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Spośród szerokiej gamy producentów wybraliśmy tych, których wyroby prezentują 
najlepszy stosunek jakości do ceny, m.in. OPPO Medical Corp. (stabilizatory 
medyczne), KARE Orthopaedics by Design (stabilizatory medyczne). Stworzyliśmy 
również ciągle poszerzaną gamę produktów ANTAR, do której należą wysokiej 
jakości wyroby w bardzo konkurencyjnych cenach.

Antar Sp. J. jest znanym dystrybutorem sprzętu medycznego i  ortopedycznego, 
działającym na polskim rynku od 1998 roku. Wieloletnie doświadczenie pozwala 
nam zaoferować Państwu bardzo szeroki zestaw wysokiej jakości wyrobów, które 
zaspokajają większość potrzeb klientów w zakresie zaopatrzenia w przedmioty 
ortopedyczne i  rehabilitacyjne. Oferowane przez nas wyroby cechują się wysoką 
jakością i trwałością. 

Dystrybuowane przez nas wyroby dostępne są w  kilku tysiącach punktów 
handlowych w  Polsce, Czechach, Słowacji, Białorusi i Niemczech. 
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STAW SKOKOWY

AT53008 Orteza sztywna 
z tworzywa sztucznego na goleń i stopę (krótka) 

ź pęknięcia kości stopy i uszkodzeń tkanki miękkiej
ź naderwanie ścięgna Achillesa

Zalety ortezy:

Wskazania:
ź leczenie pęknięć kości w okolicy stawu skokowego,

ź skręcenia stawu skokowego
ź alternatywa dla standardowego gipsu

ź zapewnia doskonałą stabilizację stopy, stawu skokowego i podudzia
ź poduszki pneumatyczne zapewniają idealne dopasowanie do kształtu stopy i podudzia, 

komfort, a także doskonałe unieruchomienie (orteza  jednokomorowa)

ź podszyta lekką i przyjemną w dotyku tkaniną
ź zabudowana boczna część produktu

Orteza nie posiada regulacji zgięcia. 
Wysokość: 28 cm 

Rozmiary w cm:

S M L XL 

36 - 39 40 - 44 44 - 46,5 46,5+

AT53005 Orteza sztywna 
z tworzywa sztucznego na goleń i stopę (długa) 

Wskazania:

ź alternatywa dla standardowego gipsu

ź podszyta lekką i przyjemną w dotyku tkaniną
ź zabudowana boczna część produktu

Zalety ortezy:

ź zapewnia doskonałą stabilizację stopy, stawu skokowego i podudzia

ź pęknięcia kości stopy i uszkodzeń tkanki miękkiej

       poduszki pneumatyczne zapewniają idealne dopasowanie do kształtu stopy i podudzia, 

ź leczenie pęknięć kości w okolicy stawu skokowego,

ź naderwanie ścięgna Achillesa
ź skręcenia stawu skokowego

       komfort, a także doskonałe unieruchomienie  (orteza jednokomorowa)

Orteza nie posiada regulacji zgięcia. 
Wysokość: 45 cm 

S M L XL 

36 - 39 40 - 44 44 - 46,5 46,5+

AT53030 Orteza sztywna 
z tworzywa sztucznego na goleń i stopę (krótka) 

ź produkt całkowicie zabudowany, z boku, z przodu oraz z tyłu

ź pęknięcia stopy

ź podszyta przyjemną w dotyku tkaniną

ź poduszki pneumatyczne zapewniają idealne dopasowanie (orteza jednokomorowa)

ź zapewnia doskonałą stabilizację stopy, stawu skokowego i podudzia

ź leczenia pooperacyjne
ź zwichnięcia i skręcenia stawu skokowego

ź pęknięcia kości w okolicy stawu skokowego

Zalety ortezy:

ź alternatywa dla standardowego gipsu
ź

ź łatwy i wygodny sposób mocowania

ź solidna, amortyzująca podeszwa

Zalecenia:

ź dobry przepływ powietrza

ź złamania kości śródstopia
ź naderwanie, zapalenie ścięgna Achillesa

ź lekka
Orteza nie posiada regulacji zgięcia. 
Wysokość: 33 cm 

S M L XL 

36 - 39 40 - 44 44 - 46,5 46,5+

Rozmiary w cm:

Rozmiar w cm:

Orteza nie posiada regulacji zgięcia. 
Wysokość: 46 cm 

S M L XL 

36 - 39 40 - 44 44 - 46,5 46,5+

Rozmiary w cm:

Wskazania:
ź   leczenie pęknięć kości w okolicy stawu skokowego,

Zalety ortezy:
ź   podszyta przyjemną w dotyku tkaniną, jest lekka

ź   naderwanie ścięgna Achillesa

ź   zapewnia doskonałą stabilizację stopy, stawu skokowego i podudzia

ź   skręcenia stawu skokowego

         komfort, a także doskonałe unieruchomienie (orteza jednokomorowa)

ź   pęknięcia kości stopy i uszkodzeń tkanki miękkiej

ź   alternatywa dla standardowego gipsu

ź   produkt całkowicie zabudowany, z boku, z przodu oraz z tyłu

ź   poduszki pneumatyczne zapewniają idealne dopasowanie do kształtu stopy i podudzia,  

AT53006 Orteza sztywna 
z tworzywa sztucznego na goleń i stopę (długa) 
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STAW SKOKOWY

Pneumatyczny aparat na goleń i stopę 
typu „but" Airstep Walker ASW, Airstep ASSW
JWW Kliny Achilles do aparatu na staw skokowy typu "but" (ASW, ASSW)
Kod wyrobu: JWW/RL - but lewy
                        JWW/RR - but prawy 

ź dostępne kliny na ścięgno Achillesa

ź leczenie pęknięć kości w okolicy stawu skokowego

ź ultralekka, wentylowana obudowa

Wskazania:

ź oddychająca, dopasowana wkładka
ź trzy pasy dociągające w celu łatwego zapinania

Zalety: 

ź pęknięcia kości stopy, uszkodzenia tkanki miękkiej
ź naderwanie ścięgna Achillesa

ź nie wymaga osobnej pompki, podwójne 
       zintegrowane systemy pompujące

ź szybka i łatwa regulacja

ź alternatywa dla standardowego gipsu
ź skręcenia stawu skokowego

ź doskonała stabilność podczas użytkowania
ź podeszwa o niskim profilu – minimalna różnica wysokości

ź produkt całkowicie zabudowany, z boku, z przodu oraz z tyłu

Obustronny - pasuje na prawą i lewą stopę
Wyrób nie posiada regulacji zgięcia. 

XS S M L

34 - 37 37 - 39 40 - 43,5 44 - 46,5

XL

46,5 +

Rozmiary w cm:

AT53028 Orteza z tworzywa sztucznego 
na goleń i stopę dla diabetyków

ź system poduszek pneumatycznych zapewnia idealne dopasowanie do kształtu stopy 
       i podudzia, komfort, a także doskonałe unieruchomienie

ź leczenie pęknięć kości w okolicy stawu skokowego

ź produkt całkowicie zabudowany, z boku, z przodu oraz z tyłu

ź doskonale sprawdza się również podczas owrzodzeń i stopy cukrzycowej

ź grubsza podeszwa, dwie wewnętrzne wkładki zapewniają odciążenie kończyny 
       i  redukują nacisk wywierany na podeszwę stopy

Zalety:

ź orteza została wykonana z tworzywa sztucznego oraz przewiewnej tkaniny, dzięki 

Wskazania:

ź pęknięcia kości stopy oraz skręcenia stawu skokowego 

       czemu można ją użytkować przez wiele godzin bez odczuwania żadnych negatywnych 
       skutków

ź leczenie pooperacyjne

ź powstała z myślą o osobach cierpiących na cukrzycę 

       dodatkową wkładkę i pończochę (orteza jednokomorowa)
ź System Diabetic Walker obejmuje ortezę z tworzywa sztucznego na goleń i stopę, 

Wysokość buta: 
ASSW: 30cm

Wysokość buta: 
ASW: 40cm

Wysokość: 43 cm
Obustronny - pasuje na prawą i lewą stopę.
Wyrób nie posiada regulacji zgięcia. 

S M L

36 - 39 40 - 44 44 - 46,5

XL

46,5 +

Rozmiary w cm:

AT53026 / AT53027 Orteza sztywna 
z tworzywa sztucznego na goleń i stopę

ź alternatywa dla standardowego gipsu

ź panel przedni z napompowaną komorą powietrzną dla pełniejszego zabezpieczenia i 

ź system podwójnych pomp, które zapewniają indywidualną kompresję, a także redukują  
miejscowy obrzęk

       wsparcia

ź leczenie pęknięć kości w okolicy stawu skokowego

Zalety:

        zdolność antypoślizgową
ź sportowy design podeszwy typu rocker zmusza do  naturalnego chodu i zwiększa 

ź naderwanie ścięgna Achillesa

ź jednoczęściowa wyściółka z włókniną zapewnia wygodę i lepszą przepuszczalność
ź produkt całkowicie zabudowany, z boku, z przodu oraz z tyłu (orteza jednokomorowa)

ź pooperacyjne leczenia urazów stawu skokowego i stopy

ź skręcenia stawu skokowego

Wskazania:

ź podeszwa wewnętrzna o wysokiej gęstości zapewnia amortyzację

ź pęknięcia kości stopy, uszkodzenia tkanki miękkiej

Wysokość: 28 cm
Obustronny - pasuje na prawą i lewą stopę.
Wyrób nie posiada regulacji zgięcia. 

S M L

36 - 39 40 - 44 44 - 46,5

XL

46,5 +

Rozmiary w cm:

Wysokość: 
28 cm

Wysokość: 
43 cm

AT53027AT53026
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STAW SKOKOWY

AT53003/AT53004 Orteza sztywna 
z tworzywa sztucznego na goleń i stopę 

ź regulacja kąta zgięcia pozwala na optymalne ustawienie stopy we właściwym 
       położeniu (zakres regulacji 0 – 45  )

ź skręcenia stawu skokowego

Wskazania:

ź pęknięcia kości stopy, uszkodzenia tkanki miękkiej

ź podszyta przyjemną w dotyku tkaniną
ź lekka, zapewnia doskonałą stabilizację stopy, stawu skokowego i podudzia (orteza 

ź naderwanie ścięgna Achillesa

ź pooperacyjne leczenia urazów stawu skokowego i stopy
ź alternatywa dla standardowego gipsu

Zalety:

       jednokomorowa)

ź leczenie pęknięć kości w okolicy stawu skokowego

ź poduszki pneumatyczne zapewniają idealne dopasowanie, komfort i unieruchomienieObustronny - pasuje na prawą i lewą stopę.

S M L

36 - 39 40 - 44 44 - 46,5

XL

46,5 +

Rozmiary w cm:

Wysokość: 35 cm
AT53004

Wysokość: 43 cm
AT53003

3009 Stabilizator stawu skokowego i stopy typu "but"

ź zapewnia doskonałą stabilizację stopy, stawu skokowego i podudzia

Zalety:
ź podszyty przyjemną w dotyku tkaniną
ź lekki (orteza jednokomorowa)

Wskazania:
ź leczenia pęknięć kości w okolicy stawu skokowego

ź uszkodzenia tkanki miękkiej, ścięgna Achillesa
ź pęknięcia kości stopy, śródstopia

ź skręcenia stawu skokowego

Wysokość: 46 cm
Waga: ok. 1 kg
Obustronny - pasuje na prawą i lewą stopę.
Wyrób nie posiada regulacji zgięcia. 

S M L

36 - 37 38 - 40 41 - 44

XL

45 - 48

Rozmiary w cm:

Silikonowy lej do protez

ź ochrona i dobra amortyzacja całej pozostałości kończyny
ź doskonała elastyczność obwodowa kompensuje zmiany 

objętości pozostałości kończyny

ź zwiększony komfort dzięki antybakteryjnej, przyjaznej dla 
skóry wkładce silikonowej

ź tekstylna osłona zapewniająca łatwość zakładania i 
zdejmowania

Parametry techniczne:
długość: 45cm
poziom amputacji: trans-piszczelowa, trans-udowa.

materiał: silikon medyczny
złącze dystalne: pin 

grubość: dół 3 mm / góra 6 mm

Rozmiary w cm:

W celu dopasowania odpowiedniego rozmiaru należy 
dokonać pomiaru 4 cm powyżej dolnej krawędzi w celu 
ustalenia dokładnego obwodu.

Obwód w dystalnej części kończyny

21    22     23.5    25     26.5      28      30      32     34      36     38      40     42    44

Obuwie po opercji halluksa

ź cholewka dwuczęściowa, zapinana na paski "velcro"
ź podeszwa usztywniona na całej powierzchni, obciągnięta 

tkaniną, spody wykonane z kopolimeru
ź może być stosowany zarówno na lewą jak i prawą nogę
ź wersja męska i damska

ź specjalna konstrukcja podeszwy obuwia wymusza 
chodzenie na pięcie odciążając przodostopie, przednia 
część wykonana z materiałów tekstylnych

Rozmiary: 22 - 30 cm

Rozmiar męski 

39,5     40     

25,2
cm   

25,6
cm   

długość 
stopy

40,5     

26
cm   

41  

26,4
cm   

42 

26,8
cm   

42,5 

27,2
cm   

43

27,7
cm   

44

28,1
cm   

44,5

28,5
cm   

45

28,9
cm   

45,5

29,3
cm   

46

29,7
cm   

47

30,2
cm   

47,5

30,6
cm   

48

31
cm   

Rozmiar damski

35,5     36     

22,8
cm   

22,8
cm   

długość 
stopy

37,5    

23,9
cm   

38 

24,3
cm   

39 

24,7
cm   

39,5 

25,2
cm   

40

25,6
cm   

40,5

26
cm   

41

26,8
cm   

42

28,9
cm   
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STAW SKOKOWY

But na gips P-OTC

        materiału

       i prawą nogę
ź może być stosowany zarówno na lewą jak 

        wierzchniej wykonanej z bardzo trwałego 

ź zapięcia zapewniają dobre trzymanie, a także 
łatwe wkładanie i zdejmowanie buta

ź but składa się z wyprofilowanej podeszwy 
antypoślizgowej oraz części 

XS 

18,0x9,0
cm

Rozmiary (długość/szerokość):

S 

23,0x10,0
cm

M 

27,0x11,5
cm

L 

30,0x13,0
cm

XL 

35,5x14,0
cm

But pooperacyjny odciążający 
przodostopie P-OWH

ź otwarta konstrukcja przedniej części buta pozwala na proste 
zakładanie a także zapewnia dopływ powietrza do stopy

ź wykonany z oddychającego materiału syntetycznego
ź antypoślizgowa podeszwa

ź zapiętek, prawidłowo utrzymujący stopę 
ź może być stosowany zarówno na lewą jak i prawą nogę

Rozmiary (długość buta):

S 

24 cm

M 

26 cm

L 

30 cm

1109 Stabilizator stawu skokowego ze wzmocnieniem

ź zalecany podczas rehabilitacji pourazowej stawu skokowego oraz stopy, szczególnie 

ź lekki, pasuje do każdego buta
ź dodatkowe taśmy mocujące zapewniają dodatkowe usztywnienie stawu

        po zwichnięciu stawu skokowego, a także po skręceniu lub zdjęciu gipsu

        stabilność stawu

Wskazania:
ź doskonały środek prewencyjny chroniący przed skręceniami lub zwichnięciami 

Zalety:

        w  obrębie stawu skokowego

ź obustronny - pasuje na prawą i lewą stopę

ź stabilizator posiada unikalny, opatentowany system wzmocnień, zwiększających 
Waga: 0,12 kg
Wysokość: 25 cm

Rozmiar (obwód stawu skokowego): 

S 

15,6-20,6
cm

M 

21,0-25,7
cm

L 

26,0-30,8
cm

XL 

31,1-35,9
cm

4206 Stabilizator stawu skokowego "wzmocniony bucik"

ź wyjmowane dwustronne plastikowe szyny zapewniają dodatkowe wsparcie bez 
dyskomfortu

ź stabilizator posiada unikalny system sznurowanych, nylonowych taśm unierucha-
miających piętę lekka i wytrzymała, oddychająca tkanina zwiększa komfort i pozwala 
ciepłu i wilgoci wydostać się na zewnątrz

ź otwarta konstrukcja pięty zapewnia dokładne i wygodne dopasowanie i wywiera mniejszy 
nacisk na wrażliwy obszar ścięgna Achillesa.

Wskazania:
ź podczas rehabilitacji pourazowej stawu skokowego oraz stopy, na przykład po skręceniu, 

po zdjęciu gipsu

Zalety: 

Rozmiar (rozmiar buta): 

S 

40-42 
cm

M 

43-45 
cm

L 

46-48 
cm

XL 

49-51 
cm

4106 Stabilizator stawu skokowego 

ź wyrób sznurowany 
ź otwarta pięta zapewnia dokładne i wygodne dopasowanie

Zalety:
ź zapewnia doskonałą stabilizację stawu skokowego i stopy

Wskazania:

Obustronny - pasuje na prawą i lewą stopę

ź podczas rehabilitacji pourazowej stawu skokowego oraz stopy, np. po skręceniu, zdjęciu 
gipsu

       stawu skokowego, bez nadmiernego ograniczenia ruchu
ź taśmy usztywniające umożliwiają wspaniałą stabilizację oraz maksymalną ochronę 

Rozmiar (rozmiar buta): 

S 

41-43 
cm

M 

43-45 
cm

L 

45- 48 
cm

XL 

49-52 
cm

-7-



STAW SKOKOWY

4007 Stabilizator stawu skokowego "bucik"

       skokowego oraz stopy
ź wyrób sznurowany 

ź podczas rehabilitacji pourazowej stawu skokowego oraz stopy, na przykład po 
Wskazania:

ź obustronny - pasuje na prawą i lewą stopę

       skręceniu, po zdjęciu gipsu

Zalety:
ź stabilizator zawiera boczne wzmocnienia zapewniające doskonałą stabilizację stawu 

Rozmiar (rozmiar buta): 

S 

38-39 
cm

M 

40-41 
cm

L 

42-44 
cm

XL 

45-47 
cm

1008 Stabilizator stawu skokowego 
z dociągaczem i wzmocnieniami

       pourazowej, na przykład po skręceniu stawu skokowego lub po zdjęciu opatrunku 

ź stabilizator wykonany jest z oddychającego, perforowanego Breathprenu podszytego         
bawełną

ź wzmocnienia boczne oraz elastyczna opaska zapewniają dodatkową doskonałą 
ź zapewnia terapeutyczne ciepło, co skutkuje zmniejszeniem dolegliwości bólowych

ź jako środek prewencyjny, chroniący przed urazami, a także podczas rehabilitacji 
Wskazania:

Zalety:

ź wzmacnia i ogrzewa staw, poprawia krążenie krwi

       gipsowego

        stabilizację stawu

AT04201 Orteza stabilizująca staw skokowy 
(z wkładką z pianki)

Rozmiar (obwód wokół stawu skokowego): 

S 

15,6-20,6
cm 

M 

21,0-25,7
cm 

L 

26,0-30,8
cm

XL 

31,1-35,9
cm Kolor: beżowy, czarny

Zalecenia: 

ź rehabilitacja pooperacyjna

ź zapewnia doskonałą stabilizację stawu skokowo – goleniowego
ź idealna w sytuacji, gdy konieczne jest długotrwałe usztywnienie stawu, a także dla osób 

Zalety:

        z wrażliwą skórą

ź niestabilność stawu skokowego
ź leczenie skręceń 2 i 3 stopnia stawu skokowo – goleniowego

ź orteza zapewnia usztywnienie stawu skokowego, umożliwiając jednocześnie poruszanie 
stopą

ź wewnętrzne lekkie i miękkie wkładki z pianki zapewniają komfort, a także redukują 
       przegrzewanie oraz pocenie się w obrębie stawu i stopy

Rozmiar: Uniwersalny
Długość wkładki: 25 cm
Szerokość wkładki w najszerszym miejscu: 10 cm
Długość rzepa mocującego: 50 cm

AT04202 Orteza stabilizująca staw skokowy 
(pneumatyczna)

ź zapewnia doskonałą stabilizację stawu skokowo – goleniowego

ź leczenie skręceń 2 i 3 stopnia stawu skokowo – goleniowego

Zalety:

ź orteza zapewnia usztywnienie stawu skokowego, umożliwiając jednocześnie poruszanie 
stopą

Zalecenia: 

ź rehabilitacja pooperacyjna

ź idealna w sytuacji, gdy konieczne jest długotrwałe usztywnienie stawu, a także dla osób 
        z wrażliwą skórą

ź niestabilność stawu skokowego

Rozmiar: Uniwersalny
Długość wkładki: 25 cm
Szerokość wkładki w najszerszym miejscu: 10 cm
Długość rzepa mocującego: 50 cm
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STAW SKOKOWY

4109 Stabilizator stawu skokowego z krio-żelem

Wskazania:
ź leczenie skręceń 2 i 3 stopnia stawu skokowo – goleniowego

ź wkładki Cryo-Gel po obu stronach kostki zapewniają skuteczną terapię zimnem 
    w początkowej fazie kontuzji stawu skokowego w celu zmniejszenia stanu zapalnego

        poruszanie stopą, wyrób nie ogranicza nadmiernie ruchomości stawu

ź niestabilność stawu skokowego

ź sztywne plastikowe łupki zapewniają maksymalną stabilność kontuzjowanej kostki

ź zapewnia doskonałe usztywnienie stawu skokowego, umożliwiając jednocześnie 

ź rehabilitacja pooperacyjna

ź regulowane paski wraz z wkładkami Cryo-Gel zapewniają amortyzację i kompresję
ź wkładki można schładzać

Zalety:

Rozmiar (rozmiar buta): 

S/M 

40-41 
cm

L/XL

42-44 
cm

2302 Orteza stawu skokowego DELUXE

ź napięcie opaski można zmieniać zgodnie z poradami specjalisty, w zależności od zmian 
opuchlizny stawu

ź podczas rehabilitacji pourazowej, po skręceniu stawu skokowego

        mięśni, poprawiając tym samym koordynację i stabilność ruchów

        pięty,  kostki i podbicia, która stymuluje mięśnie od zewnątrz w celu zwiększenia 

Zalety:

ź orteza wykonana jest z materiału o unikalnej strukturze 3D, pokrywającej obszar 

ź ograniczenie ruchów o charakterze niepożądanym

ź łagodna krawędź o zmniejszonych zgrubieniach w miejscu szwów zapewnia 
wygodniejsze użytkowanie ortezy

Wskazania:

        odbioru  bodźców sensorycznych, poprawienia propriocepcji i wzmocnienia skurczu 

ź zapięcie w kształcie „X" z funkcja blokowania pięty

Rozmiar (obwód tuz nad kostka):

S 

18-20 
cm

M 

20-22 
cm

L 

22-24 
cm

XL 

24-26 
cm

2003 Stabilizator 
stawu skokowego
z dociągaczem

Wskazania:
ź stabilizator wzmacnia staw skokowy, działa 

profilaktycznie chroniąc go przed urazami, 
szczególnie gdy staw jest osłabiony

ź podczas rehabilitacji pourazowej

Zalety:

ź elastyczna opaska zapewnia dodatkowe 
wzmocnienie stawu

ź stabilizator wykonany jest z rozciągliwego 
w 4 strony spandexu z bawełnianą 
wyściółką

Rozmiar (obwód wokół stawu skokowego): 

S 

15,6-21,0 
cm

M 

21,6-26,0 
cm

L 

26,7-31,1
cm

XL 

31,8-36,2 
cm

1003 Stabilizator 
stawu skokowego 
z dociągaczem

Rozmiar: uniwersalny

ź podczas rehabilitacji pourazowej

ź elastyczna opaska dociągająca zapewnia 
dodatkowe wzmocnienie stawu

Wskazania:
ź zalecany jako środek profilaktyczny, 

chroniący przed urazami

Zalety:
ź stabilizator wykonany jest z oddycha-

jącego, perforowanego Breathprenu 
podszytego bawełną, wzmacnia i ogrzewa 
staw, poprawia krążenie krwi

ź zapewnia terapeutyczne ciepło, co skutkuje 
zmniejszeniem dolegliwości bólowych

Wskazania:

ź podczas rehabilitacji pourazowej

Zalety:

ź zalecany jako środek profilaktyczny, 
chroniący przed urazami

ź stabilizator wykonany jest 
        z oddychającego Coolprenu
ź wzmacnia i ogrzewa staw, poprawia 

krążenie krwi
ź zapewnia terapeutyczne ciepło, co 

skutkuję zmniejszeniem dolegliwości 
bólowych

ź elastyczne opaski dociągające zape-
wniają dodatkowe wzmocnienie stawu

ź obustronny – pasuje na prawą i lewą 
stopę

1103 Stabilizator stawu 
skokowego z dociągaczami

Rozmiar: uniwersalny
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1004 Stabilizator stawu skokowego

ź zapięcia z tyłu ułatwiają zakładanie i zdejmowanie stabilizatora

Zalety:

ź stabilizator wykonany jest z oddychającego, perforowanego Breathprenu podszytego 

bawełną

Wskazania:

ź zalecany jako środek profilaktyczny, chroniący przed urazami, szczególnie, gdy staw 

skokowy jest osłabiony

ź wzmacnia i ogrzewa staw, poprawia krążenie krwi

ź zapewnia terapeutyczne ciepło, co skutkuje zmniejszeniem dolegliwości bólowych

Rozmiar (obwód wokół stawu skokowego): 

S 

15,6-20,6
cm

M 

21,0-25,7
cm

L 

26,0-30,8
cm

XL 

31,1- 35,9
cm

2409 Stabilizator stawu skokowego 
z silikonową wkładką

ź podczas rehabilitacji pourazowej, w przypadku lekkich skręceń, przyspiesza powrót do 

pełnego zdrowia

Zalety:

ź stabilizator wykonany jest z rozciągliwego w 4 strony spandexu z bawełnianą wyściółką

ź silikonowa wkładka zapewnia dodatkowe wzmocnienie stawu, nie krępując przy tym jego 

ruchowości

ź zalecany jako środek profilaktyczny, chroniący staw skokowy przed urazami, szczególnie 

gdy ten jest osłabiony

Wskazania:

ź stabilizator zapewnia kompresję, przyspiesza rehabilitację, ogrzewa staw

Rozmiar (obwód wokół stawu skokowego): 

S 

15,6-21,0
cm

M 

21,6-26
cm

L 

26,7-31,1
cm

XL 

31,8- 36,2
cm

Rozmiar (obwód wokół stawu skokowego): 

S 

15,6-20,6
cm

M 

21-25,7
cm

L 

26-30,8
cm

XL 

31,1- 35,9
cm

1409 Stabilizator stawu skokowego 
z wkładką silikonową

ź zapewnia terapeutyczne ciepło, co skutkuje zmniejszeniem dolegliwości bólowych

Zalety:

Wskazania:

ź zalecany jako środek prewencyjny, chroniący przed urazami

ź silikonowa wkładka dodatkowo stabilizuje staw nie ograniczając jego ruchowości

ź podczas rehabilitacji pourazowej, na przykład po skręceniu stawu skokowego lub po 

zdjęciu opatrunku gipsowego

ź stabilizator wykonany jest z oddychającego, perforowanego Breathprenu podszytego 

bawełną wzmacnia i ogrzewa staw, poprawia krążenie krwi

1001 Stabilizator stawu skokowego

Wskazania:

Zalety:
ź stabilizator wykonany jest z oddychającego, perforowanego Breathprenu podszytego 

bawełną

ź zalecany jako środek profilaktyczny, chroniący przed urazami, szczególnie, gdy staw 
skokowy jest osłabiony

ź zapewnia terapeutyczne ciepło, co skutkuje zmniejszeniem dolegliwości bólowych
ź wzmacnia i ogrzewa staw, poprawia krążenie krwi

Kolor: beżowy, czarny

Rozmiar (obwód wokół stawu skokowego): 
S 

15,6-20,6
cm

M 

21-25,7
cm

L 

26-30,8
cm

XL 

31,1- 35,9
cm
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STAW SKOKOWY

AT53016 Orteza stawu skokowego z włóknem 
bambusowym zachowująca ruchomość stawu

Wskazania:
ź orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie 

ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom 
patologicznym

ź pomocna w rehabilitacji pourazowej, podczas aktywności ruchowej – w szczególności 
gdy staw jest osłabiony, w przypadku chorób zwyrodnieniowych I  reumatycznych

ź ponadto ponieważ uprawa bambusa nie wymaga stosowania środków chemicznych 

ź orteza wykonana jest z elastycznego, przewiewnego materiału, którego głównym 
składnikiem jest włókno bambusowe, z dodatkiem bawełny oraz spandexu

ź zastosowane w wyrobie włókno bambusa, dzięki występującej w nich naturalnej 
substancji „bamboo kun” mają właściwości antybakteryjne oraz antygrzybiczne

   i pestycydów, jego włókna nie zawierają toksycznych substancji drażniących

Zalety:

Rozmiar (buta): 

33-36 37-41 42-46 47 +

AT53041 Orteza stawu skokowego

ź ultracienki, oddychający materiał oraz wbudowane taśmy zapewniają kompresję, która 
zapewni komfort przez cały dzień zapewnia ścięgnom oraz więzadłom otaczającym staw 
skokowy czucie głębokie podczas ruchu

Zalety:

ź regulowany pasek zapewnia dopasowany dla każdego komfort i wsparcie stawu 
skokowego i ścięgna Achillesa zapewnia wsparcie dla głównego więzadła bocznego 
kostki i zapobiega jej skręceniu

ź zmniejsza objawy bólu kostki łatwy do zakładania i zdejmowania

ź unikalne połączenie elastycznego, przewiewnego materiału i zewnętrznej taśmy oraz 
regulowanego paska dla wsparcia i niezawodnej stabilności stawu skokowego

ź orteza zalecana jako środek profilaktyczny, chroniący przed urazami,  gdy staw skokowy 
jest osłabiony podczas rehabilitacji pourazowej

Wskazania:

ź zwiększa wytrzymałość i wydajność ćwiczeń

Rozmiar (obwód wokół stawu skokowego): 

S 

17-22
cm

M 

21-25
cm

L 

24-29
cm

Orteza wystepuje w wersji na lewą i prawą nogę.

2001 Elastyczny stabilizator stawu skokowego 

Zalety:
ź stabilizator wykonany jest z rozciągliwego w 4 strony spandexu z bawełnianą wyściółką
ź zapewnia mocne wsparcie i delikatną kompresję wokół kostki

Wskazania:
ź zalecany jako środek prewencyjny, chroniący przed urazami, szczególnie gdy staw 

skokowy jest osłabiony
ź stabilizator wzmacnia staw skokowy, działa profilaktycznie chroniąc go przed urazami, 

szczególnie gdy staw jest osłabiony

Rozmiar (obwód wokół stawu skokowego): 

S 

15,6-21
cm

M 

21,6-26
cm

L 

26,7-31,1
cm

XL XXL 

31,8-36,3
cm

36,8-41,3
cm

2502 Elastyczny stabilizator stawu skokowego 
z systemem Coolmax

ź podczas rehabilitacji pourazowej, np. po skręceniach

ź stabilizator wykonany jest z rozciągliwego w 4 strony materiału Coolmax, który zapewnia 
bardzo szybkie odprowadzanie nadmiaru wilgoci 

Zalety:

ź stabilizator wzmacnia staw skokowy, działa profilaktycznie chroniąc go przed urazami, 
szczególnie gdy staw jest osłabiony

ź posiada wszyte wkładki bioceramiczne, wytwarzając promieniowanie podczerwone, które 
wnika do komórek ciała, ogrzewa je i aktywizuje, a także poprawia ich ukrwienie i ułatwia 
regenerację

Wskazania:

Rozmiar (obwód wokół stawu skokowego): 

S 

15,6-21
cm

M 

21,6-26
cm

L 

26,7-31,1
cm

XL 

31,8- 36,2
cm
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AT53014 Orteza stawu skokowego z dodatkiem spandexu 
zachowująca ruchomość stawu

ź orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie 
    ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom  
        patologicznym

Wskazania:

ź pomocna w rehabilitacji pourazowej, podczas aktywności ruchowej – w szczególności 
gdy staw jest osłabiony, w przypadku chorób zwyrodnieniowych I reumatycznych

ź orteza wykonana jest z elastycznego, przewiewnego materiału, w którego skład wchodzą: 
spandex, lateks oraz poliester

ź zastosowany w ortezie materiał zapewnia jej dobrą elastyczność nawet przy 
długotrwałym użytkowaniu

Zalety:

Rozmiar (buta): 

33-36 37-41 42-46 47 +

AT53015 Orteza stawu skokowego z poliestru 
zachowująca ruchomość stawu

ź orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie 
   ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom 

ź orteza wykonana jest z elastycznego materiału, którego głównym składnikiem jest 
        poliester

Wskazania:

        patologicznym
ź pomocna w rehabilitacji pourazowej, podczas aktywności ruchowej – w szczególności 

gdy staw jest osłabiony, w przypadku chorób zwyrodnieniowych  i reumatycznych

Zalety:

ź przeznaczona jest do użytku krótkotrwałego lub sporadycznego

Rozmiar: uniwersalny

2101 Opaska elastyczna

ź zalecany jako środek profilaktyczny, chroniący przed urazami
Wskazania: 

   włókien nylonowych, które zapewniają długotrwałe i wytrzymałe wsparcie

Zalety:

ź wykonana z unikalnych, wyjątkowo wytrzymałych, elastycznych i poprzecznych   
ź zapewnia wygodną i jednolitą kompresję

ź podczas rehabilitacji pourazowej, w celu jej przyspieszenia

Rozmiar: uniwersalny

AT53017 Orteza stawu skokowego z nylonu 
zachowująca ruchomość stawu

ź pomocna w rehabilitacji pourazowej, podczas aktywności ruchowej – w szczególności 

Wskazania:

   ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom  
ź orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie 

Zalety:

       składnikiem jest nylon, z dodatkiem lateksu oraz spandexu
ź zastosowany w wyrobie nylon zapewnia dużą lekkość oraz odporność wyrobu, jest 
    łatwy w praniu, szybko schnie, a także tworzy środowisko niesprzyjające dla rozwoju 

       gdy staw jest osłabiony, w przypadku chorób zwyrodnieniowych i reumatycznych

       patologicznym

ź orteza wykonana jest z elastycznego, przewiewnego materiału, którego głównym 

      fizycznie, uprawiającym sport

 

     bakterii oraz grzybów, dlatego ortezę tą można polecić szczególnie osobom aktywnym 

37-41 42-46 47 +

Rozmiar (buta): 

33-36
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STAW KOLANOWY

AT53001 Orteza stawu kolanowego 
z regulacją ruchomości JABa

ź regulacja pasów wewnętrznych

ź leczenie uszkodzeń wiązadeł 

ź pooperacyjna stabilizacja oraz ograniczenia zakresu ruchu kolana

Zalety:
ź indywidualne dopasowanie rozmiaru użytkownika
ź regulacja długości od 55 do 70 cm

ź niestabilność stawu kolanowego

ź ustawienia zginania: 0, 10, 20, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 stopni
ź ustawienia wyprostu: 0, 10, 20, 30, 45, 60, 75, 90 stopni
ź możliwość zabezpieczenia ustawień dzięki dołączonym plastikowym zaciskom

Wskazania:

AT53002 Orteza stawu kolanowego 
z regulacją ruchomości

ź niestabilność stawu kolanowego
ź pooperacyjna stabilizacja oraz ograniczenia zakresu ruchu kolana

Wskazania:

Zalety:
ź indywidualne dopasowanie rozmiaru użytkownika
ź regulacja długości od 46 do 70 cm
ź ustawienia zginania: 0, 10, 20, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 stopni

                    

ź ustawienia wyprostu: 0, 10, 20, 30, 45, 60, 75, 90 stopni

ź leczenie uszkodzeń wiązadeł 

ź możliwość zabezpieczenia ustawień dzięki dołączonym plastikowym zaciskom

· 

4021 Orteza stwu kolanowego 
z regulacją ruchomości

ź leczenie uszkodzeń wiązadeł 

ź całkowicie otwarta konstrukcja redukuje dyskomfort związany z długotrwałym  
        stosowaniem
ź ułatwia monitorowanie procesu gojenia ran
ź przesuwny regulator kąta
ź regulator można zablokować zgięcia pod kątem zgięcia od -10° do 120° I kątem 

wyprostowania  od 40° do 90°

Wskazania:

ź niestabilność stawu kolanowego
ź pooperacyjna stabilizacja oraz ograniczenia zakresu ruchu kolana

Zalety:

ź pozycję wyprostowaną można zablokować w następujących kątach: -10°, 0°, 10°, 20°, 

ź pozycję zgiętą można zablokować w następujących kątach: -10°, 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 
        60°, 75°, 90°, 105°, 120°

        pod kątem 0°, 15° i 30°
ź przycisk łatwego zabezpieczenia pozwala jednym dotknięciem zablokować ortezę 

        30°, 45°, 60°, 75°, 90°

rozmiar: uniwersalny
 waga: 1,1 kg

rozmiar: uniwersalny
waga: 0,93 kg

rozmiar: uniwersalny
waga: 0,93 kg

4139 Aparat na kolano 
z zegarem

        wyprostu kolana i chronią przed przeprostem

Wskazania:
ź leczenie schorzeń łąkotki, wiązadeł, niestabilności stawu kolanowego, przeprostu, po 

rekonstrukcji wiązadeł: LCL, MCL, ACL

ź zegary zapewniają kontrolę wzdłużną, umożliwiają regulację kąta zgięcia oraz 
ź wzmocnienia boczne z zawiasami zapewniają całkowitą stabilizację poprzeczną kolana
ź stabilizuje staw kolanowy oraz całą kończynę

ź zalecana podczas rehabilitacji pourazowej (np. po skręceniach, konflikcie (rzepkowo-
udowym). 

Zalety:

wysokość: 56 cm
rozmiar: uniwersalny ( 45,7-73,7 cm)
metalowa szyna  
                      
                      

zegar od 0° do 120° 
( regulacja co 15°)
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STAW KOLANOWY

4039 Aparat na kolano z zegarem

Wskazania:

ź wzmocnienia boczne z zawiasami zapewniają całkowitą stabilizację poprzeczną kolana

                      

ź zegary zapewniają kontrolę wzdłużną, umożliwiają regulację kąta zgięcia oraz wyprostu 
kolana i chronią przed przeprostem

ź leczenie schorzeń łąkotki, wiązadeł, niestabilności stawu kolanowego, przeprostu, po 
rekonstrukcji wiązadeł: LCL, MCL, ACL

ź zalecana podczas rehabilitacji pourazowej (np. po skręceniach, konflikcie rzepkowo-
udowym). 

ź stabilizuje staw kolanowy oraz całą kończynę
Zalety:

55 cm (4039-22) 
45 cm (4039-18)

67 cm (4039-26)

Rozmiar: uniwersalny 
( 43,2-71.1 cm) 

( obwód uda) 

 

występuje 
w długościach

AT04104 Orteza kolana z zegarem

ź orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w kontrolowanym, optymalnym, anatomicznym 
zakresie ruchomości

ź silikonowe wzmocnienie zapewnia stabilizację rzepki i zapobiega jej odkształceniom 
patologicznym

ź wzmocnienia boczne zapewniają dodatkową stabilizację, odciążenie stawu

Funkcje:

ź poważna niestabilność kolana
ź urazy kolana

ź schorzenia więzadła, rzepki

ź środek zabezpieczający w przypadku osłabienia kolana
ź lekkie skręcenia stawu kolanowego
ź zmiany pourazowe

ź rehabilitacja po różnych schorzeniach stawu kolanowego

ź w okresie rehabilitacji po zabiegach chirurgicznych

Wskazania:

                      

Orteza stawu kolanowego z zegarem oraz silikonowym wzmocnieniem rzepki wykonana z 
przewiewnej i rozciągliwej tkaniny wzmacnia staw, zapewnia kompresję, stabilizację oraz 
delikatnie ogrzewa staw kolanowy. Zapięcie na rzepy gwarantuje skuteczne unieruchomienie. 
Wzmocnienia  boczne z zawiasami zapewniają całkowitą stabilizację kolana. Wyrób posiada 
szeroki zakres regulacji. Ortezę szybko i łatwo można dopasować do kształtu ciała pacjenta. 

Zegar
ź regulacja kąta zgięcia w zakresie: 0˚ – 90 ̊
ź regulacja wyprostu w zakresie: 0˚ – 90 ˚

AT53034 Orteza stawu kolanowego 
z regulacją 

Wskazania:
ź rekonstrukcja wiązadeł: ACL, PCL
ź schorzenia łękotki
ź niestabilność stawu kolanowego
ź przeprost
ź proces rehabilitacji pourazowej (np. po skręceniach, konflikcie rzepkowo-udowym)

ź możliwość dowolnej regulacji kąta zgięcia (0°-90°)
ź hipoalergiczne silikonowe paski zapewniające uczucie delikatności na skórze, 

jednocześnie zabezpieczając aparat przed zsuwaniem się 

ź ograniczenie zakresu ruchu po operacji rekonstrukcyjnej

Zalety:

ź dodatkowe obustronne wkładki stabilizujące kolano
ź oddychająca wyściółka wyściełająca łączy w sobie dobrą amortyzację i optymalną 

wymianę ciepła.
 

ź opływowa konstrukcja ramy

Orteza występuje w wersji na prawą i lewą stronę. 
                     

Kolor: czarny

Rozmiar
(należy zmierzyć obwód uda 15cm nad kolanem):

S 

39-47 
cm

M 

47-53
cm

L 

53-60
cm

XL 

60-67
cm

S 

29-37
cm

M 

37-43 
cm

L 

43-50
cm

XL 

50-57
cm

(zmierzyć obwód łydki 13 cm pod kolanem):

W celu dopasowania odpowiedniego rozmiaru 
należy zmierzyć obwód stawu kolanowego 
w środkowej części:

XS 

26,3-29,4 
cm

S

28,6-34,5
cm

M 

34-39,6
cm

L

39-45,5 
cm

XL 

45-51,5
cm
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1232 Aparat na staw kolanowy 
z zegarem policentrycznym, krótki

ź zalecany w przypadku poważnych urazów lub po rekonstrukcji więzadeł: ACL, PCL, MCL 
lub/i LCL

ź zalecany w przypadku schorzeń łąkotki, niestabilności stawu kolanowego, przeprostu

Zalety:

ź polecana w procesie rehabilitacji pourazowej ( np. po skręceniach, konflikcie rzepkowo-
udowym)

Wskazania:

ź wyposażony w niewielki, wytrzymały i precyzyjny zegar policentryczny
ź zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości 

korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym
ź wzmocnienia boczne z zawiasami zapewniają całkowitą stabilizację poprzeczną kolana
ź zegary zapewniają kontrolę wzdłużną umożliwiając regulację kąta zgięcia i wyprostu 

kolana 

ź aparat zakładany od tyłu, rozpina się całkowicie co ułatwia aplikację

ź wykonany z Coolprene'u- materiał przepuszczalny dla powietrza, dobrze odprowadza 
wilgoćdługość aparatu: 34,3 cm

Rozmiar (obwód wokół stawu kolanowego
w pozycji stojącej): 

S 

33,3-37,5 
cm

M 

37,5-40,6
cm

L 

40,6-45,1 
cm

XL 

45,1-50,2
cm

Zakres regulacji zegara dolnego:
0-10-20-30-45-60-90°-Free

Free 10-20-30-45-60-90-120°

Zakres regulacji zegara górnego:

1036 Aparat na kolano 
z zegarem policentrycznym

ź zalecany w przypadku schorzeń rzepki, łąkotki, niestabilności kolana, przeprostu

ź wykonany z oddychającego, perforowanego Breathprenu podszytego bawełną, który 
wzmacnia, chroni i ogrzewa staw

        po zabiegach chirurgicznych

Zalety:

Wskazania:

ź zalecany podczas rehabilitacji po urazach (np. skręceniu), po rekonstrukcji więzadeł, 

ź zegary policentryczne zapewniają kontrolę wzdłużną i chronią przed przeprostem
ź silikonowe wzmocnienia zapewniają doskonałą stabilizację rzepki

ź wzmocnienia boczne z zawiasami zapewniają całkowitą stabilizację poprzeczną kolana

S 

33,3- 37,5
cm

M 

38,4-40,6
cm

L 

41,0- 45,1
cm

XL 

46,0- 50,2
cm

Rozmiar: (obwód wokół stawu kolanowego 
w pozycji stojącej): 

1231 Aparat na staw kolanowy 
z zegarem policentrycznym, długi

Wskazania:

         lub/i LCL
ź  zalecany w przypadku schorzeń łąkotki, niestabilności stawu kolanowego, przeprostu
ź  polecana w procesie rehabilitacji pourazowej ( np. po skręceniach, konflikcie rzepkowo- 

ź  zalecany w przypadku poważnych urazów lub po rekonstrukcji więzadeł: ACL, PCL, MCL      

         kolana 

         wilgoć

Zalety:

ź   zegary zapewniają kontrolę wzdłużną umożliwiając regulację kąta zgięcia i wyprostu  

ź  zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości   
    korygując  jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym

ź   wyposażony  w niewielki, wytrzymały i precyzyjny zegar policentryczny

ź  wykonany z Coolprene'u- materiał przepuszczalny dla powietrza, dobrze odprowadza  

ź   wzmocnienia boczne z zawiasami zapewniają całkowitą stabilizację poprzeczną kolana

         udowym)

długość aparatu: 41,9 cm

Rozmiar (obwód wokół stawu kolanowego
w pozycji stojącej): 

S 

33,3-37,5 
cm

M 

37,5-40,6
cm

L 

40,6-45,1 
cm

XL 

45,1-50,2
cm

XXL 

50,2-54,6
cm
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2137 Aparat na kolano 
z podwójnym zegarem

ź zalecany w przypadku schorzeń łąkotki, 
więzadeł, niestabilności stawu kolano-
wego, przeprostu

ź po rekonstrukcji więzadeł: LCL, MCL, ACL
ź podczas rehabilitacji pourazowej ( np. po 

skręceniach ,  konflikc ie  rzepkowo-
udowym)

Wskazania:

Zalety ortezy:

ź elastyczne wzmocnienia zapewniają 
maksymalną stabilizację stawu

ź zapewnia funkcjonowanie stawu w ściśle 
kontrolowanym, optymalnym, anato-
micznym zakresie ruchomości

4030 Tutor kolana 

Rozmiar (obwód wokół stawu kolanowego
w pozycji stojącej): 

S 

30,5-34,3
cm

M 

34,3-38,1
cm

L 

38,1-41,9
cm

XL 

41,9-45,7
cm

Zalety:

51 cm (4030-20)

Wskazania:

        ( np. artroskopii, zespoleniach)

ź wykonany z pluszu nylonowego

58 cm (4030-23)

ź pozycjonuje staw w optymalnym, anato-
micznym położeniu korygując jego 
zniekszałcenia

Występuje w 3 długościach:  

ź zapewnia całkowite usztywnienie kolana 
po skręceniach, zabiegach chirurgicznych 

46 cm (4030-18)

Rozmiar (obwód wokół stawu kolanowego
w pozycji stojącej): 

S 

33,0-38,1
cm

M 

38,7-45,7
cm

L 

46,4-53,3
cm

XL 

54,0-61,0
cm

1031 Orteza kolana 
z zawiasami

Wskazania:
ź zalecana w przypadku schorzeń rzepki, łąkotki, 

niestabilności kolana, przeprostu

ź po rekonstrukcji wiązadeł

ź wzmacnia, chroni i ogrzewa staw, poprawia 
krążenie krwi

Zalety ortezy:

ź podczas rehabi l i tacj i  po urazach (np. 
skręceniu)

ź wzmocnienia boczne z zawiasami zapewniają 
całkowitą stabilizację poprzeczną kolana

ź silikonowe wzmocnienie zapewnia doskonałą 
stabilizację rzepki i zapobiega jej odkształce-
niom patologicznym

ź wykonana z oddychającego, perforowanego 
Breathprenu podszytego bawełną

Rozmiar (obwód wokół stawu kolanowego
w pozycji stojącej): 

S 

33,3-37,5
cm

M 

38,4- 40,6
cm

L 

41,0- 45,1
cm

XL 

46,0-50,2
cm

XXL 

50,2-55,3
cm

ź niestabilność kolana

ź rehabilitacja pourazowa
           

ź zwichnięcie rzepki lub skręcenie wiązadeł bocznych kolana

Wskazania:

Zalety ortezy:

ź dopasowany kształt elementu wspierającego utrzymuje rzepkę w właściwej pozycji

ź odpowiednio wyprofilowane wzmocnienie rzepki posiada działanie masujące oraz 
usprawnia cyrkulację wokół uszkodzonych tkanek 

Orteza występuje w wersji na prawa i lewą stronę.  

