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ANTAR

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. 

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), MEDIFLOW (poduszki wodne). Stworzyliśmy 
również ciągle poszerzaną gamę produktów ANTAR, do której należą 
wysokiej jakości wyroby w bardzo konkurencyjnych cenach.

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

ANTAR i   są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Antar Sp. J.



ANTAR

ANTAR LINIA 
BIAŁO-CZERWONA

Produkty ANTAR z LINII BIAŁO-CZERWONEJ to seria nowoczesnych  
wyrobów produkcji polskiej.

Krzesła toaletowe ANTAR wykonane są z  lekkich i nierdzewnych materiałów, z zastosowaniem 
stopów aluminium, zapewniających użytkownikowi komfort, łatwość obsługi oraz 
bezpieczeństwo. Waga około 3 kg umożliwia łatwe przenoszenie wyrobu. System podwójnych 
mocowań zapewnia bezpieczeństwo użytkownikowi (wyrób testowany był pod statycznym 
obciążeniem 350 kg). Również zastosowane stopki przeciwpoślizgowe zapewniają stabilność 
krzesła w warunkach zwiększonej wilgotności.

Balkoniki ANTAR są lekkimi, wygodnymi w użytkowaniu wyrobami, przeznaczonymi do pomocy  
w  przemieszczaniu się osobom o  ograniczonych zdolnościach ruchowych. Zapewniają 
użytkownikowi podparcie, zmniejszając ryzyko przewrócenia się użytkownika, a  także 
umożliwiają mu chodzenie z  zachowaniem podparcia z  obu stron. Są łatwe w  składaniu oraz 
rozkładaniu.

Poduszki ANTAR wykonane są z  poliuretanowej pianki wiskoelastycznej z  efektem pamięci, 
stanowią doskonałe podparcie, rozpraszają nacisk wywierany przez ciało, zapewniają komfort,  
a przede wszystkim pomagają w zapobieganiu bólom oraz schorzeniom kręgosłupa, wynikającym 
często z długotrwałego przebywania w niewłaściwej pozycji.
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AT51114 Ambona - podpórka ułatwiająca chodzenie
Opis:
• solidna aluminiowa konstrukcja
• miękkie podłokietniki z możłiwością regulacji wysokości
• ergonomiczne uchwyty zapewniające wygodne chwytanie
• możliwość regulacji kąta oraz długości uchwytów
• tylne kółka z hamulcem
• produkt medyczny, atestowany
Parametry techniczne:
• całkowita szerokość podstawy 71 cm
• całkowita głębokość podstawy 86 cm
• całkowita wysokość chodnika (od rączki do podłogi) 117-145 cm
Wymiary podłokietnika:
• szerokość 62 cm
• głębokość 49 cm
• wysokość 7 cm
• masa ambony 9,8 kg
Maksymalne obciążenie ambony: 136 kg 

AT03102 Materac przeciwodleżynowy gofrowany
Materace piankowe przeciwodleżynowe na lóżka szpitalne. Materace umożliwiają optymalne rozło-
żenie nacisku wywieranego przez cialo na tkanki przylegające do podloża. Dzięki temu spowalnia-
ją proces zatykania naczyń krwionośnych, prowadzący do powstawania odleżyn. Zalecane są dla 
osób o znacznie ograniczonej ruchowości, spędzających większość czasu w pozycji leżącej. System 
nacięć ułatwia zginanie się materaca podczas podnoszenia poszczególnych części łóżka.
Odpowiednia sprężystość pianki, z której wykonany jest materac zapewnia równomierne rozklada-
nie ciężaru ciala podczas leżenia lub zmiany pozycji, zachowanie naturalnych krzywizn kręgosłupa, 
zdrowy sen, profilaktykę dolegliwości odkręgosłupowych.
Materac posiada pokrowiec paroprzepuszczalny.

