do ruchów ciała.
Zalecana po rekonstrukcji i lumpektomii piersi.
Rozmiary: 3-9

545 Evenly You Triangle
Wykonana z nowoczesnego lekkiego silikonu.
Proteza o kształcie trójkątnym, symetryczna.
Uniwersalny kształt trójkąta dobrze pasuje do różnorodnych kształtów ciała.
Dobrze dopasowuje się do ruchów ciała.
Zalecana po rekonstrukcji i częściowej mastektomii piersi.
Rozmiary: 3-9

150 Sublime
Niezwykle miękki trzywarstwowy model protezy piersi, naturalny
w dotyku i wygodny przy poruszaniu się. Zapewnia maksimum
komfortu nawet podczas snu.
- Zaawansowany, specjalnie wyprofilowany system poprawiający
chłodzenie i oddychanie skóry.
- Delikatne stożkowe krawędzie, zastosowane dla bezproblemowego
i dyskretnego założenia protezy.
- Model z delikatnie zarysowaną brodawką dla zachowania jak
najbardziej naturalnego kobiecego wyglądu.
Proteza piersi Sublime to najlżejsza i najbardziej komfortowa proteza
piersi dostępna na rynku.
100% silikonu
Rozmiary: 4-12

P355 Partial
- nakładki symetryczne w kształcie łezki
- miseczki zbudowane z cienkiej warstwy miękkiego silikonu, delikatnie dopasowujące się do piersi
- maskujące wszystkie nierówności piersi po operacjach oszczędzających i rekonstrukcji piersi
Rozmiary: 1-11

701 Duette Triangle
Wykonana z połączenia tradycyjnego silikonu, zapewniającego naturalność oraz lekkiego silikonu,
co pozwoliło na zredukowanie wagi o 15%.
Proteza o kształcie trójkątnym, symetryczna.
Uniwersalny kształt pozwala na idealne dopasowanie do różnych kształtów ciała oraz typów zabiegów chirurgicznych.
Idealnie dopasowuje się do biustonoszy zarówno na fiszbinach jak i z miękkimi miseczkami.
Rozmiary: 1-14.
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PROTEZY PIERSI
Modele Impressions
Modele Impressions stanowią owoc 50 lat doświadczeń firmy Trulife w tworzeniu protez piersi. Unikalna lekkość, miękkość oraz naturalność, to ich podstawowe zalety.
Cechy:
- naturalność – wyjątkowej klasy czysty silikon zapewnia miękkość oraz delikatność,
- lekkość – najlżejsza z dostępnych protez,
- komfort – profil 3D idealnie wypełnia biustonosz i dopasowuje się idealnie do każdego kształtu.

101 IMPRESSIONS II
Wykonana w 100% z czystego silikonu, Impessions II posiada gładką, jedwabistą powierzchnię.
Zastosowana struktura plastra miodu zwiększa trwałość oraz właściwości „oddychające”
wyrobu.
Nowe zwężone brzegi zapewniają dokładne i jednolite przyleganie do ciała.
Pokrycie protezy wykonane jest z materiału COOLMAX.
Zawiera odwzorowaną brodawkę oraz otoczkę brodawki.
Rozmiary: 4-12

Wybierając protezę marki Trulife, wybierasz produkt najwyższej jakości.
Tylko prawidłowo dobrana proteza pod względem rozmiaru i kształtu zapewni 100% komfort
w codziennym użytkowaniu. Trulife to najlepszy wybór dla kobiet dbających o piękny wygląd i zdrowie.