ź zakrzywione paski silikonowe po obu stronach rzepki skutecznie minimalizują 
możliwość jej dyslokacji

                   

ź wielofunkcyjna wkładka silikonowa stanowi dodatkowe wsparcie, uciska spuchniętą 
tkankę wokół rzepki, łagodząc w ten sposób ból i zmniejszając dyskomfort

ź otwór w kształcie odwróconego trójkąta

ź cztery wzmocnione paski zwiększają stopień napięcia poprawiając w ten sposób 
stabilizację oraz zapewniają lepsze dopasowanie zawiasów do stawu kolanowego, 
synchronizując przez to ochronę przegubu podczas ruchu

2331 Orteza stawu kolanowego 
z regulacją kąta zgięcia

W celu dopasowania odpowiedniego rozmiaru 
należy zmierzyć odwód kolana w wyproście:

33- 36
cm

S

36-39
cm

M 

 39-42
cm

L

 42-45 
cm

XL 

 45-48
cm

XXL 

XXL 

 45,7-49,5
cm
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2031 Orteza kolana z zawiasami, 
z przewiewnej tkaniny

ź zalecana w przypadku schorzeń łąkotki, 
niestabilności kolana, przeprostu

ź po rekonstrukcji więzadeł

Zalety:

ź podczas rehabil itacji  po urazach (np. 
skręceniu)

Wskazania:

ź wykonana z elastycznego i przewiewnego 
materiału

ź otwór zapewnia delikatną stabilizację rzepki

ź wzmacnia, chroni i ogrzewa staw, poprawia 
krążenie krwi

ź wzmocnienia boczne z zawiasami zapewniają 
całkowitą stabilizację poprzeczną kolana 

        i chronią przed przeprostem

Rozmiar (obwód wokół stawu kolanowego
w pozycji stojącej): 

S 

30,5-34,3 
cm

M 

34,3-38,1
cm

L 

38,1-41,9
cm

XL 

41,9-45,7
cm

2438H Orteza stawu kolanowego 
z elastycznej, przewiewnej tkaniny,
z szynami bocznymi i silikonowym 
wzmocnieniem rzepki

ź wzmacnia staw, zapewnia kompresję, a także 
delikatnie ogrzewa staw

ź po rekonstrukcji więzadeł

ź unikalny stabilizator, wykonany z elastycznego 
lekkiego i przewiewnego materiału

ź silikonowe wzmocnienie zapewnia doskonałą 
stabilizację rzepki.

ź wzmocnienia boczne z zawiasami zapewniają 
całkowitą stabilizację poprzeczną kolana 

Zalety:

ź zalecana  w przypadku schorzeń łąkotki, 
niestabilności kolana, przeprostu

ź podczas rehabil itacji  po urazach (np. 
skręceniu)

        i ochronę przed przeprostem

Wskazania:

1032 Orteza kolana 
z szynami bocznymi

Rozmiar (obwód wokół stawu kolanowego
w pozycji stojącej): 

S 

28,6-33,7
cm

M 

34,3-40,6
cm

L 

41,3-47,6
cm

XL 

48,3-55,2
cm

2330 Orteza stawu kolanowego

Orteza występuje w wersji na prawa i lewą stronę. 

ź zwichnięcie rzepki

Zalety: 

ź zakrzywione paski silikonowe po obu stronach rzepki skutecznie minimalizują możliwość 
jej dyslokacji

ź skręcenie wiązadeł bocznych kolana

ź odpowiednio wyprofilowane wzmocnienie rzepki posiada działanie masujące oraz 
usprawnia cyrkulację wokół uszkodzonych tkanek  

ź osłabienie kolana

ź możliwiający ruch zawias dokładnie otula kolano i skutecznie minimalizuje szpotawość, 
koślawość i rotację kolana

Wskazania:

ź dopasowany kształt elementu wspierającego utrzymuje rzepkę w właściwej pozycji

ź rehabilitacja pourazowa

ź wielofunkcyjna wkładka silikonowa stanowi dodatkowe wsparcie, uciska spuchniętą 
tkankę wokół rzepki, łagodząc w ten sposób ból i zmniejszając dyskomfort

ź element wspierający opasujący mięsień czterogłowy i rzepkę ma unikalny, energetyzujący, 
trójwymiarowy kształt w miejscu styku z mięśniami, może on dzięki temu stymulować 
tkanki usprawniając czucie, które odgrywa istotną rolę w zachowaniu stabilności

Rozmiar (obwód kolana przy rzepce 
w pozycji wyprostowanej): 

S 

33-36
cm

M 

36-39
cm

L 

39-42
cm

XL 

42-45
cm

XXL 

45-48
cm

ź orteza zakładana od tyłu, zapinana na 
rzepy

ź wzmacnia, chroni i ogrzewa staw, 
poprawia krążenie krwi

ź schorzenia łąkotki, niestabilność 
kolana, podczas rehabil itacji  po 
urazach

Zalety:

ź stabilizator jest zakładany od tyłu, co 
ułatwia jego aplikację

ź otwór zapewnia delikatną stabilizację 
rzepki

ź wykonana z oddychającego, perforo-
wanego Breathprenu podszytego 
bawełną

ź wzmocnienia boczne z zawiasmi 
zapewniają całkowitą stabilizację 
poprzeczną kolana i chronią przed 
przeprostem

Wskazania:

ź

Rozmiar (obwód wokół stawu kolanowego
w pozycji stojącej): 

S 

33,3-37,5
cm

M 

38,4- 40,6
cm

L 

41,0-45,1
cm

XL 

46,0-50,2
cm

długość ortezy: 28,5 cm
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2037 Orteza kolana z zawiasami, 
z przewiewnej tkaniny

Wskazania:
ź  zalecana w przypadku schorzeń łąkotki, niestabilności kolana, przeprostu
ź  zalecana podczas rehabilitacji po urazach

ź  stabilizator wykonany z elastycznego i przewiewnego materiału, wzmacnia, chroni 

ź  otwór zapewnia delikatną stabilizację rzepki
i ogrzewa staw, poprawia krążenie krwi

ź  konstrukcja z rozcięciem z przodu i łatwo otwierające się paski zapinające sprawiają, że
orteza jest odpowiednia dla pacjentów z zapaleniem stawów lub starszym

ź elastyczna orteza z zawiasami ruchomymi zapewnia środkowe i boczne wsparcie
niestabilnego kolana

ź  zalecana po rekonstrukcji więzadeł

Zalety:

ź  ortezę zakłada się o tyłu, co ułatwia jej aplikację 

Rozmiar (obwód wokół stawu kolanowego 
w pozycji stojącej): 

S 

30,5-34,3
cm

M 

34,3-38,1
cm

L 

38,1-41,9
cm

XL 

41,9-45,7
cm

XXL 

45,7-49,5
cm

AT53039 Orteza kolana

ź  rehabilitacja po różnych schorzeniach stawu kolanowego

ź silikonowe wzmocnienie zapewnia stabilizację rzepki i zapobiega jej odkształceniom 
patologicznym

ź  orteza  zapewnia funkcjonowanie stawu w kontrolowanym, optymalnym, anatomicznym
zakresie ruchomości

Wskazania:
ź  schorzenia więzadła rzepki (kolano skoczka)

Funkcje:

ź spiralne wzmocnienia zapewniają dodatkową stabilizację, odciążenie stawu, delikatny 
masaż, zapewniają lepsze przyleganie ortezy oraz ułatwiają włożenie ortezy (brak 
możliwości wyciągnięcia wzmocnień)

ź  środek zabezpieczający w przypadku osłabienia kolana
ź  lekkie skręcenia stawu kolanowego

Ortezę zakłada się przez wciąganie jej na nogę.
Długość ortezy: 30 cm

M 

35,7-41,7
cm

L 

41,7-47,6
cm

XL 

47,6-5,2
cm

XXL 

55,2-62,9
cm

Rozmiar (obwód stawu kolanowego 
w środkowej części w pozycji wyprostowanej): 

1033 Orteza kolana z silikonowym wzmocnieniem rzepki, 
spiralnymi wzmocnieniami bocznymi oraz zapięciem krzyżowym

ź utrzymuje ciepło ciała w celu rozgrzania stawu kolanowego i poprawia krążenie krwi

ź dwie środkowe i boczne spiralne stalki zapewniają dodatkowe wsparcie i stabilność 
kolana

ź pomaga złagodzić ból związany z zapaleniem ścięgien i zapaleniem stawów

Wskazania:

ź nadwyrężenie / skręcenie kolana

Zalety:

ź umiarkowane zapalenie stawów

ź niestabilność kolana
ź niestabilność rzepki

ź cztery paski neoprenowe zapewniają wsparcie bezpośrednio w okolicy rzepki

ź okrągła podkładka z neoprenu wokół rzepki zapewnia ochronę i stabilizację, zapobiegając 
przemieszczaniu się rzepki

Rozmiar (obwód wokół stawu kolanowego 
w pozycji stojącej): 

S 

33,3-37,5
cm

M 

38,4-40,6
cm

L 

41,0-45,1
cm

XL 

46,0-50,2
cm

XXL 

51,1-55,3
cm

2438 Orteza stawu kolanowego z przewiewnej tkaniny, 
ze wzmocnieniami bocznymi i silikonowym wzmocnieniem rzepki

Wskazania:

ź podczas rehabilitacji

ź niestabilność  kolana
ź artretyzm
ź niestabilność rzepki

ź nie ogranicza ruchów mięśni

ź otaczający pierścień profilowany zapewnia pewną kontrolę rzepki i ogranicza medyczne 
przemieszczenie boczne

ź poprawia przepływ krwi przez tkanki miękkie stawu

Zalety:
ź okrągła silikonowa wkładka nie powoduje ucisku rzepki i zapewnia miejscową ulgę

Rozmiar (obwód wokół stawu kolanowego 
w pozycji stojącej): 

S 

28,6-33,7
cm

M 

34,3-40,6
cm

L 

41,3-47,6
cm

XL 

48,3-55,2
cm
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2920 Accutex- orteza stawu kolanowego

Zalety:

ź tkanina o podwyższonej gęstości zapobiega przemieszczeniom rzepki, zaś podwójne 
boczne wzmocnienia spiralne zapewniają dodatkowe gradacyjne usztywnienie 

ź posiada podwójne taśmy U-kształtne o podwyższonej kompresji, które zwiększają 
stabilność kolana

ź silikonowy pierścień efektywnie stabilizuje rzepkę
ź delikatniejszy materiał zastosowany w dole podkolanowym zapewnia dużą elastyczność 

ortezy podczas zginania kolana

ź zalecana w przypadku osłabienia kolana

i optymalną ochronę kolana

ź zalecana w przypadku zwichnięcia rzepki lub skręcenia więzadeł pobocznych kolana

Wskazania:

ź podczas rehabilitacji pourazowej

1021 Orteza kolana z silikonowym 
wzmocnieniem rzepki

Zalety:

Wskazania:
ź nadwyrężenie / skręcenie kolana
ź słabe kolano

ź niestabilność rzepki
ź artretyzm

ź wykonana jest z oddychającego, perforowanego Breathprenu podszytego bawełną 
ź wzmacnia, chroni i ogrzewa staw, poprawia krążenie krwi

Kolor: beżowy, czarny

ź silikonowe wzmocnienie zapewnia doskonałą stabilizację rzepki

XS 

30,0-33,0
cm

S 

33,0- 36,0
cm

M 

36,0-39,0
cm

L

39,0- 42,0
cm

XL 

42,0-45,0
cm

XXL 

45,0-48,0
cm

XXXL 

48,0-51,0
cm

1024 Orteza kolana z silikonowym 
wzmocnieniem rzepki

Wskazania:

ź łagodne nadwyrężenie / skręcenie

Zalety:
ź wykonana z oddychającego, perforowanego Breathprenu

ź artretyzm

ź niestabilność kolana

ź zapewnia kompresję słabych lub przeciążonych kolan
ź ekskluzywny, wzmocniony stabilizator rzepki, zapobiegający 

przemieszczaniu
ź utrzymuje ciepło ciała w celu rozgrzania stawu kolanowego 

i poprawia krążenie krwi

długość: 26cm
Rozmiar: uniwersalny ( 31,8-40,6 cm)

S 

33,7-35,9
cm

M 

36,2-38,4
cm

L

38,7-43,5
cm

XL 

43,8-51,1
cm

XXL 

51,4-56,2
cm

Rozmiar (obwód wokół stawu kolanowego 
w pozycji stojącej): 

1124 Orteza kolana odciążająca rzepkę 

Wskazania:
ź łagodne nadwyrężenie / skręcenie

Zalety:
ź okrągła konstrukcja pozwala na regulację dopasowania 

ź artretyzm
ź ból kolana

        i nieograniczony zakres ruchu kolana

Długość: 72cm 
Rozmiar: uniwersalny

Wysokość: 15cm

ź wzmocniony stabilizator rzepki zapobiegający przemieszczaniu

( z paskami i rzepami mocującymi)

ź wykonana z oddychającego, perforowanego „CoolPrenu"

ź zatrzymywanie ciepła i kompresja zmniejszają ryzyko 
nadwyrężenia lub kontuzji
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STAW KOLANOWY

1429 Orteza podtrzymująca 
rzepkę kolanową

dostosować ucisk do potrzeb pacjenta

Długość: 40-48 cm

ź minimalizuje ryzyko przyszłych 
urazów

ź zespół Osgood-Schlatter

ź regulowana taśma pozwala 

ź kolano skoczka

Zalety:

Wskazania:
ź zapalenie ścięgna rzepki

ź specjalnie wyprofilowana silikonowa 
wkładka zapewnia dodatkowy nacisk 
na rzepkę

Rozmiar: uniwersalny

AT53040 Orteza kolana

ź silikonowy antypoślizgowy profil skutecznie zapobiega przesuwaniu się ortezy, nie 
pozostawia żadnych śladów na skórze i stymuluje czucie głebokie w miejscach komfortu. 
Zapewnia wsparcie stawu kolanowego z pełną swobodą ruchów kolana

Wskazania:
ź  jako środek profilaktyczny, chroniący przed urazami gdy staw kolanowy jest osłabiony

Zalety:

ź cięcie 3D zapewnia dokładne dopasowanie i smukły wygląd nogi

ź zakrywa górną część łydki i pomaga zredukować wibracje mięśni

ź taśma silikonowa zapewnia dodatkową kompresję stawu kolanowego oraz zwiększa 
czucie głębokie podczas ruchu

ź zalecany podczas rehabilitacji pourazowej

ź unikalne połączenie elastycznego, przewiewnego materiału i zewnętrznej taśmy zapewnia 
wsparcie, a zewnętrzne silikonowe wzmocnienie utrzymuje ortezę na miejscu

S 

39-45
cm

M 

42-48
cm

L

45-51
cm

XL 

48-54
cm

XXL 

51-57
cm

Rozmiar (odwód 14cm powyżej kolana): 

1023 Orteza stawu kolanowego

Wskazania:

ź zalecana podczas rehabilitacji pourazowej

Zalety:

ź łagodne nadwyrężenie / skręcenie

ź wykonana jest z oddychającego, perforo-
wanego Breathprenu podszytego bawełną

ź artretyzm

ź niestabilność kolana

Wysokość: 25cm

ź wzmacnia, chroni i ogrzewa staw, poprawia 
krążenie krwi

ź minimalizuje ryzyko przyszłych urazów

Rozmiar: uniwersalny

ź zapewnia kompresję słabych lub przeciążo-
nych kolan

Kolor: beżowy, czarny

1022 Orteza stawu kolanowego

ź słabe kolano

ź minimalizuje ryzyko przyszłych urazów

ź artretyzm

ź nadwyrężenie / skręcenie kolana

ź wzmacnia, chroni i ogrzewa staw, poprawia 
krążenie krwi

 Kolor: beżowy, czarny

ź zapewnia kompresję słabych lub przeciążo-
nych kolan

Wskazania:

ź wykonana jest z oddychającego, perforo-
wanego Breathprenu podszytego bawełną

Zalety:

S 

33,7-35,9
cm 

M 

36,2-38,4
cm

L

38,7-43,5
cm

XL 

43,8-51,1
cm

XXL 

51,4-56,2
cm

Rozmiar (obwód wokół stawu kolanowego 
w pozycji stojącej): 

Wysokość: 25 cm

AT53012 Orteza stawu kolanowego z włóknem bambusowym 
zachowująca ruchomość stawu

ź wzmacnia staw kolanowy, działa profilaktycznie chroniąc go przed urazami, szczególnie 
gdy staw jest osłabiony, w przypadku chorób reumatycznych i zwyrodnieniowych

Zalety:

Wskazania:

ź zastosowane w wyrobie włókno bambusa, dzięki występującej w nich naturalnej 
substancji „bamboo kun" mają właściwości antybakteryjne oraz antygrzybiczne

ź wykonana z elastycznego, przewiewnego materiału, którego głównym składnikiem jest 
włókno bambusowe, z dodatkiem bawełny oraz spandexu

ź uprawa bambusa nie wymaga stosowania środków chemicznych i pestycydów, jego 
włókna nie zawierają toksycznych substancji drażniących

S 

28-34 
cm

M 

31-35 
cm

L

36-40 
cm

XL 

41-44 
cm

Rozmiary (w celu określenia rozmiaru należy 
zmierzyć obwód wokół kolana w pozycji 20 stopni):
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STAW KOLANOWY

2523 Orteza stawu kolanowego 
z systemem coolmax

ź nadwyrężenie / skręcenie kolana

ź pomaga złagodzić ból wynikający z kontuzji lub osłabienia kolana
ź posiada wszyte wkładki bioceramiczne, wytwarzające promieniowanie podczerwone, 

które wnika do komórek ciała, ogrzewa je i aktywizuje, a także poprawia ich ukrwienie 
i ułatwia regenerację

ź stabilizator wykonany z rozciągliwego w 4 strony materiału Coolmax, który zapewnia 
bardzo szybkie odprowadzenie nadmiaru wilgoci ze skóry 

ź przy zapaleniach stawów kolanowych, niewielkich skręceniach i nadwyrężeniach

ź niestabilność  kolana

Zalety:

Wskazania:

1029 Orteza podtrzymująca 
rzepkę kolanową 

ź zapalenie ścięgna rzepki

ź regulowana taśma pozwala 
dostosować ucisk do potrzeb pacjenta

Zalety:
ź wyposażona jest w specjalnie wszytą, 

wymodelowaną poduszkę w celu 
zapewnienia odpowiedniego nacisku i 
podtrzymania rzepki

ź posiada unikalny system 
zapobiegający ześlizgiwaniu się 
opaski podczas ruchu

Wskazania:

Rozmiar: uniwersalny

2022 Orteza stawu kolanowego 
zachowująca jego ruchomość 
anatomiczną 

Wskazania:
ź łagodne nadwyrężenie / skręcenie
ź niestabilność kolana
ź zalecana w przypadku chorób reuma-

tycznych i zwyrodnieniowych

Zalety:

Wysokość: 27cm

ź wykonana z rozciągliwego w 4 strony 
spandexu z bawełnianą wyściółką

ź poprawia gojenie i utrzymuje elastyczność 
stawów I mięśni

S 

28,6-33,7
cm

M 

 33,7-40,6
cm

L

40,6-47,6
cm

XL 

 47,6-55,2
cm

Rozmiar (obwód wokół stawu kolanowego 
w pozycji stojącej):

2222 Orteza stawu kolanowego 
zachowująca jego ruchomość 
anatomiczną 

ź ból kolana
ź niestabilne kolano

Wskazania:

ź wykonany z elastycznego materiału, 
wzmacnia staw, zapewnia kompresję oraz 
delikatnie ogrzewa staw

ź polecane w przypadku chorób 
reumatycznych 
i zwyrodnieniowych

Wysokość: 26 cm

Zalety:

ź wzmacnia staw kolanowy, działa 
profilaktycznie chroniąc go przed urazami

S 

30,4-38,4
cm

M 

38,7-46,0
cm

L

46,4-53,3
cm

XL 

53,3-61,0
cm

Rozmiar (odwód 14cm powyżej kolana): 

Wysokość: 25 cm
Rozmiar (obwód wokół stawu kolanowego w pozycji stojącej):

S 

28,6-33,7 
cm

M 

34,3-40,6
cm

L 

41,3-47,6 
cm

XL 

48,3 - 55,2
cm

XXL 

55,2-62,9
cm
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STAW KOLANOWY

AT53010 Orteza stawu kolanowego 
z dodatkiem spandexu zachowująca ruchomość stawu

ź orteza wykonana z elastycznego, przewiewnego materiału, w którego skład wchodzą 
spandex, lateks oraz poliester 

Zalety:

ź wzmacnia staw, zapewnia kompresję oraz delikatnie ogrzewa staw

Wskazania:

ź zastosowany w ortezie materiał zapewnia jej dobrą elastyczność nawet przy 
długotrwałym użytkowaniu

ź orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie 
ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom 
patologicznym

ź polecana w przypadku chorób reumatycznych i zwyrodnieniowych

S 

28,6- 33,7 
cm

M 

34,3-40,6
cm

L

41,3-47,6
cm

XL 

48,3-55,2
cm

Rozmiary (obwód wokół kolana 20 stopni):

AT53011 Orteza stawu kolanowego 
z poliestru zachowująca ruchomość stawu

Wskazania:

ź przeznaczona jest do użytku krótkotrwałego lub sporadycznego

ź polecana w przypadku chorób reumatycznych i zwyrodnieniowych

Zalety:

ź wzmacnia staw, zapewnia kompresję oraz delikatnie ogrzewa staw
ź wykonana z elastycznego materiału, którego głównym składnikiem jest poliester

ź zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, 
korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym

2620 Biomagnetyczna orteza kolana

ź niewydolność kolana

ź pomaga złagodzić ból kolana
Zalety:

Wskazania:

ź posiada magnesy, które poprawiają krążenie krwi, pobudzają komórki

ź łagodne nadwyrężenie / skręcenie

AT53013 Orteza stawu kolanowego 
z nylonu zachowująca ruchomość stawu

Wskazania:
ź polecana w przypadku chorób reumatycznych i zwyrodnieniowych polecana szczególnie 

osobom aktywnym fizycznie, uprawiającym sport  ze względu na  zastosowany w wyrobie 
nylon, który zapewnia dużą lekkość oraz odporność wyrobu; jest łatwy w praniu, szybko 
schnie, a także tworzy środowisko niesprzyjające dla rozwoju bakterii oraz grzybów

ź wykonana z elastycznego, przewiewnego materiału, którego głównym składnikiem jest 
nylon, z dodatkiem lateksu oraz spandexu

ź wzmacnia staw, zapewnia kompresję oraz delikatnie ogrzewa staw

Zalety:

ź zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, 
korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym

S 

28-34 
cm

M 

31-35 
cm

L

36-40 
cm

XL 

41-44 
cm

Rozmiary (obwód wokół kolana w pozycji 20 stopni):

S 

28-34 
cm

M 

31-35 
cm

L

36-40 
cm

XL 

41-44 
cm

Rozmiar: uniwersalny
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AT53033 Orteza stawu biodrowego z regulacją 

Rozmiar: uniwersalny

Długość maksymalna: 53 cm

Wskazania:

ź pięć blokujących śrub ogranicza zgięcie biodra od 0 ~ 140 stopni (regulacja co 20 stopni)
ź miękki pas brzuszny z szerokim zakresem regulacji umożliwiający indywidualne 

dopasowanie aparatu do kształtów ciała

Długość minimalna: 47 cm

ź chroniczna niestabilność biodra
ź okres rehabilitacji po zwichnięciach lub pęknięciach stawu biodrowego

ź orteza jest uniwersalna, pasuje zarówno na lewą i prawą stronę
Zalety ortezy:

ź leczenie pooperacyjne

ź zawias umożliwiający regulację zgięcia/wyprostu, a także  stopnia odwodzenia aparatu

Aparat zapewnia idealne podtrzymanie i odciążenie stawu biodrowego. Ponadto zapewnia 
funkcjonowanie stawu w ściśle kontrolowanym, optymalnym, anatomicznym zakresie 
ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym.

4041 Aparat na staw biodrowy

ź zapewnia doskonałe podtrzymanie i odciążenie stawu biodrowego

ź zawias umożliwia regulację zgięcia/wyprostu, a także stopnia odwiedzenia ortezy
ź szeroki zakres regulacji umożliwia indywidualne dopasowanie stabilizatora do kształtów 

ciała
ź umożliwia swobodne chodzenie bez ryzyka zwichnięcia stawu

ź zapewnia pooperacyjną kontrolę stawu

Wskazania:

Zalety ortezy:

Długość minimalna: 53 cm
Długość maksymalna: 65 cm

ź zalecana pooperacyjnie w przypadku chronicznej niestabilności biodra

S/M 

76,2-99,1
cm

L/XL 

99,1-127
cm

Rozmiar (obwód wokół biodra na wysokości 
grzebienia biodrowego): 

STAW BIODROWY, UDO, ŁYDKA 

2041 Orteza uda i biodra

ź osłabienie mięśni bioder

Zalety ortezy:

ź stabilizuje i chroni przed urazami
ź ogrzewa udo oraz biodro, poprawia krążenie krwi

ź może być stosowany na lewym lub prawym biodrze

Wskazania:
ź zastosowanie pooperacyjne

ź zapięcie na rzep

S 

81,3-91,4
cm

M 

94,0-104,1
cm

L

106,7-127
cm

Rozmiar (obwód bioder): 
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STAW BIODROWY, UDO, ŁYDKA 

1040 Orteza uda

Zalety ortezy:

ź nadwyrężenie / skręcenie uda

Wskazania:

ź ochrona przed urazami

ź ogrzewa udo, poprawia krążenie krwi

ź zalecana przy schorzeniach ścięgien i mięśni

ź wykonana z oddychającego, perforowanego 
Breathprenu podszytego bawełną

S 

45,1-50,8
cm

M 

51,4-57,2
cm

L

57,8-62,2
cm

Rozmiar (obwód w połowie uda): 

XL

62,9-68,9
cm

1010 Orteza łydki

ź zalecana przy schorzeniach ścięgien i mięśni, 
a także jako ochrona przed urazami

ź uszkodzenie tzw. „łydka tenisisty"

Zalety ortezy:
ź wykonana z oddychającego, perforowanego 

Breathprenu podszytego bawełną 
ź stabilizator ogrzewa łydkę, poprawia krążenie 

krwi

Wskazania:

Kolor: beżowy, czarny

S 

33,0-36,2
cm

M 

36,8-39,4
cm

L

40,0-42,5
cm

Rozmiar (obwód w połowie uda): 

XL

43,2-46,4
cm

Wskazania:

ź ból mięśni okolic miednicy
ź kobiety w ciąży ze skróceniem zginaczy lub prostowników stawu biodrowego

ź ergonomiczny kształt dopasowany do kości miednicy, zapewniający doskonałe podparcie
ź łatwa w użyciu kieszeń zapewnia bezproblemową aplikację

ź ból w okolicy miednicy spowodowany długotrwałym staniem lub siedzeniem

ź podkładki krzyżowo-biodrowe zapewniają ukierunkowaną kompresję i lepsze podparcie 
miednicy, łagodząc dolegliwości i poprawiając komfort noszenia

ź niezwykle elastyczny materiał zapewniający doskonałą przenikalność powietrza i lepszy 
komfort użytkowania

Zalety ortezy:

ź stabilizator miednicy składa się z pasa krzyżowego i kulszowego, które można
z łatwością dopasować do niestandardowych wymiarów i kontrolowanej kompresji w celu 
zwiększenia stabilności miednicy

2355 Orteza lędźwiowo-miednicowa

S 

80-90 
cm

M 

90-105 
cm

L

105-120 
cm

Rozmiar (obwód bioder): 
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AT04601 Pas brzuszny

ź zalecana w przypadku przepukliny brzusznej
Wskazania:

ź zalecana po przebytych operacjach jamy brzusznej i po zabiegach chirurgicznych

Wysokość pasa: 24 cm, 30 cm
Skład: poliester 55%, bawełna 33%, lateks 12%

ź zalecana po porodzie
ź zalecana w przypadku osłabienia mięśni brzucha

ź zapięcie na rzepy daje szeroką możliwość regulacji

Zalety produktu:
ź służy do wzmocnienia mięśni brzucha oraz zapobiega przemieszczeniom organów 

wewnętrznych na  skutek przepuklin brzusznych

Rozmiar (obwód wokół pasa): 

S 

80÷90 
cm

M 

91÷100 
cm

L 

101÷110 
cm

XL 

111 ÷ 120
cm

XXL 

121÷140 
cm

XXXL 

>140 cm

XS 

< 80 cm

AT04602 Pas brzuszny

ź pięcie na rzepy daje szeroką możliwość regulacji

Wskazania:

Dostępne kolory: beżowy i czarny

ź zalecana po przebytych operacjach jamy brzusznej i po zabiegach chirurgicznych

Wysokości pasa: 24 cm

ź zalecana w przypadku osłabienia mięśni brzucha

Zalety produktu:

ź zalecana w przypadku przepukliny brzusznej

ź zalecana po porodzie

ź służy do wzmocnienia mięśni brzucha oraz zapobiega przemieszczeniom organów 
wewnętrznych na skutek przepuklin brzusznych

Rozmiar (obwód wokół pasa): 

S 

61,6-81,3 
cm

M 

81,3-94 
cm

L 

94-104,1 
cm

XL 

104,1-114,3 
cm

XXL 

114,3-121,9
cm 

XXXL 

122-140 
cm

AT04603 Pas brzuszny-stomijny

Zalety produktu:

 Wysokość pasa: 24 cm

ź pas wykonany jest z miękkiego, przewiewnego materiału, zapewnia duży komfort 
użytkowania

Wskazania:

ź zalecany w przypadku osłabienia mięśni brzucha
ź zalecany w przypadku stomii, przepukliny brzusznej

ź służy do podtrzymania, stabilizacji oraz ukrycia worka stomijnego, a także podtrzymania 

ź zalecany po przebytych operacjach jamy brzusznej i po zabiegach chirurgicznych

i wzmocnienia powłok brzusznych
ź posiada strefę, w której użytkownik może samodzielnie wyciąć otwór na worek stomijny – 

według swoich indywidualnych potrzeb
ź zapięcie na rzepy daje szeroką możliwość regulacji, zaś doczepiany na rzepy element 

materiałowy pozwala ukryć worek stomijny

Rozmiar (obwód wokół pasa): 

S 

81÷90 
cm

M 

91÷100 
cm

L 

101÷110 
cm

XL 

111 ÷ 120
cm

XXL 

121÷130 
cm

XXXL 

>130 cm

XS 

70÷80 
cm

MIĘŚNIE BRZUCHA
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AT04604 Pas brzuszny z pelotą 

ź zalecany po przebytych operacjach jamy brzusznej i po zabiegach chirurgicznych

ź wykonany jest z miękkiego, przewiewnego materiału, zapewnia duży komfort użytkowania

Wysokość pasa: 24 cm

Zalety produktu:

Wskazania:
ź zalecany w przypadku przepukliny brzusznej

ź zapięcie na rzepy daje szeroką możliwość regulacji
ź dołączona pelota umożliwia zapewnienie dodatkowego ucisku w miejscu występowania 

przepukliny brzusznej

ź służy do wzmocnienia mięśni brzucha oraz zapobiega przemieszczeniom organów 
wewnętrznych na skutek przepuklin brzusznych

ź zalecany w przypadku osłabienia mięśni brzucha

Rozmiar (obwód wokół pasa): 

S 

61,6÷81,3 
cm

M 

81,3÷94 
cm

L 

94÷104,1 
cm

XL 

104,1 ÷ 114,3 
cm

XXL 

114,3÷121,9 
cm

AT04605 Pas brzuszny

ź zalecany po przebytych operacjach jamy brzusznej i po zabiegach chirurgicznych
ź zalecany po porodzie

ź służy do wzmocnienia mięśni brzucha oraz zapobiega przemieszczeniom organów 
wewnętrznych na skutek przepuklin brzusznych

ź zalecany w przypadku przepukliny brzusznej, osłabienia mięśni brzucha
Wskazania:

a także „oddychanie" ciała pod nim

Wysokość pasa: 24 cm

ź wykonany  z unikalnej kompozycji dwóch siatek, zewnętrznej – mocnej, przenoszącej 
obciążenia oraz wewnętrznej – miękkiej i komfortowej w kontakcie z ciałem

ź pas jest przewiewny, zapewnia doskonałe odprowadzenie nadmiaru ciepła oraz potu, 

ź zapięcie na rzepy daje szeroką możliwość regulacji

Zalety produktu:

Rozmiar (obwód wokół pasa): 

S 

70-90
cm

M 

80-95 
cm

L 

90-105 
cm

XL 

 95-112
cm

XXL 

 105-121
cm

2260 Pas brzuszny

ź zalecany po porodzie

ź po operacji brzucha

Wskazania:

ź wykonane z lekkiego, przewiewnego elastycznego materiału

Wysokość pasa: 25 cm

ź zalecany w łagodnych bólach krzyża

ź wskazany w przypadku znieczulenia brzusznego pooperacyjnego

Zalety produktu:
ź zapięcie na rzepy daje szeroką możliwość regulacji

ź wzmacnia mięśnie brzucha oraz służy do podtrzymania narządów 
wewnętrznych

Rozmiar (obwód wokół pasa): 

S 

61,6-81,3
cm

M 

81,9-94,0
cm

L 

94,6-104,1
cm

XL 

104,7-114,3
cm

XXL 

114,9-121,9
cm

2162 Pas brzuszny

Zalety produktu:

Wysokość pasa: 35cm

ź specjalnie ukształtowany, aby zapewnić pełne wsparcie w okolicy 
krzyżowej 

ź zapewnia silne i wygodne wsparcie, które pomaga złagodzić ból 
pleców podczas ciąży

ź dzięki formie gorsetu daje wizualny efekt wyszczuplający

ź po operacji brzucha

Wskazania:

ź zalecany w łagodnych bólach krzyża
ź zalecany po porodzie

Rozmiar (obwód wokół pasa): 

S 

61,0-71,1
cm

M 

72,4-82,6
cm

L 

83,8-94,0
cm

XL 

96,5-106,7
cm

XXL 

106,7+
cm

XXL 

 115-140
cm
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2049 Pas przepuklinowy 
pachwinowy obustronny

Zalety produktu:

ź zapewnia ucisk wokół dotkniętego obszaru z ukierunkowanym 
uciskiem na przepuklinę, zmniejszając przepuklinę pachwinową

ź Obustronna przepuklina pachwinowa
Wskazania:

ź posiada 2 peloty o dużym profilu
ź zapięcie na rzep umożliwia kontrolowane dopasowanie

2149 Pas przepuklinowy 
pachwinowy jednostronny

Rozmiar (obwód wokół bioder): 

S 

70,5-80,6
cm

M 

81,3-92,1
cm

L 

92,7-103,5
cm;

XL 

104,1-114,9
cm.

Zalety produktu:
ź pas przepuklinowy posiada pelotę o dużym profilu

ź zapięcie na rzep pozwala na kontrolowane dopasowanie

Szerokość pasa: 5,5 cm

ź występuje w wersji lewej lub prawej

Wskazania:
ź zalecany w przypadku przepukliny pachwinowej

Rozmiar (obwód wokół bioder): 

S 

70,5-80,6
cm

M 

81,3-92,1
cm

L 

92,7-103,5
cm;

XL 

104,1-114,9
cm.

2249 Pas przepuklinowy 
pachwinowy obustronny 
z odłączanymi pelotami 

ź zalecany w przypadku przepukliny pachwinowej
Wskazania:

ź zapięcia na rzepy zapewniają łatwą aplikację oraz regulację 
pasa

ź pas przepuklinowy posiada 2 odłączane peloty o dużym profilu

Zalety produktu:

Rozmiar (obwód wokół bioder): 

S M L XL 

70,5-80,6
cm

81,3-92,1
cm

92,7-103,5
cm;

104,1-114,9
cm.

-27-



ORTEZY KRĘGOSŁUPA

2163 Wysoka sznurówka ortopedyczna

ź służy do wzmocnienia odcinka lędźwiowego i krzyżowego kręgosłupa oraz mięśni 
dolnej części pleców

Zalety:

Wskazania:

i poprawia ukrwienie

męskiej: (2163-15)  

ź wysoka - sięga aż do odcinka piersiowego

ź przy różnorodnych schorzeniach kręgosłupa, np. dyskopatii wielopoziomowej, 
osteoporozie, zwyrodnieniach kręgów, niestabilności kręgosłupa, kręgozmyku 
lędźwiowym, złamaniu osteoporotycznym kręgów, a także po operacjach

ź elastyczny, oddychający materiał pozwala zachować naturalną ciepłotę ciała 

Występuje w wersji:  

ź wszyte wzmocnienia, a także boczne dociągacze zapewniają dodatkowe 
usztywnienie

kobiecej: (2163-13)

Wysokość: 
2163-15: 38,7 cm
2163-13: 34,9 cm

Rozmiar (obwód wokół pasa): 

S 

 66-76,2
cm

M 

76,2-86,4
cm

L 

86,4-96,5
cm

XL 

 96,5-106,7
cm

XXL 

106,7-116,8
cm 

2264 Pas lędźwiowy ze wzmocnieniami

ź wykonany jest z lekkiego, elastycznego, "oddychającego" materiału z wbudo-
wanymi wzmocnieniami oraz dociągaczami na rzepy 

ź pomaga utrzymać naturalną ciepłotę ciała oraz poprawia krążenie krwi co 
skutkuje zmniejszaniem się bólu, obrzęków oraz zdrętwień, a ponadto umożliwia 
szybsze leczenie urazów

ź zapięcie na rzepy umożliwia regulację w szerokim zakresie
ź dodatkowe dociągacze umożliwiają dopasowanie odpowiedniej siły ucisku, 
       a także zwiększają stabilność

ź w celu dodatkowego usztywnienia pleców posiada metalowe wzmocnienia 
(wyrób posiada 4 stalki) 

Zalety:

Wysokość: 32 cm

Wskazania:
ź używany do wzmocnienia odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz mięśni w dolnej 

części pleców
ź przy różnorodnych schorzeniach kręgosłupa, np. dyskopatii wielopoziomowej, 

osteoporozie, zwyrodnieniach kręgów, niestabilności kręgosłupa, zwyrodnieniach 
kręgów i przebytych operacjach

Rozmiar (obwód wokół pasa): 

S 

58,4-71,1 
cm

M 

71,8- 83,8
cm

L 

84,5-96,5
cm

XL 

97,2-109,2
cm

XXL 

109,9-121,9
cm 

XXXL 

122,6-134,6
cm 

2951 ACCUTEX – wysoka orteza kręgosłupa 
z potrójnym systemem usztywnień

Wskazania:
ź przeznaczona do zapewnienia bezoperacyjnego leczenia dekompresyjnego 

schorzeń kręgosłupa i innych chorób o charakterze degeneracyjnym
ź orteza zalecana jest w przypadku osteoporozy, kręgoszczeliny, kręgozmyku, 

niestabilności degeneratywnej, zwężenia kręgosłupa, wypadnięcia krążka 
międzykręgowego, spłycenia lordozy lędźwiowej, dyskopatii odcinka 
lędźwiowego, choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa

ź niezwykła lekkość, przewiewność

ź cztery wzmocnienia spiralne w tylnej części zapewniają skoncentrowaną 
kompresję wywieraną na odcinek lędźwiowo-krzyzowy 

ź unikalna orteza kręgosłupa, wyposażona w potrójny system usztywnień

ź kieszenie o specjalnym kształcie w przedniej części zapewniają łatwość aplikacji 
i zdejmowania produktu

ź wysoka elastyczność umożliwia łatwą adaptację wzmocnień do kształtu 
kręgosłupa, w celu zapewnienia optymalnej stabilizacji

ź komfortowe obszycie

ź regulowana wkładka brzuszna w połączeniu z pasami dociągającymi zapewnia 
wewnętrzną kompresję w rejonie brzucha w celu skorygowania postawy 
użytkownika

Wysokość: 32,5 cm

Zalety:

ź wyrób wykonany jest z tkaniny 3D o dużej gęstości i stopniowanej kompresji, 
wyposażony w tylne usztywnienie o profilu anatomicznym, zgodnym z lordozą 
odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Rozmiar (obwód wokół pasa): 

S 

70-80
cm

M 

80-90
cm

L 

90-100
cm

XL 

100-110
cm

XXL 

110-120
cm 
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2952 AccuTex - trójfazowa, multifunkcyjna 
orteza kręgosłupa

ź zalecana jest w przypadku osteoporozy, kręgoszczeliny, kręgozmyku, pęknięcia 
trzonu kręgu, poważnego zwężenia kręgosłupa, stanu po laminektomii, stanu po 
operacji krążków międzykręgowych, pooperacyjnej stabilizacji odcinka 
lędźwiowego kręgosłupa, wypadnięcia krążka międzykręgowego, dyskopatii 
odcinka lędźwiowego

ź regulowana wkładka brzuszna w połączeniu z pasami dociągającymi zapewnia 
wewnętrzną kompresję w rejonie brzucha w celu skorygowania postawy 
użytkownika

ź wkładka w kształcie "skrzydeł motyla" może zostać zintegrowana z ortezą, aby 
zapewnić możliwie najwyższe ograniczenie ruchomości odcinka lędźwiowego 
kręgosłupa, poprawić jego stabilność oraz skorygować postawę

ź tylne usztywnienie posiada profil anatomiczny zgodny z lordozą odcinka 
lędźwiowego kręgosłupa, profil ten zapewnia utrzymanie kręgosłupa 

Zalety: 

ź wzmocnione boczne pasy dociągające umożliwiają indywidualną regulację 
kompresji w celu odciążenia mięśni okołokręgosłupowych oraz zapewnienia 
dobrego przylegania i dopasowania wkładki w kształcie "skrzydeł motyla" do ciała 
użytkownika

ź kieszenie o specjalnym kształcie w przedniej części zapewniają łatwość aplikacji 

ź trójkątna wkładka: zapewnia masaż mięśni okołokręgosłupowych i poprawę 
krążenia krwi

Wskazania:

i zdejmowania produktu

Wysokość ortezy: 31,5 cm

w optymalnym, anatomicznym ustawieniu

Rozmiar (obwód wokół pasa): 

S 

70-80
cm

M 

80-90
cm

L 

90-100
cm

XL 

100-110
cm

XXL 

110-120
cm 

AT04502 Orteza kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowa

ź służy do wzmocnienia kręgosłupa na odcinkach krzyżowym oraz lędźwiowym
ź 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

Wskazania:

ź 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

Zalety:

ź wyrób wyposażony jest również w system taśm oraz wycięć ułatwiających jego 
aplikację osobom z niedowładem rąk

z ciałem

ź wykonana jest z unikalnej kompozycji dwóch siatek, zewnętrznej – mocnej, 
przenoszącej obciążenia oraz wewnętrznej – miękkiej i komfortowej w kontakcie 

ź orteza jest niezwykle przewiewna, zapewnia doskonałe odprowadzenie nadmiaru 
ciepła oraz potu, a także „oddychanie" ciała pod ortezą

Wysokość ortezy:  30 cm

Rozmiar (obwód wokół pasa): 

S M 

80-90
cm

L 

90-100
cm

XL 

100-110
cm

XXL 

120-130
cm 

XXXL 

130-140
cm 

XXXXL 

140-150
cm 

110-120
cm 

AT04505 Orteza tułowia sztywna, wysoka ze stalkami

ź produkt składa się z dwóch części:  wysokiej sznurówka lędźwiowo-krzyżowa, 
dopinanej przy pomocy rzepów części grzbietowej umożliwiającej dopasowanie 
odpowiedniego rozmiaru do wzrostu pacjenta

Wysokość ortezy: ze stalkami 55 cm, bez stalek 29 cm.

ź przy różnorodnych schorzeniach kręgosłupa, przy osteoporozie kręgosłupa, 
wzmożonych napięciach mięśniowych wynikających z powodu dyskopatii 
lędźwiowej, zespołach bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego, niestabilności 
kręgosłupa

Wskazania:

Zalety:

ź produkt wyposażony jest dodatkowo w system taśm pozwalających na regulację 
siły docisku do indywidualnych potrzeb pacjenta

Dostępne kolory:  czarny, beżowy

ź orteza została wykonana  z elastycznych taśm ortopedycznych, dzięki temu jest 
niezwykle przewiewna, zapewnia doskonałe odprowadzenie nadmiaru ciepła, 
a także „oddychanie" skóry pod ortezą

Rozmiar (obwód wokół pasa): 

S M 

80-95
cm

L 

90-100
cm

XL 

95-105
cm

105-115
cm 

XXL 

115-125
cm 

XXXL 

125-135
cm 
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AT04501 Wysoka orteza kręgosłupa z podpaszkami

Wskazania:

ź orteza posiada pasy dociągające wokół barków ze specjalną miękką strefą, która 
zapobiega nadmiernemu uciskowi na ramiona oraz pachy

ź wszyte wzmocnienia, boczne dociągacze, a także pasy okołobarkowe zapewniają 
doskonałe usztywnienie

ź przy różnorodnych schorzeniach kręgosłupa, 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

Zalety:
ź orteza 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

Dostępne kolory:  czarny

ź wyrób wyposażony jest również w system taśm oraz wycięć ułatwiających jego 
aplikację osobom z niedowładem rąk

Rozmiar (obwód wokół pasa): 

S M 

85-95
cm

L 

95-105
cm

XL 

105-115
cm

115-125
cm 

XXL 

125-136
cm 

XXXL 

136-145
cm 

2166 Wysoka sznurówka ortopedyczna

Wskazania:
ź służy do wzmocnienia kręgosłupa na odcinkach krzyżowym, lędźwiowym oraz 

piersiowym

Wysokość (długość fiszbin): 47 cm

Zalety:

ź zalecana przy różnorodnych schorzeniach kręgosłupa, np. dyskopatii 
wielopoziomowej, osteoporozie, zmianach zwyrodnieniowych, niestabilności 
kręgosłupa, kręgozmyku lędźwiowym, kompresyjnym złamaniu kregosłupa na tle 
osteoporotycznym, rwie kulszowej, zespołach bólowych odcinka lędźwiowo-
krzyżowego, po zabiegach operacyjnych

ź elastyczny, oddychający materiał pozwala zachować naturalną ciepłotę ciała i 
poprawia ukrwienie

ź wszyte wzmocnienia, boczne dociągacze, a także pasy okołobarkowe zapewniają 
doskonałe usztywnienie

Rozmiar (obwód wokół pasa): 

S M 

58,4-71,1
cm

L 

71,8- 83,9
cm

XL 

84,5- 96,5
cm

97,2-109,2
cm 

XXL 

109,9-121,9
cm 

2356 Orteza tułowia wysoka

Wysokość ortezy: 19,5" (48-57 cm), 23,5" (57-66 cm)

ź w celu zachowania stabilności, w ortezie zastosowano niesprężyste włókna 
ułożone prostopadle do materiału elastycznego

ź łatwa w użytkowaniu kieszeniowa budowa pozwala na bezproblemowe 
dopasowanie stopnia obcisłości za pomocą obu końcówek paska, pozwalając tym 
samym zwiększyć stopień pokrycia i stabilność pasa

Wskazania:

ź usztywnienia działają na obszar piersiowy, lędźwiowy i okolice kości krzyżowej, 
zapewniając w ten sposób stabilność kręgosłupa i umożliwiając korektę postawy

ź usztywnienia mogą zostać odpowiednio wyregulowane przez personel medyczny, 
zgodnie z unikalną dla każdej osoby krzywizną kręgosłupa

Zalety:
ź solidne, aluminiowe usztywnienia znajdujące się po obu stronach kręgosłupa 

zapewniają doskonałe wsparcie dla pleców

ź w celu zwiększenia komfortu podczas korzystania z ortezy, jej napięcie w części 
tylnej można regulować za pomocą wzmacnianych pasków, zależnie od 
charakterystyki ciała i objawów

ź większa część ortezy jest wykonana z bardzo elastycznego materiału 
zapewniającego elastyczność poprzeczną

ź poziom napięcia można zmieniać w trakcie noszenia korektora, tak by aluminiowe 
usztywnienia jeszcze lepiej przylegały do kręgosłupa i zwiększały w ten sposób 
komfort użytkowania

ź dyskopatia, niestabilność kręgosłupa, osteoporoza, zapalenie stawów kręgosłupa

ź po założeniu korektora, jego naprzemiennie sprężysta i niesprężysta budowa 
zapewnia szczeliny umożliwiające cyrkulację powietrza i usprawniające 
wentylację, co w przypadku długotrwałego użytkowania korektora zapewnia 
skuteczną wentylację, obniża temperaturę i zwiększa komfort użytkowania Rozmiar (obwód wokół talii): 

S M 

70-80
cm

L 

80-90
cm

XL 

90-100
cm

100-110
cm 
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2369 Wysoka orteza kręgosłupa
lędźwiowo – krzyżowa Deluxe

ź wyrób posiada unikalny „design" idealnie dopasowany do kształtu ciała, ze 
zwężeniem z przodu  i szerokim tyłem, a także  taliowaniem zgodnie z naturalnym 
kształtem miednicy

ź struktura ortezy, w której elementy elastyczne przeplatają się z nieelastycznymi, 
tworzy luki umożliwiające cyrkulację powietrza, w efekcie redukując uczucie 
gorąca i dyskomfortu w trakcie długiego użytkowania

ź wzmocnione pasy dociągające zapewniają możliwość regulacji stopnia kompresji 
oraz odpowiednie dopasowanie wyrobu, dodatkowa kompresja wywierana jest na 
brzuch, co wspomaga jego mięśnie i poprawia stabilność kręgosłupa.