Wymiar: 200 x 90 x 15 cm

AT03013 Poduszka do siedzenia
Poduszka wykonana jest z gęstej pianki wiskoelasrycznej z efektem pamięci.
Poduszka do siedzenia zapobiega bólom oraz swędzeniu pośiadków i ud powstajacym podczas 
długotrwałego przebywania w pozycji siedzącej, szczególnie u osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. Poprawia krążenie krwi, zapobiega podrażnieniom skóry oraz zmniejsza ryzyko po-
wstawania odleżyn. Odpowiednia elastyczność zapewnia optymalne roziożenie nacisku ciała na 
pośladki i uda. Wykonana jest z gęstej pianki "z pamięcią", obszytej przyjemnym w dotyku mate-
riałem.

Wymiary:
40 x 40 x 8 cm
37 x 37 x 8 cm

AT03101 Materac piankowy na łóżko szpitalne
Materac w bawełnie stanowi wyposażenie łóżka szpitalnego, rehabilitacyjnego, ortopedycznego 
lub sanatoryjnego. Wypełnienie stanowi gąbka poliuretanowa.
Zastosowanie sprężystej gąbki poliuretanowej przyczynia się do równomiernego i pełnokontak-
towego oparcia poszczególnych odcinków kręgosłupa i dodatkowo oddziałuje na spoczynkową 
regulację napięcia mięśniowego.

Wymiary: 200 x 90 x 10 cm
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AT53029 KOŁNIERZ SZYJNY miękki
Kołnierze wykonane z wysokiej jakości gęstej pianki, z usztywnieniem wewnętrznym. Powłoka 
zewnętrzna jest miła w dotyku. Pozycjonują kręgosłup w optymalnym, anatomicznym położeniu, 
usztywniając go, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. 
Zapewniają usztywnieníe oraz stabilizację odcinka szyjnego kręgosłupa.

Rozmiar S M L XL

Wysokość kołnierza 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

obwód szyi <38 cm 38-42 cm 44-48 cm 49-53 cm

AT53028 ORTEZA SZTYWNA z tworzywa sztucznego na goleń i stopę dla 
diabetyków
Orteza AT53028 powstała z myślą o osobach cierpiących na cukrzycę. 
Przeznaczona do leczenia pęknięć kości w okolicy stawu skokowego, pęknięć kości stopy oraz skrę-
ceń stawu skokowego. Produkt doskonale sprawdza się również podczas owrzodzeń i stopy cukrzy-
cowej, a także w czasie leczenia pooperacyjnego.
System Diabetic Walker obejmuje ortezę z tworzywa sztucznego na goleń i stopę, dodatkową 
wkladkę i pończochę.

Cechy:
• grubsza podeszwa, dwie wewnętrzne wkładki zapewniają odciążenie kończyny i redukują nacisk 
wywierany na podeszwę stopy
• orteza została wykonana z tworzywa sztucznego oraz przewiewnej tkaniny, dzięki czemu można 
ją użytkować przez wiele godzin bez odczuwania żadnych negatywnych skutków
• system poduszek pneumatycznych zapewnia idealne dopasowanie do kształtu stopy i podudzía, 
komfort, a także doskonałe uníeruchomienie 

Wysokość: 43 cm
Rozmiary (rozmiar buta):
S 36 - 39
M 40 - 44
L 44 - 46.5
XL 46,5+

Silikonowy lej do protez
• zwiększony komfort dzięki antybakteryjnej, przyjaznej dla skory wkładce silikonowej
• niezawodna ochrona í amortyzacja całe] pozostałości kończyny
• doskonała elastyczność obwodowa kompensuje zmiany objętości pozostałości kończyny
• tekstylna osłona zapewniająca łatwość zakładania i zdejmowania
• lej występuje w wersji z pionem

Wymiar: dokonuje się pomiaru obwodu 4 cm powyżej szczytu kikuta

Informacje techniczne:

• długość: 45cm
• poziom amputacji: Trans-piszczelowa, Trans-udowa,
• materiał: silikon medyczny
• grubość: dół 3 mm / góra 5 mm

Rozmiar 21 22 23,5 25 26,5 28 30 32 34 36 38 40 42 44

Obwód w 
dystalnej części 
kończyny

21 22 23,5 25 26,5 28 30 32 34 36 38 40 42 44
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Przewodnik po pomiarach biustonosza
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:
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.