Tabela Doboru Bielizny
i Protez
Aby dobrać odpowieni rozmiar
protezy do gorsetu zacznij od
wyboru miseczki i obwodu pod
biustem, a następnie przejdź do
dołu tabeli (podążaj za strzałką)
i dopasuj typ i rozmiar protezy.
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GORSETY JEWETTA
Gorsety Jevetta Model 415
Zastosowanie i właściwości:
Gorset ma na celu stabilizację i częściowe odciażenie kręgosłupa
Iędźwiowego i dolnej części kręgosłupa piersiowego:
- urazy i złamania kompresyjne kręgosłupa piersiowego i Iędźwiowego,
- koryguje kyfozę - zwłaszcza u dzieci i pogłębia fzjologiczną Iordozę
Iędźwiową.
Działa na zasadzie trzech punktów oparcia Andrego.
Stabilizuje chorego w płaszczyźnie strzałkowej.
415/ 1 - rama prostokątna S - Th 12
Stosowana przy: złamaniach, osteroporozie, zwyrodnieniach, chorobie
Parkinsona, skoliozie.
415 /2 - rama piramidka od Th 8
Stosowana przy: złamaniach, osteroporozie, zmianach zwyrodnieniowych
TBC, chorobie Parkinsona, skoliozie.
Rozmiar

S

M

L

XL

Wysokość H w cm

38

43

48

52

Model 419
419/ 1 - rama prostokątna
Stosowana
przy:
złamaniach,
osteroporozie,
zmianach
zwyrodnieniowych, chorobie Parkinsona, skoliozie.
419 /2 - rama piramidka
Stosowana przy: złamaniach, osteroporozie, zmianach zwyrodnieniowych
TBC, chorobie Parkinsona, skoliozie.
Rozmiar

1

2

Wysokość H w cm

37-43

41-47

Model 420

Gorset stosowany jest w celu stabilizacji i częściowego odciążenia
kręgosłupa lędźwiowego i dolnej części kręgosłupa piersiowego:
- urazy i złamania kompresyjne kręgosłupa lędźwiowego i piersiowego,
- osteoporoza,
- koryguje hiperkifozę piersiową i stabilizuje fizjologiczną lordozę
lędźwiową,
- stabilizuje chorego w płaszczyźnie strzałkowej
Rama tylna prostokątna stosowana jest dla zaopatrzenia odcinka
kręgosłupa S – Th12
Rama tylna piramidka, stosowana jest dla zaopatrzenia odcinka
kręgosłupa S – Th8
Przy wysokich złamaniach kręgosłupa piersiowego, gorset wykonuje
się z podparciem pod żuchwę i potylicę. Wówczas montowana jest
zamiennie pelota mostkowa z regulowanym podparciem pod żuchwę,
oraz rama tylna z regulowanym podparciem pod potylicę.
Gorset produkowany jest w 5 rozmiarach oraz posiada regulację
wysokości i szerokości. Wysokość stanowi odległość od górnej krawędzi
peloty rękojeści mostka do dolnej krawędzi peloty spojenia łonowego,
mierzona w cm.

W celu doboru odpowiedniego rozmiaru gorsetu należy dokonać
pomiaru od początku mostka do spojenia łonowego
Rozmiar

S

M

L

XL

XXL

Wysokość (cm)

40 - 44

41 - 47

42 - 48

45 – 51

49 – 55
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INHALATOR
Inhalator SY-N8002 Xi
INHALATOR Super Care polecany jest w przypadku następujących
schorzeń: w przeziębieniach, męczącym kaszlu i katarze - dla dorosłych i dzieci. Szczególnie polecany dla osób ze skłonnością do
infekcji układu oddechowego w stanach zapalnych dolnych i górnych dróg oddechowych, krtani do nawilżania górnych dróg oddechowych solą fizjologiczną w stanach wyczerpania głosowego
przy grzybicach jamy ustnej, gardła, krtani, układu oddechowego
w stanach po zapaleniach płuc w przewlekłych zapaleniach oskrzeli
w schorzeniach takich jak astma i alergie.
Inhalator Super Care wyróżnia się bardzo dużą wydajnością w porównaniu z niskim poborem mocy, gdyż jest to jedynie 150 W. Pojemność nebulizatora wynosi 6 ml i jest to pojemność optymalna do
domowego użytkowania. Przeciętny poziom inhalacji wynosi 0.2ml/
min. Większość kropli wytwarzanych ma średnicę 0.5 -5 μm. Jest to
jedyny inhalator na rynku z takimi parametrami.
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