Wysokość: 30,5 cm

ź zalecana jest przy różnorodnych schorzeniach kręgosłupa, np. dyskopatii, 
kręgozmyku lędźwiowym, niestabilności kręgosłupa lędźwiowego, zwyrodnieniach 
kręgów, a także po operacjach

ź zintegrowane anatomiczne usztywnienia zapewniają dodatkową stabilizację, 
zwiększając komfort i umożliwiając rozciągnięcie ortezy na zewnątrz, w celu 
zwiększenia jej obszaru oddziaływania i dopasowania jej do naturalnej krzywizny 
kręgosłupa lędźwiowego

ź służy do wzmocnienia odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa sięgając aż do 
odcinka piersiowego

Zalety:

Wskazania:

Rozmiar (obwód wokół pasa): 

S 

70-80
cm

M 

80-90
cm

L 

90-100
cm

XL 

100-110
cm

XXL 

110-120
cm 

2367 Orteza lędźwiowo-krzyżowa

ź osteoporoza, dyskopatia odcinka lędźwiowego, choroba zwyrodnieniowa 
kręgosłupa

ź 30-centymetrowy pas lędźwiowy zapewnia większe pokrycie tułowia i dystans, na 
jakim pas zapewnia elastyczne usztywnienie, pas obejmuje dolny region piersiowy 
(w przybliżeniu T9) i sięga kości krzyżowej (w przybliżeniu S3), dzięki temu działa 
jako rozbudowane wsparcie kręgosłupa, mięśnia prostownika grzbietu i mięśnia 
poprzeczno-kolcowego, nie tylko poprawiając stabilność podczas wykonywania 
ruchów, ale również pozwalając zachować nieruchomą postawę

ź korpus wspierający jest wykonany z nylonu i elastycznej siatki, dzięki czemu jest 
nie tylko lekki, ale również wysoce przepuszczalny dla powietrza

Wskazania:

Zalety:

ź kształt pasa jest doskonale dopasowany do budowy miednicy, podwyższona część 
tylna zapewnia lepsze pokrycie dolnych rejonów pleców, a część przednia 

        o mniejszej wysokości ułatwia odciążenie brzucha
ź umieszczone w zewnętrznej części pasa bardzo elastyczne, wzmocnione paski 

dokładnie osłaniają i chronią rejon brzucha i lędźwi

ź lekkie, elastyczne usztywnienia służą do zapewnienia codziennej ochrony oraz 
rekonwalescencji po urazach

Wysokość: 30 cm

ź elastyczne usztywnienia umieszczone są tak, by wspierać mięśnie znajdujące się 
po obu stronach kręgosłupa

Rozmiar (obwód wokół pasa): 

S 

70-80
cm

M 

80-90
cm

L 

90-100
cm

XL 

100-110
cm

XXL 

110-120
cm 

2164 Orteza kręgosłupa półgorsetowa 
o funkcjonalności sznurówki

ź pas zalecany jest przy różnorodnych schorzeniach kręgosłupa, np. dyskopatii, 
kręgozmyku lędźwiowym, niestabi lności  kręgosłupa lędźwiowego, 
zwyrodnieniach kręgów, a także po operacjach

Wskazania:
ź służy do wzmocnienia odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa oraz mięśni 

dolnej części pleców 

ź wszyte wzmocnienia, a także boczne dociągacze zapewniają dodatkowe 
usztywnienie (6 stalek)

Wysokość: 27 cm

ź elastyczny, "oddychający" materiał pozwala zachować naturalną ciepłotę ciała 
        i poprawia ukrwienie

Zalety:

Rozmiar (obwód wokół pasa): 

S M 

58,4-71,1
cm

L 

71,8-83,8
cm

XL 

84,5-96,5
cm

XXL 

110-122
cm 

XXXL 

122,6- 139,8
cm 

97,2-109,2
cm 
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2064 Orteza kręgosłupa 
stabilizująco-unieruchamiająca, 
o funkcjonalności gorsetu

ź wszyte wzmocnienia, a także boczne 
dociągacze zapewniają dodatkowe 
usztywnienie

ź elastyczny, mocny materiał pozwala 
zachować naturalną ciepłotę ciała i 
poprawia ukrwienie

ź z a l e c a n a  j e s t  p r z y  róż n o ro d n yc h 
schorzeniach kręgosłupa, np. dyskopatii, 
kręgozmyku lędźwiowym, niestabilności 
kręgosłupa lędźwiowego, zwyrodnieniach 
kręgów, a także po operacjach 

Wysokość: 27 cm

Wskazania:

Zalety:

ź służy do wzmocnienia odcinka lędźwiowo-
krzyżowego kręgosłupa oraz mięśni dolnej 
części pleców

2265 Orteza kręgosłupa
lędźwiowo-krzyżowa 
o funkcjonalności sznurówki

Wskazania:

Wysokość: 26 cm

ź pas zalecany jest przy różnorodnych 
schorzeniach kręgosłupa, np. dyskopatii, 
kręgozmyku lędźwiowym, niestabilności 
kręgosłupa lędźwiowego, zwyrodnieniach 
kręgów, a także po operacjach

Zalety:
ź wszyte wzmocnienia, a także boczne 

dociągacze zapewniają  dodatkowe 
usztywnienie

ź służy do wzmocnienia odcinka lędźwiowo 
kręgosłupa

ź elastyczny, "oddychający" materiał pozwala 
zachować naturalną ciepłotę ciała i 
poprawia ukrwienie

2068 Orteza kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowa 
o funkcjonalności sznurówki

ź zalecana jest przy różnorodnych schorzeniach kręgosłupa, np. 
dyskopatii odcinka lędźwiowego; chorobie zwyrodnieniowej 
kręgosłupa; zespołach korzeniowych (rwie kulszowej)

Wskazania:
ź służy do wzmocnienia odcinka lędźwiowego kręgosłupa

ź cztery tylne elastyczne stalki stabilizują kręgosłup
ź potrójne elastyczne paski zapewniają dodatkową kompresję 

Zalety:

        i  wsparcie

ź elastyczny, "oddychający" materiał pozwala zachować naturalną 
ciepłotę ciała i poprawia ukrwienie 

ź wszyte wzmocnienia, a także boczne dociągacze zapewniają 
dodatkowe usztywnienie

Wysokość: 25 cm

Rozmiar (obwód wokół pasa): 

S M 

58,4-71,1
cm

L 

71,8-83,8
cm

XL 

84,5-96,5
cm

XXL 

109,9 +
cm  

97,2-109,2
cm 

Rozmiar (obwód wokół pasa): 

S M 

58,4-71,1
cm

L 

71,8-83,8
cm

XL 

84,5-96,5
cm

XXL 

109,9 +
cm  

97,2-109,2
cm 

Rozmiar (obwód wokół pasa): 

S M 

58,4-71,1
cm

L 

71,8-83,8
cm

XL 

84,5-96,5
cm

XXL 

109,9-121,9
cm

97,2-109,2
cm 

XXXL 

122,6-134,6
cm

2168 Orteza kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowa 
o funkcjonalności sznurówki

ź wszyte wzmocnienia, a także boczne dociągacze zapewniają 
dodatkowe usztywnienie

Wskazania:
ź służy do wzmocnienia odcinka lędźwiowego kręgosłupa
ź zalecana jest przy bólach oraz różnorodnych schorzeniach kręgosłupa, 

dyskopatii odcinka lędźwiowego; chorobie zwyrodnieniowej 
kręgosłupa; zespołach korzeniowych (rwie kulszowej)

Zalety:

ź cztery elastyczne fiszbiny zapewniają dodatkowe wsparcie i stabilność 
odcinka lędźwiowego

Wysokość: 25 cm

ź specjalny materiał siatkowy z tyłu zapewnia wygodne dopasowanie

ź elastyczny, "oddychający" materiał pozwala zachować naturalną 
ciepłotę ciała i poprawia ukrwienie.

Rozmiar (obwód wokół pasa): 

S M 

58,4-71,1
cm

L 

71,8-83,8
cm

XL 

84,5-96,5
cm

XXL 

109,9-121,9
cm  

97,2-109,2
cm 

1064 Orteza kręgosłupa 
z trzema wzmocnieniami

Zalety:

ź ogrzewający materiał pozwala zachować 
naturalną ciepłotę ciała i poprawia 
ukrwienie

ź zapięcie na rzep pozwala na szeroki 
zakres regulacji kompresji

ź dwa dodatkowe paski  zapewniają 
większe wsparcie i stabilność

Wysokość: 25 cm

Wskazania:
ź s ł u ż y  d o  w z m o c n i e n i a  o d c i n k a 

lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa oraz 
mięśni dolnej części pleców

ź trzy elastyczne fiszbiny z tyłu zapewniają 
dodatkowe wsparcie

ź zalecana jest  przy  różnorodnych 
schorzeniach kręgosłupa, np. dyskopatii, 
kręgozmyku lędźwiowym, niestabilności 
kręgosłupa lędźwiowego, zwyrodnieniach 
kręgów, a także po operacjach 

Rozmiar (obwód wokół pasa): 

S M 

61,0-78,7
cm

L 

79,4-89,5
cm

XL 

90,2-99,7
cm

XXL 

111,1-121,3
cm 

100,3-110,5
cm
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AT04506 Orteza lędźwiowo-krzyżowa

Rozmiar (obwód wokół pasa): 

S M 

60-75
cm

L 

76-90
cm

XL 

91-100
cm

101-115
cm 

XXL 

116-125
cm 

XXXL 

126-140
cm 

Rozmiar (obwód wokół pasa): 

S M 

58,4-71,1
cm

L 

71,8- 83,9
cm

XL 

84,5- 96,5
cm

97,2-109,2
cm 

XXL 

109,9-121,9
cm 

Rozmiar (obwód wokół talii): 

S M 

70-80
cm

L 

80-90
cm

XL 

90-100
cm

100-110
cm 

XXL 

110-120
cm 

2263 Orteza kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowa 
z wkładką o funkcjonalności sznurówki

Zalety:

ź służy do wzmocnienia lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa oraz mięśni 
dolnej części pleców

Wskazania:

ź pas zalecany jest przy różnorodnych schorzeniach kręgosłupa, np. dyskopatii, 
kręgozmyku lędźwiowym, niestabilności kręgosłupa lędźwiowego, zwyrodnie-
niach kręgów, a także po operacjach

ź elastyczne fiszbiny zapewniają stabilizujące podparcie mięśni brzucha

ź wbudowane elastyczne fiszbiny zapewniają dodatkowe wsparcie i zapobiegają 
zsuwaniu się

ź dwuwarstwowa konstrukcja zapewniająca regulację kompresji
ź wentylowany materiał zapewniający oddychalność i wygodę

ź dwie elastyczne fiszbiny utrzymują gładki pas z przodu, zapewniając wygodę 
podczas siedzenia

ź wyjmowana wkładka zapewnia dodatkową kompresję dolnej części pleców

Wysokość: 24 cm

2368 Orteza kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowa Deluxe

ź elastyczne fiszbiny zapewniają dodatkowe wsparcie i łatwo dopasowują się do 
kręgosłupa, zapewniając lepszą stabilizację

Zalety:

ź wysoce elastyczny materiał zapewnia doskonałą oddychalność 

ź zalecana jest przy różnorodnych schorzeniach kręgosłupa, np. dyskopatii, 
kręgozmyku lędźwiowym, niestabi lności  kręgosłupa lędźwiowego, 
zwyrodnieniach kręgów, a także po operacjach

ź wygodna konstrukcja krawędzi mocno trzyma i zapewnia idealne dopasowanie

ź służy do wzmocnienia odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa sięgając aż do 
odcinka piersiowego

ź przyjazna dla użytkownika konstrukcja kieszeni zapewnia łatwą aplikację
ź ergonomiczny kontur dopasowuje się do odcinka lędźwiowego bez nacisku, 

zapewniając doskonałą ochronę

ź zintegrowane anatomicznie fiszbiny zapewniają dodatkową stabilizację lędźwi, 
zwiększając wszechstronny komfort

Wysokość: 24 cm

Wskazania:

ź unikalny krój dopasowany do ciała z niskim przodem i wysokim pasem z tyłu jest 
dopasowany do kości miednicy, co zapewnia ergonomiczne dopasowanie

Zalety: 
ź została wykonana z elastycznych taśm ortopedycznych przyjaznych w kontakcie 

ze skórą, dzięki temu orteza jest niezwykle przewiewna, zapewnia doskonałe 
odprowadzenie nadmiaru ciepła, a także „oddychanie" skóry pod ortezą

ź wyrób wyposażony jest w system taśm oraz wycięć ułatwiających jego aplikację 
osobom z niedowładem rąk

ź produkt posiada system 4 wzmocnień w postaci stalek o długości 20 cm oraz 
bocznych pasów dociągających, zapewniający doskonałe wzmocnienie 
kręgosłupa lędźwiowego

ź orteza zapina się w sposób asymetryczny co pozwala na lepsze dopasowanie do 
ciała pacjenta w zakresie jednego rozmiaru

Wskazania:
ź służy do wzmocnienia kręgosłupa na odcinku lędźwiowym
ź produkt zalecany jest przy różnorodnych schorzeniach kręgosłupa: 

zwyrodnieniach kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym, dyskopatii w 
odcinku piersiowo-lędźwiowym, chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa, 
kręgozmyku w odcinku piersiowo-lędźwiowym, stanach przeciążenia odcinka 
piersiowo-lędźwiowego

Dostępne kolory: beżowy i czarny
Wysokość: 24 cm
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2366 Orteza lędźwiowo-krzyżowa

ź konstrukcja o wysokości 9,5 cala zapewnia szerokie wsparcie od okolicy 
lędźwiowej do kości krzyżowej, zwiększając stabilność kręgosłupa i utrzymując 
statyczną stabilność postawy podczas ruchu

        odpowiednia do codziennej ochrony lub regeneracji po urazie

Wysokość: 24 cm

ź wkładki brzuszne bezpośrednio na brzuchu umożliwiają wygodne siedzenie 
podczas długotrwałego noszenia

Wskazania:

Zalety:

ź osteoporoza, dyskopatia odcinka lędźwiowego, choroba zwyrodnieniowa 
kręgosłupa

ź bardzo wytrzymałe i lekkie elastyczne stalki zapewniają dodatkowe wsparcie

ź unikalny krój dopasowany do ciała z niskim przodem i wysokim pasem z tyłu jest 
dopasowany do kości miednicy, co zapewnia ergonomiczne dopasowanie

ź orteza wykonana z unikalnego materiału siatkowego, który zapewnia zarówno 
lekkość, jak i wysoką oddychalność w celu odprowadzania ciepła

      i łatwo dopasowują się do kręgosłupa, zapewniając lepszą stabilizację, która jest  

Rozmiar (obwód wokół talii): 

S M 

70-80
cm

L 

80-90
cm

XL 

90-100
cm

100-110
cm 

XXL 

110-120
cm 

2268 Orteza kręgosłupa 
stabilizująco-unieruchamiająca 
o funkcjonalności gorsetu

ź pas zalecany  jest przy bólach oraz  
różnorodnych schorzeniach kręgosłupa, 
dyskopatii odcinka lędźwiowego; chorobie 
zwyrodnieniowej kręgosłupa; zespołach 
korzeniowych (rwie kulszowej), idealny do 
stosowania w medycynie sportowej

ź służy do wzmocnienia odcinka lędźwiowo-
krzyżowego oraz krzyżowo-biodrowego 
odcinka kręgosłupa oraz mięśni dolnej 
części pleców

Wysokość: 24 cm

Wskazania:

ź zdejmowane tylne elastyczne fiszbiny 
zapewniają mocne wsparcie w okolicy 
lędźwiowej

Zalety:

ź specjalny materiał siatkowy z tyłu zapewnia 
wentylację cieplną i powietrzną

ź o d d yc h a j ą c e ,  l e k k i e ,  w e n t y l o w a n e 
elastyczne paski boczne dla dodatkowego 
wsparcia

Rozmiar (obwód wokół pasa): 

S 

58,4-71,1 
cm

M 

71,8- 83,8
cm

L 

84,5-96,5
cm

XL 

97,2-109,2
cm

XXL 

109,9-121,9
cm 

2169 Orteza kręgosłupa 
z szelkami

ź pas lędźwiowy wzmacnia  odcinek 
lędźwiowy kręgosłupa oraz stabilizuje 
mięśnie

ź zalecany jest dla osób które przenoszą 
ciężkie przedmioty, a także dla kierowców 
spędzających długi czas w samochodzie

Wskazania:

Zalety:
ź pas chroni przed urazami kręgosłupa 

związanymi z nieprawidłowym podno-
szeniem ciężkich przedmiotów

        z długotrwałą jazdą samochodem
ź zmniejsza również ból pleców związany 

ź dołączone szelki zapobiegają zsuwaniu 
        się pasa

Wysokość: 24 cm

ź posiada 4 elastyczne wzmocnienia, jest 
bardzo komfortowy 

ź zapewnia wzmocnienie i regulowaną 
kompresję odcinkowi lędźwiowemu 
kręgosłupa

AT04503 Pas 
lędźwiowo-krzyżowy

Rozmiar (obwód wokół pasa): 

S 

73,7-83,8
cm

M 

86,4-96,5 
cm

L 

99,1-109,2
cm

XL 

111,8-124,5
cm

XXL 

127,0-137,2
cm 

Wskazania:
ź służy do wzmocnienia kręgosłupa na 

odcinkach krzyżowym oraz lędźwiowym
zalecany  jest p rzy  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

ź  

Zalety:
ź wykonana jest z unikalnej kompozycji 

dwóch siatek, zewnętrznej – mocnej, 
przenoszącej obciążenia oraz wewnętrznej 
– miękkiej i komfortowej w kontakcie z 

ź orteza jest niezwykle przewiewna, zapewnia 
doskonałe odprowadzenie nadmiaru ciepła 
oraz potu, a także „oddychanie" ciała pod 
ortezą

ź orteza posiada system 6 wzmocnień (4 o 
długości 28 cm i 2 o długości 24 cm) oraz 
bocznych pasów dociągających, zapewnia-
jący doskonałe wzmocnienie kręgosłupa 
lędźwiowo-krzyżowego

ź wyrób wyposażony jest również w system 
taśm oraz wycięć ułatwiających jego 
aplikację osobom z niedowładem rąk

Wysokość: 23 cm

Rozmiar (obwód wokół talii): 

S M 

80-95
cm

L 

90-100
cm

XL 

95-105
cm

105-115
cm 

XXL 

115-125
cm 

XXXL 

125-135
cm 

XS 

70-80
cm
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Rozmiar (obwód wokół pasa): 

S 

70-80
cm

M 

80-90
cm

L 

90-100
cm

XL 

100-110
cm

XXL 

110-120
cm 

Rozmiar (obwód wokół pasa): 

S 

: 61,6-79,4 
cm

M 

79,4-89,5 
cm

L 

89,5-99,7 
cm

XL 

99,7-109,9 
cm

2352 Orteza lędźwiowo-krzyżowa

Wskazania:
ź zespoły bólowe dolnego odcinka kręgosłupa

ź sztywne i stabilne 15-centymetrowe panele lędźwiowe ukierunkowują siłę 
stabilizującą wzdłuż kręgów lędźwiowych (L1-5) oraz po bokach, chroniąc przed 
nadmiernym ruchem poprzecznym i obrotowym

ź opierający się na kręgosłupie i miednicy podwójny system dociągaczy umożliwia 
osobną regulację – dociągacz prawy odpowiada za górną część paneli, a 
dociągacz lewy za część dolną, ociągacze pozwalają na lepsze dopasowanie obu 
paneli do odcinka lędźwiowego kręgosłupa i do obszaru miednicy, dzięki czemu 
stabilizator zapewnia lepsze pokrycie i wsparcie

ź wykonany z swobodnie oddychającej siateczki pas ma lekką, otwartą budowę 
sprzyjającą usuwaniu ciepła i potu przez otwory w materiale

ź choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa

ź łatwa w użytkowaniu budowa kieszeniowa pozwala na bezproblemowe 
dopasowanie stopnia obcisłości za pomocą obu końcówek paska pozwalając tym 
samym zwiększyć stopień pokrycia i stabilność pasa

Zalety:

2950 AccuTex- ultralekka orteza kręgosłupa

Wskazania:
ź zalecana jest w przypadku zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa, 

spłycenia lordozy lędźwiowej, dyskopatii odcinka lędźwiowego, choroby 
zwyrodnieniowej kręgosłupa, zespołach korzeniowych (rwie kulszowej)

Zalety:

Wysokość: 22 cm

ź kompresja wytwarzana przez podwójne U-kształtne taśmy stabilizuje mięśnie 
okołokręgosłupowe

ź odpowiedni nacisk w rejonie powłok brzusznych pozwala poprawić aktywność 
mięśni

ź wykonana została z tkaniny o dużej gęstości, z unikalną wkładką w kształcie litery 
H, która poprawia stabilność okołokręgosłupową oraz zapewnia optymalną 
kompresję

ź niezwykle lekka, przewiewna, zapewnia "oddychanie materiału", posiada 
komfortowe obszycie

ź dzięki systemowi kół pasowych orteza posiada szeroki zakres regulacji

Zalety:

ź podwójny system dociągaczy umożliwia osobną regulację – dociągacz prawy 
odpowiada za prawą część paneli, a dociągacz lewy za część lewą

ź zespoły bólowe dolnego odcinka kręgosłupa
ź choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa

ź
ź  dyskopatia odcinka lędźwiowego

ź sztywne i stabilne 22-centymetrowe panele lędźwiowe ukierunkowują siłę 
stabilizującą wzdłuż kręgów lędźwiowych (L1-5), chroniąc przed nadmiernym 
ruchem poprzecznym i obrotowym

Wskazania:

ź wykonany z swobodnie oddychającej siateczki pas ma lekką, otwartą budowę 
sprzyjającą usuwaniu ciepła i potu przez otwory w materiale

Wysokość: 22 cm

AT53048 Orteza kręgosłupa

Rozmiar (obwód wokół pasa): 

S 

56-71
cm

M 

69-84 
cm

L 

81- 96 
cm

XL 

 94-109

XXL 

107-122
cm

Gorset Jewetta Model 420 

ź przy wysokich złamaniach kręgosłupa piersiowego, gorset wykonuje 

420/2 – rama piramidka gorsetu 

ź osteoporoza

Wskazania: złamania, osteoporoza, zmiany zwyrodnieniowe TBC, choroba 
Parkinsona, skolioza

ź rama tylna prostokątna stosowana jest dla zaopatrzenia odcinka kręgosłupa 

420/3– z ujęciem żuchwy i potylicy
Wskazania: wysokie złamania kręgosłupa piersiowego

ź urazy i złamania kompresyjne kręgosłupa lędźwiowego i piersiowego

ź gorset Jewetta produkowany jest w 5 rozmiarach oraz posiada regulację 
wysokości i szerokości

Wskazania:

ź stabilizuje chorego w płaszczyźnie strzałkowej

Wskazania: złamania, osteoporoza, zmiany zwyrodnieniowe, choroba Parkinsona, 
skolioza

Zalety:

        się z podparciem pod żuchwę i potylicę

ź stosowany jest w celu stabilizacji i częściowego odcinka kręgosłupa lędźwiowego 
i dolnej części kręgosłupa piersiowego

        S - Th12

420/1 – rama prostokątna gorsetu

ź koryguje hiperkifozę piersiową i stabilizuje fizjologiczną lordozę lędźwiową ,

420/1 420/2 420/3 

Rozmiar (obwód wokół pasa): 

S 

40-44
cm

M 

41-47
cm

L 

42-48
cm

XL 

45-51
cm

XXL 

49-55
cm 

Wysokość  stanowi odległość od górnej krawędzi  
peloty rękojeść  mostka do dolnej krawędzi peloty 
spojenia łonowego, mierzona w cm.
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2062 Pas brzuszny 
– macierzyński

Długość: 105 – 119 cm

ź łagodzi bóle, zapewnia uczucie komfortu

Zalety:
ź odciąża kręgosłup i biodra

ź pas posiada 2 stalki w tylnej części

Rozmiar: uniwersalny 

Wskazania:

w okresie ciąży oraz bezpośrednio po ciąży
ź służy do podtrzymywania brzucha 

4062 Pas ciążowy

Obwód: 83 – 111,8 cm

ź odciąża kręgosłup oraz biodra

Rozmiar: uniwersalny

ź pomaga utrzymać właściwą postawę podczas 
stania lub poruszania się

Długość: 123 cm

Zalety:

ź dzięki wyłożeniu pasa cienką warstwą pianki 
dostosowuje się on do kształtu brzucha nie 
uciskając go i zapewniając pełny komfort

2061 Pas lędźwiowo-brzuszny 4073 Pas żebrowy 
(męski)

Długość: 120-140 cm

Wskazania:
ź służy  do  ut rzymania  żeber  w 

ustalonej pozycji po ich pęknięciach, 
stłuczeniach lub też operacjach klatki 
piersiowej

Szerokość: 16 cm

Rozmiar: uniwersalny (79,4 – 131,5 cm)

4074 Pas żebrowy 
(damski)

ź służy  do  ut rzymania  żeber  w 
ustalonej pozycji po ich pęknięciach, 
stłuczeniach lub też operacjach klatki 
piersiowej

Długość: 85-100 cm

Wskazania:

Rozmiar: uniwersalny (74,3 – 99,7 cm)

Szerokość: 16 cm

ź służy do wzmocnienia odcinka   lędźwiowego 
kręgosłupa

Wskazania:

ź wszyte 4 wzmocnienia, a także boczne 
dociągacze zapewniają dodatkowe 
usztywnienie 

ź przewiewny, lekki, zapewnia "oddychanie 
materiału"

Zalety:

Obwód: 88 cm
Długość: 96 cm
Wysokość: 16 cm
Rozmiar: uniwersalny

AT4509 Pas żebrowy męski

WSKAZANIA:
ź po przebytych złamaniach żeber i mostka
ź po operacjach kardiochirurgicznych

FUNKCJE:

ź zapobiega rozejściu się ran pooperacyjnych

ź po operacjach torakochirurgicznych

ź zmniejsza dolegliwości bólowe i stabilizuje klatkę piersiową

ź zapewnia komfort i ułatwia powrót do zdrowia 

Pas żebrowy dla mężczyzn na klatkę piersiową  (AT04509) ANTAR wykonany jest z 
miękkiego w dotyku elastycznego materiału dzięki czemu idealnie przylega do ciała 
pacjenta oraz zapewnia kompresję. Dzięki zapięciu na rzep  oraz bocznym stalkom 
produkt posiada szeroki zakres regulacji oraz zapewnia odpowiednią stabilizację.

ź poprawia warunki gojenia się ran pooperacyjnych

Rozmiar (obwód klatki piersiowej): 

S 

 75-84 
cm

M 

85-94 
cm

L 

95-104 
cm

XL 

105-114 
cm

XXL 

115-125 
cm

XXXL 

126-135 
cm
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Rozmiar (obwód w klatce piersiowej): 

S 

60-70
cm

M 

70-80
cm

L 

80-90
cm

XL 

90-120
cm

XXL 

120-135
cm

Rozmiar (obwód w klatce piersiowej): 

S 

60-70
cm

M 

70-80
cm

L 

80-90
cm

XL 

90-105
cm

XXL 

105-120
cm

Rozmiar (obwód w klatce piersiowej): 

S 

60-75
cm

M 

75-90
cm

L 

90-105
cm

XS 

45-60
cm

AT04001 Orteza na ramię i bark typu „ dessault" 
z szerokim pasem mocującym

ź orteza jest dwustronna, może być stosowana na prawe lub lewe ramię

barkowego i łokciowego

ź została wykonana z lekkiej, oddychającej pianki obszytej przyjazną dla skóry 
tkaniną. Materiał ten odprowadza ciepło i wilgoć na zewnątrz, co zwiększa komfort 
użytkowania wyrobu i pozwala łatwo utrzymać higienę

ź zalecana w procesie doleczania stanów zapalnych i zmian zwyrodnieniowych 
stawu barkowo-obojczykowego i łokciowego

ź ortezę szybko i łatwo można dopasować do kształtu ciała pacjenta

Zalety:

ź zapięcie na rzepy gwarantuje skuteczne unieruchomienie i odciążenie kończyny 
górnej

w tym złamaniach w obręczy barkowej, zwichnięciach i skręceniach stawu

ź wyrób posiada szeroki zakres regulacji

Wskazania:

ź ortezę należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub fizjoterapeuty

ź zalecana jest przy leczeniu urazów stawu barkowego, łokciowego i ramiennego, 

ź minimalizuje  okres stosowania unieruchomienia gipsowego, gwarantując 
doskonałą stabilizację i unieruchomienie stawu barkowego oraz kończyny górnej

AT04002 Orteza na ramię i bark typu „ dessault" 
z rzepem mocującym

ź została wykonana z lekkiej, oddychającej pianki obszytej przyjazną dla skóry 
tkaniną. Materiał ten odprowadza ciepło i wilgoć na zewnątrz, co zwiększa komfort 
użytkowania wyrobu i pozwala łatwo utrzymać higienę

ź ortezę należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub fizjoterapeuty

Zalety:

ź zalecana jest przy leczeniu urazów stawu barkowego, łokciowego i ramiennego,

barkowego i łokciowego
w tym złamaniach w obręczy barkowej, zwichnięciach i skręceniach stawu

ź minimalizuje okres stosowania unieruchomienia gipsowego, gwarantując 
doskonałą stabilizację i unieruchomienie stawu barkowego oraz kończyny górnej

ź ortezę szybko i łatwo można dopasować do kształtu ciała pacjenta
ź zapięcie na rzepy gwarantuje skuteczne unieruchomienie i odciążenie kończyny 

górnej

ź orteza jest dwustronna, może być stosowana na prawe lub lewe ramię

ź zalecana w procesie doleczania stanów zapalnych i zmian zwyrodnieniowych 
stawu barkowo-obojczykowego i łokciowego

ź Wskazania:

ź wyrób posiada szeroki zakres regulacji

AT04004 Orteza na ramię i bark typu „dessault"

Zalety:
ź dzięki uniwersalnej taśmie ramienia i podwieszce dłoniowej wyrób może być 

używany na prawe jak i lewe ramię

ź została wykonana z lekkiej, oddychającej pianki obszytej przyjazną dla skóry 
tkaniną. Materiał ten odprowadza ciepło i wilgoć na zewnątrz, co zwiększa komfort 
użytkowania wyrobu i pozwala łatwo utrzymać higienę

ź została zaprojektowana tak, by ułatwić pacjentowi samodzielne założenie 
i użytkowanie na co dzień

ź ortezę szybko i łatwo można dopasować do kształtu ciała pacjenta. Zapięcie na 
rzepy gwarantuje skuteczne unieruchomienie i odciążenie kończyny górnej

ź pas ramienny i podwieszka połączone są ze sobą przy użyciu klamry 
szybkozłącznej co umożliwia zachowanie wcześniejszych ustawień produktu

Wskazania:

ź zalecana w złamaniach w obręczy barkowej, zwichnięciach i skręceniach stawu 
barkowego i łokciowego

ź zalecana jest przy leczeniu urazów stawu barkowego, łokciowego, ramiennego

XXXL 

120-135
cm

XL 

 105-115
cm

XXL 

 115 -130
cm
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4089 Aparat usztywniający 
ramię i bark

ź uraz barku
ź złamanie ramienia
ź ochrona pooperacyjna

Rozmiar: uniwersalny

Zalety:

Wskazania:

ź uniwersalna konstrukcja pasuje na lewe

ź podtrzymuje i usztywnia rękę stabilizując 
bark w ustalonej pozycji

       i prawe ramię

1072 Orteza barku

ź minimalizuje ryzyko przyszłych 
urazów

Wskazania:

ź prewencyjnie , jeśli występuje  
podwyższone ryzyko wystąpienia 
schorzeń barku

ź zapalenie ścięgna stożka rotatorów

Zalety:

ź zalecana w okresie rehabilitacji po 
schorzeniach barku 

ź podtrzymuje i stabilizuje bark, 
ogrzewa go i poprawia krążenie krwi, 
co skutkuje zmniejszeniem bólu, 
obrzęków oraz zdrętwień

Wskazania:
ź zalecany w okresie rehabilitacji po 

schorzeniach barku oraz prewencyjnie, 
jeśli występuje podwyższone ryzyko 
wystąpienia schorzeń barku

ź podtrzymuje i stabilizuje bark, ogrzewa 
go i poprawia krążenie krwi, co skutkuje 
zmniejszeniem bólu, obrzęków oraz 
zdrętwień

Zalety:

ź posiada zapięcie na rzep dla szybkiego, 
łatwego, regulowanego zakładania i 
zdejmowania

ź zapalenie torebki stawowej
ź zapalenie ścięgna stożka rotatorów

Rozmiar (obwód klatki piersiowej pod ramionami):

S 

83,2-93,3
cm

M 

94-103,5
cm

L 

104,1-113,7
cm

XL 

114,3-126,4
cm

4072 Orteza barku

Rozmiar (obwód barku): 

S 

24,1-29,2
cm

M 

29,2-34,3
cm

L 

34,3-39,3
cm

Zalety:
ź silikonowa wkładka w kształcie litery V w połączeniu z elastycznymi 

taśmami utrzymują staw ramienny w położeniu anatomicznym, 
zapewniając jego stabilizację

ź zalecany jest w szczególności w procesie leczenia zerwania stożka 
(pierścienia) rotatorów, podwichnięcia barku, tendinopatii, 
uszkodzeń obrąbka stawowego

ź wkładka posiada wypukłości stymulujące propriocepcję, aby 
zwiększyć ruchomość stawu oraz aktywność mięśni

   i regulację ortezy na dowolnym ramieniu (prawym lub lewym)
ź regulowane zakończenia taśm umożliwiają łatwą aplikację 

Wskazania:

ź podszycie zapięcia zapewnia dodatkowy komfort noszenia wyrobu 

2970 Accutex 
– orteza stawu barkowego

Rozmiar (obwód górnej części ramienia): 

S 

22-25
cm

M 

25-28
cm

L 

28-31
cm

XL 

31-34
cm

XXL 

34-37
cm

4075 Aparat usztywniający obojczyk

ź odpowiedni dla dorosłych i dzieci

ź zalecany jako pomoc w stabilizacji obojczyka po 
złamaniach

Zalety:

ź nie należy go stosować jako korektora postawy

ź unieruchamia obojczyk i zapewnia pacjentowi komfort

Wskazania:

ź regulowane zapięcie na rzep ułatwia odpowiednie 
dopasowanie

Rozmiar (obwód górnej części ramienia): 

S 

54,0-63,8
cm

M 

64,1-76,5
cm

L 

76,8-89,2
cm

XL 

89,5-104,5
cm

XS 

46,0-53,7
cm
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Wskazania:
ź słabe mięśnie łopatki
ź wskazany przy wadach postawy

Zalety:
ź regulowane zapięcie na rzep ułatwia 

odpowiednie dopasowanie

       i opadnięcia ramion
ź jako pomoc w korygowaniu złej postawy 

2075 Orteza 
odciągająco-korygująca 
obojczyka

Rozmiar (obwód klatki piersiowej 
pod ramionami):

S 

54,0-63,8
cm

M 

64,1-76,5
cm

L 

76,8-89,2
cm

XL 

89,5-104,
cm

XXL 

114,3-126,4
cm

XS 

46,0-53,7
cm

XXXL 

117,5-129,9
cm

2175 Orteza 
odciągająco-korygująca 
na skoliozy, dwupłaszczyznowa

ź odciąga do tyłu barki oraz ciągnie tułów do 
tyłu wymuszając zachowanie prostej 
postawy

Zalety:

ź nie powoduje wiotczenia mięśni, które cały 
czas pracują

ź odpowiednia dla dorosłych i dzieci
ź koryguje skoliozy kręgosłupa

Wskazania:
ź słabe mięśnie łopatki
ź wskazany przy wadach postawy

ź wykonana z elastycznego materiału

Rozmiar (obwód klatki piersiowej 
pod ramionami):

 76,5-89,2
cm

M 

89,2-104,5
cm

L 

104,5-117,2
cm

XL XXL 

117,2-129,9
cm

64,1-76,5
cm

2275 Orteza 
odciągająco-korygująca 
na skoliozy, dwupłaszczyznowa, 
wzmacniana

ź zalecana w przypadku skolioz i skrzywień 
kręgosłupa

ź skrzyżowane paski zapewniają większe 
wsparcie i ułatwiają regulację

ź polecana w przypadku konieczności 
odciążenia kręgosłupa na odcinku 
piersiowym

Wskazania:

Zalety:
ź dodatkowe fiszbiny pomagają wzmocnić 

wyrównanie  p leców i  prawidłową 
postawę

ź koryguje złą postawę i  zapobiega 
garbieniu się

ź wykonana z elastycznego materiału 

Rozmiar (obwód klatki piersiowej 
pod ramionami):

S 

64,1-76,5
cm

M 

76,8-89,2
cm

L 

89,5-104,5
cm

XL 

104,8117,2
cm

XXL 

117,2-129,9
cm

Pajączek I generacji
Pajączek II generacji

ź zaokrąglonych plecach

ź asymetrycznych ramionach

ź płaskiej klatce piersiowej

Pajączek natychmiast wyda sygnał, żeby 

przypomnieć ci o prostowaniu pleców 

i napięciu mięśni brzucha. Idealnie sprawdza 

się przy:

ź odstających łopatkach

ź wystającym brzuchu

Zalety: 

ź skutecznie prostuje plecy, dzięki czemu 

dotlenia organizm

ź eliminuje bóle kręgosłupa

ź wzmacnia mięśnie pleców i brzucha

Wibrujący:

Kolory: czarny

Dźwiękowy:

Kolory: granatowy

ź korzystnie wpływa na wizerunek

ź wyrabia nawyk prawidłowej postawy

Rozmiar w zależności od obwodu w talii: 
M (60-85 cm), L (85-110 cm)

Pajączek natychmiast wyda sygnał, żeby przypomnieć 

Kolory: czarny, różowy, niebieski

Rozmiar: uniwersalny

Dźwiękowy:

Wibrujący:

Kolory: czerwony, indygo

Rozmiar: uniwersalny

ź eliminuje bóle kręgosłupa

Polecamy dla dzieci od 6 roku życia.

ź asymetrycznych ramionach

Zalety:

ź skutecznie prostuje plecy, dzięki czemu dotlenia 

organizm

ź odstających łopatkach

ź zaokrąglonych plecach

ź płaskiej klatce piersiowej

ź wyrabia nawyk prawidłowej postawy

ź korzystnie wpływa na wizerunek

ź wzmacnia mięśnie pleców

ci o prostowaniu pleców. Idealnie sprawdza się przy:

S 
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STAW ŁOKCIOWY

3087 Temblak

Wskazania:

ź ochrona pooperacyjna

ź uraz nerwu ramiennego

ź podpiera ramię i przenosi ciężar na plecy i ramię

ź zwichnięcie barku

Zalet:

ź uniwersalna konstrukcja pasuje do prawego lub lewego ramienia
ź regulowana klamra suwakowa zapewnia odpowiednią regulację 

Rozmiar (długość przedramienia): 

S 

 20,3-25,4
cm

M 

25,4-30,5
cm

L 

30,5-35,6
cm

XL 

 35,6-39,4
cm

3187 Temblak z mocowaniem wokół pasa

Wskazania:

ź ochrona pooperacyjna

ź uraz nerwu ramiennego
ź zwichnięcie barku

Zalety: 

ź dodatkowy pasek zapewnia lepszą stabilizację ramienia i ciała

ź pomaga unieruchomić i podeprzeć ramię
ź służy do wygodnego podpierania skręconej lub złamanej ręki lub do podparcia 

pooperacyjnego

Wysokość:

S 

37 cm

M 

 44 cm

L 

 50 cm

XL 

52 cm

3289 Temblak przewiewny

ź zwichnięcie barku

ź materiał siatkowy dla większego komfortu, szczególnie przy długotrwałym 
użytkowaniu

ź pomaga utrzymać ramię w neutralnej pozycji

ź ochrona pooperacyjna

Zalety: 

ź regulowane, wyściełane paski do regulacji wysokości

ź złamanie ramienia
ź uraz nerwu ramiennego

ź zapewnia unieruchomienie i  wsparcie przy łagodnych skręceniach

ź uchwyt na kciuk pomaga utrzymać rękę w prawidłowej pozycji

Wskazania: 

        / nadwyrężeniach w okolicy barku

Rozmiar (długość przedramienia): 

S 

23,5-25,4
cm

M 

25,7- 30,5
cm

L 

30,8-35,6
cm

XL 

35,9-40,6
cm

AT04003 Temblak

Wskazania:

        w zwichnięciach stawu łokciowego

Zalety:

ź służy podtrzymaniu ręki oraz odciążeniu barku po urazach np. złamaniach, 
łagodnych skręceniach

ź zalecany w okresie, gdy ręka znajduje się w gipsie, podczas rehabilitacji, a także 

ź wytrzymały, przewiewny materiał gwarantuje komfort, szczególnie podczas 
noszenia przez dłuższy czas

ź uchwyt na kciuk pozwala utrzymać rękę w prawidłowej pozycji

Rozmiar (długość przedramienia): 

XS 

21-23
cm

M 

25,7-30,5 
cm

L 

30,8-35,6 
cm

XL 

35,9-40,6
cm

S 

23,5-25,4 
cm
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Rozmiar (długość przedramienia): 

S 

25,4-29,2
 cm

M 

 29,5-36,8
 cm

L 

 37,2-43,2
 cm

XL 

 43,5-46,3
 cm

Wysokość:

S 

32 cm

M 

 38 cm

L 

 45 cm

XL 

50 cm



STAW ŁOKCIOWY

AT53009 Orteza łokcia 
z regulacją zgięcia i wyprostu

Wskazania:
ź przy złamaniach kości ramiennej w obrębie stawu łokciowego

ź po zabiegach chirurgicznych więzadeł stawu łokciowego
ź w chirurgicznym leczeniu pooperacyjnym oraz w rehabilitacji

ź złamaniach kości łokciowej, promieniowej, przy złamaniach patologicznych

Zalety:
ź wielofunkcyjne urządzenie ochronne stosowane w rehabilitacji łokcia

Długość: 42 cm
Szerokość w części górnej: 12 cm
Szerokość w części dolnej: 10 cm

Waga: 0,65 kg 

ź umożliwia regulację kąta zgięcia oraz wyprostu w zakresie od 10° do 120°

Produkt występuje w wersji na lewą i prawą rękę

ź produkt daje możliwość unieruchomienia lub regulacji zakresu ruchomości stawu 
łokciowego

ź regulacja odbywa się w łatwy sposób za pomocą przycisków

1187 Orteza stawu łokciowego 
z szynami

ź zastosowanie pooperacyjne
ź zalecana do leczenia zwichnięć oraz 

pęknięć bez przemieszczeń w rejonie łokcia

ź orteza wykonana z przepuszczającego 
powietrze materiału zapewnia duży 
komfort noszenia, a ponadto utrzymuje 
ciepło w rejonie stawu

ź szyny z zawiasami zapewniają kontrolę 
ruchu stawu

ź po leczeniu za pomocą gipsu, leczenia 
urazów tkanki miękkiej wymagającej 
usztywnienia

ź orteza zapewnia doskonałą stabilizację 
stawu łokciowego

Wskazania:
ź uraz więzadła pobocznego

Zalety:

Rozmiar (obwód wokół łokcia): 

S 

23,2-25,7
cm

M 

26,0-28,3
cm

L 

28,6-30,8
cm

XL 

31,1-33,3
cm

4080 Tutor stawu łokciowego

Wskazania:
ź zalecany do leczenia zwichnięć oraz pęknięć 

bez przemieszczeń w rejonie łokcia
ź zastosowanie pooperacyjne
ź po leczeniu za pomocą gipsu
ź zalecany do leczenia urazów tkanki miękkiej 

wymagającego usztywnienia

ź wykonany z przepuszczającego powietrze 
materiału zapewnia duży komfort noszenia, 

       a ponadto utrzymuje ciepło w rejonie stawu
ź paski z rzepami owijają się wokół ramienia  

ź utrzymuje ramię w wyproście i zapobiega 
zgięciu

Zalety:

Długość: 33,5 cm

ź zapewnia doskonałą stabilizację stawu 
łokciowego

       4 sztywnymi stalowymi wstawkami

Rozmiar (obwód powyżej łokcia): 

S/M 

24,1-31,8
cm

L/XL 

31,8-39,3
cm

Rozmiar (obwód poniżej łokcia):

S/M 

15,9-23,5
cm

L/XL 

24,1-31,1
cm

Wskazania:
ź zalecana w przypadku zapalenia ścięgna 

łokciowego (łokieć golfisty lub łokieć 
tenisisty)

Zalety :

ź wzmocnienia wszyte w środkowej części 
łokcia zapewniają komfort i dużą swobodę 
ruchu w zakresie anatomicznym

ź posiada wewnętrzne wkładki silikonowe w 
celu zapewnienia lekkiej kompresji w 
rejonach narażonych na urazy

ź poprawia wydajność funkcjonalną mięśni 
przedramienia

ź należy do grupy niezwykle nowoczesnych 
produktów z linii  AccuTex, posiada 
strukturę w kształcie litery X, która 
zwiększa stabilność stawu łokciowego

        i łagodzący skutki urazów i przeciążeń
ź jako środek prewencyjny, chroniący 

2986 Accutex 
– orteza stawu łokciowego

Rozmiar (obwód wokół łokcia): 

S 

21-23
cm

M 

23-25
cm

L 

25-27
cm

XL 

27-29
cm

XXL 

29-31
cm
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STAW ŁOKCIOWY

1080 Orteza łokcia tenisisty 
z pelotą

        i palców podczas chwytania

ź zmniejsza ból związany z przeciążeniem 
stawu, zwyrodnieniem i wstrząsami

ź wzmacnia staw, zapewnia kompresję, 
        a także ogrzewa staw

ź silikonowa wkładka łagodzi dolegliwości 
związane z tzw. "łokciem tenisisty"

Kolor: beżowy, czarny

Wskazania:
ź za lecany  jako  środek  prewency jny, 

chroniący i łagodzący skutki tzw. łokcia 
tenisisty u osób grających w tenisa, golfa, 
jeżdżących na snowboardzie

Zalety:
ź wykonana z oddychającego, perforowanego 

Breathprenu podszytego bawełną

ź regulowany pasek kompresyjny zmniejsza 
napięcie w prostownikach nadgarstka 

Rozmiar (obwód wokół łokcia): 

S 

23,2-25,7
cm

M 

26,0-28,3
cm

L 

28,6-30,8
cm

XL 

31,1-33,3
cm

1086 Orteza łokcia tenisisty 
z pelotą

Rozmiar: uniwersalny (17,8-33cm)

Zalety:

ź chroni przed zmianami patologicznymi 
przyczepu ścięgien mięśni prostowników 
nadgarstka oraz kości nadkłykcia bocznego 
kości ramiennej

   grających w tenisa, golfa, jeżdżących 
        na snowboardzie

Kolor: beżowy, czarny

Wskazania:

ź wykonana z oddychającego, perforowanego 
Breathprenu podszytego bawełną

ź zalecana jako środek prewencyjny, chroniący 
      i łagodzący skutki tzw. łokcia tenisisty u osób  

ź silikonowa wkładka łagodzi dolegliwości 
związane z tzw. "łokciem tenisisty"

2085 Orteza łokcia zachowująca 
jego ruchomość anatomiczną

Wskazania:
ź zalecany jako środek prewencyjny, 

chroniący przed urazami i przeciąże-
niem

ź zmniejsza ból związany z przeciąże-
niem stawu

Zalety:

   a także delikatnie ogrzewa staw

ź wykonany z rozciągliwego w 4 strony 
spandexu z bawełnianą wyściółką 

ź wzmacnia staw, zapewnia kompresję, 

Rozmiar (obwód wokół łokcia): 

S 

23,2-26,0
cm

M 

26,7-31
cm

L 

31,8-37,5
cm

XL 

38,1-43,5
cm

AT53024 Orteza stawu łokciowego 
z włóknem bambusowym 
zachowująca ruchomość stawu

ź polecana w przypadku chorób zwyrodnieniowych 

ź wykonana z elastycznego, przewiewnego materiału, którego 
głównym składnikiem jest włókno bambusowe, z dodatkiem 
bawełny oraz spandexu

ź zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym 
zakresie ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz 
zapobiegając odchyleniom patologicznym

Wskazania:

       i reumatycznych

Zalety:

ź zalecana jako środek prewencyjny, chroniący przed urazami i 
przeciążeniem

Zastosowane w wyrobie włókno bambusa, dzięki występującej w nich 
naturalnej substancji „bamboo kun" mają właściwości antybakteryjne 
oraz antygrzybiczne. Ponadto ponieważ uprawa bambusa nie wymaga 
stosowania środków chemicznych i pestycydów, jego włókna nie 
zawierają toksycznych substancji drażniących.zmniejsza ból związany 
z przeciążeniem stawu.