Rozmiar biustonosza
Określ różnicę między pomiarem kubka i pomiarem pasma i zapoznaj się z poniższą tabelą:

Różnica między pomiarami biustonosza i miseczki

Rozmiar miseczki AA A B C D DD DDD

Różnica(cale) -1 0 1 2 3 4 5

Różnica (cm) 8/10 10/12 12/15 15/18 18/20 20/23 23/25

Cechy biustonoszy Trulife:
1. Regulowane ramiączka.
2. Elastyczne wiązanie wokół dekoltu.
3. Pełna zabudowa piersi.
4. Wzbogacone wsparcie pod pachami.
5. Idealna separacja miseczek.
6. Miękkie, oddychające kieszenie.

4028  Biustonosz AMELIA
Kolory: biały, latte, czarny

Atrakcyjna, delikatna i miękka miseczka 
z tkaniną dystansową zapewnia idealne 
podtrzymanie biustu  i nowoczesny wygląd. 
Piękna wzorzysta koronka akcentuje środek, 
dolny pas i plecy.
• elastyczny dekolt i linia pach zapewniają 
najwyższy komfort i bezpieczne 
dopasowanie
• elastyczne ramiączka i zapięcie na rzep
• bezszwowe i odprowadzające wilgoć 
rozszerzone kieszenie COOLMAX® dla 
wygody i oddychalności

4009  Biustonosz LANA
Kolory: biały, latte.

Ten bezszwowy i podtrzymujący fiszbinowy biustonosz z ładną żakardową 
mikrofibrą jest lekko teksturowany z wyjątkowym połyskującym wzorem 
wirowym; wspaniała elastyczna tkanina zapewnia najwyższy komfort i 
pożądany wygląd 
• miękka gumka przy dekolcie i pod pachami zapewnia wymagane 
bezpieczne dopasowanie
• naturalny i nowoczesny kształt
• elastyczne paski z regulacją oparcia zapewniają dodatkowe wsparcie
• bezszwowe kieszenie COOLMAX® dla wygody i oddychalności

miseczka B C D DD

cm 70-100 70-100 70-100 75-95

miseczka A B C D

cm 70-90 70-95 70-95 70-95
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2383 Thumb loop wristband/ Stabilizator kciuka i nadgarstka
Cechy produktu:
- opaska na nadgarstek z blokadą kciuka pozwala na dopasowanie kompresyjne dla różnych 

poziomów wsparcia, pozycjonuje staw w optymalnym, anatomicznym położeniu
- produkt posiada szeroki zakres regulacji, przeznaczony jest zarówno na prawą jak i lewą 

rękę
- komfortowe obszycie krawędzi produktu zapewnia dokładne dopasowanie bez zbytniego 

naprężenia
Wskazania: nadwyrężenie nadgarstka, skręcenie nadgarstka, przeciążenia nadgarstka 
Rozmiar: uniwersalny

2384 Palmar thumb suport/ Stabilizator kciuka i nadgarstka
Cechy produktu:
- 4-warstwowy stretch zapewnia pełne wsparcie łuku dłoni, stabilizację nadgarstka oraz 

stawu nadgarstkowo-śródręcznego kciuka
- łatwo zapinany, wzmocniony pasek zapewnia dodatkową kompresję, a także ogrzewa 

staw nadgarstkowy
- wygodna konstrukcja krawędzi zapewnia pewne i niezawodne dopasowanie
- produkt posiada szeroki zakres regulacji, przeznaczony 

jest zarówno na prawą jak i lewą rękę
Wskazania: skręcenie / odkształcenie nadgarstka, 
zwichnięcia / odkształcenia kciuka 
Rozmiary (w celu dopasowania odpowiedniego 
rozmiaru należy zmierzyć obwód nadgarstka):

2387 Wrist stabilizer/ Stabilizator nadgarstka
Cechy produktu:
- profilowana szyna na nadgarstek, zdejmowana zgodnie z indywidualnymi potrzebami, 

zapewnia zdecydowane wsparcie dla stabilizacji stawu nadgarstkowego 
- zapięcie na rzep zapewnia regulację wielostopniową, umożliwiając osobną regulację 

kompresji dłoni, nadgarstka i przedramienia
- połączenie nylonu i elastycznego włókna zapewnia uczucie lekkości i oddychania skóry 
- uniwersalny rozmiar w wersji na lewą i prawą rękę dla jeszcze większej wygody użytkowania
Wskazania: artretyzm, zespół cieśni nadgarstka, leczenie pooperacyjne nadgarstka, 
zwichnięcie nadgarstka 
Rozmiar: uniwersalny