ź wzmacnia staw, zapewnia kompresję, a także delikatnie ogrzewa 
staw

2280 Orteza łokcia zachowująca 
jego ruchomość anatomiczną 

Zalety:
ź wykonany z elastycznego, mocnego 

materiału wzmacnia staw, zapewnia 
kompresję, a także delikatnie ogrzewa 
staw

ź zmniejsza ból związany z przeciążeniem 
stawu

Wskazania:
ź zalecany jako środek prewencyjny, 

chroniący przed urazami i przeciążeniem

Rozmiar (obwód wokół łokcia): 

S 

23,5-28,6
cm

M 

29,2-34,3
cm

L 

35,6-40,6
cm

XL 

41,9-47,0
cm

Rozmiar (obwód wokół łokcia): 

S 

20-23
cm

M 

23-26
cm

L 

26-29
cm

XL 

29-32
cm
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AT53022 Orteza stawu łokciowego z dodatkiem 
spandexu zachowująca ruchomość stawu

ź zmniejsza ból związany z przeciążeniem stawu

ź wzmacnia staw, zapewnia kompresję, a także delikatnie ogrzewa staw

ź wykonana z elastycznego, przewiewnego materiału, w którego skład wchodzą 
spandex, lateks oraz poliester

ź zastosowany w ortezie materiał zapewnia jej dobrą elastyczność nawet przy 
długotrwałym użytkowaniu

Zalety:

       a także w przypadku chorób zwyrodnieniowych i reumatycznych

Wskazania:

ź zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie 
ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom 
patologicznym

ź zalecana jako środek prewencyjny, chroniący przed urazami i przeciążeniem, 

Rozmiar (obwód wokół łokcia): 

S 

20-23
cm

M 

23-26
cm

L 

26-29
cm

XL 

29-32
cm

AT53025 Orteza stawu łokciowego 
z nylonu zachowująca ruchomość stawu

ź wzmacnia staw, zapewnia kompresję, a także delikatnie ogrzewa staw
ź zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie 

ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom 
patologicznym

ź zmniejsza ból związany z przeciążeniem stawu

Zastosowany w wyrobie nylon zapewnia dużą lekkość oraz odporność wyrobu, jest 
łatwy w praniu, szybko schnie, a także tworzy środowisko niesprzyjające dla rozwoju 
bakterii oraz grzybów, dlatego ortezę tą można polecić szczególnie osobom aktywnym 
fizycznie, uprawiającym sport.

Wskazania:

       a także w przypadku chorób zwyrodnieniowych i reumatycznych

Zalety:
ź wykonana z elastycznego, przewiewnego materiału, którego głównym składnikiem 

jest nylon, z dodatkiem lateksu oraz spandeksu

ź zalecana jako środek prewencyjny, chroniący przed urazami i przeciążeniem, 

Rozmiar (obwód wokół łokcia): 

S 

20-23
cm

M 

23-26
cm

L 

26-29
cm

XL 

29-32
cm

AT53023 Orteza stawu łokciowego 
z poliestru zachowująca ruchomość stawu

Wskazania:
ź zalecana jako środek prewencyjny, chroniący przed urazami i przeciążeniem, 
        a także w przypadku chorób zwyrodnieniowych i reumatycznych

ź wykonana z elastycznego materiału, którego głównym składnikiem jest poliester
Zalety:

ź zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie 
ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom 
patologicznym

ź przeznaczona jest do użytku krótkotrwałego lub sporadycznego

ź wzmacnia staw, zapewnia kompresję, a także delikatnie ogrzewa staw

Rozmiar: uniwersalny

ź zmniejsza ból związany z przeciążeniem stawu
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AT53031 Orteza nadgarstka

ź wykonana z oddychającego materiału 
ogrzewa nadgarstek i poprawia krążenie 
krwi

ź zwichnięcia stawu nadgarstkowego lub 
zespołu nadużywania

ź po operacjach nadgarstka

ź orteza nadgarstka o uniwersalnym kroju 
dla lewej i prawej ręki

ź aluminiowa profilowana wkładka oraz 
rozbudowany system pasów mocujących 
zapewniają całkowite usztywnienie 
nadgarstka, zapewniając swobodę ruchu 
palców

Wskazania:

Zalety:

ź wzmocnienie i stabilizacja osłabionego 
nadgarstka

ź zespół cieśni nadgarstka

Wskazania:

        nadgarstkowego
ź zamknięcie na rzep zapewnia regulację 

wielostopniową, umożliwiając osobną 
modulację szerokości dłoni, nadgarstka 

ź artretyzm

ź 9-calowa profilowana szyna  na 
nadgarstek, zdejmowana zgodnie 

ź zespól cieśni nadgarstka

ź łatwo przymocowany, wzmocniony pasek 
pomaga utrzymać szynę na nadgarstku

ź zwichnięcie nadgarstka

Zalety:

    z indywidualnymi potrzebami, zapewnia  
   mocne wsparcie dla stabilizacji stawu 

        i przedramienia

ź dostępna w wersji z lewej lub prawej 
strony dla większej wygody

Rozmiar: uniwersalny.

ź leczenie pooperacyjne nadgarstka

ź zespól cieśni nadgarstka

ź orteza wykonana jest z lekkiego i oddychającego materiału 

Zalety:

Długość: 23 cm

ź leczenie pooperacyjne nadgarstka

ź artretyzm

Produkt występuje w wersji na prawą i lewą rękę. 

ź orteza składa się z 2 modułów - śródręcza oraz przedramienia

ź z myślą o osobach z artretyzmem mocowania zakończone są 
łatwymi w użyciu uchwytami dla osób z ograniczoną sprawnością 
ruchową

        z wewnętrzną płytką usztywniającą

Wskazania:

ź zwichnięcie nadgarstka

ź dodatkowe wzmocnienie okalające nadgarstek zapewnia optymalne 
usztywnienie

Rozmiar (odwód wokół nadgarstka):

M 

15-18
cm

L

18-20
cm

XL

20-23
cm

S 

13-15
cm

2388 Deluxe wrist stabilizer
Stabilizator nadgarstka deluxe

Tutor nadgarstka długi H-OW8

Rozmiar (odwód wokół nadgarstka):

S 

14-15,5
cm

M 

16,5-19
cm

L 

20-21,5
cm

XS 

11,5-13
cm

XL 

23-24
cm

Tutor nadgarstka krótki H-OW4

ź artretyzm

ź leczenie pooperacyjne nadgarstka
ź zwichnięcie nadgarstka

Zalety:
ź orteza składa się z 2 modułów - śródręcza oraz przedramienia
ź dodatkowe wzmocnienie okalające nadgarstek zapewnia 

optymalne usztywnienie
ź orteza wykonana jest z lekkiego i oddychającego materiału 

ź zespól cieśni nadgarstka

        z wewnętrzną płytką usztywniającą
ź z myślą o osobach z artretyzmem mocowania zakończone są 

łatwymi w użyciu uchwytami dla osób z ograniczoną sprawnością 
ruchową

Wskazania:

Produkt występuje w wersji na prawą i lewą rękę. 
Długość: 17,8 cm

Rozmiar (odwód wokół nadgarstka):

S 

14-15,5
cm

M 

16,5-19
cm

L 

20-21,5
cm

XS 

11,5-13
cm

XL 

23-24
cm

2387 Wrist stabilizer
Stabilizator nadgarstka 

ź zapięcie na rzep zapewnia regulację 
wielostopniową, umożliwiając osobną 
regulację kompresji dłoni, nadgarstka 

ź połączenie nylonu i elastycznego 
włókna zapewnia uczucie lekkości i 
oddychania skóry

ź profilowana szyna na nadgarstek, 
zdejmowana zgodnie z indywidualnymi 
potrzebami, zapewnia zdecydowane 
wsparcie dla  stabilizacji  stawu  
nadgarstkowego

        i przedramienia

Zalety:

Rozmiar: uniwersalny.

ź skręcenie nadgarstka

Wskazania:

ź przeciążenia nadgarstka

ź nadwyrężenie nadgarstka
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2182 Tutor nadgarstka

ź w celu wzmocnienia i stabilizacji 
o s ł a b i o n e g o ,  p r z e c i ą ż o n e g o , 
naciągniętego i  zesztywniałego 
nadgarstka, w przypadku skręceń, 

ź m e t a l o w a  w k ł a d k a  z a p e w n i a 
całkowite usztywnienie nadgarstka, 
zaś pas dociągający dodatkowo 
stabilizuje nadgarstek

   i leczenia  urazów, przyspieszenia 

Zalety:
ź wykonana z mocnego, elastycznego, 

przewiewnego materiału delikatnie 
ogrzewa nadgarstek

       rehabilitacji

   po operacjach nadgarstka, w celu 

Wskazania:

Długość: 16,5cm 

   złagodzenia bólu,  zapobieżenia 

2082 Orteza nadgarstka

Zalety:

ź posiada wyprofilowaną metalową szynę 
dla dodatkowej stabilności

ź zdejmowana szyna aluminiowa może 
zostać wyprofilowana przez lekarza lub 
terapeutę do żądanej pozycji

ź wygodne i skuteczne wsparcie bez 
ograniczania przepływu krwi

Długość: 16,5 cm

Wskazania:
ź nadwyrężenie nadgarstka
ź skręcenie nadgarstka
ź przeciążenia nadgarstka

Rozmiar (odwód wokół nadgarstka):

M 

16,5-18,4
cm

L 

19,1- 21
cm

XL 

21,6-23,5
cm

S

14-15,9
cm

XXL 

23,5-26
cm

Rozmiar (odwód wokół nadgarstka):

M 

16,5-18,4
cm

L 

19,1- 21
cm

S

14-15,9
cm

XL 

21,6-23,5
cm

XXL 

23,5-26
cm

2288 Aparat na nadgarstek 
i przedramię z taśmą mocującą

Wskazania:
ź w celu wzmocnienia i stabilizacji 

osłabionego,  przeciążonego,  lub 
naciągniętego nadgarstka, w przypadku 
skręcenia, po operacjach, po leczeniu 
gipsem, w celu złagodzenia bólu, 
zapobieżenia  i  leczenia  urazów, 
przyspieszenia rehabilitacji

Długość: 20 cm

Zalety:
ź wykonany z mocnego, elastycznego, 

przewiewnego materiału delikatnie 
ogrzewa nadgarstek

ź metalowa wkładka,  którą  można 
kształtować,  zapewnia całkowite 
usztywnienie nadgarstka, zaś pas 
dociągający dodatkowo stabilizuje go

Rozmiar (odwód wokół nadgarstka):

M 

16,5-18,4
cm

L 

19,1- 21
cm

XL 

21,6-23,5
cm

S

14-15,9
cm

AT53032 Orteza nadgarstka

ź profilowana wkładka z tworzywa sztucznego oraz rozbudowany 
system pasów mocujących zapewniają całkowite usztywnienie 
nadgarstka oraz kciuka

ź po operacjach  nadgarstka

ź zespół cieśni nadgarstka

Zalety:

Wskazania:

ź wykonana z oddychającego materiału ogrzewa nadgarstek 
        i poprawia krążenie krwi

ź zwichnięcia stawu nadgarstkowego lub zespołu nadużywania

Produkt występuje w wersji na prawą i lewą rękę. 

ź orteza nadgarstka o kroju dla lewej i prawej ręki

Rozmiar (obwód stawu śródręcznopaliczkowego):

S 

7-8
cm

M 

8-9
cm

L

9-10
cm

XS

6-7
cm

4182 Multifunkcyjny tutor nadgarstka i dłoni

Wskazania:
ź znajduje zastosowanie przy usztywnieniu nadgarstka lub dłoni po 

urazach lub operacjach, a także po wstępnym leczeniu za pomocą gipsu, 
ponadto może być stosowana przy leczeniu palców pęknięć kości 
śródręcza a także połączonych urazów nadgarstka, dłoni oraz palców

ź produkt zapewnia jednoczesne usztywnienia nadgarstka, dłoni oraz 
palców

Zalety:

ź wykonana z oddychającego materiału zapewnia duży komfort noszenia
ź metalowa szyna dopasowana jest do anatomicznego kształtu ręki

ź orteza zapewnia doskonałe usztywnienie nadgarstka oraz stabilizację 
dłoni

Produkt występuje w wersji na prawą i lewą rękę. 

Rozmiar (obwód wokół nadgarstka):

S 

13,3-17,1
cm

M 

17,1-21,6
cm

L

21,6-30,5
cm

Produkt występuje w wersji na prawą i lewą rękę. 
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3182 Długi bioceramiczny tutor nadgarstka z taśmą 
mocującą i stabilizacją kciuka

        kciuka

Wskazania:
ź w celu wzmocnienia i stabilizacji osłabionego, przeciążonego lub naciągniętego 

nadgarstka, w przypadku skręcenia, po operacjach, po leczeniu gipsem, w celu 
złagodzenia bólu, zapobieżenie i leczenia urazów, przyspieszenia rehabilitacji. 
Zalecana również jako środek chroniący i łagodzący skutki urazów i zwyrodnień, 

    w przypadku pęknięć kciuka oraz zapalenia stawu nadgarstkowo-śródręcznego  

ź posiada wszyte wkładki bioceramiczne, wytwarzające promieniowanie 
podczerwone, które wnika do komórek ciała, ogrzewa je i aktywizuje, a także 
poprawia ich ukrwienie i ułatwia regenerację

ź posiada dodatkową stabilizację kciuka

Zalety:
ź wykonany z mocnego, przewiewnego materiału delikatnie ogrzewa nadgarstek

ź metalowa wkładka, którą można kształtować, zapewnia całkowite usztywnienie 
nadgarstka, a taśma mocująca dodatkowo stabilizuje goRozmiar (odwód wokół nadgarstka):

M 

16,5-18,4
cm

L 

19,1- 21
cm

XL 

21,6-23,5
cm

S

14-15,9
cm

1289 Orteza nadgarstka i kciuka ze wzmocnieniem

ź wzmacnia staw nadgarstka oraz staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka, 
zapewnia kompresję, a także ogrzewa staw

ź trzy wyjmowane, metalowe szyny umieszczone w okolicach kciuka zwiększają 
jego stabilność

· 

ź zmniejsza ból związany z przeciążeniem stawu, reumatyzmem, zwyrodnieniami 
Wskazania:

        i wstrząsami, zalecany jako środek chroniący i łagodzący skutki urazów 

        złamań i prostych pęknięć kciuka

Zalety:
ź wykonany z oddychającego, perforowanego breathprenu podszytego bawełną

        i zwyrodnień, zmniejszający bóle reumatyczne. Idealny w przypadku zwichnięć,  

Rozmiar (odwód wokół nadgarstka):

M 

15,6-17,2 
cm

L 

17,5-19,1 
cm

XL 

19,4-21
cm

S

13-15,2
cm

1089 Orteza nadgarstka 
i kciuka ze wzmocnieniem

   i  wstrząsami, zalecany jako środek   

   i  z w y ro d n i eń ,  z m n i e j s z a j ą cy  b ó l e 

ź zmniejsza ból związany z z przeciążeniem 
stawu, reumatyzmem, zwyrodnieniem 

   chroniący i łagodzący skutki urazów 

ź wykonany z oddychającego Breathprenu 
podszytego bawełną wzmacnia staw 
nadgarstkowo-śródręczny kciuka

        reumatyczne

ź zapewnia kompresję, a także ogrzewa staw
ź metalowe wzmocnienie stabilizuje kciuk

Wskazania:

ź regulowane zapięcia na rzepy zapewniają 
wygodne dopasowanie i stabilizację 
podczas aktywności

Zalety:

Rozmiar (odwód wokół nadgarstka):

M 

15.9-18.4 
cm

L 

18.4-21 
cm

XL 

21-23.5
cm

S

14-15,9
cm

1084 Orteza 
nadgarstka i kciuka

Zalety:

Wskazania:

ź wykonany z oddychającego, perforowanego 
breathprenu podszytego bawełną

ź wzmacnia staw nadgarstka oraz staw 
nadgarstkowo-śródręczny kciuka, zapewnia 
kompresję, a także ogrzewa staw

ź produkt posiada szeroki zakres regulacji

ź zmniejsza ból związany z przeciążeniem 
stawu i wstrząsami, zalecany jako środek 
prewencyjny, chroniący i łagodzący skutki 
urazów i zwyrodnień

 
Rozmiar (odwód wokół nadgarstka):

M 

16,5-18,4
cm

L 

19,1- 21
cm

XL 

21,6-23,5
cm

S

14-15,9
cm

3088 Aparat 
usztywniający kciuk

ź zmniejsza ból związany z przeciążeniem 
stawu, reumatyzmem, zwyrodnieniem i 
wstrząsami ,  zalecany jako środek 
chroniący i łagodzący skutki urazów 

       zapalenia stawu nadgarstkowo-
       śródręcznego kciuka

Zalety:

Wskazania:

      i zwyrodnień, w przypadku pęknięć kciuka, 

ź sztywna orteza kciuka, zapewniająca 
unieruchomienie kciuka oraz usztywnienie 
nadgarstka

ź perforowany materiał zwiększa komfort 
użytkowania stabilizatora

ź regulowane zapięcia na rzepy zapewniają 
wygodne dopasowanie i stabilizację 
podczas aktywności

Rozmiar (szerokość dłoni przy nadgarstku):

M 

8-9 
cm

L 

ponad 9 
cm

S

do 8 
cm
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2384 Palmar thumb suport
Stabilizator kciuka i nadgarstka

ź łatwo zapinany, wzmocniony pasek zapewnia dodatkową kompresję , a także 
ogrzewa staw nadgarstkowy

Wskazania:
ź skręcenie / odkształcenie nadgarstka

ź wygodna konstrukcja krawędzi zapewnia pewne i niezawodne dopasowanie

ź 4-warstwowy stretch zapewnia pełne wsparcie łuku dłoni,  stabilizację nadgarstka 
oraz stawu nadgarstkowo-śródręcznego kciuka

 

Zalety:

ź zwichnięcia / odkształcenia kciuka

Rozmiar (odwód wokół nadgarstka):

M 

15,9-18,4
cm

L 

18,4-21
cm

XL 

 21-23,5
cm

S

 14-15,9
cm

2383 Thumb loop wristband
Stabilizator kciuka i nadgarstka

Wskazania:

Zalety:

ź komfortowe obszycie krawędzi produktu zapewnia dokładne dopasowanie bez 
zbytniego naprężenia

ź skręcenie nadgarstka

Rozmiar: uniwersalny

ź opaska na nadgarstek z blokadą kciuka pozwala na dopasowanie kompresyjne 
dla różnych poziomów wsparcia, pozycjonuje staw w optymalnym, anatomicznym 
położeniu

ź produkt posiada szeroki zakres regulacji, przeznaczony jest zarówno na prawą jak 
i lewą rękę

ź nadwyrężenie nadgarstka

ź przeciążenia nadgarstka

ź metalowa szyna pomaga zmniejszyć obciążenie stawów i tkanki miękkiej wokół 
kciuka, jednocześnie umożliwiając ruchy palców i dłoni podczas codziennej 
aktywności

Zalety:

ź wykonany z elastycznego przewiewnego materiału

Wskazania:

ź zwichnięcia / odkształcenia kciuka
ź skręcenie / odkształcenie nadgarstka

2389 Thumb stabilizer / Stabilizator kciuka

Rozmiar (odwód wokół nadgarstka):

M 

15.9-18.4 
cm

L 

18.4-21 
cm

XL 

21-23.5
cm

S

14-15,9
cm

4188 Aparat na kciuk i nadgarstek

ź orteza kciuka, zapewniająca unieruchomienie i odwiedzenie kciuka oraz 
usztywnienie nadgarstka

ź wykonana z lekkiego, miękkiego, oddychającego materiału

         reumatyczne

Zalety:

ź zarówno na prawą i lewą rękę

    i wstrząsami, zalecana jako środek chroniący i łagodzący skutki urazów 
ź  mniejsza ból związany z przeciążeniem stawu, reumatyzmem, zwyrodnieniem 

    i zwyrodnień, w przypadku pęknięć kciuka, orteza zmniejsza również bóle 

Wskazania:
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2083 Orteza nadgarstka

Rozmiar: uniwersalny.

ź elastyczny stabilizator nadgarstka

ź produkt posiada szeroki zakres regulacji

ź zmniejsza ból związany z przeciążeniem 
stawu i wstrząsami, zalecany jako środek 
prewencyjny, chroniący i łagodzący skutki 
urazów i  zwyrodnień ,  np.  d la  osób 
pracujących na komputerze, grających 

Wskazania:

        w tenisa, golfa, jeżdżących na snowboardzie

ź wykonany z mocnego elastycznego, 
przewiewnego materiału wzmacnia staw 
nadgarstka oraz staw nadgarstkowo-
śródręczny kciuka, zapewnia kompresję, 

        a także ogrzewa staw

Zalety:

1083 Stabilizator 
nadgarstka i dłoni

ź produkt posiada szeroki zakres regulacji 

Kolor: beżowy, czarny

Rozmiar: uniwersalny.

ź wykonany z oddychającego, perforo-

wanego breathprenu podszytego bawełną

ź zmniejsza ból związany z przeciążeniem 

stawu i wstrząsami, zalecany jako środek 

prewencyjny, chroniący i łagodzący skutki 

urazów i zwyrodnień, np. dla osób 

pracujących na komputerze, grających w 

tenisa, golfa, jeżdżących na snowboardzie

Zalety:

ź wzmacnia staw nadgarstka oraz staw 

nadgarstkowo-śródręczny kc iuka , 

zapewnia kompresję, a także ogrzewa 

staw

Wskazania:

2081 Orteza nadgarstka

Wskazania:
ź zmniejsza ból związany z przeciążeniem 

stawu i wstrząsami, zalecany jako środek 
prewencyjny, chroniący i łagodzący skutki 
urazów i  zwyrodnień ,  np.  d la  osób 
pracujących na komputerze, grających 

Zalety:

        w tenisa, golfa, jeżdżących na snowboardzie

ź wykonany z bardzo wytrzymałego, 
elastycznego materiału z pasem dociąga-
jącym wzmacnia staw, zapewnia 
kompresję, a także delikatnie ogrzewa staw

ź produkt posiada szeroki zakres regulacji

Rozmiar: uniwersalny.

1081 Orteza nadgarstka

Wskazania:
ź zmniejsza ból związany z przeciążeniem 

stawu i wstrząsami, zalecany jako środek 
prewencyjny, chroniący i łagodzący skutki 
u r a zó w  i  z w y ro d n i e ń ,  n p .  d l a  o s ó b 
pracujących na komputerze, grających 

        w tenisa, golfa, jeżdżących na snowboardzie

ź wykonany z oddychającego, perforowanego 
breathprenu podszytego bawełną, z pasem 
dociągającym

ź orteza posiada klamrę ułatwiającą zapięcie

Kolor: beżowy, czarny

Zalety:

Rozmiar: uniwersalny.

ź produkt posiada szeroki zakres regulacji

ź wzmacnia staw, zapewnia kompresję, a także 
ogrzewa staw

2181 Orteza nadgarstka

        w tenisa, golfa

ź zmniejsza ból związany z długotrwałą 
pracą na komputerze, a także z przeciąże-
niem stawu,  zalecany jako środek 
prewencyjny, chroniący i łagodzący skutki 
urazów i  zwyrodnień,  np. dla osób 
pracujących na komputerze, grających 

Rozmiar: uniwersalny.

Wskazania:

ź produkt posiada szeroki zakres regulacji

Zalety:
ź wykonany z mocnego, elastycznego 

materiału wzmacnia staw, zapewnia 
kompresję, a także delikatnie ogrzewa staw

Wskazania:

Zalety:
ź posiada dwa równoległe wzmocnienia 

wzdłuż przedramienia, które zapewniają 
dobre wzmocnienie kości promieniowej i 
kości łokciowej, stabilizując jednocześnie 
nadgarstek

ź zapewnia optymalny zakres ruchomości 
kciuka stopniowaną kompresję oraz 
komfortowe obszycie

Wersja na: prawą i lewą rękę. 

2980 AccuTex 
– Orteza nadgarstka

Rozmiar (odwód wokół nadgarstka):

M 

15-16,5 
cm

L 

16,5-18 
cm

XL 

18-19,5
cm

S

13,5-15
cm

XXL 

19,5-21
cm

ź zalecana jest  w szczególności  w
przypadku skręcenia lub naciągnięcia
nadgarstka ,  w ce lu  stab i l izac j i 
osłabionego, naciągniętego, przecią-
żonego i zesztywniałego nadgarstka, po 
operacjach, w celu złagodzenia bólu, 
zapobieżenia  i  leczenia  urazów, 
przyspieszenia rehabilitacji
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AT53021 Orteza stawu nadgarstkowego 
z nylonu zachowująca ruchomość stawu

Zalety:

ź zastosowany w wyrobie nylon zapewnia dużą lekkość oraz odporność wyrobu, 
jest łatwy w praniu, szybko schnie, a także tworzy środowisko niesprzyjające dla 
rozwoju bakterii oraz grzybów, dlatego ortezę tą można polecić szczególnie 
osobom aktywnym fizycznie, uprawiającym sport

       golfa), jak również podczas chorób zwyrodnieniowych i reumatycznych
    i zwyrodnieniami (np. dla osób pracujących na komputerze, grających w tenisa,   

ź wzmacnia staw, zapewnia kompresję, a także delikatnie ogrzewa staw

Wskazania:

        z przeciążeniem stawu

ź orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie 
ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom 
patologicznym, zalecana jako środek profilaktyczny, chroniący przed urazami 

ź orteza wykonana z elastycznego, przewiewnego materiału, którego głównym 
składnikiem jest nylon, z dodatkiem lateksu oraz spandexu

ź zmniejsza ból związany z długotrwałą pracą na komputerze, a także 

Rozmiar: uniwersalny.

ź produkt posiada szeroki zakres regulacji

2583 Orteza Coolmax
Wskazania:

ź stabilizator wzmacnia nadgarstek, działa profilaktycznie chroniąc go przed 
urazami, szczególnie gdy staw jest osłabiony

        w przypadku bóli reumatycznych

Zalety:

ź zalecany podczas rehabilitacji pourazowej, np. po skręceniach, a także 

ź stabilizator wykonany jest z rozciągliwego w 4 strony materiału Coolmax, który 
zapewnia bardzo szybkie odprowadzanie nadmiaru wilgoci ze skóry

ź stabilizator posiada wszyte wkładki ceramiczne, wytwarzające promieniowanie 
podczerwone, które wnika do komórek ciała, ogrzewa je i aktywizuje, a także 
poprawia ich ukrwienie i ułatwia regenerację

ź produkt posiada szeroki zakres regulacji

Rozmiar (obwód wokół nadgarstka):

S 

13-16,5
cm

M 

16,8-21,6
cm

L

21,9-24,1
cm

2281 Orteza nadgarstka

ź produkt posiada szeroki zakres regulacji,

ź zmniejsza ból związany z długotrwałą pracą na komputerze, a także 

ź orteza wykonana jest z rozciągliwego w 4 strony spandexu z bawełnianą 
wyściółką

Zalety:

Wskazania:

     w tenisa, golfa), jak również podczas chorób zwyrodnieniowych i reumatycznych

    z przeciążeniem stawu, zalecany jako  środek profilaktyczny, chroniący przed 
    urazami i zwyrodnieniami (np. dla osób pracujących na komputerze, grających 

ź wzmacnia staw, zapewnia kompresję, a także delikatnie ogrzewa staw

Rozmiar (obwód wokół nadgarstka):

S 

13-16,2 
cm

M 

16,5-19,7
cm

L

20,3-23,5
cm

XL

 24,1-27,3
cm
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AT53018 Orteza stawu nadgarstkowego 
z dodatkiem spandexu zachowująca ruchomość stawu

ź produkt posiada szeroki zakres regulacji

ź zmniejsza ból związany z długotrwałą pracą na komputerze, a także 

       golfa), jak również podczas chorób zwyrodnieniowych i reumatycznych

ź orteza wykonana z elastycznego, przewiewnego materiału, w którego skład 
wchodzą spandex, lateks oraz poliester

    i zwyrodnieniami (np. dla osób pracujących na komputerze, grających w tenisa, 

ź orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie 
ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom 
patologicznym, zalecana jako środek profilaktyczny, chroniący przed urazami 

Zalety:

Wskazania:

ź wzmacnia staw, zapewnia kompresję, a także delikatnie ogrzewa staw

ź zastosowany w ortezie materiał zapewnia jej dobrą elastyczność nawet przy 
długotrwałym użytkowaniu

        z przeciążeniem stawu

Rozmiar (odwód wokół nadgarstka):

M 

16-18
cm

L 

18-20
cm

XL 

20-22
cm

S

14-16
cm

AT53019 Orteza stawu nadgarstkowego 
z poliestru zachowująca ruchomość stawu

ź wzmacnia staw, zapewnia kompresję, a także delikatnie ogrzewa staw
ź zmniejsza ból związany z długotrwałą pracą na komputerze, a także 
        z przeciążeniem stawu

ź orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie 
ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom 
patologicznym, zalecana jako środek profilaktyczny, chroniący przed urazami 

ź produkt posiada szeroki zakres regulacji

Wskazania:

        przeznaczona jest do użytku krótkotrwałego lub sporadycznego

Zalety:
ź orteza wykonana z elastycznego materiału, którego głównym składnikiem jest 

poliester

    i zwyrodnieniami (np. dla osób pracujących na komputerze, grających w tenisa, 
    golfa), jak również podczas chorób zwyrodnieniowych i reumatycznych, orteza 

Rozmiar: uniwersalny.

AT53020 Orteza stawu nadgarstkowego 
z włóknem bambusowym zachowująca ruchomość stawu

    i zwyrodnieniami (np. dla osób pracujących na komputerze, grających w tenisa, 

ź orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie 
ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom   
patologicznym, zalecana jako środek profilaktyczny, chroniący przed urazami 

Zalety:

ź wzmacnia staw, zapewnia kompresję, a także delikatnie ogrzewa staw

ź zmniejsza ból związany z długotrwałą pracą na komputerze, a także 
        z przeciążeniem stawu

Wskazania:

ź orteza wykonana z elastycznego, przewiewnego materiału, którego głównym 
składnikiem jest włókno bambusowe, z dodatkiem bawełny oraz spandexu

ź produkt posiada szeroki zakres regulacji

       golfa), jak również podczas chorób zwyrodnieniowych i reumatycznych

ź zastosowane w wyrobie włókno bambusa, dzięki występującej w nich naturalnej 
substancji „bamboo kun” mają właściwości antybakteryjne oraz antygrzybiczne, 
ponadto ponieważ uprawa bambusa nie wymaga stosowania środków 
chemicznych i pestycydów, jego włókna nie zawierają toksycznych substancji 
drażniących

Rozmiar (odwód wokół nadgarstka):

M 

16-18
cm

L 

18-20
cm

XL 

20-22
cm

S

14-16
cm
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STABILIZATOR PALCÓW

3280 Aparat sztaka

Rozmiar (obwód stawu międzypaliczkowego dalszego):

1

4,5-5
cm

2 

5-5,5
cm

3

6-6,5
cm

Wskazania:

ź zalecany do stabilizacji stawu międzypaliczkowego

Zalety:

ź mocuje się go do palca za pomocą małego plastra lub bandaża w taki sposób, aby 
staw międzypaliczkowy dalszy pozostawał w pozycji wyprostowanej

Zestaw = 3 sztuki tego samego rozmiaru

ź skręcenie więzadła pobocznego

ź utrzymuje staw międzypaliczkowy dalszy w pozycji wyprostowanej, umożliwiając 
ruch innych stawów

Dostępny w zestawach: 

ź zalecany  w terapii urazów palców 

4

6,5-7
cm

5

7-7,5
cm

6

8-8,5
cm

7

8,5-9
cm

Aparat sztaka H-MFS

Zalety:

Wskazania:

ź zalecany do stabilizacji stawu międzypaliczkowego

ź mocuje się go do palca za pomocą małego plastra lub bandaża w taki sposób, aby 
staw międzypaliczkowy dalszy pozostawał w pozycji wyprostowanej

ź zalecany  w terapii urazów palców 

ź utrzymuje staw międzypaliczkowy dalszy w pozycji wyprostowanej, umożliwiając 
ruch innych stawów

ź skręcenie więzadła pobocznego

Wskazania:
ź zastosowanie przy pęknięciach 

paliczka dalszego
ź wskazany przy urazach stawu między-

paliczkowego dalszego

Zalety:
ź miękka wyściółka zapobiega 

nadmiernemu poceniu się, a ponadto 
zwiększa komfort przy długotrwałym 
użytkowaniu stabilizatora

ź utrzymują stawy międzypaliczkowe w 
pozycji wyprostowanej

4280 Stabilizatory 
palców-podwójne mocowanie

Rozmiar (obwód stawu międzypaliczkowego dalszego):

S

8 cm

M 

10 cm

L

12 cm

4281 Stabilizatory palców

Zalety:
ź zginane końcówki umożliwiają 

unieruchomienie stawów 
międzypaliczkowych w wybranej 
pozycji

ź polecany przy urazach stawów 
międzypaliczkowych

ź miękka wyściółka zapobiega 
nadmiernemu poceniu się, a ponadto 
zwiększa komfort przy długotrwałym 
użytkowaniu stabilizatora

ź zalecane przy pęknięciach paliczka 
dalszego

Wskazania:

Rozmiar: 

S

6 cm

M 

7 cm

L

8 cm

4283 Stabilizatory 
obejmujące palec

        w przypadku pęknięć paliczka 

Wskazania:

       dalszego oraz urazów stawu międzypa-
liczkowego dalszego

ź zalecane w przypadku urazów 
koniuszków palców, szczególnie po 
amputacjach

ź polecany do unieruchomienia palca 

Zalety:
ź miękka wyściółka zapobiega 

nadmiernemu poceniu się, a ponadto 
zwiększa komfort przy długotrwałym 
użytkowaniu stabilizatora

Rozmiar: 

S

5,5 cm

M 

6,5 cm

L

7,5 cm

5,5

7,5-8
cm

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

6

8-8,5
cm

7

8,5-9
cm

5,5

7,5-8
cm
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STABILIZATOR PALCÓW

4284 Stabilizatory obejmujące palec

Zalety:

ź polecany do unieruchomienia palca w przypadku pęknięć paliczka dalszego oraz 

urazów stawu międzypaliczkowego dalszego

ź miękka wyściółka zapobiega nadmiernemu poceniu się, a ponadto zwiększa 

komfort przy długotrwałym użytkowaniu stabilizatora

ź zalecane w przypadku urazów koniuszków palców, szczególnie po amputacjach

Wskazania:

Rozmiar: 

S

5,5 cm

M 

7,5 cm

L

9,5 cm

4285 Stabilizatory obejmujące palec

Wskazania:

Zalety:

ź zalecane w przypadku urazów koniuszków palców, szczególnie po amputacjach

ź polecany do unieruchomienia palca w przypadku pęknięć paliczka dalszego oraz 

urazów stawu międzypaliczkowego dalszego

ź perforacja aluminium polepsza wentylację

ź miękka wyściółka zapobiega nadmiernemu poceniu się, a ponadto zwiększa 

komfort przy długotrwałym użytkowaniu stabilizatora

4282 Szyna na palec

Wskazania:

ź podszyta i wyściełana miękkim, przewiewnym materiałem

ź skierowany ku górze koniuszek szyny ochrania koniec palca

ź służy do podparcia i ochrony złamań z przemieszczeniem

Zalety:

Rozmiar: 

S

7 cm

M 

10 cm

L

13 cm

Aparat stabilizujący stawy międzypaliczkowe H-SAS

ź zawiera podparcie stawu śródręczno-paliczkowego
Zalety: 

Wskazania:
ź umożliwia kontrolowany ruch stawu, zapewniając jednocześnie jego stabilność 

oraz chroniąc przed urazami

Rozmiar (obwód stawu międzypaliczkowego bliższego): 

XS

4-5
 cm

S 

5,5-6
cm

M

6-6,5
 cm

L XL

6,5-7
 cm

7-7,5
 cm

Rozmiar: 

S

5,5 cm

M 

7,5 cm

L

9,5 cm
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AT53029 Kołnierz szyjny 
miękki

ź pozycjonuje kręgosłup w optymalnym, 
anatomicznym położeniu, usztywniając 
go, korygując jego zniekształcenia

        i naciągnięciach kręgosłupa szyjnego

ź zmiany zwyrodnieniowe

Wskazania:

ź urazy odcinka szyjnego kręgosłupa

Zalety:
ź wykonany z wysokiej jakości gęstej 

pianki, z usztywnieniem wewnętrznym

ź zapewnia usztywnienie oraz stabilizacje 
odcinka szyjnego kręgosłupa

ź zapobiega odchyleniom patologicznym

wysokość kołnierza: 8/10/12

ź dyskopatia szyjna

ź polecany przy zwichnięciach 

ź  w rehabilitacji pourazowej 

ź powłoka zewnętrzna jest miła w dotyku

Kołnierz ortopedyczny 
miękki C-BWC 

Wskazania:

ź polecany przy zwichnięciach i 
naciągnięciach kręgosłupa szyjnego

ź  w rehabilitacji pourazowej 

ź powłoka zewnętrzna jest miła w dotyku

ź zmiany zwyrodnieniowe
ź dyskopatia szyjna

ź urazy odcinka szyjnego kręgosłupa

Zalety:
ź wykonane z wysokiej jakości gęstej 

pianki, posiadającej "pamięć" kształtu

ź pozycjonuje kręgosłup w optymalnym, 
anatomicznym położeniu, usztywniając 
go, korygując jego zniekształcenia

ź zapobiega odchyleniom patologicznym
ź zapewnia 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 4

7 x 48
 cm

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

Wskazania:
ź dyskopatia szyjna
ź zmiany zwyrodnieniowe

ź polecany przy zwichnięciach
ź urazy odcinka szyjnego kręgosłupa

ź wykonane z wysokiej jakości gęstej pianki, 
z usztywnieniem wewnętrznym

        i  nacią-gnięciach kręgosłupa szyjnego
ź  w rehabilitacji pourazowej 

ź powłoka zewnętrzna jest miła w dotyku

Zalety:

ź zapewniają usztywnienie oraz stabilizację 
odcinka szyjnego kręgosłupa

4095 Dwuczęściowy sztywny 
kołnierz ortopedyczny

        w nieznacznym zakresie

ź uśmierza ból powstający w wyniku 
uszkodzenia trzaskawki, sztywności 
karku i napięcia mięśni

Rozmiar: uniwersalny (40,6-55,9 cm)

ź komfortowy, pokryty trykotem kołnierz
Zalety:

ź materiał z którego powstał posiada sieć 
otworów zapewniających przenikanie 
przez niego powietrza

ź umożliwia poruszanie szyją 

ź wytworzony z pianki o dużej gęstości 
zawiera ruchomą, odczepianą 
wstawkę, która powoduje, że można go 
dostosować do rozmiarów szyi

Wskazania:
ź dyskopatia szyjna

ź urazy odcinka szyjnego kręgosłupa
ź zmiany zwyrodnieniowe

ź polecany przy zwichnięciach 

ź w rehabilitacji pourazowej 
   i naciągnięciach kręgosłupa szyjnego

4096 Kołnierz ortopedyczny 
sztywny

Wskazania:

ź przeznaczony jest do pełnego usztywnienia 
szyjnego odcinka kręgosłupa

Zalety: 

ź zapewnia całkowitą stabilizację szyjnego 
odcinka kręgosłupa

ź nadaje się do długotrwałego użytkowania

ź urazy dysku szyjnego

ź podtrzymuje głowę zarówno z tyłu, jak i z 
przodu

ź lekki i  przepuszczalny dla promieni 
Roentgena

ź nadwyrężenie mięśni lub naciągnięcie 
więzadeł

Grubość kołnierza: 11 mm

ź posiada otwór do tracheotomii

ź zmiany zwyrodnieniowe kręgów szyjnych

Wysokość kołnierza: ok. 20 cm

ź łagodne urazy kręgosłupa

Rozmiar (obwód szyi): 

S 

25,4-33
cm

M

33-40,6
 cm

L

40,6-48,3
 cm

4190 Kołnierz ortopedyczny 
sztywny

Wskazania:
ź dyskopatia szyjna
ź zmiany zwyrodnieniowe
ź urazy odcinka szyjnego kręgosłupa
ź polecany przy zwichnięciach 
      i naciągnięciach kręgosłupa szyjnego
ź w rehabilitacji pourazowej 

ź posiada regulowaną wysokość

ź zapewnia dobrą stabilizację kręgów 
szyjnych po urazach

ź oparcie na brodę zwiększa stabilność oraz 
komfort

Zalety:

Rozmiar (obwód szyi): 

S 

34,3-40
cm

M

40,6-46,4
 cm

L

47-52,7
 cm

KOŁNIERZE ORTOPEDYCZNE

Obwód szyi: 

S

38 
cm

M 

38-42 
cm

L

44-48 
cm

XL

49-53 
cm
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KOŁNIERZE ORTOPEDYCZNE

4290 Cervical collar-primary
- kołnierz ortopedyczny sztywny

4098 Cervical collar-professional
- półgorsetowa orteza szyjna

ź wyposażona jest w miękką, dopasowaną wkładkę w celu zwiększenia komfortu 
użytkowania wyrobu

ź przylegające do mostka zewnętrzne wkładki oraz podparcie potyliczne 
unieruchamiają odcinek szyjny, zmniejszają ból i zapewniają doskonały komfort 
noszenia

ź dwa punkty po obu stronach ortezy wraz z punktem przednim tworzą potrójny 
system podparcia, który pomaga ustabilizować kąt ułożenia żuchwy i podbródka. 
Potrójne podparcie zmniejsza ból i zwiększa wygodę noszenia

ź ultralekka

Wskazania:

ź zalecana w przypadku zwężenia kanału kręgu szyjnego, spondyloliztezy kręgów 
szyjnych

ź przeznaczona jest do pełnego usztywnienia szyjnego odcinka kręgosłupa
Zalety:

ź pozycjonuje kręgosłup w optymalnym, anatomicznym położeniu, usztywniając go, 
korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym

ź podtrzymuje głowę zarówno z tyłu, jak i z przodu
ź zapewnia całkowitą stabilizację szyjnego odcinka kręgosłupa
ź nadaje się do długotrwałego użytkowania 

ź Cervical Collar-Professional z trójkątnym otworem umożliwia dostęp do tchawicy

ź zalecana w przypadku konieczności unieruchomienia szyi z otwarciem tchawicy

ź ergonomicznie zaprojektowane plastikowe ramki podtrzymują mostek i wspierają 
potylicę, aby ustabilizować szyję pacjenta, ograniczyć dyskomfort skóry i 
rozproszyć nacisk

ź łatwo zapinany pasek umożliwia indywidualne dostosowanie wielkości kołnierza, 
a jednocześnie zabezpiecza potylicę

ź nowoczesny projekt otworu w kształcie odwróconego trójkąta zapewnia łatwy 
dostęp w celu wykonania tracheotomii i zabiegów dróg oddechowych

ź ergonomiczne wygięcie pod bark zaprojektowano tak, by zwiększyć komfort 
noszenia i wyeliminować niepożądany nacisk

Rozmiar (należy zmierzyć odległość od czubka podbródka 
do najwyższego punktu ramienia):

S 

5-6,25 
cm

M

6,25-7 
 cm

L

7 cm

Wskazania:
ź łagodne urazy kręgosłupa
ź nadwyrężenie mięśni lub naciągnięcie więzadeł
ź urazy dysku szyjnego

ź zapewnia dobrą stabilizację kręgów szyjnych po urazach
Zalety:

ź kołnierz pozycjonuje kręgosłup w optymalnym, anatomicznym położeniu, 
usztywniając go, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom 
patologicznym

ź zmiany zwyrodnieniowe kręgów szyjnych

ź zapewnia właściwe unieruchomienie i stabilizację
ź dwuczęściowa plastikowa konstrukcja jest niezwykle łatwa w czyszczeniu. 
ź mechanizm zatrzaskowy- przyjazna dla użytkownika konstrukcja umożliwia łatwą 

regulację wysokości, a specjalne oznaczenie wskazuje najlepszą pozycje
ź ochrona podbródka i obojczyków
ź wyraźne linie prowadzące i pasek regulujący umożliwiają indywidualne 

dopasowanie kołnierza

Rozmiar: uniwersalny
Produkt dopasowany do obwodu szyi: 25,5–51 cm
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OCHRONA STOPY

AT53501 Wkładki ortopedyczne, 
skórzane przeciw płaskostopiu 
poprzecznemu i podłużnemu 
na sztywnym podzespole   

ź w przedniej części wkładek wykonana jest 
perforacja umożliwiająca spokojne 
krążenie powietrza wewnątrz obuwia, 
która powoduje również delikatny masaż 
stóp w rejonie głów palców

ź wkładki posiadają świadectwo „Zdrowej 
Stopy”

ź wkładki wykonane są z polipropylenu 
spienionego odpowiedniej twardości i 
sprężystości pokrytego skórą naturalną o 
odpowiedniej grubości

ź z wkładką połączony jest wyprofilowany 
element usztywniający wspierający łuki 
poprzeczny i podłużny stóp, mający w 
tylnej części otwór z lateksowym wypeł-
nieniem, dla odciążenia kości piętowej

ź wkładki posiadają charakter stabilizujący, 
utrzymujący stopę w odpowiedniej pozycji

Wskazania:
ź zalecane przy dolegliwościach w obrębie 

stawu skokowego oraz przy koślawym 
ustawieniu stóp, płaskostopiu poprze-
cznemu i  podłużnemu

Zalety:

Opakowanie: 2 sztuki
Rozmiary (obuwia): 35 – 45

AT53502 Wkładki ortopedyczne 
skórzane przeciw płaskostopiu 
poprzecznemu i podłużnemu 
– amortyzujące

ź wierzch wkładek pokryty jest skórą 
naturalną o odpowiedniej grubości 
posiadającą świadectwo „Zdrowej 
Stopy”

Wskazania:

ź amortyzują wstrząsy, łagodzą 
dolegliwości i bóle w obrębie 
podeszwowej strony stóp
wkładki nie zajmują dużo miejsca w 

chodzenia

Zalety:
ź spód wkładek wykonany jest ze 

spienionego lateksu o odpowiedniej 
twardości i sprężystości, bez trwałego 
odkształcenia

ź wkładki posiadają wyprofilowany klin 
supinujący proporcjonalny do 
wielkości wkładki oraz pelotę 
metatarsalną, której wielkość zależy 
od długości stopy (od 1 do 5)

ź zalecane są przy płaskostopiu 
podłużnym i poprzecznym oraz przy 
koślawym ustawieniu pięt i kolan

obuwiu i poprawiają komfort 

ź wkładki łagodnie wspierają łuki stopy – 
podłużny i porzeczny. W części piętowej 
posiadają zagłębienie spełniające 
funkcję stabilizacji stóp

ź w przedniej części wkładek wykonana 
jest perforacja umożliwiająca spokojne 
krążenie powietrza wewnątrz, która 
powoduje również delikatny masaż 
stóp w rejonie głów palców

Rozmiary (obuwia): 35 – 45
Opakowanie: 2 sztuki

AT53503 Wkładki ortopedyczne 
skórzane przeciw płaskostopiu 
podłużnemu – amortyzujące

ź zalecane są przy płaskostopiu 
podłużnym oraz przy koślawym 
ustawieniu pięt i kolan

ź amortyzują wstrząsy, łagodzą 
dolegliwości i bóle w obrębie 
podeszwowej strony stóp

Zalety:

ź wkładki łagodnie wspierają podłużny łuk 
stóp

ź wkładki posiadają wyprofilowany klin 
supinujący proporcjonalny do wielkości 
wkładki

Opakowanie: 2 sztuki

Wskazania:

ź spód wkładek wykonany jest ze spienio-
nego lateksu o odpowiedniej twardości i 
sprężystości, bez trwałego odkształcenia

ź w części piętowej posiadają zagłębienie 
spełniające funkcję stabilizacji stóp

ź wierzch wkładek pokryty jest skórą 
naturalną o odpowiedniej grubości 
posiadającą świadectwo „Zdrowej Stopy”

ź wkładki nie zajmują dużo miejsca w 
obuwiu i poprawiają komfort chodzenia

ź w przedniej części wkładek wykonana 
jest perforacja umożliwiająca spokojne 
krążenie powietrza wewnątrz obuwia, 
która powoduje również delikatny masaż 
stóp w rejonie głów palców

Rozmiary (obuwia): 35 – 45

AT53504 Wkładki ortopedyczne 
skórzane przeciw płaskostopiu 
poprzecznemu 3/4 – amortyzujące

ź amortyzują wstrząsy, łagodzą dolegliwości i bóle w obrębie podeszwowej strony stóp
ź wkładki nie zajmują dużo miejsca w obuwiu i poprawiają komfort chodzenia

ź podpierają łuk poprzeczny stopy
ź wierzch wkładek pokryty jest skórą naturalną o odpowiedniej grubości posiadającą 

świadectwo „Zdrowej Stopy”

Zalety:

ź zalecane przy opuszczeniu łuku poprzecznego stopy, a zwłaszcza przy zniekształceniach 
dużego palucha (halluks)

ź wkładki posiadają pelotę metatarsalną, proporcjonalną do wielkości stopy

ź łagodzą bóle śródstopia i palców młotkowatych, zapobiegają odparzeniom głów palców 
szczególnie w części środkowej

Opakowanie: 2 szt.