2388 Deluxe wrist stabilizer/ Stabilizator nadgarstka deluxe
Cechy produktu:
- 9-calowa profilowana szyna na nadgarstek, zdejmowana zgodnie z indywidualnymi 

potrzebami, zapewnia mocne wsparcie dla stabilizacji stawu nadgarstkowego
- zamknięcie na rzep zapewnia regulację wielostopniową, umożliwiając osobną modulację 

szerokości dłoni, nadgarstka i przedramienia
- łatwo przymocowany, wzmocniony pasek pomaga utrzymać szynę na nadgarstku
- dostępna w wersji z lewej lub prawej strony dla większej wygody
Wskazania: artretyzm, zespół cieśni nadgarstka, leczenie pooperacyjne nadgarstka, 
zwichnięcie nadgarstka 
Rozmiar: uniwersalny

2389 Thumb stabilizer/ Stabilizator kciuka
Cechy produktu:
- metalowa szyna pomaga zmniejszyć obciążenie stawów i tkanki miękkiej wokół kciuka, 

jednocześnie umożliwiając ruchy palców i dłoni podczas codziennej aktywności
- wykonany z elastycznego przewiewnego materiału
- przeznaczony jest zarówno na prawą jak i lewą rękę
Wskazania: nadwyrężenie nadgarstka, skręcenie 
nadgarstka, przeciążenia nadgarstka 
Rozmiary (w celu dopasowania odpowiedniego 
rozmiaru należy zmierzyć obwód nadgarstka):

S 14.0 - 15.9 cm

M 15.9 - 18.4 cm

L 18.4 - 21.0 cm

XL 21.0 - 23.5 cm

S 14.0 - 15.9 cm

M 15.9 - 18.4 cm

L 18.4 - 21.0 cm

XL 21.0 - 23.5 cm
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Ortezy kręgosłupa
AT04501 Wysoka orteza kręgosłupa z podpaszkami 
Orteza kręgosłupa AT04501 służy do wzmocnienia kręgosłupa na odcinkach krzyżowym, 
lędźwiowym oraz piersiowym. Wykonana jest z  unikalnej kompozycji dwóch siatek, ze-
wnętrznej – mocnej, przenoszącej obciążenia oraz wewnętrznej – miękkiej i komfortowej 
w kontakcie z ciałem. Dzięki temu orteza jest niezwykle przewiewna, zapewnia doskona-

łe odprowadzenie nadmiaru ciepła oraz 
potu, a także „oddychanie” ciała pod orte-
zą. Orteza posiada pasy dociągające wokół 
barków ze specjalną miękką strefą, która 
zapobiega nadmiernemu uciskowi na ra-
miona oraz pachy. Wszyte wzmocnienia, 
boczne dociągacze, a także pasy okołobar-
kowe zapewniają doskonałe usztywnienie. 
Wyrób wyposażony jest również w system 
taśm oraz wycięć ułatwiających jego apli-
kację osobom z  niedowładem rąk. Orteza 
zalecana jest przy różnorodnych schorze-
niach kręgosłupa, np. dyskopatii wielopo-
ziomowej, osteoporozie, zmianach zwy-
rodnieniowych, niestabilności kręgosłupa, 
kręgozmyku lędźwiowym, kompresyjnym 
złamaniu kręgosłupa na tle osteoporotycz-

nym, rwie kulszowej, zespołach bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego, po zabiegach 
operacyjnych.

Rozmiary: S (85-95 cm), M (95-105 cm), L (105-115 cm),
XL (115-125 cm), XXL (125-136 cm), XXXL (136-145 cm) 

AT04502 Orteza kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowa
Orteza kręgosłupa AT04502 służy do wzmocnienia kręgosłupa na odcinkach krzyżowym 
oraz lędźwiowym. Wykonana jest z unikalnej kompozycji dwóch siatek, zewnętrznej – moc-
nej, przenoszącej obciążenia oraz wewnętrznej – miękkiej i komfortowej w kontakcie z cia-
łem. Dzięki temu orteza jest niezwykle przewiewna, zapewnia doskonałe odprowadzenie 
nadmiaru ciepła oraz potu, a także „oddychanie” ciała pod ortezą. Orteza posiada system 
6 wzmocnień (4 o długości 28 cm i 2 o długości 24 cm) oraz bocznych pasów dociągają-
cych, zapewniający doskonałe wzmocnienie kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. Wyrób 
wyposażony jest również w system taśm oraz wycięć ułatwiających jego aplikację osobom 

z niedowładem rąk. Orteza zalecana jest przy różnorodnych 
schorzeniach kręgosłupa, np. dyskopatii wielopoziomowej, 
osteoporozie, zmianach zwyrodnieniowych, niestabilności 
kręgosłupa, kręgozmyku lędźwiowym, kompresyjnym zła-
maniu kręgosłupa na tle osteoporotycznym, rwie kulszowej, 
zespołach bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego, po za-
biegach operacyjnych. 
Wysokość ortezy - 30 cm.

Rozmiary (obwód wokół pasa): S (80 - 90 cm), M (90 - 100 cm),
L (100 - 110 cm), XL (110 - 120 cm), XXL (120 - 130 cm), 
XXXL (130 - 140 cm), XXXXL (140 – 150 cm)

AT04503 Pas lędźwiowo-krzyżowy
Pas lędźwiowo-krzyżowy służy do wzmocnienia kręgosłupa na odcinku lędźwiowym. Pas 
posiada system 4 wzmocnień o długości 20 cm oraz bocznych pasów dociągających, za-
pewniający dobre wzmocnienie kręgosłupa lędźwiowego. Wyrób wyposażony jest również 
w system taśm oraz wycięć ułatwiających jego aplikację osobom z niedowładem rąk. Pas 
zalecany jest przy różnorodnych schorzeniach kręgosłupa, np. dyskopatii odcinka lędźwio-
wego; chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa; zespołach korzeniowych (rwie kulszowej). 
Wysokość pasa - 23 cm.

Rozmiary (obwód wokół pasa): 
XS (70 - 80 cm), 
S (80 - 95 cm),
M (90 - 100 cm), 
L (95 - 105 cm), 
XL (105 - 115 cm), 
XXL (115 - 125 cm),
XXXL (125 - 135 cm)
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AT04505 Orteza tułowia sztywna, wysoka, ze 
stalkami
Orteza służy do stabilizacji oraz wzmocnienia kręgosłupa na od-
cinkach krzyżowym, lędźwiowym i piersiowym. Wykonana została 
z elastycznych taśm ortopedycznych, dzięki temu orteza jest nie-
zwykle przewiewna, zapewnia doskonałe odprowadzenie nadmia-
ru ciepła, a także „oddychanie” skóry pod ortezą. Produkt składa 
się z dwóch części: wysokiej sznurówki lędźwiowo-krzyżowej oraz 
dopinanej przy pomocy rzepów części grzbietowej, umożliwiającej 
dopasowanie odpowiedniego rozmiaru do wzrostu pacjenta. Pro-
dukt wyposażony jest dodatkowo w system taśm pozwalających 
na regulację siły docisku do indywidualnych potrzeb pacjenta. Or-
teza zalecana jest przy różnorodnych schorzeniach kręgosłupa np. 
przy osteoporozie kręgosłupa, wzmożonych napięciach mięśnio-
wych wynikających z powodu dyskopatii lędźwiowej, zespołach 
bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego, niestabilności kręgo-
słupa. 