ź spód wkładek wykonany jest ze spienionego lateksu o odpowiedniej twardości i sprężystości, 
bez trwałego odkształcenia

ź wkładki posiadają w przedniej części odpowiedni kształt umożliwiający dopasowanie do 
każdego rodzaju obuwia

ź zalecane są przy płaskostopiu poprzecznym

ź są bardzo lekkie, przyjazne dla użytkownika

Rozmiary (obuwia): 35 – 45

Wskazania:
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AT53505 Podpiętki ortopedyczne 
skórzane męskie na podzespole 
lateksowym

ź wskazane przy skrzywieniach kręgosłupa 
oraz przy wyrównaniu kończyn dolnych

Wskazania:

ź wierzch wkładek pokryty jest skórą 
naturalną o odpowiedniej grubości 
posiadającą świadectwo „Zdrowej Stopy”

ź posiadają właściwości amortyzujące
ź zapobiegają otarciom stopy
ź wkładka posiada taśmę mocującą 

dwustronnie  klejącą

ź przy urazach stawu skokowego

Zalety:

Opakowanie: 2 sztuki
Rozmiary: uniwersalny

AT53507 Podpiętki ortopedyczne 
skórzane damskie na podzespole 
lateksowym

Wskazania:

ź wkładka posiada taśmę mocującą dwu-
stronnie klejącą

Rozmiary: uniwersalny
Opakowanie: 2 sztuki

ź wskazane przy skrzywieniach kręgosłupa 
oraz przy wyrównaniu kończyn dolnych

Zalety:

ź posiadają właściwości amortyzujące

ź przy urazach stawu skokowego

ź wierzch wkładek pokryty jest skórą 
naturalną o odpowiedniej grubości 
posiadającą świadectwo „Zdrowej Stopy”

ź zapobiegają otarciom stopy

AT53509 Podpiętki ortopedyczne 
skórzane „na ostrogi” męskie 
na podzespole lateksowym

Opakowanie: 2 sztuki
Rozmiary: uniwersalny

ź w środkowej części posiadają wycięty 
otwór  umożl iwiający swobodne 
zagłębianie się kości piętowej

ź wkładka posiada taśmę mocującą 
dwustronnie klejącą

ź wkładki zapobiegają bólom związanym 
ze stanami zapalnymi i zwyrodnieniami 
kości piętowej

ź wskazane są w przypadku ostróg 
piętowych i po urazach tej kości

Wskazania:

Zalety:
ź wierzch wkładek pokryty jest skórą 

naturalną o odpowiedniej grubości 
posiadającą świadectwo „Zdrowej 
Stopy”

ź wkładki odciążają guz kości piętowej

AT53511 Podpiętki ortopedyczne 
skórzane „na ostrogi” damskie na 
podzespole lateksowym

Wskazania:
ź wkładki zapobiegają bólom związanym ze 

stanami zapalnymi i zwyrodnieniami 
kości piętowej 

ź wkładki odciążają guz kości piętowej
ź wskazane są w przypadku ostróg pięto-

wych i po urazach tej kości

Zalety:

Rozmiary: uniwersalny

ź wkładka posiada taśmę mocującą 
dwustronnie klejącą

ź w środkowej części posiadają wycięty 
otwór umożliwiający swobodne zagłę-
bianie się kości piętowej 

ź wierzch wkładek pokryty jest skórą 
naturalną o odpowiedniej grubości 
posiadającą świadectwo „Zdrowej Stopy”

Opakowanie: 2 sztuki

AT53513 Stoppery ortopedyczne 
skórzane na podzespole 
lateksowym

Wskazania:

ź wkładka posiada taśmę mocującą 
dwustronnie klejącą

Opakowanie: 2 sztuki
Rozmiary: uniwersalny

ź zapobiegają zsuwaniu się stóp do przodu

Zalety:
ź wierzch wkładek pokryty jest skórą 

naturalną o odpowiedniej grubości 
posiadającą świadectwo „Zdrowej Stopy”, 
połączoną z elementem lateksowym

ź stoppery podnoszą łuk poprzeczny stopy

ź łagodzą bóle śródstopia, zalecane 
szczególnie do obuwia na wysokim 
obcasie
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AT53506 Podpiętki ortopedyczne 
skórzane męskie na korku

ź spodnią  część podpiętk i  stanowi 
naturalny korek

ź produkt dobrze amortyzuje obciążenie
ź podpiętki doskonale regulują wysokość 

pięty, zapobiegają obcieraniu
ź wkładka posiada taśmę mocującą 

dwustronnie klejącą

Zalety:
ź wierzch wkładek pokryty jest skórą 

naturalną o odpowiedniej grubości 
posiadającą świadectwo „Zdrowej Stopy”

Opakowanie: 2 sztuki
Rozmiary: uniwersalny

AT53508 Podpiętki ortopedyczne 
skórzane damskie na korku

ź wkładka posiada taśmę mocującą 
dwustronnie klejącą

ź produkt dobrze amortyzuje obciążenie

Zalety:

ź podpiętki doskonale regulują wysokość 
pięty, zapobiegają obcieraniu

Rozmiary: uniwersalny

ź wierzch wkładek pokryty jest skórą 
naturalną o odpowiedniej grubości 
posiadającą świadectwo „Zdrowej Stopy”

Opakowanie: 2 sztuki

ź spodnią  część podpiętk i  stanowi 
naturalny korek

AT53510 Podpiętki ortopedyczne 
skórzane „na ostrogi” męskie 
na korku

ź spodnią część podpiętki stanowi 
naturalny korek

ź wkładka posiada taśmę mocującą 
dwustronnie klejącą

ź wierzch wkładek pokryty jest skórą 
naturalną o odpowiedniej grubości 
posiadającą świadectwo „Zdrowej 
Stopy”

Opakowanie: 2 sztuki

ź wkładki odciążają guz kości piętowej

Zalety:

ź w środkowej części posiadają wycięty 
otwór  umożl iwia jący  swobodne 
zagłębianie się kości piętowej

Rozmiary: uniwersalny

ź wskazane są w przypadku ostróg 
piętowych i po urazach tej kości

ź wkładki zapobiegają bólom związanym 
ze stanami zapalnymi i zwyrodnieniami 
kości piętowej

Wskazania: 

AT53512 Podpiętki ortopedyczne 
skórzane „na ostrogi” 
damskie na korku

Wskazania:

ź wkładka posiada taśmę mocującą 
dwustronnie klejącą

ź w środkowej części posiadają wycięty 
o twór  umożl iw ia jący  swobodne 
zagłębianie się kości piętowej. wkładki 
zapobiegają bólom związanym ze 
stanami zapalnymi i zwyrodnieniami 
kości piętowej

Opakowanie: 2 sztuki

ź spodnią część podpiętki stanowi 
naturalny korek

Rozmiary: uniwersalny

ź wierzch wkładek pokryty jest skórą 
naturalną o odpowiedniej grubości 
posiadającą świadectwo „Zdrowej 
Stopy”

ź w przypadku ostróg piętowych i po 
urazach tej kości 

Zalety:

ź wkładki odciążają guz kości piętowej

AT53514 Półwkładki ortopedyczne 
skórzane z pelotą na podzespole 
lateksowym

Wskazania:
ź zalecane przy zwyrodnieniach głów kości 

palców oraz koślawego palucha (halluks), 
mogą być stosowane do każdego rodzaju 
obuwia

Opakowanie: 2 sztuki
Rozmiary: uniwersalny

ź wkładki wykonane są na bazie elementu 
lateksowego z wyprofilowaną  pelotą 
metatarsa lną ,  p roporc jonalną  do 
wielkości stóp

ź wkładki podpierają przednią część stóp, a 
pelota podnosi łuk poprzeczny

ź wierzch wkładek pokryty jest skórą 
naturalną o odpowiedniej grubości 
posiadającą świadectwo „Zdrowej Stopy”

ź wkładki łagodzą bóle przodostopia i kości 
palców

Zalety:
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5401 Wkładki korygujące silikonowe

ź stabilizacja łuku podłużnego i poprzecznego, absorpcja wstrząsów, rozproszenie 
nacisku, bóle pięt, długotrwałe stanie, zmęczenie stóp

Wskazania: 

Zalety:
ź wykonane są z silikonu o 2 stopniach gęstości
ź w rejonach pięty i śródstopia zastosowano silikon o zwiększonej miękkości
ź doskonale absorbują wstrząsy wywierane na staw skokowy, kolana oraz biodra, 

powstające podczas chodzenia lub uprawiania sportów
ź pomagają optymalnie rozłożyć nacisk wywierany na stopę przez ciężar całego 

ciała, redukują bóle stóp, nóg oraz dolnego odcinka pleców, a także podrażnienia 
związane ze wstrząsami oraz naciskiem wywieranym na stopy

ź są wytrzymałe i łatwo się je czyści
ź absorbują 96,3% energii wstrząsu

Opakowanie: 2 sztuki
Szerokość wkładki: ok. 6,5 cm

5407 Miękkie wkładki korygujące
silikonowe 

Opakowanie: 2 sztuki

ź wykonane są z silikonu o 2 stopniach gęstości

ź pomagają optymalnie rozłożyć nacisk wywierany na stopę przez ciężar całego 
ciała, redukują bóle stóp, nóg oraz dolnego odcinka pleców, a także podrażnienia 
związane ze wstrząsami oraz naciskiem wywieranym na stopy

ź absorbują 96,3% energii wstrząsu

Wskazania:

ź w rejonach pięty i śródstopia zastosowano silikon o zwiększonej miękkości
ź doskonale absorbują wstrząsy wywierane na stawy skokowy, kolana oraz biodra, 

powstające podczas chodzenia lub uprawiania sportów

ź są wytrzymałe i łatwo się je czyści

Zalety:

ź stabilizacja łuku podłużnego i poprzecznego, absorpcja wstrząsów, rozproszenie 
nacisku, bóle pięt, długotrwałe stanie, zmęczenie stóp

Rozmiar (rozmiar buta): 

N1 

37-38 

N2

39-40

N3

41-42

N4

43-44

N5

45-46

Rozmiar (rozmiar buta): 

N1 

37-38 

N2

39-40

N3

41-42

N4

43-44

N5

45-46

5404 Wkładki silikonowe 
3/4 długości

Opakowanie: 2 szt.

ź pochłania wstrząsy w okolicach pięty, łuku podłużnego oraz śródstopia

ź stabilizacja łuku podłużnego i poprzecznego, absorpcja wstrząsów, rozproszenie 
nacisku, bóle pięt

Zalety:

Wskazania:

ź stabilizuje tył stopy podtrzymując jednocześnie łuk podłużny

ź poprzez masowanie stopy poprawia krążenie krwi
Rozmiar (rozmiar buta): 

N1 

33-36

N2

37-40

N3

41-44

5001 Wkładki absorbujące

Zalety:

ź pokryte są miękką tkaniną w celu zwiększenia komfortu i lepszego odprowadzania 
wilgoci

ź zmęczenie stóp

ź dzięki oddychającej poliuretanowej piance POLIYOU stopa pozostaje suchsza i się 
nie przegrzewa

ź doskonale absorbują wstrząsy, przez co zmniejszają bóle i zmęczenie stóp oraz 
dolnego odcinka kręgosłupa

Opakowanie: 2 szt.
Rozmiar: uniwersalny

Wskazania: 
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5451 Podpiętki silikonowe 

ź absorbują 96,3% energii wstrząsu

Zalety:

ź bóle pięt, ostrogi piętowe, bóle spodu pięty (Plantar fasciitis), rozproszenie nacisku 
na piętę, rozproszenie nacisku na środek pięty

Wskazania: 

ź pomagają zredukować wstrząsy wywierane na stawy oraz kręgosłup, łagodzą 
naciągnięcia wiązadeł, mięśni oraz ścięgna Achillesa

ź są wytrzymałe i łatwo się je czyści

Rozmiar (rozmiar buta): 

N1 

35-37

N2

38-40
 

N3

41-43

5454 Miękkie podpiętki silikonowe

ź absorbują 96,3% energii wstrząsu

ź pomagają zredukować wstrząsy wywierane na stawy oraz kręgosłup, łagodzą 
naciągnięcia więzadeł, mięśni oraz ścięgna Achillesa

Zalety:

Opakowanie: 2 szt.
Wysokość silikonu od poziomu pięty: ok. 3 cm

ź bóle pięt, absorpcja wstrząsów, rozproszenie nacisku na piętę

ź są wytrzymałe i łatwo się je czyści

Wskazania:

Rozmiar (rozmiar buta): 

N1 

35-37

N2

38-40
 

N3

41-43

Opakowanie: 2 szt.

5463 Miękkie podpiętki silikonowe

ź absorbują 96,3% energii wstrząsu
ź są wytrzymałe i łatwo się je czyści

Opakowanie: 2 szt.

ź pomagają zredukować wstrząsy wywierane na stawy oraz kręgosłup, łagodzą 
naciągnięcia więzadeł, mięśni oraz ścięgna Achillesa

Zalety:

Wskazania: 
ź bóle pięt, absorbcja wstrząsów, rozproszenie nacisku na piętę

Rozmiar (rozmiar buta): 

N1 

35-37

N2

38-40
 

N3

41-43

5601 Wkładki biomagnetyczne

Wskazania: 

ź wierzchnia tkanina zwiększa komfort i pomaga w odprowadzaniu wilgoci

ź dzięki oddychającej poliuretanowej piance POLIYOU stopa pozostaje suchsza i się 
nie przegrzewa

 

ź posiadają magnesy, które stymulują zakończenia nerwowe spodniej części stóp, 
zapewniają masaż i poprawiają przepływ krwi

Zalety:

ź zapewniają dobrą absorpcję drgań, przez co zmniejszają bóle i zmęczenie stóp oraz 
dolnego odcinka pleców

Opakowanie: 2 szt.

ź zmęczenie stóp

Rozmiar (rozmiar buta): 

N1 

36-39

N2

40-43
 

N3

44-46
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6741 Aparat korekcyjny 
na halluksy

Wskazania:

ź opaska chroni halluksy, a jednocześnie  
utrzymuje paluch we właściwej pozycji

       i zapewnia optymalną dystrybucję  

Opakowanie: 1 szt.

        nacisku masy ciała

ź bóle palucha, halluksy

Zalety:

6420 Aparat korekcyjny 
na halluksy 

Wskazania:
ź halluksy, zachodzenie palca, 

zrogowacenia

Zalety:

ź zmniejszają bóle spowodowane 
zachodzeniem na siebie palców oraz 
wrastaniem paznokcia

ź przywracają palcom właściwe położenie

Opakowanie: 2 szt.

ź zapobiegają zachodzeniu dużego palca 
na drugi palec, przez co zmniejszają jego 
koślawość

Rozmiar (rozmiar buta): 

S

35-37

M

38-40

 

L

41-43

 
Rozmiar (rozmiar buta): 

S

33-36

M

37-41

 

L

42-46

 

6422 Aparat korekcyjny 
międzypalcowy rozwierający

Wskazania:

ź zapobiegają zachodzeniu na siebie 
palców i redukują bóle spowodowane ich 
wzajemnym naciskiem

ź zapewniają wygodę, nie utrudniają ruchu

Zalety:

Grubość: około 1cm
Opakowanie: 2 szt.

ź zachodzenie palca, zrogowacenia

Rozmiar (rozmiar buta): 

S

33-36

M

37-41

 

L

42-46

 

ź bóle palucha, halluksy

S/M długość: 10cm, szerokość: 5cm
L/XL długość: 12cm, szerokość: 7cm

Wskazania: 

Opakowanie: 1 szt.

Zalety:

Wymiary: 

ź silikonowa osłona chroni halluksy, a 
jednocześnie zapewnia równomierne 
rozłożenie sił powodujących podwijanie 
się palucha

ź koryguje ustawienie palucha

Rozmiar (rozmiar buta): 

S/M 

33-38
cm

L/XL

39-46
cm

 

Zalety:

Opakowanie: 1 szt.

Wskazania:

ź osłona chroni halluksy, a jednocześnie 
zapewnia równomierne rozłożenie sił 
powodujących podwijanie się dużego 
palca

ź bóle palucha, halluksy

Rozmiar (rozmiar buta): 

S/M 

33-39
cm

L/XL

40-46
cm

 

Wskazania: 
ź bóle palucha, halluksy

Zalety:
ź osłona chroni halluksy, a jednocześnie 

zapewnia równomierne rozłożenie sił 
powodujących podwijanie się palucha

ź lekka i cienka łatwo dopasowuje się do 
kształtu stopy

Długość: 7,5cm
Szerokość w najszerszym miejscu: 5cm
Opakowanie: 1 szt.
Rozmiar: uniwersalny

6443 Aparat korekcyjny 
na halluksy

6440 Aparat korekcyjny 
na halluksy

6740 Aparat korekcyjny 
na halluksy
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6441 Aparat 
korygująco-prostujący palce stóp

ź zapobiega stwardnieniu, zrogowaceniu 
oraz młoteczkowatości palców

Wskazania: 
ź zrogowacenia, palce młoteczkowate

Zalety:

ź zapewnia rozciąganie ściśniętych 
palców i poprawia ich ustawienie

ź chroni wierzch i opuszki palców przed 
otarciem

ź z pierścieniem mocującym na trzecim 
palcu

ź pomaga zredukować naprężenia i ból 
spowodowany zniekształceniem 
palców

Opakowanie: 2 szt.

6442 Podkładka metatarsalna

ź zapewnia właściwą osłonę przedniej 
części śródstopia

Wskazania: 
ź bóle śródstopia (Metatarsalgia), 

redukcja wstrząsów, zrogowacenia, 
palec Mortona 

Zalety:

ź zapobiega zgrubieniom, rogowaceniu i 
stanom zapalnym w przedniej części 
stopy

L/XL (8,5 x 6 cm razem z kółkiem)

ź pomaga uśmierzyć ból w śródstopiu

S/M (7 x 6cm razem z kółkiem, 
Wymiary: 
Opakowanie: 2 szt.

ź koryguje ustawienie kości śródstopia

Rozmiar (rozmiar buta): 

S

33-36

M

37-41

 

L

42-46

 

6790 Osłona żelowa pięty

ź łagodzi ból związany z uciskiem buta
ź chroni piętę przed otarciami

ź zastosowane oleje mineralne 
wygładzają skórę

Długość od pięty do kostki i od pięty 
w kierunku palców: 10cm

Zalety:

Wskazania: 
ź bóle pięt, redukcja wstrząsów,  

spierzchnięcie skóry na piętach

Opakowanie: 2 szt.
Rozmiar: uniwersalny

6425 Aparat 
korygująco-prostujący palce stóp

Zalety:

ź chroni wierzch i opuszki palców przed 
otarciem

ź zrogowacenia, palce młoteczowate

ź wkładka prostująca palce nóg
ź zapobiega stwardnieniu, zrogowaceniu 

oraz młoteczkowatości palców
ź zapewnia rozciąganie ściśniętych 

palców i poprawia ich ustawienie

Wskazania: 

Wymiary: 7,5x1,5cm

ź pomaga zredukować naprężenia i ból 
spowodowany zniekształceniem 

Opakowanie: 2 szt.

Rozmiar (rozmiar buta): 

S

33-36

M

37-41

 

L

42-46

 

6423 Aparaty korekcyjne 
na halluksy

Wskazania: 
ź halluksy, zachodzenie palucha, 

zrogowacenia

Zalety:

ź przywracają palcom właściwe 
położenie

ź zapobiegają zachodzeniu palucha 
na drugi palec, przez co zmniejszają 
jego koślawość

Opakowanie: 2 szt.

ź zmniejszają bóle spowodowane 
zachodzeniem na siebie palców 
oraz wrastaniem paznokcia

Rozmiar (rozmiar buta): 

S

33-36

M

37-41

 

L

42-46

 

6424 Aparaty korekcyjne
międzypalcowe rozwierające

ź zapewniają wygodę, nie utrudniają 
ruchu

ź zachodzenie palucha, zrogowacenia

Opakowanie: 2 szt.

ź zapobiegają zachodzeniu na siebie 
palców i redukują bóle spowodowane 
ich wzajemnym naciskiem

Wskazania: 

Zalety:

Rozmiar (rozmiar buta): 

S

33-36

M

37-41

 

L

42-46
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OCHRONA STOPY

6070 Podkładka metatarsalna 
korygująca z pianki z wycięciem

ź zapobiega powstawaniu odcisków, pęcherzy 
i otarć

Długość: 3 cm
Szerokość: 4 cm

ź zmniejsza ból związany z zrogowaceniami

Opakowanie: 4 szt.
Rozmiar: uniwersalny

Zalety:

Wskazania: 
ź zrogowacenia, nadwrażliwość, odciski

6020 Nakładka osłonowa z pianki

Zalety:

ź zrogowacenia, nadwrażliwość, odciski

ź zapobiega powstawaniu odcisków, pęcherzy 
i otarć

Wskazania: 

ź zmniejsza ból związany ze zrogowaceniami

Rozmiar: uniwersalny
Opakowanie: 6 szt.

6720 Osłony 
pierścieniowe palców

Wysokość: S/M – 2 cm, L/XL – 2,7 cm

ź zrogowacenia, palce młoteczkowate, 
palce szponiaste

ź poprawiają krążenie i zmniejszają bóle 
palców

ź chronią przed urazami spowodowanymi 
przez stały ucisk palca

Opakowanie: 2 szt.

Wskazania: 

Zalety:

ź zapobiegają otarciom

Rozmiar (obwód palca): 

S/M

40-50 
mm

L/XL

60-69 
mm

 

6780 Żelowy bandaż 
metatarsalny

ź bóle śródstopia (Metatarsalgia), redukcja 
wstrząsów, zrogowacenia

Wskazania: 

Rozmiar: uniwersalny

ź chroni głowy kości śródstopia 

ź produkt wielokrotnego użytku

Wymiary wkładki żelowej: 6,5 x 6cm

Zalety:

Opakowanie: 1 szt.

ź chroni przed zrogowaceniami oraz 
stanami zapalnymi w rejonie przedstopia

        i zapobiega bólom w rejonie śródstopia

Całkowita szerokość: 7cm

6781 Podkładka 
metatarsalna okrągła żelowa

ź bóle śródstopia (Metatarsalgia) , 
redukcja wstrząsów, zrogowacenia

ź zmniejsza ucisk na śródstopie
ź zmniejsza bóle śródstopia

Zalety:

Opakowanie: 2 szt.

Wskazania: 

Wymiary: 9,5 x 6,5cm

Rozmiar: uniwersalny

6700 Jednostronne osłony 
elastyczne z osłonami żelowymi

ź zrogowacenia, palce młoteczkowate, 
palce szponiaste

Wskazania: 

ź sprzyjają eliminacji pęcherzy

Zalety:
ź wyściełane osłonami żelowymi 

zmniejszają ból spowodowany przez 
zrogowacenia, młoteczkowatość palców, 
odciski

Długość: 2,54 cm
Opakowanie: 2 sztuki

Rozmiar (obwód osłony): 

S

20 mm

M

25 mm

 

L

35 mm

 

6704 Żelowe osłony palców 
– nasadki cylindryczne

Wskazania: 
ź zrogowacenia, palce młoteczkowate, 

palce szponiaste

Opakowanie: 2 szt.

ź sprzyjają eliminacji pęcherzy

ź wyściełane żelem zmniejszają ból 
spowodowany przez zrogowacenia, 
młoteczkowatość palców, odciski

ź można jest stosować również na rękach

Zalety:

Rozmiar (obwód osłony): 

S

20 mm

M

25 mm

 

L

35 mm

 

6705 Żelowe tabularne osłony 
palców – nasadki cylindryczne

Wskazania: 
ź zrogowacenia, palce młoteczkowate, palce 

szponiaste

ź sprzyjają eliminacji pęcherzy

Długość: 15 cm, do samodzielnego przycięcia, 
produkt bez kapturka 

ź wyściełane żelem zmniejszają ból 
spowodowany przez zrogowacenia, 
młoteczkowatość palców, odciski

Zalety:

Opakowanie: 1 szt.

ź można jest stosować również na rękach

6702 Żelowe jednostronne 
osłony cylindryczne

ź sprzyjają eliminacji pęcherzy

ź zrogowacenia, palce młoteczkowate, 
palce szponiaste

ź wyściełane jednostronnie żelem 
zmniejszają ból spowodowany przez 
zrogowacenia, młoteczkowatość 
palców, odciski

Długość: 2,54 cm
Opakowanie: 2 szt.

Zalety:

Wskazania: 

Rozmiar (obwód osłony): 

S

20 mm

M

25 mm

 

L

35 mm

 

Rozmiar (obwód osłony): 

S M L

20 mm 25 mm

 

35 mm
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Łóżko rehabilitacyjne do opieki dla osób chorych
(z zabudowanymi siłownikami)

Łóżko rehabilitacyjne elektryczne jest bardzo dobrym udogodnieniem dla osób 
starszych, przewlekle chorych, stale przebywających w pozycji leżącej czy mających 
problemy ze wstawaniem bądź siadaniem. Niewątpliwą zaletą łóżka jest jego łatwość 
obsługi, umożliwia ono przyjęcie przez użytkownika dogodnej przez niego pozycji, np. 
leżenie z uniesionymi nogami bądź z podparciem pod plecy. Łóżko jest przeznaczone 
dla jednego użytkownika o maksymalnym ciężarze ciała do 175 kg. Łóżko jest 
wyposażone w kółka o średnicy 125 mm, dzięki czemu możliwe jest przesuwanie łóżka 
po równej powierzchni, we wszystkich kierunkach. Łóżko dzięki pilotowi może być 
obsługiwane w sposób elektryczny przez użytkownika lub opiekuna.

Łóżko sprzedawane jest bez materaca.

ź Pozycja anty-trendelenburga oraz trendelenburga

Parametry technicznie:

ź Leże drewniane

Wymiary całkowite łóżka: (dł.) 2115 x (sz.) 1025 x (w) 405-810 mm
Podstawa materaca: 90 cm x 195 cm

ź Płynna regulacja kąta nachylenia segmentu uda na pilota

Regulacja wysokości: 405 - 810 mm
Waga: 105 kg
Obciążenie max: 175 kg

ź Produkt medyczny, atestowany

Dane elektryczne: Napięcie 230 V, 50 Hz

ź Wysięgnik
ź Kółka z indywidualnym systemem blokowania

Cechy produktu:

ź Płynna regulacja wysokości leża za pomocą pilota

ź Płynna regulacja kąta nachylenia wezgłowia na pilota

ź Manualna regulacja kąta nachylenia segmentu

ź Barierki

ź Leże cztero-segmentowe

Napięcie wyjściowe: DC 24V, Max. 100 VA

Łóżko rehabilitacyjne do opieki dla osób chorych 
(z odkrytymi siłownikami)

Łóżko rehabilitacyjne elektryczne jest bardzo dobrym udogodnieniem dla osób 
starszych, przewlekle chorych, stale przebywających w pozycji leżącej czy mających 
problemy z wstawaniem bądź siadaniem. Niewątpliwą zaletą łóżka jest jego łatwość 
obsługi, umożliwia ono przyjęcie przez użytkownika dogodnej przez niego pozycji, np. 
leżenie z uniesionymi nogami bądź z podparciem pod plecy. Łóżko jest przeznaczone 
dla jednego użytkownika o maksymalnym ciężarze ciała do 175 kg. Łóżko jest 
wyposażone w kółka o średnicy 125 mm, dzięki czemu możliwe jest przesuwanie łóżka 
po równej powierzchni, we wszystkich kierunkach. Łóżko dzięki pilotowi może być 
obsługiwane w sposób elektryczny przez użytkownika lub opiekuna.

ź Pozycja anty-trendelenburga oraz trendelenburga

ź Płynna regulacja kąta nachylenia segmentu uda na pilota

ź Płynna regulacja wysokości leża za pomocą pilota

ź Manualna regulacja kąta nachylenia segmentu
ź Kółka z indywidualnym systemem blokowania

ź Leże cztero-segmentowe

ź Niezabudowane siłowniki
ź Wysięgnik
ź Barierki
ź Leże drewniane
ź Produkt medyczny, atestowany

ź Płynna regulacja kąta nachylenia wezgłowia na pilota

 
Parametry technicznie:

Cechy produktu:

Regulacja wysokości: 405 - 810 mm
Waga: 105 kg

  

Dane elektryczne: Napięcie 230 V, 50 Hz
Napięcie wyjściowe: DC 24V, Max. 100 VA

Obciążenie max: 175 kg

Łóżko sprzedawane jest bez materaca.

Wymiary całkowite łóżka: (dł.) 2115 x (sz.) 1025 x (w) 405-810 mm
Podstawa materaca: 90 cm x 195 cm

ŁÓŻKO REHABILITACYJNE
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MATERACE 

AT03101 Materac przeciwodleżynowy 
Górna część pokrowca 
jest nieprzemakalna 
dzięki zastosowaniu kombinacji 
tkaniny frotte oraz ceraty. 
Doskonale chroni materac przed 
zabrudzeniem i zamoczeniem. 

Dolną część pokrowca wykonano 
z wysokiej jakości bawełny 
co umożliwia lepszą 
wentylację materaca. 

Odpowiednia sprężystość pianki, z której wykonany jest materac zapewnia 
równomierne rozkładanie ciężarku ciała podczas leżenia lub zmiany pozycji, 
zachowanie naturalnych krzywizn kręgosłupa, zdrowy sen, profilaktykę 
dolegliwości odkręgosłupowych. 

Wymiar: 200x90x10 cm

Materace piankowe w pokrowcu nieprzemakalnym na łóżka szpitalne. 
Materace umożliwiają optymalne rozłożenie nacisku wywieranego przez ciało 
na tkanki przylegające do podłoża.
Zalecane są dla osób o znacznie ograniczonej ruchowości, spędzających 
większość czasu w pozycji leżącej.

OPCJONALNIE

Materace występują również w pokrowcu do 
dezynfekcji (paroprzepuszczalny).
Pokrycie nieprzemakalne, zmywalne, z dolną 
warstwą antypoślizgową umożliwiające pranie 
w temperaturze do 95  C. . 

AT03102 Materac przeciwodleżynowy 
gofrowany

Wymiar: 200x90x15 cm

System nacięć ułatwia zginanie się materaca podczas podnoszenia 
poszczególnych części łóżka oraz zapewnia lepszą wentylację. 
Odpowiednia sprężystość pianki, z której wykonany jest materac 
zapewnia równomierne rozkładanie ciężaru ciała podczas leżenia lub 
zmiany pozycji, zachowanie naturalnych krzywizn kręgosłupa, 
zdrowy sen, profilaktykę dolegliwości odkręgosłupowych.

Materace piankowe przeciwodleżynowe na łóżka szpitalne. Materace 
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. 

Górna część pokrowca 
jest nieprzemakalna 
dzięki zastosowaniu kombinacji 
tkaniny frotte oraz ceraty. 
Doskonale chroni materac przed 
zabrudzeniem i zamoczeniem. 

Dolną część pokrowca wykonano 
z wysokiej jakości bawełny 
co umożliwia lepszą 
wentylację materaca. 

Materace występują również w pokrowcu do 
dezynfekcji (paroprzepuszczalny).
Pokrycie nieprzemakalne, zmywalne, z dolną 
warstwą antypoślizgową umożliwiające pranie 
w temperaturze do 95  C. . 

OPCJONALNIE
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MATERACE 

AT03103 Materac przeciwodleżynowy

Inżynierowie uwzględnili preferencje różnych osób co do spania oraz wszelkiego 
rodzaju pozycje przybierane podczas snu i stworzyli doskonały wielostrefowy 
materac. Taki, który sprawia, że twoje ciało odpoczywa i czuje się lepiej.

Materac powstał z dwóch warstw pianki:
górna- z efektem pamięci, dolna - pianka poliuretanowa. 

Górna część pokrowca 
jest nieprzemakalna 
dzięki zastosowaniu kombinacji 
tkaniny frotte oraz ceraty. 
Doskonale chroni materac przed 
zabrudzeniem i zamoczeniem. 

Dolną część pokrowca wykonano 
z wysokiej jakości bawełny 
co umożliwia lepszą 
wentylację materaca. 

Materace występują również w pokrowcu do 
dezynfekcji (paroprzepuszczalny).
Pokrycie nieprzemakalne, zmywalne, z dolną 
warstwą antypoślizgową umożliwiające pranie 
w temperaturze do 95  C. . 

7-STREFOWY MATERAC
Strefa 1 – Strefa głowy i szyi

Strefa 7 – Strefa stóp

Strefa 4 – Strefa miednicy

Strefa 2 – Strefa barków i górnych partii pleców

Strefa 6 – Strefa dolnej części nóg

Strefa 3 – Strefa klatki piersiowej

Strefa 5 – Strefa kolan

ź zapobiega napięciom mięśni i posiada funkcję masażu
ź zapewnia podparcie dla szyi i masaż głowy

ź redukuje napięcia w obszarze ramion i pleców
ź tworzy niezbędne podparcie dla kręgosłupa (sprawia, że Twój kręgosłup nie 

wygina się nienaturalnie podczas snu)
ź zapewnia optymalną przepuszczalność powietrza i zapobiega poceniu się
ź poprawia krążenie krwi,  zapobiega podrażnieniom skóry oraz 

zmniejszaryzyko powstawania odleżyn 

wymiary: 200 x 90 x 5 cm

ź idealnie sprawdzi się w warunkach domowych i szpitalnych

maksymalne obciążenie: 100 kg

ź wspomaga profilaktykę i leczenie odleżyn

ź zapewnia użytkownikowi doskonałe wsparcie i komfort

ź przeznaczony jest jako nakładka na materac 

ź materac wykonany z nietoksycznej i antyalergicznej pianki poliuretanowej

ź struktura materaca w formie wypustek rozmieszczonych na całej 

powierzchni pobudza krążenie i zapobiega długotrwałemu naciskowi na 

jedną partię ciała  

AT52104 Nakładka piankowa na materac

Wymiar: 200x90x15 cm

OPCJONALNIE
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MATERACE PRZECIWODLEŻYNOWE 

Pneumatyczne materace przeciwodleżynowe są skutecznym sposobem zapobiegania odleżynom oraz leczenia odleżyn już istniejących. Ich działanie 
polega na naprzemiennym pompowaniu oraz wypompowywaniu powietrza z poszczególnych komór. Oferowane przez nas materace charakteryzują się 
wysoką jakością połączoną z konkurencyjnymi cenami. Szeroka gama materacy pozwala dobrać model odpowiedni do potrzeb poszczególnych 
użytkowników. 

ź odpinane rury, funkcja wentylacji, cykl – 8 minut
ź zawór CPR umożliwiający szybkie opróżnienie materaca w przypadkach 

nagłych.

Materac pneumatyczny, zmiennociśnieniowy, rurowy, pompa aluminiowa z 
regulacją ciśnienia. Zapewnia dobrą ochronę przed odleżynami osób obłożnie 
chorych, długotrwale lub terminalnie unieruchomionych np. na skutek wylewu 
lub udaru, osób sparaliżowanych, przebywającym na oddziałach OIOM, chorych 
neurologicznie.

Cechy materaca rurowego:

Maksymalna masa użytkownika: 145 kg

E materac rurowy XI (ALU 18 R)

E materac rurowy XI (ALU)

ź pokrowiec na materac

Materac pneumatyczny, zmiennociśnieniowy, rurowy, pompa aluminiowa z 
regulacją ciśnienia. Zapewnia dobrą ochronę przed odleżynami osób obłożnie 
chorych, długotrwale lub terminalnie unieruchomionych np. na skutek wylewu 
lub udaru, osób sparaliżowanych, przebywającym na oddziałach OIOM, chorych 
neurologicznie.

Cechy materaca rurowego: 
ź odpinane rury, funkcja wentylacji, cykl – 12 minut
ź zawór CPR umożliwiający szybkie opróżnienie materaca w przypadkach 

nagłych
Maksymalna masa użytkownika: 145 kg

ź wymiary: 190 x 85 x 11,5 cm – 17 komór
ź wentylowany (4 rury)
ź skład pokrowiec na materac: nylon PU

Podkład:

ź skład komory powietrzne: PVC
ź zestaw naprawczy oraz wężyk w zestawie, dodatkowa komora 

ź zasilanie: 220V AC / 50Hz/ 10W

ź rozmiar:   27.5 x13.5 x 9 cm

Pompa (aluminium):

ź zakres ciśnienia: 50 mmHg - 120 mmHg

ź waga podkładu: 5-5,5 kg

ź  poziom hałasu: 28 dB
ź waga: 1,6 kg

ź czas cyklu: 12 min

ź wydajność: 6-8 litrów / min.

ź wyłogi dla lepszej stabilizacji podkładu

 
ź waga podkładu: 5,5 -6,5 kg

Podkład:

ź 6 rur wentylowanych
ź wymiary: 203 x 82-91,5 x 11,5 cm – 18 komór

ź skład komory powietrzne: nylon/PVC/TPU
ź zestaw naprawczy oraz wężyk w zestawie, dodatkowa komora

ź skład pokrowiec na materac: nylon/PVC/TPU

ź pokrowiec na materac
ź wyłogi dla lepszej stabilizacji podkładu

Pompa (aluminium):
ź zasilanie: 220V AC / 50Hz/ 10W
ź wydajność: 6-8 litrów / min.
ź zakres ciśnienia: 50 mmHg - 120 mmHg
ź czas cyklu: 8 min
ź rozmiar:   27.5 x13.5 x 9 cm
ź waga: 1,6 kg
ź poziom hałasu: 28 dB
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MATERACE PRZECIWODLEŻYNOWE 

ź wydajność: 6-8 l/min.

ź materiał:  PVC medyczne, 
wysokoelastyczne

ź wymiary (materac napompowany):
Podkład:

ź maksymalna masa użytkownika: 130 kg

 Pompa ( wkład aluminiowy, ultracicha):

ź zestaw naprawczy oraz wężyk w zestawie
ź wyłogi dla lepszej stabilizacji podkładu

ź grubość PVC: 0,30 mm

ź waga: 2,2-2,5 kg

 

ź wymiary:  20x 10,4 x 7,2 cm

ź waga: 1.4 kg

ź wąż 1.5M

ź poziom hałasu: 28 dB

ź 50mmHg - 110 mmHg

ź 130 komór

ź zasilanie: 220V/50Hz, 7W

ź czas cyklu: 12 min.

Materac pneumatyczny, zmiennociśnieniowy, 
bąbelkowy, pompa z regulacja ciśnienia. 
Wygodny i ekonomiczny materac dobrze 
chroniący przed powstaniem odleżyn. 
Wyjątkowo cichy, aluminiowa osłona silnika 
pompy. Minimalizacja wibracji.

       200 cm (L) x 90 cm (W) x 7 cm (H)

Materac bąbelkowy XI (ALU)

E materac rurowy XI (EKO)

Materac pneumatyczny, zmiennociśnieniowy, rurowy, pompa aluminiowa z 
regulacją ciśnienia. Zapewnia dobrą ochronę przed odleżynami osób obłożnie 
chorych, długotrwale lub terminalnie unieruchomionych np. na skutek wylewu 
lub udaru, osób sparaliżowanych, przebywającym na oddziałach OIOM, chorych 
neurologicznie.

ź zasilanie: 220V AC / 50Hz/ 10W
ź wydajność: 5-7 litrów / min.

ź skład  komora powietrzna: PVC

ź waga: 1,6 kg

odpinane rury, cykl – 8 minut.

ź rozmiar:   27.5 x13.5 x 9 cm

ź wymiary: 186 x 80 x 8,5 cm – 17 komór

ź zakres ciśnienia: 70 mmHg - 120 mmHg

ź poziom hałasu: 40 dB

 

ź waga podkładu: 4,5-5 kg

ź czas cyklu: 8 min

Cechy materaca rurowego:

maksymalna masa użytkownika: 120 kg

ź zestaw naprawczy oraz wężyk w zestawie

Podkład:

Pompa (tworzywo sztuczne) :

 

Materac rurowy zintegrowany

Materac pneumatyczny, zmiennociśnieniowy, 
rurowy zintegrowany, pompa z regulacją 
ciśnienia.
Wygodny i ekonomiczny materac dobrze 
chroniący przed powstawaniem odleżyn, 
łatwy w utrzymaniu czystości. Wyjątkowo 
cichy, aluminiowa osłonka silnika pompy.  
Minimalizacja wibracji. Zestaw naprawczy i 
wężyk w zestawie.

ź wydajność: 7-8l/min

ź wymiary: 185x 80 x 7cm 

Waga: 3,5 kg

ź głośność pompy: do 90 dB

ź zasilanie: 220V/50Hz, 7 W

Podkład:

Pompa:
ź wymiary: 22 x 11 x 9 cm

Maksymalna masa użytkownika: 130 kg

       (po napompowaniu)
ź materiał: 100% PVC medyczne, 

wysokoelastyczne
ź grubość PCV: 0,35 mm

ź czas cyklu: 6 min

ź materiał:  PVC medyczne, 
wysokoelastyczne

ź maksymalna masa użytkownika: 130 kg 

ź zasilanie: 220V/50Hz, 7W
ź wydajność: 5-7 l/min.

ź czas cyklu: 12 min.
ź waga: 1.4 kg

ź zestaw naprawczy oraz wężyk w zestawie

ź wąż 1.5M

ź 50mmHg - 110 mmHg

ź grubość PVC: 0,30 mm

ź wymiary:  20x 10,4 x 7,2 cm

Podkład:

Pompa:

ź 130 komór 
ź waga: 2,2-2,5 kg

Materac pneumatyczny, zmiennociśnieniowy, 
bąbelkowy, pompa z regulacja ciśnienia. 
Wygodny i ekonomiczny materac dobrze 
chroniący przed powstaniem odleżyn. 

ź wymiary (materac napompowany):
        200 cm (L) x 90 cm (W) x 7 cm (H)

ź wyłogi dla lepszej stabilizacji podkładu

Materac bąbelkowy XI (N)
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AT52304 Wózek inwalidzki elektryczny

Wózek posiada:

ź w zestawie ładowarka

Prędkość maksymalna: 6 km/h

ź wąsy antywywrotne 

Maks. promień skrętu: ≤ 1200 mm

ź amortyzację przednich kół

Odległość hamowania przy prędkości 6 km/h: ≤ 1500 mm 

Przybliżony zasięg na jednym ładowaniu: 20 km 
Stabilność statyczna: ≤ 9o 

ź na pulpicie sterowania: wskaźnik naładowania baterii, przycisk 
zwiększania i zmniejszania prędkości, klakson, włącznik/wyłącznik 
wózka

Waga akumulatora: 2,5 kg

ź pas bezpieczeństwa

ź składane podnóżki z opcją demontażu

ź łamane oparcie
ź uchylane podłokietniki

ź panel sterowania - joystick możliwość zamontowania po prawej 
bądź lewej stronie

Stabilność dynamiczna: ≤ 6o 

 

Natężenie zasilania akumulatorów: 2A
Maksymalne natężenie zasilania sterownika: 50A 

Specyfikacja silnika: 24V/250W*2 
Maksymalny kąt wzniesienia: 6o 

Specyfikacja baterii: 24V/12Ah*1

450 960 1005 430 406 190 130 36

Kg

450 450x760x810

 Szerokość 
siedziska

(mm)

Wysokość 
oparcia

(mm)

 Głębokość 
siedziska

(mm)

 Wysokość
(mm)

Wysokość 
podłokietnika

(mm)

Długość
(mm)

Szerokość
(mm)

Szerokość
po złożeniu

(mm)

Tylne koło
średnica

(mm) 

 Obciążenie 
użytkowe

(kg)

 Wielkość 
opakowania
（mm）

 Waga 
wózka 

z baterią

 Przednie koło
średnica

(mm)

440 200 670

AT52313 Wózek inwalidzki elektryczny

       z opcją leżenia
ź uchylane podłokietniki

ź na pulpicie sterowania: wskaźnik naładowania baterii, przycisk 
zwiększania i zmniejszania prędkości, klakson, włącznik/wyłącznik wózka

ź w zestawie ładowarka

ź podnóżki z 4- stopniową regulacją kąta położenia z funkcją demontażu

ź wąsy antywywrotne
ź dla większego komfortu użytkowania wózek posiada podparcie pod łydki

Wózek posiada:

Waga akumulatora: 2,5 kg
Prędkość maksymalna: 6km/h
Droga hamowania: ≤ 1500 mm
Maksymalny promień skrętu: ≤ 1200 mm
Zasięg: 20 km

ź amortyzatory kół przednich
ź wąsy przeciwywrotne

ź panel sterowania - joystick możliwość zamontowania po prawej bądź lewej 
stronie

ź łamane oparcie z funkcją płynnej zmiany kąta położenia wraz

ź pas bezpieczeństwa

Dopuszczalne wzniesienie: 6°
Silniki: 24V / 250W x 2

Prąd wyjściowy akumulatorów: 2A
Maksymalny prąd wyjściowy panelu sterowania: 50A

Stabilność dynamiczna: ≥6°

Akumulator: 24V / 120 Ah x 1

200

Kg

 Szerokość 
siedziska

(mm)

Wysokość 
oparcia

(mm)

 Głębokość 
siedziska

(mm)

 Wysokość
(mm)

Długość
(mm)

Szerokość
(mm)

Szerokość
po złożeniu

(mm)

Tylne koło
średnica

(mm) 

 Maksymalna
waga

użytkownika
(kg)

 Przednie koło
średnica

(mm)

1350 390 400 190 136 39430 640

 PARAMETRY

43 cm 1090440800

 Waga 
z baterią

Wysokość 
podłokietnika

(mm)

WÓZKI INWALIDZKIE
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WÓZKI INWALIDZKIE

KARMA S-ERGO 115 
Wózek inwalidzki aluminiowy 

ź lekki, aluminiowy wózek inwalidzki o nowoczesnym, unikalnym, 
anatomicznym kształcie, zapewniającym użytkownikowi 
wyjątkowy komfort oraz lepsze rozłożenie nacisku ciała na pośladki 
oraz uda

ź pokrycie tkaniną AEGIS

ź duże, bardzo wygodne stałe podłokietniki

ź podwójny krzyżak
ź ramę wykonaną w całości z aluminium

Dostępne szerokości siedziska: 41cm, 46cm
Dostępne kolory: silver, orange

ź składane oparcie
ź hamulec dla opiekuna

Wózek posiada: 

ź koła przednie i tyle lane 

ź odczepiane podnóżki

Zalety:

ź anatomicznie wyprofilowana ramę siedziska

KARMA S-ERGO 305 
Wózek inwalidzki aluminiowy

ź pokrycie tkaniną AEGIS

ź tkanina, z której wykonane jest siedzisko “oddycha”, a dodatkowo 
zapobiega gromadzeniu się na jej powierzchni mikroorganizmów

ź odczepiane podnóżki 
ź szybkozłącza, odchylane podłokietniki o regulowanej wysokości

Zalety:

ź regulowaną wysokość mocowania kół tylnych
ź składane oparcie tylne
ź poduszkę

Wózek posiada:

ź lane koła przednie o dużej grubości
ź anatomicznie wyprofilowaną ramę siedziska

ź lekki, aluminiowy wózek inwalidzki o unikalnym anatomicznym 
kształcie zapewniającym użytkownikowi wyjątkowy komfort

ź "wąsy" zapobiegające możliwości wywrócenia
ź podwójny krzyżak
ź ramę wykonaną w całości z aluminium
ź koła przednie i tyle lane 

Masa wózka 

(z zamontowaną poduszką, podnóżkami oraz "wąsami"): 16 kg.