Rozmiary (obwód wokół pasa): 
S (80-95 cm), M (90-100 cm), L (95-105 cm), XL (105-115 cm),  
XXL (115-125 cm), XXXL (125-135 cm) 

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

Produkt występuje w dwóch wersjach kolorystycznych: 
beż, czarny

AT04506 Orteza kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowa
Orteza lędźwiowo-krzyżowa służy do wzmocnienia kręgosłupa na odcinku lę-
dźwiowym. Wykonana została 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 or-
tezą. Produkt posiada system 4 wzmocnień w postaci stalek o długości 20 cm 
oraz bocznych pasów dociągających, zapewniający doskonałe wzmocnienie krę-
gosłupa lędźwiowego. Wyrób wyposażony jest w system taśm oraz wycięć uła-
twiających jego aplikację osobom z niedowładem rąk. Orteza zapina się w sposób 
asymetryczny co pozwala na lepsze dopasowanie do ciała pacjenta w zakresie 
jednego rozmiaru. Produkt zalecany jest przy różnorodnych schorzeniach kręgo-
słupa: zwyrodnieniach kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym, dyskopatii 
w odcinku piersiowo-lędźwiowym, chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa, kręgo-
zmyku w odcinku piersiowo-lędźwiowym, stanach przeciążenia odcinka piersio-
wo-lędźwiowego. 

Wysokość ortezy – 24 cm. 
Rozmiar (obwód wokół pasa):
S (60–75 cm), M (76–90 cm), L (91–100 cm), XL (101–115 cm), XXL (116–125 cm)
XXXL (126–140 cm)

Produkt występuje w dwóch wersjach kolorystycznych: 
beż, czarny

AT04004 Orteza na ramię i bark typu”Dessault”
Orteza stabilizująca na bark i ramię AT04004 została wykonana z lekkiej, oddycha-
jącej pianki obszytej przyjazną dla skóry tkaniną. Materiał ten odprowadza ciepło 
i wilgoć na zewnątrz, co zwiększa komfort użytkowania wyrobu i pozwala łatwo 
utrzymać higienę. Orteza została zaprojektowana tak, by ułatwić pacjentowi sa-
modzielne założenie i użytkowanie na co dzień. Wyrób posiada szeroki zakres re-
gulacji co zapewnia optymalne zastosowanie niezależnie od okoliczności. Ortezę 
szybko i łatwo można dopasować do kształtu ciała pacjenta. Zapięcie na rzepy 
gwarantuje skuteczne unieruchomienie i odciążenie kończyny górnej.
Dzięki uniwersalnej taśmie ramienia i podwieszce dłoniowej wyrób może być 
używany na prawe jak i lewe ramię. Pas ramienny i podwieszka połączone są ze 
sobą przy użyciu klamry szybkozłącznej co umożliwia zachowanie wcześniejszych 
ustawień produktu. 
Zastosowanie: 
Orteza zalecana jest przy leczeniu urazów stawu barkowego, łokciowego, ramien-
nego, w tym złamaniach w obręczy barkowej, zwichnięciach i skręceniach stawu 
barkowego i łokciowego
W celu doboru odpowiedniego rozmiaru należy zmierzyć obwód w klatce pier-
siowej (cm) 

Rozmiary: XS (45-60 cm), S (60-75 cm), M (75-90 cm), L (90-110 cm) 
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AT04601 Pas brzuszny
Pas brzuszny służy do wzmocnienia mięśni brzucha oraz zapobiega przemieszczeniom organów wewnętrznych 
na skutek przepuklin brzusznych. Zapięcie na rzepy daje szeroką możliwość regulacji. Zalecany w przypadku 
przepukliny brzusznej, osłabienia mięśni brzucha, po porodzie, po przebytych operacjach jamy brzusznej, po 
zabiegach chirurgicznych.

Wysokości pasa: 24 cm, 30 cm

Rozmiar (obwód wokół pasa): XS ( < 80 cm), S (80÷90 cm), M (91÷100 cm), L (101÷110 cm), XL (111 ÷ 120cm), 
XXL (121÷140 cm), XXXL ( >140 cm)

AT04602 Pas brzuszny
Pas brzuszny służy do wzmocnienia mięśni brzucha oraz zapobiega przemieszczeniom 
organów wewnętrznych na skutek przepuklin brzusznych. Zapięcie na rzepy daje sze-
roką możliwość regulacji. Zalecany w  przypadku przepukliny brzusznej, osłabienia 
mięśni brzucha, po porodzie, po przebytych operacjach jamy brzusznej, po zabiegach 
chirurgicznych.
Produkt występuje w dwóch wersjach kolorystycznych:  beż, czarny

Wysokości pasa: 24 cm

Rozmiary  (obwód wokół pasa): S (61,6 – 81,3 cm), M (81,3 – 94,0 cm), L (94,0 – 104,1 
cm), XL (104,1 – 114,3 cm), XXL (114,3 – 121,9 cm), XXXL (122 - 140 cm)

AT04603 Pas brzuszny - stomijny
Pas brzuszny – stomijny służy do podtrzymania, stabilizacji oraz ukrycia worka stomijnego, a także podtrzyma-
nia i wzmocnienia powłok brzusznych. Posiada strefę, w której użytkownik może samodzielnie wyciąć otwór na 
worek stomijny – według swoich indywidualnych potrzeb. Zapięcie na rzepy daje szeroką możliwość regulacji, 
zaś doczepiany na rzepy element materiałowy pozwala ukryć worek stomijny. Pas wykonany jest z miękkiego, 
przewiewnego materiału, zapewnia duży komfort użytkowania. Zalecany w  przypadku stomii, przepukliny 
brzusznej, osłabienia mięśni brzucha, po przebytych operacjach jamy brzusznej, po zabiegach chirurgicznych.

Wysokość pasa: 24 cm

Rozmiar (obwód wokół pasa): XS (70÷80 cm), S (81÷90 cm), M (91÷100 cm), L (101÷110 cm), 
XL (111 ÷ 120cm), XXL (121÷130 cm), XXXL (>130 cm)

AT04604 Pas brzuszny z pelotą
Pas brzuszny służy do wzmocnienia mięśni brzucha oraz zapobiega przemieszczeniom organów 
wewnętrznych na skutek przepuklin brzusznych. Zapięcie na rzepy daje szeroką możliwość re-
gulacji. Dołączona pelota umożliwia zapewnienie dodatkowego ucisku w miejscu występowania 
przepukliny brzusznej. Pas wykonany jest z miękkiego, przewiewnego materiału, zapewnia duży 
komfort użytkowania. Zalecany w przypadku przepukliny brzusznej, osłabienia mięśni brzucha, po 
przebytych operacjach jamy brzusznej, po zabiegach chirurgicznych.

Wysokość pasa: 24 cm

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)

Pasy brzuszne
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AT04605 Pas brzuszny
Pas brzuszny służy do wzmocnienia mięśni brzucha oraz zapobiega przemieszczeniom organów wewnętrznych 
na skutek przepuklin brzusznych. Wykonany jest z unikalnej kompozycji dwóch siatek, zewnętrznej – mocnej, 
przenoszącej obciążenia oraz wewnętrznej – miękkiej i komfortowej w kontakcie z ciałem. Dzięki temu pas jest 
niezwykle przewiewny, zapewnia doskonałe odprowadzenie nadmiaru ciepła oraz potu, a  także „oddychanie” 
ciała pod nim. Zapięcie na rzepy daje szeroką możliwość regulacji. Zalecany w przypadku przepukliny brzusznej, 
osłabienia mięśni brzucha, po porodzie, po przebytych operacjach jamy brzusznej, po zabiegach chirurgicznych.

Wysokość pasa: 24 cm

Rozmiary:  (obwód wokół pasa): S (70 – 90 cm), M (80 – 95 cm), L (90 – 105 cm), XL (95 – 112 cm), 
XXL (105 – 121 cm), XXXL (115 - 140 cm)

AT04201 Orteza stabilizująca staw skokowy (z wkładką z pianki)
Orteza zapewniająca doskonałą stabilizację stawu skokowo - goleniowego. Idealna w  sytu-
acji, gdy konieczne jest długotrwałe usztywnienie stawu, a  także dla osób z  wrażliwą skórą.  
Wewnętrzne lekkie i miękkie wkładki z pianki zapewniają komfort, a także redukują przegrzewanie 
oraz pocenie się w obrębie stawu i stopy. Orteza zapewnia usztywnienie stawu skokowego, umoż-
liwiając jednocześnie poruszanie stopą.