Dostępne kolory: silver, orange

Dostępne szerokości siedziska:  41,  43,  46

440 970 1060 320 610 190 115 15,8

Kg

410

 Szerokość 
siedziska

(mm)

Wysokość 
oparcia

(mm)

 Głębokość 
siedziska

(mm)

 Wysokość
(mm)

Długość
(mm)

Szerokość
(mm)

Szerokość
po złożeniu

(mm)

Tylne koło
średnica

(mm) 

 Przednie koło
średnica

(mm)

420 630

970 320 610 190 115 15,8460 670

 PARAMETRY

41 cm

46 cm 1060440420

 Waga 
brutto

 Wysokość
od podłoża 

do siedziska

610

610

440 970 1060 320 610 190 115410

 Szerokość 
siedziska

(mm)

Wysokość 
oparcia

(mm)

 Głębokość 
siedziska

(mm)

 Wysokość
(mm)

Długość
(mm)

Szerokość
(mm)

Szerokość
po złożeniu

(mm)

Tylne koło
średnica

(mm) 

 Maksymalna
waga 

użytkownika
(kg)

 Przednie koło
średnica

(mm)

420 630

970 320 610 190 115430 650

 PARAMETRY

41 cm

43 cm 1060440420

 Wysokość
od podłoża 

do siedziska

610

610

970 320 610 190 115460 67046 cm 1060440420 610

 Maksymalna
waga 

użytkownika
(kg)

15,6

Kg

15,8

 Waga 
brutto

16
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WÓZKI INWALIDZKIE

KARMA S-ERGO 125 
Wózek inwalidzki aluminiowy 

Dostępne kolory: silver, red

Wózek posiada:

Zalety:

ź odczepiane podnóżki, co ułatwia przemieszczanie się w ciasnych 
pomieszczeniach.

       się użytkownika z wózka na łóżko lub do samochodu

ź lekki, aluminiowy wózek inwalidzki o nowoczesnym, unikalnym, 
anatomicznym kształcie, zapewniającym użytkownikowi wyjątkowy 
komfort oraz lepsze rozłożenie nacisku ciała na pośladki oraz uda

ź posiada wygodne odchylane do tyłu podłokietniki typu „flip-back”
       podłokietniki te zapewniają większą wygodę podczas przesiadania 

ź konstrukcja wózka zmniejsza ryzyko rozwoju odleżyn i skoliozy
ź wózek wyposażony jest w szybkozłącza
ź odczepiane podnóżki
ź regulowaną wysokość mocowania kół tylnych
ź składane oparcie tylne
ź poduszkę
ź lane koła przednie o dużej grubości, podwójny krzyżak

Dostępne szerokości siedziska: 41cm,  46 cm

430 920 1060 320 610 190 120410

 Szerokość 
siedziska

(mm)

Wysokość 
oparcia

(mm)

 Głębokość 
siedziska

(mm)

 Wysokość
(mm)

Długość
(mm)

Szerokość
(mm)

Szerokość
po złożeniu

(mm)

Tylne koło
średnica

(mm) 

 Maksymalna
waga 

użytkownika
(kg)

 Przednie koło
średnica

(mm)

420 630

 PARAMETRY

41 cm

 Wysokość
od podłoża 

do siedziska

610

920 320 610 190 120460 67046 cm 1060430420 610

14,5

Kg

 Waga 
brutto

14,5

AT52302 Wózek inwalidzki 
aluminiowy 

380-530 920 1010 320 24 8 130 15,3

Kg

410

 Szerokość 
siedziska

(mm)

Wysokość 
oparcia

(mm)

 Głębokość 
siedziska

(mm)

 Wysokość
(mm)

Wysokość 
podłokietnika

(mm)

Długość
(mm)

Szerokość
(mm)

Szerokość
po złożeniu

(mm)

Tylne koło
pełne

średnica
('') 

 Obciążenie 
użytkowe

(kg)

 Waga 
netto

 Przednie koło
pełne

średnica
('')

480-380 240 615

920

920

920

320

320

320

24

24

24

8

8

8

130

130

130

15,8

16,3

16,8

430

460

490

240

240

240

635

655

680

 PARAMETRY

41 cm

43 cm

46 cm

49 cm

1010

1010

1010

380-530

380-530

380-530

480-380

480-380

480-380

 Waga 
brutto

Kg

17,3

17,8

18,3

18,8

ź regulacja wysokości kół przednich: 5 stopni co 1 cm
ź regulacja kąta nachylenia siedziska przez zmianę położenia 

przednich 

        6 stopni co 2,5 cm
ź regulacja wysokości podnóżków: 5 stopni co 2,5 cm

ź regulacja położenia kół tylnych (przód -tył, regulacja środka 
ciężkości): 7 stopni co 2,5 cm

ź regulacja tapicerki oparcia przy pomocy rzepów

ź regulacja głębokości siedziska wraz z podłokietnikami: 

ź odchylane, wyjmowane podnóżki
ź regulacja wysokości oparcia: 5 stopni co 2,5 cm

ź regulacja wysokości siedziska: 6 stopni co 2,5 cm

ź regulacja kąta nachylenia podnóżków: 90  -120 

ź uchylane i całkowicie wyjmowane podłokietniki

        i tylnych kół

Zalety:
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WÓZKI INWALIDZKIE

Agile - wózek inwalidzki aluminiowy

Zalety:
ź lekki aluminiowy wózek

Wózek posiada:
ź odchylane podłokietniki

ź pas bezpieczeństwa, pompka oraz poduszka w zestawie
ź koła pneumatyczne tylne na szybkozłączkach 24”

ź odchylane podnóżki z funkcją demontażu oraz regulacji wysokości

Kolor: czarny 

ź lane koła przednie o dużej grubości 8”

Dostępne szerokości siedziska: 41, 46, 50 cm

440 950 1060 320 24 8 125 18,6

Kg

410

 Szerokość 
siedziska

(mm)

Wysokość 
oparcia

(mm)

 Głębokość 
siedziska

(mm)

 Wysokość
(mm)

Długość
(mm)

Szerokość
(mm)

Szerokość
po złożeniu

(mm)

Tylne koło
średnica

('') 

Maksymalna 
waga 

użytkownika
(kg)

 Przednie koło
średnica

('')

430 640

950 320 24 8 125 19460 660

 PARAMETRY

41 cm

46 cm 1060440430

 Waga 
brutto

 Wysokość
od podłoża 

do siedziska

490

490

950 320 24 8 125 19,4500 72050 cm 1060440430 490

AT52310 Wózek inwalidzki aktywny

ź składana lekka rama

ź oddychająca, wygodna poduszka
ź kółko przednie z regulacją kąta

ź składany podnóżek

ź 24"nowoczesne sportowe tylne koła i 4" przednie koła

Zalety: 

ź ergonomiczny podłokietnik

24

24

4

4

('') ('')
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WÓZKI INWALIDZKIE

AT52309 Wózek inwalidzki 

ź nowoczesna aluminiowa rama w kształcie litery S 
ź odchylany i zdejmowany podnóżek 

ź tylne koło o strukturze plastra miodu do amortyzacji
ź wytrzymały aluminiowy widelec przedniego koła

ź składane oparcie 

Zalety:

AT52306 Wózek inwalidzki 
aluminiowy z szybkozłaczkami

ź koła tylne na szybkozłączkach

ź kieszeń z tyłu

ź hamulce dla opiekuna

ź rama aluminiowa, malowana proszkowo

ź pas bezpieczeństwa dla pacjenta

ź podwójny krzyżak

ź składane oparcie

Wózek posiada:

ź uchylane, miękkie podłokietniki

ź odchylane podnóżki z opcją regulacji wysokości oraz demontażu

420 935 100 335 24 7 100 15,2 17,4

Kg Kg

460 860x770x300435 200 650

 Szerokość 
siedziska

(mm)

Wysokość 
oparcia

(mm)

 Głębokość 
siedziska

(mm)

 Wysokość
(mm)

Wysokość 
podłokietnika

(mm)

Długość
(mm)

Szerokość
(mm)

Szerokość
po złożeniu

(mm)

Tylne koło
pełne

średnica
('') 

 Obciążenie 
użytkowe

(kg)

 Przednie koło
pełne

średnica
('')

 Wielkość 
opakowania
（mm）

 Waga 
netto

 Waga 
brutto

24

24

8

8

('') ('') 

AT52311 Ultralekki wózek inwalidzki

ź aluminiowa rama, uchylany podłokietnik, pas bezpieczeństwa, koła 
na szybkozłączkach, hamulec dla opiekuna, podwójny krzyżak, 
podnóżki z opcją regulacji wysokości i opcją demontażu, przednie i 
tylne koła pełne

Wyposażenie:

('') ('') 

115615 10,5380880 1030495465 420 230 21 7375
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WÓZKI INWALIDZKIE

KARMA ERGOLITE KM-2501
Podróżny wózek inwalidzki 

Wózek posiada:

ź jeden z najlżejszych wózków na rynku

ź składane oparcie
ź anatomicznie wyprofilowaną ramę siedziska

ź szczególnie polecany jest do transportu pacjenta podczas podróży, 
gdy sam wózek musi być często składany

ź podwójny krzyżak oraz ramę wykonaną z całości z aluminium
ź koła przednie i tylne lane

Zalety:

ź niezwykle lekki, łatwy w składaniu, aluminiowy wózek inwalidzki o 
n o w o c z e s n y m ,  u n i k a l n y m ,  a n a t o m i c z n y m  k s z t a ł c i e , 
zapewniającym użytkownikowi wyjątkowy komfort oraz lepsze 
rozłożenie nacisku ciała na pośladki oraz uda

ź tkanina, z której wykonane jest siedzisko "oddycha", a dodatkowo 
zapobiega gromadzeniu się na jej powierzchni mikroorganizmów

ź pokrycie tkaniną AEGIS

410 900 850 270 33 15 100370

 Szerokość 
siedziska

(mm)

 Głębokość 
siedziska

(mm)

 Wysokość
(mm)

Długość
(mm)

Szerokość
(mm)

Szerokość
po złożeniu
（mm）

Tylne koło
średnica

(cm) 

 Maksymalna
waga 

użytkownika
(kg)

 Przednie koło
średnica

(cm)

555

900 290 33 15 100430 610

 PARAMETRY

41 cm

46 cm 850410

 Wysokość
od podłoża 

do siedziska

480

480

8,6

Kg

 Waga 
brutto

8,6

Dostępne szerokości siedziska: 41cm oraz 46 cm, 
ze względu na specyfikę wyrobu przy podanych szerokościach wózka, 
szerokość siedziska wynosi odpowiednio 37 oraz 43 cm.

Dostępne szerokości siedziska: 41,  46 cm

KARMA ERGOLITE KM-2512
Podróżny wózek inwalidzki o wadze 10 kg 
Zalety:

ź podwójny krzyżak

ź jeden z najlżejszych wózków na rynku
ź niezwykle lekki, łatwy w składaniu, aluminiowy wózek inwalidzki o 

nowoczesnym, unikalnym, anatomicznym kształcie, zapewniającym 
użytkownikowi wyjątkowy komfort oraz lepsze rozłożenie nacisku 
ciała na pośladki oraz uda

ź pokrycie tkaniną AEGIS

ź ramę wykonaną w całości z aluminium
ź stałe podłokietniki

ź 20-to calowe koła tylne z szybkozłączkami umożliwiają użytko-
wnikowi samodzielne napędzanie wózka

ź koła przednie i tylne lane

ź tkanina, z której wykonane jest siedzisko "oddycha", a dodatkowo 
zapobiega gromadzeniu się na jej powierzchni mikroorganizmów

ź szczególnie polecany jest do transportu pacjenta podczas podróży, 
gdy sam wózek musi być często składany

ź łamane oparcie tylne

Wózek posiada: 
ź składane oparcie, anatomicznie wyprofilowaną ramę siedziska, 

410 900 930 280 50,5 15 100370

 Szerokość 
siedziska

(mm)

Wysokość 
oparcia

(mm)

 Głębokość 
siedziska

(mm)

 Wysokość
(mm)

Długość
(mm)

Szerokość
(mm)

Szerokość
po złożeniu

(mm)

Tylne koło
średnica

(cm) 

 Maksymalna
waga 

użytkownika
(kg)

 Przednie koło
średnica

(cm)

430 580

900 295 50,5 15 115430 630

 PARAMETRY

41 cm

46 cm 930410430

 Wysokość
od podłoża 

do siedziska

475

475

10

Kg

 Waga 
brutto

10

Dostępne szerokości siedziska: 41cm, 46cm. 
Ze względu na specyfikację wyrobu przy powyższych szerokościach 
wózka szerokość siedziska wynosi odpowiednio 37 oraz 43 cm
Dostępne kolory: silver
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KM-5000 Wózek inwalidzki podpierający 
głowę i plecy KARMA (wózek specjalny)

        z aluminium

ź system łatwego pochylania siedziska
ź  odchylane podłokietniki

ź lekki, aluminiowy wózek z regulowanym kątem pochylenia siedziska 
w pełnym zakresie oraz regulowanym podparciem głowy

Wózek posiada:

ź  odczepiane podnóżki, hamulec dla opiekuna

Zalety:

Dostępne szerokości siedziska: 41, 43, 46 cm

ź  „wąsy" zapobiegające możliwości wywrócenia wózka do tyłu
ź regulowany podgłówek oraz ramę wykonaną w całości 

ź  również podparcie nóg użytkownika

420 1290 1470 395 590 205 115410

 Szerokość 
siedziska

(mm)

Wysokość 
oparcia

(mm)

 Głębokość 
siedziska

(mm)

 Wysokość
(mm)

Długość
(mm)

Szerokość
(mm)

Szerokość
po złożeniu

(mm)

Tylne koło
średnica

(mm) 

 Maksymalna
waga 

użytkownika
(kg)

 Przednie koło
średnica

(mm)

465 610

1290 375 590 205 115430 620

 PARAMETRY

41 cm

43 cm 1470420465

 Wysokość
od podłoża 

do siedziska

510

510

20

Kg

 Waga 
brutto

20

1290 385 590 205 115460 65546 cm 1470420465 510 20

AT52307 Wózek inwalidzki 
stalowy z szybkozłaczkami

Wózek posiada:

ź odchylane podnóżki z opcją regulacji wysokości oraz demontażu

ź ramę stalową, malowaną proszkowo

ź kieszeń z tyłu

ź łamane oparcie 

ź uchylane, miękkie podłokietniki

ź pas bezpieczeństwa dla pacjenta

ź hamulce dla opiekuna

ź przednie i tylne koła lane 

420 925 1000 335 24 7 100 19,8 22,2

Kg Kg

460 860x770x300435 200 650

 Szerokość 
siedziska

(mm)

Wysokość 
oparcia

(mm)

 Głębokość 
siedziska

(mm)

 Wysokość
(mm)

Wysokość 
podłokietnika

(mm)

Długość
(mm)

Szerokość
(mm)

Szerokość
po złożeniu

(mm)

Tylne koło
lane

średnica
('') 

 Obciążenie 
użytkowe

(kg)

 Przednie koło
lane

średnica
('')

 Wielkość 
opakowania
（mm）

 Waga 
netto

 Waga 
brutto
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AT52301 Wózek inwalidzki 
stalowy, ultralekki 

Wózek posiada:

ź hamulce dla opiekuna
ź łamane oparcie

ź kieszeń
ź odchylane podnóżki

ź miękkie podłokietniki

ź pas dla pacjenta

ź podwójny krzyżak

400 940 100 260 22 8 130 13,4 15

Kg Kg

460 850x320x780420 200 660

 Szerokość 
siedziska

(mm)

Wysokość 
oparcia

(mm)

 Głębokość 
siedziska

(mm)

 Wysokość
(mm)

Wysokość 
podłokietnika

(mm)

Długość
(mm)

Szerokość
(mm)

Szerokość
po złożeniu

(mm)

Tylne koło
lane

średnica
('') 

 Obciążenie 
użytkowe

(kg)

 Przednie koło
lane

średnica
('')

 Wielkość 
opakowania
（mm）

 Waga 
netto

 Waga 
brutto

ECON 220
Wózek inwalidzki stalowy 

Zalety:

Wózek posiada:

ź odczepiane podnóżki

ź pneumatyczne koła tylne

ź  odchylane podłokietniki

ź lane koła przednie o dużej grubości

ź lekki, stalowy wózek inwalidzki wyposażony w szybkozłącza

ź poduszkę

ź podwójny krzyżak

Dostępne kolory: blue, black

420 950 1100 280 600 190 120 18

Kg

410

 Szerokość 
siedziska

(mm)

Wysokość 
oparcia

(mm)

 Głębokość 
siedziska

(mm)

 Wysokość
(mm)

Długość
(mm)

Szerokość
(mm)

Szerokość
po złożeniu

(mm)

Tylne koło
średnica

(mm) 

 Maksymalna
waga

użytkownika
(kg)

 Przednie koło
średnica

(mm)

410 590

950 285 600 190 120 18445 610

 PARAMETRY

41 cm

43 cm 1100420410

 Waga 
brutto

 Wysokość
od podłoża 

do siedziska
(mm)

600

600

950 300 600 190 120 18460 62546 cm 1100420410 600

-76-



AT02001 Balkonik kroczący- wersja z 4 kołami obrotowymi 

ź wyrób pozwala na szybkie przemieszczanie się użytkownika we wszystkich kierunkach
ź możliwe jest zablokowanie balkonika poprzez włączenie hamulców
ź model ten polecany jest dla osób o dużej mobilności, niemających problemów 
        z równowagą

490 75870-990 

 Wysokość
(mm)

Szerokość 
(w najszerszym 

miejscu - wymiar 
zewnętrzny stopek)

(mm)

 Głębokość 
(mm)

Kółka boczne 
i obrotowe 

mają średnicę
(mm)

510

Maksymalne
obciążenie

(kg) 

150

AT02002 Balkonik kroczący- wersja z 2 kołami 

ź wyrób umożliwia przesunięcie balkonika bez konieczności podnoszenia go

490 75

Kg

780-900 
 

 Wysokość
(mm)

Szerokość 
(w najszerszym 

miejscu - wymiar 
zewnętrzny stopek)

(mm)

 Głębokość 
(mm)

Kółka boczne 
i obrotowe 

mają średnicę
(mm)

510

Waga
(kg) 

3

AT02003 Balkonik kroczący- wersja na 4 stopkach

ź w celu przestawienia balkonika niezbędne jest podniesienie go
ź zlecany jest głównie do przemieszczania się na krótkich odcinkach

ź wyrób zapewnia stabilność użytkownikowi

AT02004 Balkonik - wersja na 4 stopkach

ź zalecany jest głównie do przemieszczania się na krótkich odcinkach

ź wyrób zapewnia stabilność użytkownikowi
ź w celu przestawienia balkonika niezbędne jest podniesienie go

550-600 

Kg

740-840  
 

 Wysokość
(mm)

Szerokość 
całkowita 

(w najszerszym 
miejscu)

(mm)

Długość 
(część dolna) 

(mm)

560

Waga
(kg) 

1,4

Szerokość 
pomiędzy 

uchwytami
(mm)

Wysokość 
uchwytu w części 

środkowej
(mm)

410 700-800 

550-600 

Kg

770-890  
 

 Wysokość
(mm)

Szerokość 
całkowita 

(w najszerszym 
miejscu)

(mm)

Długość 
(część dolna) 

(mm)

510

Waga
(kg) 

2,3

Szerokość 
pomiędzy 

uchwytami
(mm)

Wysokość 
uchwytu 
w części 

środkowej
(mm)

410 740-840 

 Głębokość
(mm)

Kółka boczne 
i obrotowe 

mają średnicę
(mm)

490 75

BALKONIKI, CHODZIKI

Kg

Waga
(kg) 

4,2

Kg

Maksymalne
obciążenie

(kg) 

150

Kg

Maksymalne
obciążenie

(kg) 

150

Kg

Maksymalne
obciążenie

(kg) 

150

Kg
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AT02005 Balkonik - wersja z 2 kołami 

ź wersja z 2 kołami umożliwia przesunięcie balkonika bez konieczności podnoszenia go

550-600 

Kg

750-850  
 

 Wysokość
(mm)

Szerokość 
całkowita 

(w najszerszym 
miejscu)

(mm)

Długość 
(część dolna) 

(mm)

550

Waga
(kg) 

1,6

Szerokość 
pomiędzy 

uchwytami
(mm)

Wysokość 
uchwytu w części 

środkowej
(mm)

410 720-820 

AT02006 Balkonik - wersja z 4 kołami

Grubość w stanie złożonym:  120 mm

ź model ten polecany jest dla osób niemających problemów z równowagą
ź możliwe jest zablokowanie balkonika poprzez włączenie hamulców
ź wyrób pozwala na szybkie przemieszczanie się użytkownika do przodu
ź model posiada 4 koła, koła tylne są obrotowe i posiadają hamulce

550-600 

Kg

750-850  
 

 Wysokość
(mm)

Szerokość:
(przód/tył)

(mm)

Długość 
(część dolna) 

(mm)

Waga
(kg) 

2,65

Szerokość 
pomiędzy 

uchwytami
(mm)

Wysokość 
uchwytu 
w części 

środkowej
(mm)

410 740-840 

 Głębokość
(mm)

Średnica 
kół

(mm)

400 125460/510  
 

AT02007 Balkonik - wersja z 4 kołami skrętnymi

ź balkonik posiada 4 koła obrotowe, dzięki czemu możliwe jest szybkie przemieszczanie 
się użytkownika we wszystkich kierunkach

ź model ten polecany jest dla osób o dużej mobilności, niemających problemów z 
równowagą

ź możliwe jest zablokowanie balkonika poprzez włączenie hamulców

550-600 

Kg

820-920
 

 Wysokość
(mm)

Szerokość 
całkowita 

(w najszerszym 
miejscu)

(mm)

Długość 
(część dolna) 

(mm)

Waga
(kg) 

2,75

Szerokość 
pomiędzy 

uchwytami
(mm)

Wysokość 
uchwytu 
w części 

środkowej
(mm)

410 790-890 560
 

AT51002 Balkonik trójfunkcyjny

ź wykonany ze wzmocnionego aluminium
ź wyposażony w zestaw dwóch kółek i stopek
ź 3 w 1; może pełnić rolę balkonika kroczącego na 4 stopkach,  balkonika przestawnego , 

bądź balkonika o dwóch kółkach ułatwiającego poruszanie
ź łatwy w składaniu i transporcie, składany przy pomocy jednego przycisku
ź 8 stopni regulacji wysokości
ź ergonomiczne uchwyty

Kg

 750-930
 

 Wysokość
(mm)

Waga
(kg) 

2,75

Szerokość 
pomiędzy 

uchwytami
(mm)

Wysokość 
uchwytu 
w części 

środkowej
(mm)

460 790-890 Wysokość: 75-93cm 8 stopni regulacji, co 2 cm
Grubość w stanie złożonym: 12 mm

 Głębokość
(mm)

400

Średnica 
kół

(mm)

125

Szerokość:
(przód/tył)

(mm)

460/510  
 

Maksymalne
obciążenie

(kg) 

150

Kg

Maksymalne
obciążenie

(kg) 

150

Kg

Maksymalne
obciążenie

(kg) 

150

Kg

Maksymalne
obciążenie

(kg) 

115

Kg
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AT51112 Chodzik ultra light

ź 4-stopniowa regulacja wysokości siedziska

ź lekki aluminiowy, składany, 4-kołowy chodzik wyposażony w siedzisko,  torbę i hamulce 
postojowe

660  
 

 Wysokość
(mm)

Szerokość
(mm)

Waga
(kg) 

7

Odległość 
między 

rączkami
(mm)

450 19 x 3,5 

 Wysokość
siedziska

(mm)

Szerokość
siedziska

(mm)

400 320630 
 

Zakres regulacji wysokości uchwytów: 85 – 95 cm
Maksymalne obciążenie torby: 5 kg
Kolor ramy: srebrny, bordowy

Średnica 
kół

(cm)

Kg

Maksymalna 
waga 

użytkownika
(kg) 

120 

AT51017 Chodzik aluminiowy, czterokołowy

od 810
do 930
 

 Wysokość
(mm)

Szerokość
(mm)

Waga
(kg) 

7,45

Szerokość 
siedzenia

(mm)

360 6 

Grubość
siedzenia

(mm)

400 40610
 

Średnica 
kół
('')

Kg

Maksymalna 
waga 

użytkownika
(kg) 

120 

Siedzenie 
na 

wysokości
(mm)

AT51028  Chodzik aluminiowy, czterokołowy

od 780
do 880
 

 Wysokość
(mm)

Szerokość
(mm)

Waga
(kg) 

5,75

Szerokość 
siedzenia

(mm)

360 5 

Grubość
siedzenia

(mm)

540 40570
 

* chodzik składany, hamuje pod wpływem nacisku

Średnica 
kół
('')

Kg

Maksymalna 
waga 

użytkownika
(kg) 

120 

Siedzenie 
na 

wysokości
(mm)

AT51003 Chodzik aluminiowy, czterokołowy

od 780
do 890
 

 Wysokość
(mm)

Szerokość
(mm)

Waga
(kg) 

8,8

Szerokość 
siedzenia

(mm)

360 8 

Grubość
siedzenia

(mm)

570 40620
 

Średnica 
kół
('')

Kg

Maksymalna 
waga 

użytkownika
(kg) 

120 

Siedzenie 
na 

wysokości
(mm)
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AT51111 Chodzik lux

ź składany aluminiowy chodzik na kółkach z pasem tylnym oraz podnóżkami do 
przechylania, dwoma uchwytami poziomymi z wyściółką oraz torbą na zamek 
błyskawicznym

ź chodzik wyposażony jest w uruchamiany ręcznie hamulec oraz w hamulec postojowy 
uniemożliwiający przypadkowe przemieszczenie się chodzika, skrętne kółka przednie i 
nieskrętne tylne

ź promień skrętu: 17,7 cm

660  
 

 Wysokość
(mm)

Szerokość
(mm)

Waga
(kg) 

7,85

Odległość 
między 

rączkami
(mm)

450 25 x 3,5 

 Wysokość
siedziska

(mm)

Szerokość
siedziska

(mm)

540 450653
 

Zakres regulacji wysokości uchwytów 
(regulacja w 6 położeniach): 81 cm – 93,6 cm
Maksymalne obciążenie torby: 5,5 kg
Maksymalna waga użytkownika: 136 kg

Średnica 
kół

(cm)

Kg

Wymiary 
po 

złożeniu
(mm) 

706x250x810 

AT51113 Chodzik ambona 

        i nieskrętne tylne
ź aluminiowy, składany, 4-kołowy chodzik wyposażony w torbę, skrętne koła przednie 

ź chodzik wyposażony jest w uruchamiany ręcznie hamulec oraz w hamulec postojowy 
uniemożliwiający przypadkowe przemieszczenie się chodzika

121  
 

 Wysokość
(mm)

Szerokość
(mm)

Waga
(kg) 

8,4

Odległość 
między 

rączkami
(mm)

500 8

 Wysokość
siedziska

(mm)

Szerokość
siedziska

(mm)

540 460615
 

Zakres regulacji wysokości uchwytów: 108,5 – 121 cm
Maksymalna waga użytkownika: 136 kg

Średnica 
kół
('')

Kg

Głębokość 
siedziska

(mm)

250 

AT51031 Chodzik aluminiowy z dużymi kołami

970  
 

 Maksymalna
wysokość

(mm)

Szerokość
(mm)

Waga
(kg) 

8,7

Odległość 
między 

rączkami
(mm)

440 290

 Wysokość
siedziska

(mm)

Długość 
całkowita

(mm) 

600 700660
 

Min. wysokość uchwytów: 82 cm
Maksymalna wysokość uchwytów: 97 cm
Maksymalne obciążenie torby: 5 kg
Odblaski na ramie chodzika

Średnica 
kół

koła dętkowe

(mm)

Kg

Szerokość 
po 

złożeniu
(mm)

220

Maksymalna 
waga 

użytkownika
(kg) 

136

AT51036 Chodzik aluminiowy terenowy

1030-850 
 

 
Wysokość
max./min.

(mm)

Szerokość
siedziska

(mm)

Waga
(kg) 

9

Odległość 
między 

rączkami
(mm)

480290

 Głębokość
siedziska

(mm)

240450
 8 stopni regulacji wysokości: co 2,5 cm

Szerokość pomiędzy tylnymi kołami: 66 cm
Szerokość pomiędzy przednimi kołami: 56 cm
Torba w zestawie, maksymalne obciążenie torby: 5 kg
Miejsce na kulę/laskę

Średnica 
kół

koła dętkowe

(mm)

Kg

Maksymalne
obciążenia 

(kg) 

120

 Wysokość
siedziska

(mm)

590
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AT51034 Chodzik

925-795
 

 
Wysokość
max./min.

(mm)

Szerokość
siedziska

(mm)

Waga
(kg) 

7,35

Odległość 
między 

rączkami
(mm)

465

 Szerokość 
całkowita

(mm)

630460
 

Średnica 
kół

przednie/tylne

('')

Kg

136

 Wysokość
siedziska

(mm)

600

ź chodzik czterokołowy, aluminiowy, składana nowoczesna aluminiowa rama, torba na 
zakupy, ergonomiczne uchwyty, wygodne siedzisko z oparciem, odblaski na kołach

8”- 7” 

Odległość między kołami przednimi: 59 cm
Odległość między kołem przednim i tylnym: 51 cm 

AT51035 Chodzik z amortyzatorami

980-870
 

 
Wysokość
max./min.

(mm)

Szerokość
siedziska

(mm)

Waga
(kg) 

8,6

Odległość 
między 

rączkami
(mm)

500

 Szerokość 
całkowita

(mm)

610240
 

Średnica 
kół

przednie/tylne

(mm)

Kg

136

 Głębokość
siedziska

(mm)

450

ź składana nowoczesna rama, chodzik czterokołowy aluminiowy, torba na zakupy, 
wygodne siedzisko z oparciem, miejsce na laskę, kulę, 2 amortyzatory, odblaski na 
kołach

190

Odległość między kołami przednimi: 59 cm
Odległość między kołem przednim i tylnym: 51cm
Max. obciążenie torby: 5kg 

Szerokość
 po złożeniu

(mm)

270

AT51037 Chodzik

810-930
 

 
Wysokość
całkowita

(mm)

Szerokość
siedziska

(mm)

Waga
(kg) 

8,7460
 

Średnica 
kół

przednie/tylne

('')

Kg

136

 Głębokość
siedziska

(mm)

200

ź regulacja wysokości uchwytu za pomocą przycisku

ź 10-calowe koła przednie i 8-calowe kołami tylne 

ź lekka aluminiowa rama 

ź ergonomiczne uchwyty
ź wysokiej jakości i bezpieczny hamulec z wytrzymałymi aluminiowymi widelcami kół

ź łatwo składa się jedną ręką do ultrakompaktowych rozmiarów co ułatwia 
przechowywanie i transport

ź oddychające siedzisko nylonowe
ź duża torba na zakupy

8-10

Szerokość po złożeniu:  22,5 cm
Wymiar opakowania: 75,5x27x84 cm 
 

Wysokość
siedziska

(mm)

550
 

Długość 
całkowita

(mm) 

740

 Szerokość 
całkowita

(mm)

650

Maksymalne
obciążenie

(kg)

Maksymalne
obciążenie

(kg)

Maksymalne
obciążenie

(kg)
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AT51114 Ambona - podpórka ułatwiająca chodzenie

1170-1450 
 

 
Wysokość
max./min.

(mm)

Całkowita 
głębokość 
podstawy

(mm)

Waga
(kg) 

9,8

 Szerokość 
całkowita

(mm)

710860
 

Kg

136

ź tylne kółka z hamulcem
ź możliwość regulacji kąta oraz długości uchwytów

ź produkt medyczny, atestowany

ź miękkie podłokietniki z możliwością regulacji wysokości
ź solidna aluminiowa konstrukcja

ź ergonomiczne uchwyty zapewniające wygodne chwytanie

Wymiary podłokietnika:
Szerokość: 62 cm
Głębokość: 49 cm
Wysokość: 7 cm

Kolor ramy: srebrny, bordowy

AT51018 (CA8882L) Chodzik czterokołowy z koszem

ź chodzik posiada miękkie siedzisko, koszyk, składane podnóżki, dwustronne rączki, 
regulowana wysokość

ź chodzik rehabilitacyjny składany, wyposażony w cztery jezdne koła wraz z hamulcami
ź może służyć jako wsparcie przy chodzeniu jak i transportu

ź rama chodzika pokryta jest powłoką z ciekłego aluminium

780-890
 

 
Wysokość
całkowita

(mm)

Szerokość
siedziska

(mm)

Waga
(kg) 

10,5440
 

Średnica 
kół

przednie/tylne

('')

Kg

1208

Wysokość
siedziska

(mm)

530
 

Długość 
całkowita

(mm) 

610

 Szerokość 
całkowita

(mm)

650

AT51006 Chodzik aluminiowy, czterokołowy

ź duża torba na zakupy
ź wysokiej jakości i bezpieczny hamulec z wytrzymałymi widelcami kół

ź składany, solidna aluminiowa konstrukcja
ź ergonomiczne uchwyty

795-925 
 

 
Wysokość
całkowita

(mm)

Szerokość
siedziska

(mm)

Waga
(kg) 

7,35460
 

Średnica 
kół

przednie/tylne

('')

Kg

135

 Głębokość
siedziska

(mm)

200 8-7

Wysokość
siedziska

(mm)

535
 

Długość 
całkowita

(mm) 

740

 Szerokość 
całkowita

(mm)

620

Odległość między kołami przednimi: 59 cm
Odległość między kołem przednim i tylnym: 51 cm
Maksymalne obciążenie torby: 5 kg
Kolor ramy: srebrny, bordowy

Maksymalne
obciążenie

(kg)

Maksymalne
obciążenie

(kg)

Maksymalne
obciążenie

(kg)
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BALKONIKI, CHODZIKI

AT51029 Chodzik aluminiowy trójkołowy

ź regulacja rączek umożliwia dopasowanie wysokości oraz jej zabezpieczenie za pomocą 
samogwintującego pokrętła        

ź posiada funkcjonalną, trójkątną, składaną ramę z funkcją postojowego blokowania – 
wystarczy pociągnąć i zabezpieczyć ją specjalnym pokrętłem.

ź chodzik wyposażony jest w koszyk, tackę i torbę        

ź kółka 8'' umożliwiają użytkowanie chodzika zarówno w pomieszczeniach, jak i na 
świeżym powietrzu

820-925 
 

 
Wysokość
całkowita

(mm)

Odległość 
między 

rączkami
(mm)

Waga
(kg) 

6,5450
 

Średnica 
kół

przednie/tylne

('')

Kg

1208

Długość 
całkowita

(mm) 

650

 Szerokość 
całkowita

(mm)

630

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

AT51004 Chodzik stalowy, trzykołowy

820-990
 

 
Wysokość
całkowita

(mm)

Szerokość
siedziska

(mm)

Waga
(kg) 

6,25460
 

Średnica 
kół

przednie/tylne

('')

Kg

1358

Wysokość
siedziska

(mm)

500
 

 Szerokość 
całkowita

(mm)

630

Odległość 
między 

rączkami
(mm)

330
 

Odległość między kołami tylnymi: 58 cm
Odległość między kołem tylnym i przednim: 49 cm

AT51013 Chodzik stalowy, 
czterokołowy z koszem

800-920
 

 
Wysokość
całkowita

(mm)

Grubość 
siedzenia

(mm)

Waga
(kg) 

10,8520
 

Kg

120

Wysokość
siedziska

(mm)

610
 

 Szerokość 
całkowita

(mm)

620

Szerokość
siedziska

(mm)

380
 

AT51027 Chodzik trójkołowy 
stalowy z koszykiem

ź składany, wygodne poręcze, w zestawie odpinany koszyk na 
zakupy

ź torba - jako wyposażenie dodatkowe, za dopłatą

830-970
 

 
Wysokość
całkowita

(mm)

Waga
(kg) 

7,30260
 

Kg

120

 Szerokość 
całkowita

(mm)

420

Odległość 
między 

rączkami
(mm)

Średnica 
kół

przednie/tylne

(mm)

200

Maksymalne
obciążenie

(kg)

Maksymalne
obciążenie

(kg)

Maksymalne
obciążenie

(kg)

Maksymalne
obciążenie

(kg)
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PODUSZKI DO SIEDZENIA

AT52114 Pneumatyczna 
poduszka przeciwodleżynowa 

ź osoby na wózkach inwalidzkich

ź pacjenci z endoprotezą

 40x40x8 cm

45x45x8 cm
Maksymalna waga użytkownika: 150 kg

ź zdejmowany oddychający pokrowiec wykonany z dzianiny z powłoką 
antypoślizgową, zapobiegający zsuwaniu się poduszki z siedziska

ź połączone komory wypełnione powietrzem są łatwe wnadmuchiwaniu i 
regulacji ciśnienia

ź w zestawie pompka oraz zestaw naprawczy

Wymiary:

ź pacjenci z wrzodami i odleżynami w okolicach bioder

 40x45x8 cm  

ź specjalnie zaprojektowana struktura komór umożliwia przepływ powietrza i 
optymalizuje rozłożenie nacisku ciała na poduszkę skutecznie 
zapobiegając powstawaniu odleżyn

ź pacjenci z rotacją miednicy lub zmianami w miednicy

Wskazania: 

Cechy:

ź miękka, lekka, łatwa w utrzymaniu higieny

AT52115 Pneumatyczna 
poduszka przeciwodleżynowa 

Cechy:

Wskazania: 
ź osoby na wózkach inwalidzkich
ź pacjenci z wrzodami i odleżynami w okolicach bioder
ź pacjenci z rotacją miednicy lub zmianami w miednicy

ź miękka, lekka, łatwa w utrzymaniu higieny
ź w zestawie pompka oraz zestaw naprawczy
ź zdejmowany oddychający pokrowiec wykonany z dzianiny z powłoką 

antypoślizgową, zapobiegający zsuwaniu się poduszki z siedziska

ź pacjenci z endoprotezą

Wymiary:
 40x40x5 cm
 40x45x5 cm  

ź specjalnie zaprojektowana struktura komór umożliwia przepływ powietrza 
i optymalizuje rozłożenie nacisku ciała na poduszkę skutecznie 
zapobiegając powstawaniu odleżyn

ź połączone komory wypełnione powietrzem są łatwe w nadmuchiwaniu i 
regulacji ciśnienia

Maksymalna waga użytkownika: 150 kg
45x45x5 cm

AT52116 Pneumatyczna 
poduszka przeciwodleżynowa 

Cechy:
ź połączone komory wypełnione powietrzem są łatwe w nadmuchiwaniu i 

regulacji ciśnienia

46x46x4,5cm 

ź zdejmowany oddychający pokrowiec wykonany z dzianiny z powłoką 
antypoślizgową, zapobiegający zsuwaniu się poduszki z siedziska

41x46x4,5cm  

ź miękka, lekka, łatwa w utrzymaniu higieny

ź pacjenci z rotacją miednicy lub zmianami w miednicy

Wskazania: 

Wymiary:

ź w zestawie pompka 

ź pacjenci z wrzodami i odleżynami w okolicach bioder

ź pacjenci z endoprotezą

Maksymalna waga użytkownika: 150 kg

ź specjalnie zaprojektowana struktura komór umożliwia przepływ powietrza 
i optymalizuje rozłożenie nacisku ciała na poduszkę skutecznie 
zapobiegając powstawaniu odleżyn

ź osoby na wózkach inwalidzkich

38x40x4,5cm   
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PODUSZKI DO SIEDZENIA

AT52108 Pneumatyczna 
poduszka przeciwodleżynowa

ź pacjenci z endoprotezą

        w okolicach bioder
ź pacjenci z rotacją miednicy lub zmianami 

w miednicy

Wskazania:

ź osoby na wózkach inwalidzkich

ź pacjenci z wrzodami i odleżynami 

wymiary komór powietrznych: 

ź 9 rzędów po 8 komór powietrznych

szerokość 4 cm, długość 4 cm 

materiał: PVC

Zalety:

Maksymalna waga użytkownika: 100 kg
szerokość/ długość/ wysokość: 44 x 38 x 5 cm

ź małe komory powietrzne bez możliwości 
wzrostu komór (jednokomorowa)

waga netto: 0.33 kg

 szerokość 6 cm, długość 6 cm 

ź większa stabilizacji dzięki większym i 
niższym komorom

ź 7 rzędów po 6 komór powietrznych

Wskazania:

ź osoby na wózkach inwalidzkich

Zalety:

        w okolicach bioder

ź pacjenci z endoprotezą

materiał: PCV

ź pacjenci z rotacją miednicy lub zmianami 
w miednicy

waga netto: 0.255 kg

wymiary komór powietrznych:

Maksymalna waga użytkownika: 100 kg

ź pacjenci z wrzodami i odleżynami 

szerokość/ długość/ wysokość: 45 x 39 x 4 cm

Wskazania:
ź pacjenci z wrzodami i odleżynami 
        w okolicach bioder
ź pacjenci z rotacją miednicy lub zmianami 

w miednicy
ź pacjenci z endoprotezą
ź osoby na wózkach inwalidzkich

Maksymalna waga użytkownika: 100 kg

ź 7 rzędów po 6 komór powietrznych
ź stosunkowo wysokie komory powietrzne
Zalety:

waga netto: 0.315 kg
materiał: TPU

wymiary komór powietrznych: 
szerokość 6 cm, długość 6 cm

ź przyjemniejsza w dotyku za sprawą 
większych i wyższych komór powietrznych

szerokość/ długość/ wysokość: 45 x 39 x 6 cm

AT52109 Pneumatyczna 
poduszka przeciwodleżynowa

AT52110 Pneumatyczna 
poduszka przeciwodleżynowa

Poduszka do siedzenia na wózek
inwalidzki SP 414106-16, SP 464106-18

ź poduszka wykonana jest z gęstej pianki "z pamięcią" i posiada powłokę   

ź poduszka do siedzenia na wózek inwalidzki zapobiega bólom oraz 
swędzeniu pośladków i ud powstających podczas długotrwałego 
pozostawania w pozycji siedzącej

ź wymusza właściwą postawę, pozycjonuje użytkownika na wózku 

ź posiada zdejmowaną, łatwą w czyszczeniu powłokę

SP 414106-16: 41 x 41 x 6 cm
SP 464106-18: 46 x 41 x 6 cm 

        i zapewnia maksimum komfortu

        przeciwpoślizgową, która zapobiega jej przemieszczaniu się w obrębie 
        wózka

Wymiary:

Zalety:

Maksymalna waga użytkownika: 100 kg
SP 404505-GL-02: 40 x 45 x 5 cm

ź żel zapewnia "efekt chłodzenia", korzystny zwłaszcza podczas 
korzystania z wózka w okresie wysokich temperatur powietrza

Zalety:
ź poduszka do siedzenia na wózek inwalidzki, żelowa, zapobiega 

bólom oraz swędzeniu pośladków i ud powstających podczas 
długotrwałego pozostawania w pozycji siedzącej 

ź wymusza właściwą postawę, pozycjonuje użytkownika na wózku i 
zapewnia maksimum komfortu

SG 404575-GL-01: 40 x 45 x7,5 cm

ź poduszka wykonana jest z gęstej pianki "z pamięcią" i posiada 
powłokę przeciwpoślizgową, która zapobiega jej przemieszczaniu 
się w obrębie wózka

Maksymalna waga użytkownika: 100 kg

Wymiary: 

Poduszka do siedzenia na wózek 
inwalidzki, żelowa SG 404575-GL-01, 
SP 404505-GL-02
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PODUSZKI DO SIEDZENIA

ź poprawia krążenie krwi, zapobiega podrażnieniom skóry oraz zmniejsza 

ryzyko powstania odleżyn. Odpowiednia elastyczność zapewnia 

optymalne rozłożenie nacisku ciała na pośladki i uda

ź powierzchnia poduszki jest wyprofilowana do kształtu ciała

Zalety:

ź poduszka wykonana jest z gęstej pianki wiskoelastycznej z  efektem 

pamięci

ź zapobiega bólom oraz swędzeniu pośladków i ud powstającym podczas 

długotrwałego przebywania w pozycji siedzącej, szczególnie u osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich

Poduszka występuje w dwóch wariantach:

AT03006 - pokrowiec standardowy, miękki

AT03006"D"- dezynfekcja, pokrycie nieprzemakalne, zmywalne, z dolną 

warstwą antypoślizgową,  możliwość prania w temperaturze 95°C 

AT03006, AT03006D Poduszka do siedzenia

Wymiary: 

S 

42 x 38 x 8
cm

M 

43 x 43 x 8 
cm

L 

46 x 43 x 8 
cm

XL 

48 x 43 x 8 
cm

AT03008 Poduszka do siedzenia 
typu jeż (w pokrowcu)

ź jest zalecana do wszystkich typów 
wózków inwalidzkich, a także po 
porodach, przy schorzeniach jelita 
grubego oraz przy pracy w pozycji 
siedzącej

Wskazania:

Zalety:

ź w zależności od potrzeb, można używać 
poduszkę z otworem, wówczas ze 
środkowej powierzchni gąbki należy 
wyjąć wyciętą powierzchnię otworu o 
średnicy 15 cm

ź odpowiednio wyprofilowana powierzchnia 
poduszki zapewnia optymalne rozłożenie 
nacisku ciała na pośladki i uda, umożliwia 
przepływ powietrza, zapobiegając 
tworzeniu się miejscowych odleży

ź wyposażona w poszewkę bawełnianą 
typu frotte z zamkiem błyskawicznym

45 x 40 x 6 cm

ź poduszka wykonana z pianki typu PU

45 x 40 x 10 cm
Wymiary: 

ź odpowiednio wyprofilowana powierzchnia 
poduszki zapewnia optymalne rozłożenie 
nacisku ciała na pośladki i uda, umożliwia 
przepływ powietrza, zapobiegając 
tworzeniu się miejscowych odleży

ź w zależności od potrzeb, można używać 
poduszkę z otworem, wówczas ze 
środkowej powierzchni gąbki należy 
wyjąć wyciętą powierzchnię otworu o 
średnicy 15 cm

Wymiary: 

Zalety:

ź poduszka wykonana z pianki typu PU

Wskazania:

45 x 40 x 6 cm

ź jest zalecana do wszystkich typów 
wózków inwalidzkich, a także po 
porodach, przy schorzeniach jelita 
grubego oraz przy pracy w pozycji 
siedzącej

45 x 40 x 10 cm

AT03010 Poduszka do siedzenia 
typu jeż (bez pokrowca)

Poduszka lędźwiowa na wózek 
inwalidzki LW 41430702-16, 
LW 46430702-18, LW 51430702-20

ź wykonana jest z wysokiej jakości pianki " 
z pamięcią"

LW 46430702-18:  46 x 43 x 7/2 cm

Wymiary:
LW 41430702-16:  41 x 43 x 7/2 cm

ź dzięki odpowiedniemu profilowi zapewnia 
optymalna lordozę odcinka lędźwiowego 
kręgosłupa użytkownika, przez co 
zapobiega bólom pleców, a także 
zmniejsza ryzyko chorób kręgosłupa

ź poprawia komfort użytkowania wózków 
inwalidzkich

Zalety:

LW 51430702-20:  51 x 43 x 7/2 cm
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PODUSZKI DO SIEDZENIA

ź posiada wycięcie w tylnej części

Zalety:
ź poduszka wykonana jest z gęstej pianki wiskoelastycznej z efektem 

pamięci
ź zapobiega bólom oraz swędzeniu pośladków i ud powstającym podczas 

długotrwałego przebywania w pozycji siedzącej, szczególnie u osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich

ź poprawia krążenie krwi, zapobiega podrażnieniom skóry oraz zmniejsza 
ryzyko powstania odleżyn. Odpowiednia elastyczność zapewnia 
optymalne rozłożenie nacisku ciała na pośladki i uda

ź powierzchnia poduszki jest wyprofilowana do kształtu ciała

 

AT03011 Poduszka do siedzenia

Wymiary: 

S 

42 x 38 x 8
cm

M 

43 x 43 x 8 
cm

L 

46 x 43 x 8 
cm

XL 

48 x 43 x 8 
cm

AT03012 Poduszka 
do siedzenia

ź poduszka do siedzenia O-kształtna 
przeznaczona jest do użytkowania na 
różnorodnych siedziskach. Składa się z 
dwóch warstw pianki - pianki z pamięcią 
oraz pianki poliuretanowej

Wymiary: 34 x 40 x 8 cm

Wskazania:

ź w środkowej części posiada otwór, który 
pozwala odciążyć obolałe miejsca 

ź dobrze przylega do pośladków i 
optymalizuje nacisk wywołany przez 
ciężar ciała

Wskazania:

ź odpowiednia elastyczność zapewnia 
optymalne rozłożenie nacisku ciała na 
pośladki i uda

Wymiary:

37 x 37 x 8 cm

ź zapobiega bólom oraz swędzeniu 
pośladków i ud powstającym podczas 
długotrwałego przebywania w pozycji 
siedzącej, szczególnie u osób 
poruszających się na wózkach 
inwalidzkich

ź poprawia krążenie krwi, zapobiega 
podrażnieniom skóry oraz zmniejsza 
ryzyko powstawania odleżyn

40 x 40 x 8 cm

ź poduszka wykonana jest z gęstej pianki 
wiskoelastycznej z efektem pamięci w 
pokrowcu z przyjemnego w dotyku 
materiału

ź wykonana jest z gęstej pianki “z 
pamięcią”, obszytej przyjemnym w dotyku 
materiałem

AT03013 Poduszka 
do siedzenia

AT03009 Poduszka 
do siedzenia eliptyczna

ź polecana jest również dla kierowców 
odbywających długotrwałe podróże 
samochodem

ź poduszka wykonana z pianki PU wysokiej 
gęstości

Wymiary: 41x32x8 cm

Zalety:
ź może być użytkowana na dowolnym 

rodzaju płaskiego podłoża

Wskazania:

ź w środkowej części posiada otwór, który 
pozwala odciążyć obolałe miejsca 

ź poduszka wyposażona w poszewkę 
bawełnianą typu frotte z zamkiem 
błyskawicznym

ź eliptyczna poduszka do siedzenia 
polecana jest w przypadku bólu w 
okolicach odbytu lub pośladków 
związanych np. z hemoroidami lub bólami 
po zabiegach operacyjnych
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PODUSZKI ORTOPEDYCZNE

ź zaokrąglony profil w przedniej części poduszki odzwierciedla ruch głowy 
podczas snu (jej przesuniecie do przodu lub do tyłu)

Cechy produktu:

ź  w celu łagodzenia przebiegu schorzeń

ź dostępna wersja miękka lub twarda

ź idealnie dopasowuje się do kształtu ciała

ź zapobiega porannym bólom głowy, szyi oraz ramion

ź polecana szczególnie dla osób preferujących spanie na boku

ź tworzy dobre podparcie dla kręgosłupa szyjnego

Wymiary: długość 44 cm, szerokość 30 cm, wysokość 7 do 11 cm
 

ź w celu niwelowania lub kompensowania skutków urazów kręgosłupa 
szyjnego

Wskazania:

ź wykonana z gęstej pianki wiskoelastycznej z efektem pamięci

ź poduszka posiada wyprofilowanie pod głowę oraz szyję, otwór 
dekompresyjny, a także zestaw rowków zapewniający dobra wentylacje 
oraz masaż głowy

AT03001 Poduszka ortopedyczna z pamięcią, 
z wyprofilowaniem pod głowę

ź zapobiegawczo w schorzeniach szyjnego odcinka kręgosłupa 
wynikających z długotrwałego pozostawania w niewłaściwej pozycji

ź zaokrąglony profil w przedniej części poduszki odzwierciedla ruch głowy 
podczas snu (jej przesuniecie do przodu lub do tyłu)

ź wykonana z gęstej pianki wiskoelastycznej z efektem pamięci, idealnie 
dopasowuje się do kształtu ciała

Wymiary: długość 44 cm, szerokość 30 cm, wysokość 7 - 11 cm

Wskazania:

Cechy produktu:

ź posiada zestaw rowków zapewniający dobra wentylacje oraz masaż głowy
ź zwiększa komfort snu. 

ź dostępna wersja miękka lub twarda

AT03002 Poduszka ortopedyczna z pamięcią, 
z rowkami masującymi

ź poduszka posiada zestaw rowków 
zapewniający dobra wentylacje oraz 
masaż głowy

ź wykonana z gęstej pianki 
wiskoelastycznej z efektem pamięci, 
idealnie dopasowuje się do kształtu ciała

ź zaokrąglony profil w przedniej części 
poduszki odzwierciedla ruch głowy 
podczas snu (jej przesuniecie do przodu 
lub do tyłu)

ź dostępna wersja miękka lub twarda

ź zapobiega porannym bólom głowy, szyi 
oraz ramion

Wymiary: długość: 47 cm, szerokość: 32 cm, 
wysokość: 7 - 12 cm

Cechy produktu:

ź tworzy dobre podparcie dla kręgosłupa 
szyjnego

ź zwiększa komfort snu

 

ź poduszka ortopedyczna z pamięcią, z 
rowkami masującymi 

AT03007 Poduszka ortopedyczna 
z pamięcią, z rowkami masującymi

Wskazania:

Cechy produktu:
ź wykonana z gęstej pianki wiskoelastycznej 

z efektem pamięci, idealnie dopasowuje się 
do kształtu ciała

ź tworzy dobre podparcie dla kręgosłupa 
szyjnego

ź zapobiega porannym bólom głowy, szyi 
oraz ramion

ź polecana szczególnie dla osób 
preferujących spanie na boku

ź zaokrąglony profil w przedniej części 
poduszki odzwierciedla ruch głowy 
podczas snu (jej przesuniecie do przodu 
lub do tyłu)

ź zapobiegawczo w schorzeniach szyjnego 
odcinka kręgosłupa wynikających z 
długotrwałego pozostawania w 
niewłaściwej pozycji

Wymiary:długość: 55 cm,  szerokość: 31 cm,  
wysokość: 7 do 11 cm

AT03014 Poduszka ortopedyczna 
z pamięcią

AT03015 Poduszka ortopedyczna
z pamięcią

ź tworzy dobre podparcie dla kręgosłupa 
szyjnego

Wskazania:
ź zapobiegawczo w schorzeniach szyjnego 

odcinka kręgosłupa wynikających z 
długotrwałego pozostawania w 
niewłaściwej pozycji

ź zaokrąglony profil w przedniej części 
poduszki odzwierciedla ruch głowy 
podczas snu (jej przesuniecie do przodu 
lub do tyłu)

ź wykonana z gęstej pianki wiskoelastycznej 
z efektem pamięci, idealnie dopasowuje się 
do kształtu ciała

Wymiary: długość: 60 cm,  szerokość: 31 cm,  
wysokość: 7 do 11 cm

ź zapobiega porannym bólom głowy, szyi 
oraz ramion

ź polecana szczególnie dla osób 
preferujących spanie na boku

Cechy produktu:
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- pianka poliuretanowa długo pozostaje higieniczna i bezzapachowa

Certyfikat renomowanego laboratorium „ Thomson Research Associates 
(Europe)” poświadcza, że poduszki z pianki poliuretanowej spełniają wszystkie 
wymagania antybakteryjne „Ultra-Fresch”:
- nie rozmnażają się niepożądane mikroorganizmy

ź wiskoelastyczna pianka poliuretanowa niemal wcale nie zawiera lotnych 
związków organicznych i spełnia wymagania dla 1 klasy standardu „Oeko 
Tex”

ź efekt pamięci kształtu

- długo utrzymujący się estetyczny wygląd

ź przyjemnie miękka dzięki olejkowi rycynowemu ( zawartość olejku około 
10%)

ź pianka poliuretanowa o otwartych komórkach oparta na wpływie 
temperatury i powolnym powracaniu do pierwotnej postaci

Kolor: zielony

ź działanie prozdrowotne, antybakteryjne i przeciwzapalne dzięki olejkowi 
rycynowemu

ź podparcie dla kręgosłupa szyjnego

Wskazania:

Cechy produktu:

ź bezwonna

Kolor poszewki: beżowy lub niebieski

Wymiary: 660x440x111 cm

- długi okres eksploatacji

ź w celu utrzymania właściwej równowagi grup mięśni 

ź niezastąpiona dla alergików

- zapobiega rozpoczęciu się procesu próchnienia pianki

AT03016 Poduszka ortopedyczna 
z efektem pamięci i olejkiem rycynowym

Certyfikat renomowanego laboratorium „ Thomson Research Associates 
(Europe)” poświadcza, że poduszki z pianki poliuretanowej spełniają wszystkie 
wymagania antybakteryjne „Ultra-Fresch”:

ź podparcie dla kręgosłupa szyjnego

- długi okres eksploatacji
- nie rozmnażają się niepożądane mikroorganizmy

- zapobiega rozpoczęciu się procesu próchnienia pianki
- długo utrzymujący się estetyczny wygląd

Wskazania:
ź w celu utrzymania właściwej równowagi grup mięśni 

Kolor: biały

ź wiskoelastyczna pianka poliuretanowa niemal wcale nie zawiera lotnych 
związków organicznych i spełnia wymagania dla 1 klasy standardu „Oeko 
Tex”

- pianka poliuretanowa długo pozostaje higieniczna i bezzapachowa

ź bezwonna
ź zapewnia dobry odpoczynek oraz pomaga szybciej zregenerować funkcje 

organizmu
ź pianka poliuretanowa o otwartych komórkach oparta na wpływie 

temperatury i powolnym powracaniu do pierwotnej postaci

Cechy produktu:
ź efekt pamięci kształtu

Kolor poszewki: beżowy i niebieski

Wymiary: 420x330x111 mm

AT03017 Poduszka ortopedyczna 
z efektem pamięci (podróżna)
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Cechy produktu: 

ź  zapobiega porannym bólom głowy
ź 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, hypoalergicznej i zwiększającej komfort warstwy zewnętrznej, 
          wykonanej w 100% z bawełny, (warstwa górna, do spania).

3.      Warstwy wodnej otoczonej nylonem PCV, zapewniającej doskonałe 

2.      Warstwy izolacji termicznej otaczającej ze wszystkich stron warstwę 
          wodną, wykonanej z poliestru.

          podparcie głowy oraz szyi we wszystkich pozycjach (warstwa dolna)

Rozmiar: 60 x 42 cm

ź poprawia jakość snu

Wodna poduszka ortopedyczna  jest unikalnym rozwiązaniem, łączącym w 
sobie wszystkie zalety tradycyjnych poduszek ortopedycznych z dużym 
komfortem użytkowania. W odróżnieniu od tradycyjnych poduszek 
ortopedycznych nie wywołuje uczucia dyskomfortu oraz uczucia ucisku na 
szyję w pierwszej fazie użytkowania. Podparcie szyi zapewnia woda wyparta 
przez nacisk wywierany przez głowę. Przez dolewanie lub wylewanie wody 
możliwe jest dostosowanie stopnia twardości poduszki do indywidualnych 
preferencji.

ź  zapobiega porannym bólom szyi i ramion

AT52117 Poduszka ortopedyczna wodna

AT03005 Poduszka ortopedyczna podróżna

ź idealna w podróży

ź idealnie dopasowuje się do kształtu ciała

ź dostępna wersja miękka lub twarda

ź odciąża mięśnie oraz umożliwia pozostanie kręgosłupa szyjnego w pozycji 
zbliżonej do anatomicznej

ź zwiększa komfort snu

ź tworzy dobre podparcie dla kręgosłupa szyjnego oraz głowy, zapobiega 
bólom głowy, szyi oraz ramion powstającym podczas snu w pozycji 
siedzącej

ź w celu odciążenia mięśni oraz w celu umożliwienia  pozostania  kręgosłupa 
szyjnego w pozycji zbliżonej do anatomicznej

Wskazania:

Cechy produktu:
ź wykonana z gęstej pianki wiskoelastycznej z efektem pamięci

Wymiary: szerokość 33 cm, długość 33 cm, wysokość 11cm

PM 624816-01-N Poduszka ortopedyczna, 
tradycyjny kształt 

ź zwiększa komfort snu

Cechy produktu:
ź wykonana z gęstej pianki “z pamięcią”
ź poduszka zapewnia dobre podparcie dla głowy, szyi i ramion

Rozmiar: długość: 62 cm, szerokość: 48 cm, wysokość: 16cm

ź w celu łagodzenia przebiegu schorzeń

ź podczas zmiany pozycji w czasie snu poduszka dostosowuje się do 
nowego ułożenia ciała

Wskazania:

ź w celu niwelowania lub kompensowania skutków urazów kręgosłupa 
szyjnego
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Wskazania:
ź w celu zapobiegania powstawaniu schorzeń odcinka lędźwiowego 

kręgosłupa wynikających z długotrwałego pozostawania w niewłaściwej 
pozycji

ź idealnie dopasowuje się do kształtu ciała, tworzy dobre podparcie dla 
kręgosłupa, a także wymusza właściwą – anatomiczną lordozę kręgosłupa 
lędźwiowego

ź poduszka posiada zestaw rowków zapewniający masaż pleców

Cechy produktu:

ź zapobiega bólom kręgosłupa lędźwiowego podczas pozostawania przez 
długi czas w pozycji siedzącej

ź wersja z pamięcią i bez pamięci

Wymiary: szerokość 33 cm, wysokość 22 cm, grubość 7cm

ź pomaga zapobiegać powstawaniu schorzeń odcinka lędźwiowego 
kręgosłupa wynikających z długotrwałego pozostawania w niewłaściwej 
pozycji

AT03004 Poduszka lędźwiowa

AT03003 Poduszka lędźwiowa

Wskazania:
ź w celu zapobiegania powstawaniu schorzeń odcinka lędźwiowego 

kręgosłupa wynikających z długotrwałego pozostawania w niewłaściwej 
pozycji

Cechy produktu:

ź poduszka posiada zestaw rowków zapewniający masaż pleców
ź pomaga zapobiegać powstawaniu schorzeń odcinka lędźwiowego 

kręgosłupa wynikających z długotrwałego pozostawania w niewłaściwej 
pozycji

ź dostępna wersja miękka lub twarda

Wymiary: długość 42 cm, szerokość 35 cm, wysokość 7-10 cm

ź idealnie dopasowuje się do kształtu ciała, tworzy dobre podparcie dla 
kręgosłupa, a także wymusza właściwą – anatomiczną lordozę kręgosłupa 
lędźwiowego

ź zapobiega bólom kręgosłupa lędźwiowego podczas pozostawania przez 
długi czas w pozycji siedzącej

ź wykonana z gęstej pianki wiskoelastycznej z efektem pamięci

Cechy produktu:
ź skutecznie zmniejsza ból spowodowany nieprawidłowym ułożeniem 

bioder podczas leżenia na boku

ź zapewnia idealne podparcie kolan dzięki czemu redukuje ból 
spowodowany nieprzyjemnym naciskiem

ź separator wykonany jest z pianki z efektem pamięci dzięki czemu idealnie 
dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała

ź przyjemna w dotyku poszewka posiada suwak, który ułatwia utrzymanie 
separatora w czystości

ź redukuje napięcie w biodrach oraz stawach kolanowych

ź w celu prawidłowego, anatomicznego ułożenia miednicy oraz bioder 
podczas leżenia na boku po przebytych zabiegach operacyjnych bądź w 
czasie rehabilitacji

Wymiar: 25x20x15 cm
Pokrowiec: velur, kolor granatowy

Wskazania:

AT03018 Poduszka ortopedyczna separacyjna
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Kula łokciowa „OPTI-COMFORT”

Cechy produktu:

System podparć: 

ź łatwa w przystosowaniu do wzrostu użytkownika, regulacja wysokości podparcia-
14 pozycji co 25mm

ź ergonomiczny kształt podparć oraz ich wentylacja zwiększają wygodę użytkowania

Nasadka na kulę: 

ź głowica laski z 2 cm szerszym otworem

ź odległość od rękojeści do szczytu obejmy max. 240mm

ź wyposażony w wymienny, miękki, antypoślizgowy uchwyt

ź 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

beżowy, biały, czarny, czerwony, niebieski, fioletowy

ź opatentowane odczepiane podparcie daje możliwość szybkiej wymiany w 
przypadku zużycia

ź wytrzymała, lekka (510g), wykonana z wysokiej jakości aluminium

ź umożliwiają poruszanie nawet przy unieruchomieniu dolnych partii ciała
ź ułatwia poruszanie mimo zmniejszonych zdolności lokomocji

ź kula w pełni spełnia wymagania normy europejskiej ISO 11334-1. Produkt 
pomyślnie przeszedł testy pod naciskiem 130kg

ź nasadka jest bardzo łatwa w wymianie

Kula łokciowa dostępna jest w wielu wariantach kolorystycznych: 

ź zabezpieczona epoksydowym lakierem

Wskazania:

ź odległość od podłoża do rękojeści 675-970mm

Kula łokciowa „ERGOTECH”

ź nasadka jest bardzo łatwa w wymianie

beżowy, biały, czarny, czerwony, niebieski
Kula dostępna jest w wielu wariantach kolorystycznych: 

ź 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

 Nasadka na kulę: 

ź możliwość regulacji wysokości podparcia przedramienia ( 4 pozycje w przedziale 
220-267mm)

ź wytrzymała, lekka (530g), wykonana z wysokiej jakości aluminium

ź łatwa w przystosowaniu do wzrostu użytkownika, regulacja wysokości podparcia-
14 pozycji co 25 mm

ź zabezpieczona epoksydowym lakierem

ź odległość od rękojeści do szczytu obejmy max. 220-267 mm
ź odległość od podłoża do rękojeści 705-990 mm

System podparć:
ź przegubowy uchwyt z wymienną i  antypoślizgową rękojeścią

ź kula w pełni spełnia wymagania normy europejskiej ISO 11334-1. Produkt 
pomyślnie przeszedł testy pod naciskiem 130 kg

ź ułatwia poruszanie mimo zmniejszonych zdolności lokomocji

Model ERGOTECH wyposażony jest w rękojeść, którą można złożyć do wewnątrz 
mankietu. Jest to praktyczne rozwiązanie, ułatwiające przechowywanie kul oraz 
transport samochodem, pociągiem lub samolotem. Jednocześnie zapewnia większą 
stabilność kuli opartej o ścianę. 

Wskazania:
ź umożliwiają poruszanie nawet przy unieruchomieniu dolnych partii ciała

Cechy produktu:

KULE, LASKI ORTOPEDYCZNE
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Kula  łokciowa „SAFE WALK”

ź łatwa w przystosowaniu do wzrostu użytkownika, regulacja wysokości podparcia-
14 pozycji co 25mm

ź wyposażona w system antyperforacyjny

ź ułatwia poruszanie mimo zmniejszonych zdolności lokomocji

ź nasadka jest bardzo łatwa w wymianie

Cechy produktu:

Kule Safe Walk blokują się poprzecznie, umożliwiając użytkownikowi trzymanie poręczy 
jedną ręką i kul drugą. Mechanizm blokujący jest dwustronny: każdy mankiet jest 
wyposażony w zatrzaski. Użytkownik może dowolnie wybrać stronę, po której kule 
zostaną do siebie przymocowane- w zależności od tego czy poręcz znajduje się po 
prawej czy po lewej stronie.

ź niezwykle wytrzymała, a zarazem lekka (460g), wykonana z wysokiej jakości 
aluminium

ź kula w pełni spełnia wymagania normy europejskiej ISO 11334-1. Produkt 
pomyślnie przeszedł testy pod naciskiem 130kg 

ź zabezpieczona epoksydowym lakierem

ź dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań technicznych kula jest bardzo cicha w 
użytkowaniu

ź odległość od podłoża do rękojeści 700-993mm

ź opatentowane odczepiane podparcie daje możliwość szybkiej wymiany w 
przypadku zużycia

ź opatentowany system "Backbone Structure" zapewnia sztywność, wytrzymałość i 
bezpieczeństwo

ź odległość od rękojeści do szczytu obejmy maks. 217mm

ź unikalny kształt i zastosowane materiały doskonale absorbują wstrząsy powstające 
podczas stawiania kuli na podłożu

ź 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

ź umożliwiają poruszanie nawet przy unieruchomieniu dolnych partii ciała
Wskazania:

ź zestaw antyrotacyjny zwiększa bezpieczeństwo użytkowania

ź

System podparć: 

 Nasadka na kulę: 

ź ergonomiczny kształt podparć oraz ich wentylacja zwiększają wygodę użytkowania

Kula dostępna jest w wielu wariantach kolorystycznych: 
beżowy, biały, czarny, czerwony, niebieski

Kula łokciowa "COMFORT" 

ź umożliwiają poruszanie nawet przy unieruchomieniu dolnych partii ciała
ź ułatwia poruszanie mimo zmniejszonych zdolności lokomocji
ź

Wskazania:

Cechy produktu:
ź niezwykle wytrzymała, a zarazem lekka (480g), wykonana z wysokiej jakości 

aluminium

ź wyposażony w wymienny, miękki, antypoślizgowy uchwyt

Nasadka na kulę: 

ź dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań technicznych kula jest bardzo cicha w 
użytkowaniu

ź zabezpieczona epoksydowym lakierem

ź łatwa w przystosowaniu do wzrostu użytkownika, regulacja wysokości podparcia-
14 pozycji co 25 mm

ź odległość od rękojeści do szczytu obejmy max. 222 mm

ź kula w pełni spełnia wymagania normy europejskiej ISO 11334-1. Produkt 
pomyślnie przeszedł testy pod naciskiem 130 kg

ź odległość od podłoża do rękojeści 705-995 mm
ź

ź opatentowany system "Backbone Structure" zapewnia sztywność, wytrzymałość i 
bezpieczeństwo

System podparć: 
ź ergonomiczny kształt podparć oraz ich wentylacja zwiększają wygodę użytkowania
ź opatentowane odczepiane podparcie daje możliwość szybkiej wymiany w 

przypadku zużycia

Kula dostępna jest w wielu wariantach kolorystycznych: 
beżowy, biały, czarny, czerwony, niebieski

ź  nasadka jest bardzo łatwa w wymianie

ź 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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Kula łokciowa „ERGODYNAMIC”

ź odległość od podłoża do rękojeści 735-985 mm
ź zawiera opatentowaną blokadę zwiększającą bezpieczeństwo użytkownika

ź umożliwiają poruszanie nawet przy unieruchomieniu dolnych partii ciała

ź łatwa w przystosowaniu do wzrostu użytkownika, możliwe długości od 770 do 1070 
mm ( 14 stopni co 25 mm).

ź odległość od rękojeści do szczytu obejmy max. 245 mm

Wskazania:

Cechy produktu:

System podparć:

Unikalny zintegrowany system amortyzatorów. Amortyzator pochłaniający wstrząsy 
przy uderzeniu i zapobiegający urazom stawów ( nadgarstka, łokcia, barku). 

ź opatentowane odczepiane, ultramiękkie, zapobiegające poślizgowi ręki, łatwe w 
wymianie podparcie dłoni

Dostępna w 3 rozmiarach:

ź ułatwia poruszanie mimo zmniejszonych zdolności lokomocji

ź wytrzymała, lekka ( S,M-613g; L-620g), wykonana z wysokiej jakości aluminium

S-zalecana dla użytkowników o wadze do 60 kg

ź kula w pełni spełnia wymagania normy europejskiej ISO 11334-1. Produkt 
pomyślnie przeszedł testy pod naciskiem 130kg

Nasadka na kulę: 
ź 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

ź nasadka jest bardzo łatwa w wymianie

M-zalecana dla użytkowników o wadze od 60 do 75 kg

ź zabezpieczona epoksydowym lakierem

L-zalecana dla użytkowników o wadze powyżej 75 kg

Kula dostępna w kolorze: białym

AT51118 Kula łokciowa z obejmą 

ź służy do utrzymania równowagi oraz 
przenoszenia ciężaru ciała w schorzeniach 
urazowo-ortopedycznych (złamaniach, 
zwichnięciach, skręceniach)

Cechy produktu:
ź posiada  komfor towy,  e rgonomiczn ie 

wyprofilowany uchwyt zapewniający bardzo 
wygodne użytkowanie

ź podwójna regulacja wysokości gwarantuje 
idealne jej dopasowanie, zastosowana 
półzamknięta uchylna obejma zapobiega 
upuszczeniu kuli

ź dzięki zastosowaniu odpowiednio miękkiej 
mieszanki gumowej, nasadka antypoślizgowa 
doskonale amortyzuje wstrząsy

ź wytrzymałe rurki aluminiowe
ź ergonomicznie wyprofilowany uchwyt

ź wysokiej jakości miękka nasadka gumowa

ź zakres regulacji podstawy: 72 cm –115 cm

Parametry techniczne:

ź zakres regulacji przedramienia: 13 cm – 18 cm

ź skokowa regulacja wysokości: co 2,5 cm

ź mocna uchylna obejma

Wskazania:

ź całkowita wysokość: 91 cm – 122 cm

ź Maksymalne obciążenie: 120 kg
ź waga: 0,75 kg

Laska inwalidzka FDI „SOFT STEP”

ź lekka oraz ergonomiczna

Parametry techniczne:

Cechy produktu:

ź dla osób po zabiegach ortopedycznych

ź maksymalne obciążenie: do 130 kg

ź Wysokość minimalna: 73 cm

ź polecana dla seniorów
ź dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi 

ź została wykonana z wysokiej jakości rurek 
aluminiowych

ź e l a s t yc z n e ,  a n t y p o ś l i zg o w e  k o ń c ó w k i 
maksymalizują kontakt z podłożem i zapewniają 
przyczepność pod każdym kątem

ź Waga: 0,35 kg

ź Wysokość maksymalna: 103 cm
ź Długość rączki: 15 cm
ź Zabezpieczenie na klips

Różne wersje kolorystyczne: 

ź jest regulowana co umożliwia ustawienie 
optymalnej wysokości dla każdego użytkownika

biała, czarna, niebieska

Wskazania:

ź wyprofilowana rączka została dodatkowo 
pokryta miękkim materiałem anty-poślizgowym, 
zapobiegającym wyślizgnięciu z dłoni
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Trójnóg

ź kompatybilny ze wszystkimi modelami firmy 
FDI

ź niezwykle lekki (110g)

Cechy produktu:

ź łatwy w użyciu: raz zamontowany trójnóg 
może być używany przez cały czas, razem z 
kulą

ź opatentowane urządzenie umożliwiające kuli 
łokciowej pozostanie w pionie gdy nie jest ona 
trzymana przez użytkownika

ź rozstaw nóżek w najszerszym miejscu 15 cm

Cechy produktu:

ź kompatybilny ze wszystkimi modelami firmy 
FDI

ź łatwy w montażu, łatwy w regulacji, łatwo 
zdejmowalny

ź może być wykorzystywany nawet podczas 
noszenia kurtki bądź płaszcza

ź umożliwia przymocowanie kuli łokciowej do 
przedramienia, co daje możliwość swobo-
dnego wykorzystania obu rąk

ź bardzo lekk
ź dzięki przesuwalnej regulacji mechanizmu 

nie zwiększa ryzyka upadku użytkownika

Cechy produktu:

ź wyposażona w system antyperforacyjny

ź dzięki unikalnemu kształtowi i zasto-
sowaniu ultranowoczesnych materiałów 
nasadka zapobiega pośl izgom oraz 
zapewnia maksymalny kontakt i przyleganie 
do podłoża nawet przy pochyleniu kuli pod 
znacznym kątem

ź średnica 18 mm

ź unikalny kształt i zastosowane materiały 
doskonale absorbują wstrząsy powstające 
podczas stawiania kuli na podłożu

ź dostosowana do wszystkich modeli kul FDI
ź nasadka jest bardzo łatwa w wymianie

ź opakowanie - 10 szt.

Wymienna nasadka na kulę

Wymienne podparcia:

 Wymienne podparcia do wszystkich kul FDI: 
ź  dla kuli "SAFE WALK": uchwyt twardy
ź  dla kuli "COMFORT": uchwyt miękki
ź  dla kuli "OPTI-COMFORT" "ERGOTECH" 

"ERGODYNAMIC": bardzo miękki

Pasek na nadgarstek 
do kul FDI

Klipsy mocujące

 

ź dostosowane do wszystkich modeli kul 
FDI

ź opakowanie – 10 szt.

ź wyposażone w system bezpieczeństwa

Wymienne podparcie 
przedramienia:

ź Wymienne podparcie przedramienia: 
 

        dla  kuli "OPTI-COMFORT"
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AT51102 Laska aluminiowa 
uchwyt poziomy

ź uchwyt poziomy drewniany

       od 70 cm do 93 cm 

ź kolor czarny

ź całkowita wysokość: 

ź waga: 0,34 kg
ź maksymalna masa użytkownika: 120 kg

AT51101 Laska aluminiowa,
uchwyt uniesiony

       od 67cm do 90cm 
ź waga: 0,31kg

ź uchwyt uniesiony, z tworzywa sztucznego
ź całkowita wysokość: 

ź kolor: czarny

ź maksymalna masa użytkownika: 120 kg

AT51103 Laska aluminiowa, 
uchwyt U-kształtny

ź kolor: czarny 

ź waga: 0,34 kg
ź całkowita wysokość: 76-99 cm

AT51106 CzwórnógAT51105 Czwórnóg 
- duży rozstaw

AT51107 Trójnóg 

ź waga: 0,83 kg
ź długość: 72-95 cm

ź rozstaw stopek 18 x 28 cm

ź maksymalna masa użytkownika: 120 kg

ź przekątna stopek 35 cm

ź rozstaw stopek: długość całkowita: 

        16 cm ( wewnątrz 13 cm)

       21,5cm ( wewnątrz 18 cm)

ź długość: 72-95cm

ź szerokość całkowita: 

ź maksymalna masa użytkownika: 120 kg
ź waga: 0,71kg

ź przekątna stopek: 22 cm ź odległość między stopkami: 17 cm

ź waga: 0,75 kg
ź maksymalna masa użytkownika: 120 kg

ź długość: 73-93 cm
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AT51108 Laska dla niewidomych 
składana

ź maksymalna masa użytkownika: 120 kg

ź długość: 120 cm
ź waga: 0,21kg 

AT51109 Kula pachowa

ź waga: 0,70 kg

       od 112 cm do 132 cm 
ź waga: 0,75kg

       od 132cm do 152cm 

ź rozmiar M: całkowita wysokość: 

ź rozmiar L: całkowita wysokość: 

       od 92 cm do 112 cm

ź maksymalna masa użytkownika: 136 kg

ź waga: 0,80kg

ź rozmiar S: całkowita wysokość: 

AT51116 Laska aluminiowa, 
składana

ź drewniany uchwyt
ź waga całkowita: 0,34 kg

ź maksymalna masa użytkownika: 120 kg
ź długość: 80-90 cm

AT51115 
Laska inwalidzka 
aluminiowa
(wzór: drewno)

ź waga całkowita: 0,34kg

ź 10 oczek regulacji co 
3cm

ź długość po rozłożeniu: 
90cm

ź maksymalna masa 
użytkownika: 120kg

ź długość: 56cm

Nakładka 
antypoślizgowa Ø 18

       ø 50 mm

ź średnica wewnętrzna: 

ź waga: 0,11 kg

ź wysokość: 65 mm
ź antypoślizgowa (6 stalowych 

kolców)
ź nakładka ochronna na kolce

       ø 18 mm 
ź średnica podstawy (zewn.):  

AT51104 
Laska aluminiowa 
składana

ź całkowita wysokość: 
od 80cm do 90cm.

ź kolor: czarny 

ź waga: 0,35kg
ź maksymalna masa 

użytkownika: 120kg

AT51121 
Składana laska 
aluminiowa z siedziskiem

ź maksymalne obciążenie 100 kg
ź szerokość siedziska: 24cm 

antypoślizgowe nasadki

ź Jednym ruchem poręczna lekka laska 
zamienia się w wygodny, stabilny taboret 
z uchwytem.

Parametry techniczne:

ź regulacja wysokości laski: 82cm – 92cm
ź waga: 0,92 kg

       46,5cm – 55,5cm
ź regulacja wysokości siedziska: 
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Kliny rehabilitacyjne

        w zależności od potrzeb

Cechy produktu:

ź wyposażone w pokrowce z łatwo zmywalnego skóropodobnego 
materiału

Wskazania:

ź wykonane są z pianki poliuretanowej wysokiej jakości, która nie 
ulega deformacji

Rozmiary klinów:
 AT03551 - 44 x 33 x 22 cm

ź zalecane przy zabiegach rehabilitacyjnych
ź pomocne przy gimnastyce korekcyjnej 
        a także przy masażu
ź ułatwiają pozycjonowanie pacjenta 

AT03553 - 53 x 37 x 29 cm
AT03552 - 48 x 38 x 25 cm

Wałki rehabilitacyjne

ź pomocne przy gimnastyce korekcyjnej 
        a także przy masażu

Cechy produktu:

Rozmiary wałków:
AT03501 - 50 x 10 cm

Wskazania:

ź wykonane są z pianki poliuretanowej wysokiej jakości, która nie 
ulega deformacji

ź wyposażone w pokrowce z łatwo zmywalnego skóropodobnego 
materiału

ź zalecane przy zabiegach rehabilitacyjnych

AT03503 - 60 x 10 cm
AT03504 - 60 x 15 cm

AT03502 - 50 x 15 cm

ATCP Wałek podwójny 
do fizjoterapii

ź wykonany z wysokiej jakości materiału gwarantującego komfort podczas ćwiczeń, 
odporny na ścieranie, wodoodporny i łatwy w utrzymaniu czystości i higieny

wałek wewnętrzny:10 cm x 33 cm

ź służy do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych w celu łagodzenia skutków urazów i 
upośledzeń

Cechy produktu:

Wymiary:

ź lekki i łatwy do przechowywania

ź dwa wałki w zestawie wykonane z trwałego tworzywa EVA (zewnętrzny z wypustkami, 
wewnętrzny gładki)

ź polecany w zabiegach fizjoterapeutycznych i ćwiczeniach wspomagających 
korygowanie wad postawy

ź zapewnia masaż tkanek głębokich: redukuje napięcie mięśni, zapewnia lepszą 
koordynację ruchową i poprawia krążenie krwi

Wskazania:

wałek zewnętrzny:  14 cm x 33 cm

ATCP Wałek rehabilitacyjny

ź sprawdza się nie tylko w masażu, ale jest także świetnym przyrządem do ćwiczeń 
ogólnorozwojowych

ź polecany w zabiegach fizjoterapeutycznych i ćwiczeniach wspomagających 
koordynowanie budowy anatomicznej

ź polecany jest do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych w celu łagodzenia skutków 
urazów i upośledzeń

ź wykonany z przyjaznej dla środowiska pianki EPP (polipropylen ekspandowany), którą 
można poddać recyklingowi

ź rdzeń wypełniony

ź wałek ma zastosowanie rozluźniające, poprawiające elastyczność i kurczliwość mięśni, 
sprawdza się także w redukcji cellulitu czy w ćwiczeniach jogi

ź odporny na ścieranie, nie chłonie wilgoci, dzięki temu łatwo utrzymać go w czystości

15 x 30 cm ( rdzeń niewypełniony)

Wskazania:

Rozmiary wałków:

15 x 45 cm
15 x 90 cm

Cechy produktu:
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Wskazania:

ź  polecany do umiarkowanych ćwiczeń układu sercowo-naczyniowego

Cechy produktu:

ź przy rehabilitacji osób z niedowładem kończyn górnych i dolnych spowodowanym 
wypadkiem bądź udarem

Występuje w jednej wersji kolorystycznej: zielonej

Wymiary: 36 x 50 x 24 cm

        - liczbę obrotów na minutę

ź używany regularnie pobudza krążenie krwi i zwiększa siłę mięśniową

Opakowanie handlowe: 1 szt.

ź rotor wyposażony jest w wyświetlacz, zasilany baterią 1,5 V AG13. 

        - czas trwania treningu

ź stosowanie rotora korzystnie wpływa na poprawę układu krążenia, zapobiega tworzeniu 
się zakrzepów tętniczych, przykurczom mięśni, oraz zwiększa zakres ruchomości w 
stawach

Pedały rotora: nylon

ź posiada nakładki antypoślizgowe, które sprawiają, że można go ustawić w dowolnym 
miejscu

        - wskazuje ilość wykonanych obrotów
ź funkcje wyświetlacza:

        - szacunkową liczbę spalonych kalorii

Parametry techniczne:
Rama: stalowa lakierowana proszkowo

Waga: 2,4 kg
Maksymalne całkowite obciążenie: 100 kg

ź kompaktowy rower do ćwiczeń, który można z łatwością przechowywać, gdy zajdzie 
taka potrzeba

AT51110 Rotor rehabilitacyjny

ź pianka zastosowana w materacu umożliwia optymalne rozłożenie nacisku 
wywieranego przez ciało na tkanki przylegające do podłoża

ź zalecany do ćwiczeń rehabilitacyjnych

ź przeznaczony jest głównie dla fizjoterapeutów

Cechy produktu:
ź umożliwia szybkie i wygodne rozłożenie, a następnie złożenie i transport

Wymiary: 
Długość: 195 cm

ź polecany do gimnastyki korekcyjnej

Szerokość: 85 cm,

Wskazania:

Wysokość: 5 cm

Materac trzyczęściowy z pianki

Wskazania:
ź wymusza przyjęcie podczas siedzenia aktywnej postawy wzmacniającej plecy
        i prostującej sylwetkę

ź możliwość regulacji

Maksymalna masa użytkownika: 100 kg

ź podstawkę można dostosować do wzrostu użytkownika

ź oparcie podstawki jest regulowane w zależności od indywidualnych potrzeb 
użytkownika (istnieją 4 różne pozycje regulacji oparcia)

ź wysokość oparcia podlega regulacji do 12 cm
ź wysokość krzesła podlega regulacji do 7,5 cm

Cechy produktu:
ź wyrób wysokiej jakości przeznaczony do prowadzenia różnego rodzaju ćwiczeń 

podczas rehabilitacji, jak również ćwiczeń ogólnorozwojowych

 

ź blokada kółek

ź posiada regulowaną wysokość i jest wyposażona w kółka z blokadą

ź podstawka najlepiej przesuwa się po powierzchniach niepokrytych wykładziną

Piłka rehabilitacyjna z podstawką
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Piłeczka „KOLCZASTA”, 
masująca, do rehabilitacji

Wskazania:

Cechy produktu:
ź zwiększają poziom czucia paliczków 

ź poprawiają krążenie krwi

        i kończyn
ź zmniejszają poziom stresu

ź służy do rozluźniania nadmiernie 
napiętych mięśni

ź polecana do rehabilitacji po przebytym 
urazie kończyn

5 cm- żółta

7 cm- niebieska
8 cm- czerwona

10 cm- srebrna

Rozmiary:

6 cm- zielona

9 cm- fioletowa

ATCP Piłka do masażu i fizjoterapii 8 cm

ź idealna do masażu, rehabilitacji, ćwiczeń „crossfit”

Wymiary (średnica):  8 cm

ź masaż tkanek głębokich: redukuje napięcie mięśni, poprawia krążenie krwi

ź przyrząd do ćwiczeń rozluźniających mięśnie

Materiał: polipropylen ekspandowany (EPP), wodoodporny, łatwy do utrzymania w czystości

ź dzięki niewielkim wymiarom i dużej poręczności produkt ten stanowi idealne rozwiązanie dla osób 
pracujących w biurze oraz sportowców (zarówno kobiet, jak i mężczyzn)

ź świetnie nadaje się do masażu punktów spustowych lub punktów uciskowych mięśni oraz masażu 
pleców

Kolor: czarny

Cechy produktu:

ź przystosowana do ćwiczeń obejmujących rozluźnianie mięśniowo-powięziowe

ź mobilizacja bruzd międzymięśniowych

ź skutecznie zmniejsza uczucie zmęczenia

ź uzyskaj zadowalające efekty poprzez masaż punktów akupunkturowych lub punktów spustowych 
urazu

Wskazania:

ź działanie terapeutyczne

ź możliwość zastosowania na różnych płaszczyznach, np. podłoże, ściana, stół

Piłeczki żelowe 
GI-8801, GI-8802, GI-8803, GI-8804

GI-8803 (zielona): średnio twarda 
GI-8804 (pomarańczowa): twarda

Cechy produktu:

GI-8801 (różowa): bardzo miękka

ź przyrząd do ćwiczeń rozluźniających 
mięśnie

ź piłeczki żelowe przeciwstresowe o różnej 
twardości

Wskazania:

       i jednocześnie ćwiczyć mięśnie dłoni 
       i przedramienia

ź działanie terapeutyczne

ź pozwalają rozładować napięcie 

GI-8802 (niebieska): miękka 

Piłka podwójna

Cechy produktu:
ź idealna do masażu, rehabilitacji, ćwiczeń 

„crossfit”

ź masaż tkanek głębokich: redukuje 
napięcie mięśni, poprawia krążenie krwi

ź skutecznie zmniejsza uczucie zmęczenia
ź dzięki niewielkim wymiarom i dużej 

poręczności produkt ten stanowi idealne 
rozwiązanie dla osób pracujących w biurze 
oraz sportowców (zarówno kobiet, jak 

Wskazania:

ź przyrząd do ćwiczeń rozluźniających 
mięśnie

Wymiary: 16 x 8 cm

        i mężczyzn)

ź polecana do masażu punktów spustowych 
lub punktów uciskowych mięśni oraz 
masażu pleców

Materiał: polipropylen ekspandowany (EPP)

ź przystosowane do ćwiczeń obejmujących 
rozluźnianie mięśniowo-powięziowe
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Wskazania:

ź przeznaczona do zwiększenia ruchomości 
stawów w schorzeniach neurologicznych

ź polecana do rehabilitacji i korygowania 
wad postawy

Cechy produktu:

        ( PCV) bez ftalanów
ź umożliwia trenowanie mięśni całego ciała

ź maksymalnie bezpieczny system 
zapobiegający wybuchaniu piłki

ź wykonana z wysokiej jakości materiału 

ź do każdej piłki dołączony jest zestaw 
służący do pompowania 

ź polecana  do stretchingu, ćwiczeń równo-
wagi, aerobiku i gimnastyki

Rozmiary (średnica): 20 cm, 22 cm, 25 cm

Skład:
Piłka: 100% Polichlorek winylu (PVC) - bez 
ftalanów
Ustnik: 100% Polipropylen (PP)

ATCP Piłka rehabilitacyjna

Cechy produktu:

ź poprawia stabilność kostki

ź jako wsparcie wytrzymałości obręczy 
barkowej 

ź specjalnie zaprojektowane kolce wpływają 
na pobudzenie krążenia i zapewniają 
masaż punktów czuciowych

ź zwiększa wytrzymałość obręczy barkowej
ź poprawia koordynację i czucie głębokie

ź łatwy w użyciu dzięki możliwości regulacji 
ciśnienia

ź odpowiedni dla wszystkich grup 
wiekowych i dostosowany do poziomu 
umiejętności użytkownika

ź bez lateksu i ftalanów - odpowiedni dla 
osób wrażliwych lub uczulonych na te 
materiały

Zestaw zawiera: 2 piłki w kolorze niebieskim

ź zestaw 2 piłek balansowych napełnionych 
powietrzem

ź kolczasta powierzchnia idealna do stymu-
lacji sensorycznej

ź wspomagają stabilność i koordynację 
ciała  

ź zaleca się zakup kilku serii piłek  balan-
sujących w celu tworzenia obwodów

Średnica kopuły: 16 cm

ź polecana w rehabilitacji, w celu zwiększe-
nia stabilności stawu skokowego

Wskazania:

ATCP Kopuła 
masująco-rehabilitacyjna

ź polecana do rehabilitacji szyjnego 
odcinka kręgosłupa

Cechy produktu:

Wymiary poduszki:  37 x 15 x 10 cm

Wskazania:

ź pomocna przy problemach z bezsenno-
ścią, zmęczeniem czy krążeniem 

ź stymuluje umiejscowione na twarzy 
człowieka punkty akupresury, dzięki 
czemu umożliwia masowanie mięśni 
twarzy, poprawiając jej ukrwienie oraz 
utlenienie

ź zalecana  przy problemach z migre-
nowymi bólami głowy,  bólem karku, 
skurczami i napięciem mięśni

ź regularne stosowanie poduszki redukuje 
ból i stres, poprawia ogólne samopo-
czucie przywraca jędrność skóry oraz 
zwiększa odporność organizmu

Materiał: 100% bawełna  i pianka 
(100% poliuretan)
Kolce do akupresury: tworzywo ABS

ATCP Poduszka rehabilitacyjna 
do akupresury

Kolce do akupresury: tworzywo ABS

Wskazania:

Wymiary maty: 75 x 44 x 2 cm

ź regularne stosowanie maty redukuje ból i stres, poprawia ogólne samopoczucie, przywraca 
jędrność skóry oraz zwiększa odporność organizmu

Cechy produktu:

ź polecana przy problemach z bezsennością, zmęczeniem, rwą kulszową, depresją, artretyzmem, 
krążeniem czy trawieniem

ź zalecana do rehabilitacji kręgosłupa, pomocna jest przy problemach z odcinkiem szyjnym 
kręgosłupa

ź zalecana przy problemach z migrenowymi bólami głowy, bólem pleców, skurczami i napięciem 
mięśni

ź stymuluje umiejscowione na ciele człowieka punkty akupresury, dzięki czemu pobudza pracę 
poszczególnych narządów odpowiadających za utrzymywanie równowagi hormonalnej oraz 
wydzielanie endorfin i oksytocyn, naturalnie produkowanych przez organizm podczas 
wykonywania ćwiczeń i masażu

Materiał: 100% bawełna i pianka ( 100%poliuretan)

ATCP Mata rehabilitacyjna do akupresury 
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ATCP PIŁKI I PODUSZKI

ź korzystnie reguluje zaburzenia przemiany materii, bóle głowy, krzyża, 
krążenie krwi (nadciśnienie), zimne stopy, choroby zwyrodnieniowe

ź płaskostopie

ź zalecany przy bólach mięśniowych

Wskazania:

ź w celu rozluźnienia mięśni

Cechy produktu:

ź polecany przy bólach pleców spowodowanych siedzącym trybem 
życia

ź masaż puntów reflektorycznych znajdujących się w stopach
ź uaktywnia siły witalne organizmu i poprawia krążenie krwi we wszystkich 

narządach

Rozmiary:

ź dla osób, które mają  problemy z  krążeniem 

Szerokość: 31 cm

ź stymuluje mięśnie krótkie stopy, dzięki czemu skutecznie przeciwdziała 
powstawaniu płaskostopia oraz koryguje koślawość kończyn dolnych

ź przeznaczony dla dzieci, młodzieży oraz osób  dorosłych

Długość: 33 cm

Wysokość: 2,5 cm

Jeżyk

Wskazania:
ź przeznaczona do korygowania wad postawy

Cechy produktu:

ź w celu wzmocnienia mięśni około-kręgosłupowych

ź poduszka wymusza siedzenie 
       w odpowie-dniej pozycji
ź nadaje się do ćwiczeń ogólnorozwojowych
ź wypustki masujące działają stymulująco na organizm

Średnica poduszki: 37 cm
Maksymalna masa użytkownika: 100 kg

Poduszka masująca 
do siedzenia oraz ćwiczeń

        w odpowiedniej pozycji
ź poduszka wymusza siedzenie 

Wskazania:

ź w celu wzmocnienia mięśni okołokręgo-słupowych podczas 
rehabilitacji po urazach

Cechy produktu:

ź przeznaczona do korygowania wad postawy

Średnica poduszki: 34 cm
Maksymalna masa użytkownika: 100 kg

Poduszka do siedzenia
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ź polecany przy bólach pleców spowo-dowanych siedzącym trybem życia

          macie. Bardzo efektywny masaż tym sposobem polecany jest 

          i bólach korzonkowych

szerokość: 31 cm

ź   zaleca się aby jednorazowe ćwiczenia wynosiły 5-7 minut

ź polecany przy bólach mięśniowych

       - porannej toalety

          po wodzie po kostki lub w formie tzw. fakirskiego masażu pleców 
          i kręgosłupa. Polega on na stosowaniu ćwiczenia zwanego "kołyską" -  

ź płaskostopie

Cechy produktu:

Wskazania:

ź w celu rozluźnienia mięśni

ź terapię można rozpocząć w skarpetkach i w miarę upływu czasu 
kontynuować bosymi stopami

          szczególnie w stanach przeciążeniowych kręgosłupa,  zwyrodnieniach 

ź masaż stóp przy pomocy "jeżyka" może być przeprowadzany podczas: 

          przetaczania  się na plecach w pozycji siadu skulnego  po 

       - w środowisku wodnym np. w wannie, pod  prysznicem, chodząc 

długość: 1 m

wysokość: 2,5 cm
Jeżyki dostępne w różnych wariantach kolorystycznych

Wymiary:

Mata korekcyjno-masująca „JEŻYK”

ATCP PIŁKI I PODUSZKI

Poduszka obrotowa

   

ź posiada antypoślizgową podstawę i tapicerowane wygodne miękkie 
siedzisko

 wymiary: średnica - 44 cm, wysokość ok. 2,5 cm
maksymalne obciążenie: 120 kg

ź wykonana z wysokiej jakości materiałów dzięki czemu jest odporna na 
uszkodzenia

ź zalecana dla osób starszych z problemami przy wstawaniu np. od stołu, 
kanapy, krzesła czy podczas wsiadania/wysiadania z auta

ź ułatwia obrócenie się w pozycji siedzącej w zakresie 360 stopni bez 
nadwyrężania mięśni i stawów

Cechy produktu:



ATCP PIŁKI I PODUSZKI

ź polecana w celu poprawy kondycji i koordynacji

ź wykonana jest z wysokiej jakości materiału przeciwdziała-
jącego rozerwaniu piłki oraz zapewniającego powolną utratę 
powietrza w przypadku jej przebicia

ź umożliwia wykonanie szeregu ćwiczeń, zarówno 
        o charakterze rehabilitacyjnym, jak i ogólnorozwojowym

Wskazania:

ź pomocna w leczeniu schorzeń neurologicznych

ź dla zwiększenia zakresu ruchomości w stawach
ź dla wzmocnienia mięśni grzbietu

Cechy produktu:

Maksymalna masa użytkownika: 100 kg
Wszystkie piłki występują w kolorze niebieskim

Rozmiary (średnica piłki): 55, 65, 75, 85 cm

Piłka do rehabilitacji
z systemem ABS 

ź umożliwia wykonanie szeregu ćwiczeń, zarówno o charakterze 
rehabilitacyjnym, jak i ogólnorozwojowym

Cechy produktu:

ź stymuluje receptory skórne

Maksymalna waga użytkownika: 100 kg

ź

65 cm- zielona
55 cm- niebieska

Wskazania:
ź polecana w celu poprawy kondycji i koordynacji

ź dla zwiększenia zakresu ruchomości w stawach

ź wykonana jest z wysokiej jakości materiału przeciwdziałającego 
rozerwaniu piłki oraz zapewniającego powolną utratę powietrza w 
przypadku jej przebicia

Rozmiary (średnica piłki) i kolory piłek:

ź wyposażona w miękkie wypustki zapewniające ciągły masaż 
podczas ćwiczeń

ź dla wzmocnienia mięśni grzbietu
ź pomocna w leczeniu schorzeń neurologicznych

75 cm- żółta

Piłka do rehabilitacji, masująca

Wskazania:
ź polecana do korygowania wad postawy
ź w terapii mającej na celu poprawę kondycji i koordynacji ruchowej

ź idealna do rehabilitacji i ćwiczeń równoważnych
ź przeznaczona do ćwiczeń w schorzeniach kręgosłupa

Materiał: PVC

ź przeznaczona do ćwiczeń w schorzeniach neurologicznych
ź doskonała dla osób chcących zachować sprawność fizyczną dzięki treningowi 

ogólnorozwojowemu

Kolor: srebrny
Wymiary: 50 x 100 cm

ź stosowana jest do treningów i fitnessu

ź dla wzmocnienia mięśni grzbietu

Maksymalne obciążenie: 180 kg

Cechy produktu:
ź wykonana jest ze specjalnego materiału który, zapewnia równomierną, spowolnioną 

utratę powietrza nawet przy gwałtownym mechanicznym uszkodzeniu piłki, zapobiega 
jej rozerwaniu i nagłej utracie powietrza

ź dla wspomagania mobilności kręgosłupa

ź materiał zapewnia dobrą przyczepność piłki do podłoża (nie ślizga się)

ź w celu zwiększenia ruchomości stawów

Piłka rehabilitacyjna orzeszek
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Uchwyt łazienkowy prosty 

U-400                      400        100
U-300                      300        100

Wymiary:

U-500                      500        100
U-600                      600        100
U-700                      700        100

U-900                      900        100
U-1000                  1000        100

U-200                      200        100

U-800                      800        100

Uchwyt umywalkowy

Uchwyty łazienkowe dla osób niepełnosprawnych pomagają w utrzymaniu równowagi oraz przemieszczaniu się, zwiększają bezpieczeństwo osób 
korzystających z urządzeń sanitarnych, nadaje się do zamontowania w łazience lub koło łóżka. 
Uchwyty przeznaczone są do użytkowania w mieszkaniach, domach opieki, placówkach zajmowanych przez osoby starsze, niepełnosprawne, inwalidów.

Maksymalne obciążenie uchwytów: 100 kg
Uchwyty dostępne są również w wersji ze stali nierdzewnej w kolorze srebrnym.

Każdy uchwyt umywalkowy wykonany jest z polakierowanej na biało stalowej rury o średnicy 2,5cm. Do uchwytu dołączone są zaślepki, wkręty oraz kołki 
rozporowe.

Wymiary:
UU-500                      500       100
UU-600                      600       100 

Uchwyt specjalny

Wymiary:

US-600/90            300      100      90

A

B

A

B

A

B

A
(mm)

B
(mm)

B
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

A
(mm)

α

a
( o )

US-600/120          300      100    120

o

o

US-600/150          300      100    150o

Uchwyt uchylny
Odchyla się do góry

Wymiary:

UUCH-500             500      100       150      100

B
(mm)

A
(mm)

UUCH-600             600      100       150      100

UUCH-700             700      100       150      100

C
(mm)

D
(mm)

A

C

D

Uchwyt wolnostojący

Odchyla się do góry

Wymiary:

UUCHW-500             500      100       750      

B
(mm)

A
(mm)

UUCHW-600             600      100       750              

UUCHW-700             700      100       750      

C
(mm)

A
B

C

Uchwyt do WC

Wymiary:

UWCL-700/700            700      300      200      

B
(mm)

A
(mm)

UWCP-700/700            700      300      200              

C
(mm)

UWCL -do prawej ręki
UWCP -do lewej ręki

B

A

C

Uchwyt poziomy

Wymiary:

UP-600/600          600      600      100 

B
(mm)

A
(mm)

C
(mm)

Uchwyt kątowy

Wymiary:

UKL-800/400         800      400      100

UKP-800/400         800      400      100  

B
(mm)

A
(mm)

C
(mm)

A

B

C

A
B

C

UCHWYTY ŁAZIENKOWE
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CEWNIKI, WORKI NA MOCZ

ź sterylne, jałowe cewniki urologiczne 

ź zaokrąglona końcówka ułatwiająca 
wprowadzanie

ź stosowany podczas niektórych badań 
diagnostycznych tj. cystografia, 
cystometria

ź cewnik  przeznaczony do cewnikowania 
pęcherza moczowego pacjenta

ź stosowany jest do jednorazowego lub 
kilkudniowego użytkowania

Wskazania:

ź przezroczysty dren, co umożliwia kontrolę 
wzrokową

ź długość: 40 cm
ź posiada podwójne oznaczenie rozmiaru - 

kolorystyczne na łączniku i numeryczne na 
opakowaniu:

Cechy produktu:

Cewnik NELATON

ź służy do odsysania wydzieliny z górnych 
dróg oddechowych

Cechy produktu:
ź produkt jałowy
ź sterylizowany tlenkiem etylenu
ź wykonany z materiału odpornego na 

załamania i skręcenie się
ź końcówka posiada dwa boczne otwory o 

łagodnych kształtach
ź kształt i miękkość cewnika gwarantuje 

komfort w stosowaniu i ochronę tkanek dróg 
oddechowych

ź długości 50 cm

Wskazania:

Cewnik do odsysania 
(SUCTION)

Wskazania:

Cechy produktu:

ź stosowany w położnictwie

ź jako narzędzie ułatwiające właściwe 
oddawanie moczu

ź wykonane z nietoksycznych materiałów
ź dostępne w różnych rozmiarach: 

ź produkt sterylny, do jednorazowego użytku
        ( 6, 8,  10,  12,  14,  16,  18,  20,  22,  24)

ź stosowany trakcie wykonywania zabiegów 
chirurgicznych, w których czasie pacjent 
mógłby bezwładnie oddawać mocz

ź łatwy do napełnienia i opróżnienia

Cewnik FOLEYA 2-drożny

Worek na mocz 
z zaworem popychanym, 2L

ź zastawka antyrefluksyjna w powyższym worku ma za zadanie zabezpieczyć pacjenta przed cofającym się moczem

ź na worku znajduje się podziałka co 100cm
ź produkt wytworzony jest z materiału PVC

Wskazania:

ź służy do gromadzenia moczu wypływającego z pęcherza moczowego lub nerki

ź razem z workiem jest dren o długości 90cm, na końcu którego jest stożkowa końcówka

Worek na mocz 

ź polecany dla osób, które leżą po zabiegach i operacjach

Cechy produktu:

ź produkt sterylizowany tlenkiem etylenu

Worek na mocz 
z zaworem wkręcanym, 2l 

Worek na mocz 
z zaworem poprzecznym, 2L

-CH8- granatowy
-CH6- ciemny zielony

-CH16- pomarańcz

-CH20- żółty

-CH12- biały

-CH18- czerwony

-CH10- czarny

-CH14- zielony

-CH22- fioletowy
-CH24- niebieski
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OKŁADY ZIMNO-CIEPŁE

Okłady 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 wody (ok. 80 °C), po 
kilkunastu minutach zamieniają się w gorący okład. 

Jako zimny okład są pomocne na: bóle głowy, zębów, opuchlizny, uderzenia, skręcenia, kontuzje, ukąszenia owadów, zapalenia stawów. Jako okład gorący 
pomocne na: bóle wskutek napięcia mięśni, bóle reumatyczne, bóle chroniczne ( lumbago), bolesne miesiączkowanie, skurcze mięśni ( zamiast okładów 
parafinowych). 

SP-7203
Okład zimno-ciepły
Rozmiar: 31 cm x 17 cm

SP-7201
Okład zimno-ciepły
Rozmiar: 28,5 cm x 11,5 cm

SP-7212
Okład zimno-ciepły
Rozmiar: 50 cm x 25 cm

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

SP-7200
Okład zimno-ciepły
Rozmiar: 25 cm x 12 cm

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

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

BB-311
Opakowanie na lód
Rozmiar: 28 cm

SU-8402
Okład zimno-ciepły
poduszka
Rozmiar poduszki: 40 cm x 42 cm
Rozmiar okładu: 25 cm x 12 cm

SP-7206S
Okład zimno-ciepły 
na oczy
Rozmiar: 17,5 cm x 5 cm
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PROTEZY PIERSI, BIUSTONOSZE

ź proteza o kształcie trójkątnym, symetryczna

ź tradycyjna proteza zapewniająca naturalny 
balans wagowy

Zalety:

ź zalecana po rekonstrukcji i lumpektomii 
piersi

ź idealnie dopasowuje się do ruchów ciała.

ź wykonana z nowoczesnego lekkiego 
silikonu

ź uniwersalny kształt trójkąta dobrze pasuje 
do różnorodnych kształtów ciała

Rozmiary: 1-14

508 (633) Symphony

ź uniwersalny kształt trójkąta dobrze pasuje 
do różnorodnych kształtów ciała

ź idealnie dopasowuje się do ruchów ciała.
ź zalecana po rekonstrukcji i lumpektomii 

piersi

Rozmiary: 3-9

ź trójkątna proteza wykonana z miękkiego 
silikonu, symetryczna

Zalety:

ź zaawansowana lekka konstrukcja o  
strukturze plastra miodu zapewniająca 
większą trwałość i oddychalność

ź posiada miękką i jedwabistą powierzchnię, 
zapewniającą najbardziej naturalny wygląd

ź ulepszone, delikatnie zwężane krawędzie 
zapewniają intymne i bezproblemowe 
dopasowanie

Zalety:
ź wykonana z 100% czystego silikonu, dzięki 

czemu posiada gładką, jedwabistą 
powierzchnię

Rozmiary: 4-9

533 Triangular Partial 101 Impressions II

ź proteza dobrze dopasowuje się do 
różnego typu biustonoszy

ź wklęsły kształt części wewnętrznej 
zapewnia dobre dopasowanie do ciała i 
zapobiega nakładaniu się protezy na 
naturalną pierś

Rozmiary: 1-17

Zalety:

ź uniwersalny kształt trójkąta dobrze pasuje 
do różnorodnych kształtów ciała oraz 
typów zabiegów

ź proteza idealnie oddaje kształt mniej 
pełnych piersi

ź proteza wykonana z nowoczesnego, 
lekkiego silikonu proteza o kształcie 
trójkątnym, symetryczna

471 Harmony Silk Triangle 

ź uniwersalny kształt trójkąta dobrze pasuje 
do różnorodnych kształtów ciała oraz 
typów zabiegów

Zalety:

ź wewnętrzna strona protezy z dodatkowym 
wypełnieniem zapewnia komfort, idealne 
dopasowanie oraz pełny kształt i obrys 
piersi

ź proteza dobrze dopasowuje się do różnego 
typu biustonoszy

ź proteza wykonana z nowoczesnego, 
lekkiego silikonu proteza o kształcie 
trójkątnym, symetryczna

Rozmiary: 1-17

472 Harmony Silk Triangle Plus

Zalety:

Rozmiary: 1-14 – lewa/prawa

ź wykonana z nowoczesnego, lekkiego 
silikonu 

ź idealne dopasowanie oraz pełny kształt i 
obrys piersi zalecana po rozległych  
zabiegach mastektomii jedwabiście miękka 

ź asymetryczny kształt zastępuje tkanki 
górnej części klatki piersiowej oraz pachy 
dobrze dopasowuje się do ruchów ciała 
wewnętrzna strona protezy z dodatkowym 
wypełnieniem zapewnia komfort

478 Harmony Silk Xtend
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PROTEZY PIERSI, BIUSTONOSZE

571 Bella 503 (333) A Supreme

Zalety:

ź miękka, dobrze dopasowuje się do kształtu ciała

Rozmiary: 3-14

ź uniwersalny kształt trójkąta dobrze pasuje do różnorodnych 
kształtów ciała oraz typów zabiegów

ź proteza o kształcie trójkątnym, symetryczna

ź wykonana z jednowarstwowego silikonu

Zalety:

ź asymetryczny kształt zastępuje tkanki górnej części klatki 
piersiowej oraz pachy

ź wklęsły kształt części wewnętrznej zapewnia dobre 
dopasowanie do ciała i zapobiega nakładaniu się protezy 
na naturalną pierś

Rozmiary:1-14 – lewa/prawa

ź zalecana po rozległych zabiegach mastektomii

ź proteza asymetryczna (na lewą lub prawą stronę)

OBWÓD POD BIUSTEM:

R
o

z
m

ia
r 

m
is

e
c

z
k

i

AA

A

B

C

D

E

F

G

H

I

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

70      75     80     85     90     95     100     105     110     115     

70      75     80     85     90     95     100     105     110     115     

70      75     80     85     90     95     100     105     110     115     

70     75     80     85     90      95     100      105      110     115     

70      75     80     85     90     95     100     105     110     115     

70      75     80     85     90     95     100     105     110     115     

70      75     80     85     90     95     100     105     110     

70      75     80     85     90     95     100     105     

      75     80     85     90     95     100       

      75     80     85     90       95     

471 Harmony Silk Tringle

472 Harmony Silk Tringle Plus

571 Bella

633 Symphony

478 Harmony Silk Xtend

333 A Supreme

      3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

      3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

      3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

      2 14

      3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13       2 14

      3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13       2 14
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PROTEZY PIERSI, BIUSTONOSZE

ź elastyczny dekolt i linia pach zapewniają najwyższy komfort i bezpieczne dopasowanie
ź elastyczne ramiączka i zapięcie na rzep

Kolory: biały, latte, czarny

Zalety:
ź atrakcyjna, delikatna i miękka miseczka z tkaniną dystansową zapewnia idealne 

podtrzymanie biustu  i nowoczesny wygląd
ź piękna wzorzysta koronka akcentuje środek, dolny pas i plecy

ź bezszwowe i odprowadzające wilgoć rozszerzone kieszenie COOLMAX® dla wygody i 
oddychalności

4028 Biustonosz AMELIA  

Dopasowanie idealnego biustonosza jest niezbędne, aby kobieta wyglądała i czuła się jak najlepiej. Ważne jest, aby wybrać model biustonosza, który 
odpowiednio podtrzymuje ciężar biustu oraz idealnie go eksponuje.

Jak prawidłowo dokonać pomiaru biustu?
Przy wyborze rozmiaru koniecznie kieruj się następującymi zasadami:

Przewodnik po pomiarach biustonosza

2. Elastyczne wiązanie wokół dekoltu.

Cechy biustonoszy Trulife:

Zacznij od zmierzenia odcinka od środka mostka do środka kręgosłupa, podwój tą liczbę, a następnie dodaj 5 cm. Jeżeli otrzymasz nieparzystą liczbę, 
zaokrąglij w dół do najbliższej liczby parzystej. Wówczas zyskasz pewność, że biust będzie dobrze układał się w miseczce, a biustonosz nie będzie ani zbyt 
mały, ani za duży.

Jak prawidłowo dokonać pomiaru miseczki?
Zmierz najbardziej wystającą część pozostałej piersi od środka mostka do środka kręgosłupa, a następnie podwój otrzymaną liczbę.

1. Regulowane ramiączka.

6. Miękkie, oddychające kieszenie.

3. Pełna zabudowa piersi.

5. Idealna separacja miseczek.
4. Wzbogacone wsparcie pod pachami.

Rozmiar: 

miseczka

cm

A

70-90

B

70-95

C

70-95

D

70-95

4009 Biustonosz LANA 

Zalety:
ź ten bezszwowy i podtrzymujący fiszbinowy biustonosz z ładną żakardową mikrofibrą 

jest lekko teksturowany z wyjątkowym połyskującym wzorem wirowym

ź miękka gumka przy dekolcie i pod pachami zapewnia wymagane bezpieczne 
dopasowanie

ź wspaniała elastyczna tkanina zapewnia najwyższy komfort i pożądany wygląd 

ź elastyczne paski z regulacją oparcia zapewniają dodatkowe wsparcie

Kolory: biały, latte

ź bezszwowe kieszenie COOLMAX® dla wygody i oddychalności

ź naturalny i nowoczesny kształt

CALE

cm

A

36

80

B

34

75

C D

36

80

38

85

40

90

42

95

36

80

38

85

40

90

42

95

34

75

36

80

38

85

40

90

42

95

Rozmiar: 

miseczka

cm

B

70-100

C D DD

CALE

cm

B C D

36

80

38

85

70-100 70-100 75-95

42

95

40

90

34

75

36

80

38

85

40

90

42

95

40

90
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TAŚMY OPPO BAND

ź poprawiają  elastyczność mięśni

Cechy produktu:
ź wyrób lateksowy ( kauczukowy)
ź kolor taśmy określa jej opór

ź w celu podtrzymania dobrej kondycji fizycznej
ź zalecane w okresie rehabilitacji
Wskazania:

ź polecane w treningu mobility do zwiększania zakresu ruchu

ź idealne do treningu całego ciała

ź po rozciągnięciu wracają do pierwotnego kształtu
ź taśmy nie odkształcają  się

Taśmy do fizjoterapii

Żółty

Czerwony

Zielony

Niebieski

Purpurowy

Srebrny

Bardzo lekki

Lekki

Średni

Duży

Bardzo duży

Super duży

Kolor Opór

8001

8002

8003

8004

8005

8006

1,5 m

8011

8012

8013

8014

8015

8016

5 m

8021

8022

8023

8024

8025

8026

45,5 m
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Maxtaping

ź zapobieganie nadmiernemu rozciągnięciu oraz przemęczeniu osłabionych mięśni

ź aktywowany ciepłem akrylowy klej powoduje powstanie falistej, perforowanej i 
dobrze wentylowanej powierzchni

ź jest prosty w użyciu, wytrzymały i odpowiedni dla każdego
ź może być użyty na każdym fragmencie ciała

ź zmniejszanie dolegliwości bólowych

ź zapobieganie urazom

ź wykonany jest ze 100% bawełny bez dodatku lateksu i jakichkolwiek leków

ź

ź grubość i waga Maxtaping dają wrażenie noszenia drugiej skóry, co zwiększa 
wydatnie poczucie komfortu w czasie używania

ź jest bardzo elastyczny i może rozciągnąć się do 140% naturalnej długości, dzięki 
czemu nie ogranicza w żaden sposób ruchu tkanek miękkich

ź poprawa możliwości kinetycznych

Cechy produktu:

ź dzięki unikalnej formule poprawnie zastosowany system Maxtaping ujędrnia skórę, 
polepsza krążenie, poprawia metabolizm i łagodzi obrzęki

Zastosowanie:

ź niwelowanie nadmiernego napięcia mięśniowego oraz zespołu powięzi

ź zmniejszanie sztywności oraz skurczów mięśni

ź zmniejszanie obrzęków i stanów zapalnych

ź poprawa zakresu ruchomości

ź poprawa postawy oraz przywrócenie równowagi mięśniowej

ź jest wodoodporny i może być używany podczas wysiłku fizycznego nawet po 
zamoczeniu taśma nie odczepi się od skóry ani nie utraci nic ze swoich funkcji

ź rehabilitacja mięśni oraz propriocepcji

ź może pozostać na skórze przez 2-3 dni po jego zastosowaniu

ź podczas wykonywania ćwiczeń Maxtaping wspomaga i rozciąga tkanki miękkie 
aby przyspieszyć proces leczenia, zapobiec ranom i polepszyć ogólną wydajność 
organizmu

ź utrzymanie właściwej struktury tkanek

ź ma szereg zastosowań: pomaga zachować właściwe ustawienie osiowe stawów, 
wspomaga osłabione mięśnie, łagodzi ból, redukuje obrzęk i stan zapalny, zwiększa 
zakres ruchowości i zapobiega urazom

8194 - rozmiar 5 cm x 4m - komplet 6 sztuk

Kody i rozmiary: 
8094 - rozmiar 5 cm x 4m - 1 sztuka

TAŚMY MAXTAPING
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KRZESŁA, TABORETY TOALETOWE

AT01001 Krzesło toaletowe aluminiowe

ź system podwójnych mocowań zapewnia bezpieczeństwo

ź produkt polski, nowoczesny wyrób, wykonanych z lekkich i nierdzewnych materiałów z 
zastosowaniem stopów aluminium, zapewniających użytkownikowi komfort oraz 
łatwość obsługi

ź stopki przeciwpoślizgowe zapewniają stabilność krzesła w warunkach zwiększonej 
wilgotności 

ź system podwójnych mocowań zapewnia bezpieczeństwo
ź wersja na 4 obrotowych kółkach z możliwością blokady

ź produkt polski, nowoczesny wyrób, wykonanych z lekkich i nierdzewnych materiałów z 
zastosowaniem stopów aluminium, zapewniających użytkownikowi komfort oraz 
łatwość obsługi

ź krzesło toaletowe stałe posiada stabilną konstrukcję stalową
ź możliwość regulacji wysokości dzięki wysuwanym teleskopowo nóżkom 

wyposażonym w antypoślizgowe nasadki
ź wygodne, wyścielane uchwyty boczne ułatwiają wstawanie
ź w zestawie znajduje się plastikowe wiaderko wymienne z uchwytem i przykrywką

AT01003 Krzesła toaletowe aluminiowe

AT51026 Składana krzesło toaletowe

650-750  
 

 Wysokość
(mm)

Szerokość 
siedziska

(mm)

460 550 

Kg

Długość 
(mm)

Waga
(kg) 

3

Szerokość 
pomiędzy 

dolnymi kołami
(mm)

540

Wysokość
siedziska

(mm)

460

Maksymalne 
obciążenia

(kg)

150

650-750  
 

 Wysokość
(mm)

Szerokość 
siedziska

(mm)

460 550 

Kg

Długość 
(mm)

Waga
(kg) 

3,2

Szerokość 
pomiędzy 

dolnymi kołami
(mm)

540

Wysokość
siedziska

(mm)

450-550

Maksymalne 
obciążenia

(kg)

150

580-740  
 

 Wysokość
(mm)

Szerokość 
siedziska

(mm)

460 550 

Kg

Długość 
(mm)

Waga
(kg) 

6,6

Szerokość 
całkowita

(mm)

560

Wysokość
siedziska

(mm)

350-500

Maksymalne 
obciążenia

(kg)

120
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KRZESŁA, TABORETY TOALETOWE

AT51019 Krzesło toaletowe 

ź możliwość regulacji wysokości dzięki wysuwanym teleskopowo nóżkom wyposażonym 
w antypoślizgowe nasadki tylna, podwyższona konstrukcja krzesła pozwala na oparcie 
dla osób niestabilnych 

ź w zestawie znajduje się plastikowe wiaderko wymienne z uchwytem i przykrywką

ź krzesło toaletowe stałe posiada stabilną konstrukcję stalową 

ź krzesło zostało wyłożone ułatwiającą utrzymanie czystości tapicerką

ź wygodne, wyścielane uchwyty boczne ułatwiają wstawanie

ź krzesło toaletowe jeżdżące, z ramą stalową, odczepianymi podnóżkami oraz 
podłokietnikami

ź krzesło wyposażone jest w pojemnik toaletowy

Parametry techniczne:

ź siedzisko wykonane jest z miękkiej gąbki powleczonej nieprzemakalnym, łatwym w 
utrzymaniu materiałem

Wysokość od siedziska do ramy:  40 cm
Wysokość od siedziska do podłokietników: 23 cm
Szerokość podnóżka: 15 cm
Średnica kół: 12 cm

AT51025 Krzesło toaletowe

ź stalowe, składane krzesło toaletowe
ź wyposażone jest w pojemnik toaletowy z przaykrywką oraz deskę toaletową

AT51030 Krzesło toaletowe

ST-102 Basen sanitarny UN-005 Kaczka sanitarna

Pojemność: 2,5 l
Długość: 36 cm
Szerokość: 28 cm Pojemność: 1000 ml

810-910  
 

 Wysokość
(mm)

Szerokość 
siedziska

(mm)

610 530 

Długość 
(mm)

480-580

Głębokość
(mm)

450

Maksymalne 
obciążenia

(kg)

120

Wysokość 
deski
(mm)

Kg

Waga
(kg) 

9

920 
 

 Wysokość
(mm)

Szerokość 
całkowita

(mm)

440 530 

Długość 
(mm)

480

Głębokość
(mm)

430

Maksymalne 
obciążenia

(kg)

120

Wysokość 
siedziska 

od podłogi
(mm)

Kg

Waga
(kg) 

12

775
 

 Wysokość
(mm)

Szerokość 
całkowita

(mm)

425

Wysokość 
siedziska

(mm)

430

Maksymalne 
obciążenia

(kg)

100

Kg

Waga
(kg) 

4
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KRZESŁA, TABORETY TOALETOWE

AT51117/AT51117B  
Taboret toaletowy pod prysznic 

       regulacji wysokości

ź aluminiowy taboret toaletowy 
       z plastikowym siedziskiem z możliwością  

ź bardzo łatwy w utrzymaniu czystości
ź dwie wersje kolorystyczne siedziska: białe 

i niebieskie

ź stopki zakończone gumowymi nasadkami antypoślizgowymi o zwiększonej 
powierzchni styku z podłożem gwarantują wysoką stabilność

ź funkcja obrotowa 360° umożliwia obrócenie użytkownika bez konieczności wstawania 

ź łatwy i wygodny system składania taboretu bez użycia narzędzi

ź siedzisko wykonane z wytrzymałego i łatwego w czyszczeniu PCV; rama z lekkiego 
aluminium (odporny na korozję)

ź 5-stopniowa regulacja wysokości (skokowa, co 2,5 cm) pozwala na dostosowanie 
wysokości siedziska do wzrostu użytkownika (w zakresie od 40 do 52 cm)

AT51120 Taboret pod prysznic okrągły z obrotowym siedziskiem 

AT01004  Taboret toaletowy 
pod prysznic 

ź wysokość siedziska regulowana
ź produkt polski

ź stopki zakończone gumowymi nasadkami 
antypoślizgowymi o zwiększonej 
powierzchni styku z podłożem gwarantują 
wysoką stabilność

ź aluminiowy taboret toaletowy 
       z plastikowym siedziskiem

AT01005  Taboret toaletowy 
pod prysznic z oparciem

ź aluminiowy taboret toaletowy 
       z plastikowym siedziskiem
ź wysokość siedziska regulowana
ź stopki zakończone gumowymi nasadkami 

antypoślizgowymi o zwiększonej 
powierzchni styku z podłożem gwarantują 
wysoką stabilność

ź produkt polski
ź odczepiane podparcie pleców

ź wysokość siedziska regulowana
ź stopki zakończone gumowymi 

nasadkami antypoślizgowymi o 
zwiększonej powierzchni styku z 
podłożem gwarantują wysoką stabilność

        z plastikowym siedziskiem
ź aluminiowy taboret toaletowy 

AT51009 (CA340L) 
Taboret toaletowy pod prysznic

AT51010 Taboret toaletowy 
pod prysznic 

ź aluminiowy taboret toaletowy 

ź stopki zakończone gumowymi nasadkami 
antypoślizgowymi o zwiększonej 
powierzchni styku z podłożem gwarantują 
wysoką stabilność

       z plastikowym siedziskiem

ź wysokość siedziska regulowana
ź odczepiane podparcie pleców

375-555
 

 Wysokość
(mm)

Średnica 
siedziska

(mm)

320

Maksymalne 
obciążenia

(kg)

130

Kg

Waga
(kg) 

1,6

375-540
 

 Wysokość
(mm)

Średnica 
siedziska

(mm)

310

Maksymalne 
obciążenia

(kg)

130

Kg

Waga
(kg) 

1,5

375-540
 

 Wysokość
(mm)

Średnica 
siedziska

(mm)

310

Maksymalne 
obciążenia

(kg)

130

Kg

Waga
(kg) 

2

350-450
 

 Wysokość
(mm)

Szerokość
całkowita

(mm)

320

Maksymalne 
obciążenia

(kg)

120

Kg

Waga
(kg) 

2,2

Głębokość
siedziska

(mm)

290

Grubość
siedziska

(mm)

25 340-450
 

 Wysokość
od podłoża

do siedziska
(mm)

Szerokość
całkowita

(mm)

500

Maksymalne 
obciążenia

(kg)

120

Kg

Waga
(kg) 

3

Głębokość
siedziska

(mm)

290

Grubość
siedziska

(mm)

25

340-450
 

 Wysokość
od podłoża

do siedziska
(mm)

360

Maksymalne 
obciążenia

(kg)

120

Kg

Waga
(kg) 

2,38

Średnica 
siedziska

(mm)

Szerokość
całkowita

(mm)

330
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NASADKI TOALETOWE

ź przeznaczone są dla osób z artretyzmem, osób po operacji biodra, oraz innych, 
które mają problemy z przemieszczaniem się, wstawaniem i siadaniem

ź nasadka posiada nowoczesny system mocowań, umożliwiający łatwe jej 
ustabilizowanie na toalecie

ź ergonomicznie zaprojektowana powierzchnia nasadki powoduje równomierny 
rozkład sił nacisku na powierzchnię ciała użytkownika

ź lekkie nachylenie siedziska pod kątem wymusza prawidłową postawę i zmniejsza 
zgięcie w stawach biodrowych i kolanowych

ź nasadka toaletowa posiada dwa wycięcia w części przedniej i tylnej, które ułatwiają 
wykonywanie czynności higienicznych w pozycji siedzącej

ź dwie klapki mocujące dostosowują się do muszli klozetowej 
ź instalowanie nasadki jest proste, wystarczy dokręcić dwa zaczepy

Parametry techniczne:

Wysokość: 10 cm

Wymiary (szerokość x długość): 40x36 cm 
Maksymalna  waga użytkownika: 180 kg
Waga produktu: 2,2 kg

AT51203 Nasadka toaletowa (miękka)

ź wyposażona w odchylane rączki ułatwiające osobie niepełnosprawnej wstanie 

ź przeznaczone są dla osób z artretyzmem, osób po operacji biodra, oraz innych, 
które mają problemy z przemieszczaniem się, wstawaniem i siadaniem

ź lekkie nachylenie siedziska pod kątem wymusza prawidłową postawę i zmniejsza 
zgięcie w stawach biodrowych i kolanowych

ź ergonomicznie zaprojektowana powierzchnia nasadki powoduje równomierny 
rozkład sił nacisku na powierzchnię ciała użytkownika

ź nasadka posiada nowoczesny system mocowań, umożliwiający łatwe jej 
ustabilizowanie na toalecie

ź nasadka toaletowa posiada dwa wycięcia w części przedniej i tylnej, które 
ułatwiają wykonywanie czynności higienicznych w pozycji siedzącej

ź bezpieczne mocowanie do toalety na dokręcane zaciski (stabilniejsza niż na 
clipery) 

ź montaż nie wymaga narzędzi

Parametry techniczne:

Wymiary, szer. x dł.: 40 cm (nasadka)/57cm (z podłokietnikami) x 46 cm

Waga wyrobu: 4,2 kg 
Szerokość pomiędzy górną częścią podłokietników: 47 cm 
Regulowana wys. siedziska: 6,10,14 cm 

Całkowita wys.: 37-59 (z podniesioną deską) cm 

Waga użytkownika i maksymalne obciążenie nie może przekraczać: 180 kg

        z toalety
ź nakładka pasuje do większości sedesów, posiada także 3 stopnie regulacji 

wysokości

AT51204 Nasadka podwyższająca z pokrywą, 
podłokietnikami, regulacją wysokości (stały montaż)
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NASADKI TOALETOWE

Całkowita wys.: 35-60 cm (z podniesioną deską) 

ź nakładka pasuje do większości sedesów

ź przeznaczone są dla osób z artretyzmem, osób po operacji biodra, oraz innych, 
które mają problemy z przemieszczaniem się, wstawaniem i siadaniem

ź lekkie nachylenie siedziska pod kątem wymusza prawidłową postawę i zmniejsza 
zgięcie w stawach biodrowych i kolanowych

ź nasadka toaletowa posiada dwa wycięcia w części przedniej i tylnej, które ułatwiają 
wykonywanie czynności higienicznych w pozycji siedzącej

ź wyposażona w odchylane podłokietniki ułatwiające osobie niepełnosprawnej 
wstanie z toalety

ź nasadka posiada nowoczesny system mocowań, umożliwiający łatwe jej 
ustabilizowanie na toalecie

ź ergonomicznie zaprojektowana powierzchnia nasadki powoduje równomierny 
rozkład sił nacisku na powierzchnię ciała użytkownika

ź bezpieczne mocowanie do toalety

Parametry techniczne: 

Wymiary, szer. x dł.: 40 cm (nasadka)/54 cm (z podłokietnikami) x 46 cm
Szerokość pomiędzy górną częścią podłokietników: 47 cm 
Waga wyrobu: 3,6kg 
Waga użytkownika i maksymalne obciążenie nie może przekraczać: 180 kg

AT51205 Nasadka podwyższająca z pokrywą, podłokietnikami

AT51201/AT51202 Nasadki toaletowe z pokrywą

ź nasadka toaletowa posiada dwa wycięcia w części przedniej i tylnej, które 
ułatwiają wykonywanie czynności higienicznych w pozycji siedzącej.

ź instalowanie nasadki jest proste, wystarczy dokręcić dwa zaczepy 
ź dwie klapki mocujące dostosowują się do muszli klozetowej 

ź przeznaczone są dla osób z artretyzmem, osób po operacji biodra, oraz innych, 
które mają problemy z przemieszczaniem się, wstawaniem i siadaniem

ź lekkie nachylenie siedziska pod kątem wymusza prawidłową postawę i zmniejsza 
zgięcie w stawach biodrowych i kolanowych

ź nasadka posiada nowoczesny system mocowań, umożliwiający łatwe jej 
ustabilizowanie na toalecie  

ź ergonomicznie zaprojektowana powierzchnia nasadki powoduje równomierny 
rozkład sił nacisku na powierzchnię ciała użytkownika 

Produkt dostępny w 2 wysokościach:  
AT51201-10cm
AT51202 -15 cm 
Wymiary: (szerokość x długość): 40x36 cm 
Maksymalna waga użytkownika: 180 kg
Waga produktu: 
AT51201-1,2 kg
AT51202 -1,4 kg 
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ŁAWKI NAWANNOWE

Siedzisko: 40,5-65 cm

ź łatwo ją zdemontować i przenieść w 
dowolne miejsce

Szerokość/głębokość/wysokość: 
70,5cm/32cm/18cm

Maksymalna masa użytkownika: 120 kg
Waga: 2,7 kg

ź nasadka umożliwia montaż w górnej części 
wanny i przebywanie użytkownika w pozycji 
siedzącej nad wanną

Parametry techniczne:

AT51008 Nasadka wannowa 
do siedzenia

SPU-370 Siedzisko prysznicowe

ź do siedziska dołączony jest zestaw 
montażowy: kołki rozporowe, zaślepki 
oraz wkręty

ź wykonane ze stalowej, polakierowanej na 
kolor biały stalowej rury o średnicy 2 cm

ź wyposażone jest w opcję składania 
dzięki czemu zajmuje mniej miejsca gdy 
nie jest wykorzystywane

Parametry techniczne:

Maksymalna masa użytkownika: 100 kg 
Wymiar uchwytu do mocowania: 
długość: 20 cm, szerokość: 3 cm

Wymiary: 37 x 39 cm

SNW-500 Ławeczka nawannowa

Maksymalna masa użytkownika: 100 kg 

ź łatwość montażu i utrzymaniu czystości

Długość siedziska: 39 cm

Głębokość: 29 cm

ź wykonane ze stalowej, polakierowanej na 
kolor biały stalowej rury o średnicy 2 cm

Wysokość: 20 cm

Parametry techniczne:

Szerokość: 69 cm

ź elementy gumowe ławki zapobiegające 
przed poruszaniem i rysowaniem wanny

Głębokość siedziska: 23 cm

ź oparcie dla lepszej stabilności użytkownika

Waga: 1,92 kg

Parametry techniczne:

Maksymalne obciążenie: 120 kg

ź dwustopniowa regulacja szerokości 83-78 cm

Szerokość całkowita: 83 - 78 cm

ź lekka aluminiowa konstrukcja

Szerokość wewnętrzna: 67 - 69 cm

ź nasadki antypoślizgowe uniemożliwiające przesuwanie się ławki

Wymiar wgłębny: 18 cm

Wysokość z oparciem: 40 cm

Szerokość siedziska: 40 cm

ź siedzisko z otworami co ułatwia odprowadzenie wody

AT51032 Ławka nawannowa 
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PODKŁADY NIEPRZEMAKALNE

Cechy produktu:
ź podkład stanowi kombinację tkaniny frotte z wierzchniej strony 

produktu i ceraty od spodu

ź zalecany jako ochrona materaca przed zabrudzeniem i 
zamoczeniem

ź wykonany z materiałów obojętnych dla skóry i układu 
oddechowego

Wskazania:

ź wykorzystywany u osób unieruchomionych przez chorobę na 
dłuższy czas w łóżku

ź stosowany jest w profilaktyce przeciwodleżynowej

AT05004 - 100 x 140 cm

Rozmiary podkładów:

AT05005 - 200 x 140 cm

AT05001 - 70 x 140 cm

AT05001, AT05004, AT05005 
Podkład nieprzemakalny 
na materac, wielorazowego użytku

ź zalecany jako ochrona materaca przed zabrudzeniem i 
zamoczeniem

Cechy produktu:

ź wykorzystywany u osób unieruchomionych przez chorobę na 
dłuższy czas w łóżku

ź wykonany z materiałów obojętnych dla skóry i układu 
oddechowego

Rozmiar podkładu: 200x90 cm z gumką

ź stosowany jest w profilaktyce przeciwodleżynowej

ź podkład stanowi kombinację tkaniny frotte z wierzchniej strony 
produktu i ceraty od spodu

Wskazania:

       

AT05006 
Podkład nieprzememakalny 
wielokrotnego użytku z gumką
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STOLIKI, PODPARCIE, 
STOJAK NA KROPLÓWKĘ

Cechy produktu:

ź wyrób posiada dodatkowe listwy, które zapobiegają zsuwaniu się posiłków 

ź służy do spożywania posiłków i dodatkowo umożliwia wykonywanie takich 
czynności jak na przykład pisanie bądź czytanie

ź stolik jest wyposażony w 4 kółka z hamulcami

Długość części obracanej blatu: 60 cm
Szerokość blatu: 38 cm

ź wysokość stolika jest regulowana

Masa wyrobu: 9.2 kg

Wysokość maksymalna: 118 cm
Dopuszczalne obciążenie blatu: 5 kg

ź blat stolika składa się z dwóch części: stałej i obracanej, dzięki czemu można go 
dostosować do indywidualnych potrzeb

        i przedmiotów

Wskazania:

ź posiada solidną konstrukcję, regulowaną wysokość

Parametry:

Długość całkowita blatu: 82 cm

Wysokość minimalna: 75 cm

ź przeznaczony dla osób starszych i chorych leżących w łóżku

AT51021 Stolik nad łóżko z obracanym blatem

Wskazania:
ź stolik przeznaczony jest dla osób 

starszych i chorych pozostających w 
łóżku

Cechy produktu:

Parametry:

Długość blatu: 54 cm
Waga: 7,1 kg

ź wysokość stolika jest regulowana

Szerokość blatu: 40cm

ź służy do spożywania posiłków, pisania, 
czytania

Maksymalne ocbiążenie blatu: 5 kg
Odległość między podnóżkami: 40cm

Wysokość minimalna: 75 cm
Wysokość maksymalna: 128 cm

AT51020 
Stolik nad łóżko

AT02020 
Podparcie pleców (wezgłowie)

ź przeznaczone jest do umożliwienia osobom 
chorym lub osłabionym na czasowe 
przebywanie w pozycji siedzącej

ź podparcie pozwala na komfortowe 
spożywanie posiłków w łóżku, oglądanie 
telewizji, czytanie książek lub prasy

ź umożliwia regulację kąta pochylenia 
pleców

ź przydatne podczas krótkiej, kilkudniowej 
rekonwalescencji

ź może być stosowane przez dorosłych

       i zwichnięć stawów nóg oraz przy 

       w łóżku

Wskazania:

ź przydatne  w przypadku złamań, skręceń 

Cechy produktu:

       chorobach wymagających pozostania 

ź pokryte wytrzymałą tkaniną
ź specjalna konstrukcja zapewnia wygodę 

użytkowania

Wymiary:

       i starsze dzieci

Oparcie: 50 x 58 cm.
Podstawa: 43 x 54 cm

AT51119 
Stojak na kroplówkę

Cechy produktu:

ź średnica podstawy 52 cm
ź 4 zaczepy z wykonane z metalu o max. 

obciążeniu 1,5 kg / 1 hak
ź kolory stelażu: chromowany

ź lekki stelaż, podstawa z tworzywa 
sztucznego

ź kolor podstawy: czarny

ź mobilna podstawa z 5 kółkami 
obrotowymi umożliwia łatwe 
przemieszczanie

ź regulacja wysokości w zakresie 

Dzięki pięcioramiennej podstawie z kółkami 
statyw na kroplówki jest mobilny a także 
stabilny.

ź produkt nowy, medyczny, atestowany

Lekki stojak na kroplówki z jezdną podstawą 
i metalowymi hakami. Statyw posiada 
wytrzymałą konstrukcję, która to umożliwia 
łatwe i szybkie przemieszczanie się. Stojak 
charakteryzuje prostą regulacją wysokości 
oraz ma możliwość zablokowania jej w 
zakresie od 115 do 200 cm. 

       115 - 200cm

ź waga całkowita: 2,58 kg

-121-



ŚRODKI DO PIELĘGNACJI

PINOL-płyn pielęgnacyjny 
do ciała zapobiegający 
powstawaniu odleżyn

ź preparat polecany do pielęgnacji skóry 
narażonej na powstawanie odleżyn, 
szczególnie u osób długotrwale 
unieruchomionych przy odleżynach

Wskazania:

       I stopnia

       skórę

ź olejek eukaliptusowy działa 
antybakteryjnie i przeciwwirusowo

Cechy produktu:

ź produkt przebadany dermatologicznie

ź naturalne substancje aktywne zapobiegają 
powstawaniu otarć, odparzeń i odleżyn

ź działa kojąco dając uczucie relaksu, 
poprawiając ogólny komfort 

Opakowanie: 500 ml - 12 szt. w kartonie

ź olejek jodłowy działa przeciwzapalnie 

       i samopoczucie stosującego

ź pobudza mikrokrążenie co ma decydujące 
znaczenie w profilaktyce i usuwaniu 
odleżyn

ź przyspiesza regenerację uszkodzonych 
tkanek

   i przeciwgrzybiczo, naturalnie wygładza 

Opakowanie: 200 ml - 12 szt. w kartonie

ź wykazuje intensywne działanie przeciw-
bakteryjne i przeciwgrzybiczne 

ź może być stosowany do codziennej 
pielęgnacji

ź nawilża i uelastycznia skórę zapobiegając 
jej wiotczeniu

PINOL - Krem ochronny 
przeciw odleżynom

ź delikatna konsystencja kremu to zasługa 
lanoliny, która odbudowuje barierę lipidową 
skóry i sprawia, że skóra staje się bardziej 
elastyczna i miękka w dotyku

ź olej z aloesu wzmacnia naczynia 
krwionośne

ź preparat odpowiada wymaganiom testu 
zgodności ze skórą atopową i szczególnie 
wrażliwą, łatwo ulegającą podrażnieniom 
(Skin Compatibility Test) oraz spełnia 
wymagania stawiane kosmetykom 

Opakowanie: 100 ml

ź cynk tworząc barierę ochronną 
zabezpiecza skórę przed wilgocią czyniąc 
ją bardziej odporną na uszkodzenia

Cechy produktu:

ź preparat polecany do pielęgnacji skóry 
narażonej na powstawanie odleżyn, 
szczególnie u osób długotrwale 
unierucho-mionych

   odpowiednio nawilżona i wygładzona

       Hipoalergicznych

Wskazania:

ź polecany przy odparzeniach i otarciach

ź pielęgnuje i regeneruje skórę narażoną na 
powstawanie odleżyn, odparzeń i otarć

ź zawarte w kremie oleje z rokitnika, 
nagietka i aloesu działają przeciwzapalnie, 
przyspieszają regenerację skóry

ź alantoina pobudza ziarninowanie skóry 

ź produkt przebadany dermatologicznie

        o deklarowanych właściwościach tzw.  

ź olej z drzewa herbacianego zapewnia 
właściwości bakteriobójcze, przeciw-
grzybicze i antywirusowe

        a olej jojoba sprawia, że skóra jest 

ROKITOSOL - Olejek do pielęgnacji 
skóry narażonej na odleżyny

ź do codziennego stosowania przy 
pielęgnacji osób narażonych na 
powstawanie odleżyn i odparzeń

Wskazania:

        o słabej kondycji

ź specjalna formuła preparatu sprawia, 

   i regeneruje skórę skłonną do odparzeń 

ź szczególnie dla osób długotrwale 
unieruchomionych, ze skórą wiotką 

Cechy produktu: 

   że Rokitosol intensywnie pielęgnuje 

        i odleżyn
ź rokitnik i nagietek stymulują regenerację 

skóry, intensywnie ją nawilżają 
       co spowalnia procesy jej starzenia

ź lanol ina dogłębnie  odżywia skórę , 
odbudowuje warstwę lipidową odpowie-
dzialną za ochronę skóry przed czynnikami 
zewnętrznymi

ź produkt przebadany dermatologicznie

 
Opakowanie: 150 ml

ź preparat odpowiada wymaganiom testu 
zgodności ze skórą atopową i szczególnie 
wrażliwą, łatwo ulegającą podrażnieniom 
(Skin Compatibility Test)

Opakowanie: 100 ml

ź nagietek i olej jojoba łagodzą 
podrażnienia i stany zapalne, ograniczając 
powstawanie odleżyn i odparzeń

ź przyspiesza procesy gojenia

-122-



TLENOTERAPIA
KONCENTRATORY TLENU  124 

INHALATORY  124

PULSOKSYMETRY  124



KONCENTRATORY TLENU
INHALATORY

Koncentrator o ergonomicznym kształcie, wyposażony w kółka i wygodną 
rączkę co umożliwia jego wygodne przesuwanie. W zestawie aplikator do 
inhalacji (nebulizer) który służy podawania leków w formie inhalacji.

W zestawie znajduje się:
ź 1 x koncentrator tlenu 
ź 1 x wąsy do tlenu o długości przewodu 2 m

Pobór mocy:  500 W

ź 1 x butelka nawilżacza

Parametry techniczne:

ź 1 x wąsy do tlenu o długości przewodu 5 m
ź 1 x inhalator z przewodem o długości 2 m

Ciśnienie wyjściowe: 4 - 7 psi (0,4 - 0,7 Bar)

Wymiary: 56 x 43 x 31 cm
Waga: 22 kg
Napięcie zasilania sieciowego: 220-240 V AC 50Hz

Koncentracja tlenu: 93% +/- 3% przy przepływie 5l/min
Wydajność nebulizacji: 0,1ml / min

Praca ciągła lub timer

Zakres regulacji przepływu: 0,5 - 5l/min
Głośność: < 52 dBA

Koncentrator tlenu z nebulizatorem

zakres pomiarów: od 30BPM - 240BPM

Dokładność: ±2% na poziomie 70%-99%, Nieokreślona (<70%)
Wskazania: ±1%

Zasilanie: Baterie 2AAA 1,5V

Wodoszczelność: IP22 (urządzenie zabezpieczone przed przedostawaniem się 
cieczy w przypadku płynów dostających się w pionie oraz w przypadku 
przechylenia ekranu o maksymalnie 15°.

Wymiary: 60*35*35mm
Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: Typ BF

Sposób działania: ciągły

Dokładność: ±1BPM lub ±1%

Typ wyświetlacza: ekran OLED 7.SpO2
Zakres pomiaru: 70%-99%

Mierzenie pulsu: 

Pulsoksymetr napalcowy

Napięcie zasilania: 220 V / 50 Hz 120 V / 60 Hz
Pobór mocy: 180 VA
Objętość nebulizatora: 6 ml

ź inhalator

ź wężyk

Parametry techniczne:
Rodzaj: pneumatyczny

ź maska dla dziecka

Wielkość cząstek: frakcja wdychana 0,5 do 5 μm 80%

W skład zestawu wchodzi:

ź ustnik

ź maska dla osoby dorosłej
ź filtr powietrza (5 szt.)

Głośność: < 60 dBA

Ciśnienie robocze: 12-45,5 psi (0,85-1,1 bar)
Przepływ: 8-10 l / min

MMAD: 2,0 um

Ciśnienie sprężarki: 30-45 psi

Średnia prędkość inhalacji: ponad 0,2 ml / min.

Inhalator 
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Spośród szerokiej gamy producentów wybraliśmy tych, których wyroby prezentują 
najlepszy stosunek jakości do ceny, m.in. OPPO Medical Corp. (stabilizatory 
medyczne), KARE Orthopaedics by Design (stabilizatory medyczne). Stworzyliśmy 
również ciągle poszerzaną gamę produktów ANTAR, do której należą wysokiej 
jakości wyroby w bardzo konkurencyjnych cenach.

Antar Sp. J. jest znanym dystrybutorem sprzętu medycznego i  ortopedycznego, 
działającym na polskim rynku od 1998 roku. Wieloletnie doświadczenie pozwala 
nam zaoferować Państwu bardzo szeroki zestaw wysokiej jakości wyrobów, które 
zaspokajają większość potrzeb klientów w zakresie zaopatrzenia w przedmioty 
ortopedyczne i  rehabilitacyjne. Oferowane przez nas wyroby cechują się wysoką 
jakością i trwałością. 

Dystrybuowane przez nas wyroby dostępne są w  kilku tysiącach punktów 
handlowych w  Polsce, Czechach, Słowacji, Białorusi i Niemczech. 



PRODUKTÓW
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ANTAR Sp. J. 
03-068 Warszawa
ul. Zawiślańska 43
tel. 22 518 36 00

fax 22 518 36 30, 22 518 36 31 
www.antar.net

e-mail: antar@antar.net

Zamówienia prosimy składać na adres: 
zamowienia@antar.net

www.antar.net

POMAGAMY
DORADZAMY 
JESTEŚMY W ZASIĘGU RĘKI
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