Zastosowanie: Leczenie skręceń 2 i 3 stopnia stawu skokowo - goleniowego, niestabilności, a także 
podczas rehabilitacji pooperacyjnej.

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

AT04202 Orteza stabilizująca staw skokowy (pneumatyczna)
Orteza zapewniająca doskonałą stabilizację stawu skokowo - goleniowego. 
Wewnętrzne wkładki pneumatyczne unieruchamiają staw dopasowując się dokładnie do jego 
kształtu, a jednocześnie zapewniają użytkownikowi komfort. Orteza zapewnia usztywnienie stawu 
skokowego, umożliwiając jednocześnie poruszanie stopą.

Zastosowanie: Leczenie skręceń 2 i  3 stopnia stawu skokowo - goleniowego, niestabilności,  
a także podczas rehabilitacji pooperacyjnej.

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

Orteza stabilizująca staw skokowy
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AT04001, AT04002 Orteza na ramię i bark typu „Dessault” 
Orteza na ramię i  bark typu „Dessault” 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.

Zastosowanie:
Orteza zalecana jest przy leczeniu urazów stawu barkowego, łokciowego i  ramiennego, w  tym 
złamaniach w  obręczy barkowej, zwichnięciach i  skręceniach stawu barkowego i  łokciowego. 
Może być również stosowana w procesie doleczania stanów zapalnych i zmian zwyrodnieniowych 
stawu barkowo-obojczykowego i  łokciowego. Orteza pozwala zminimalizować okres stosowania 
unieruchomienia gipsowego, gwarantując doskonałą stabilizację i  unieruchomienie stawu 
barkowego oraz kończyny górnej.

Wyrób posiada szeroki zakres regulacji. Ortezę szybko i łatwo można dopasować do kształtu ciała 
pacjenta. Zapięcie na rzepy gwarantuje skuteczne unieruchomienie i odciążenie kończyny górnej.

Ortezę należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub fizjoterapeuty. Orteza jest dwustronna, 
może być stosowana na prawe lub lewe ramię. Wyrobu nie należy stosować w przypadku otwartych 
ran, otarć naskórka, a także po wcześniejszym zastosowaniu żelu lub maści rozgrzewającej.

Ortezę można prać wyłącznie ręcznie w  letniej wodzie (w  temperaturze do 40°C) delikatnym 
detergentem (np. szare mydło). Nie prasować, nie prać chemicznie, nie stosować wybielaczy, nie 
odwirowywać. Suszyć na sucho w postaci rozłożonej, wycisnąć delikatnie przed suszeniem.

W celu doboru odpowiedniego rozmiaru należy zmierzyć obwód w klatce piersiowej.

AT04001 (z szerokim 
pasem mocującym)

Model:

AT04002 (z rzepem mocującym)

Orteza na ramię i bark typu ,,Dessault”

Temblak

Orteza z szerokim pasem mocującym: AT04001
S: 60-70 cm, M: 70-80 cm, L: 80-90 cm, XL: 90-120 cm, XXL: 120-135 cm 

Orteza z rzepem mocującym: AT04002
S: 60-70 cm, M: 70-80 cm, L: 80-90 cm, XL: 90-105 cm, XXL:  
105-120 cm, XXXL: 120-135 cm

Modele: AT04001 (z szerokim pasem mocują-
cym), AT04002 (z rzepem mocującym)

Orteza na ramię i bark typu „Dessault”  została 
wykonana z lekkiej, oddychającej pianki ob-
szytej przyjazną dla skóry tkaniną. Materiał 
ten odprowadza ciepło i wilgoć na zewnątrz, 
co zwiększa  komfort użytkowania wyrobu  
i pozwala łatwo utrzymać higienę.

Zastosowanie
Orteza zalecana jest przy leczeniu urazów 
stawu barkowego, łokciowego i ramien-
nego, w tym złamaniach w obręczy bar-
kowej, zwichnięciach i skręceniach stawu 
barkowego i łokciowego. Może być również 
stosowana w procesie doleczania stanów 
zapalnych i zmian zwyrodnieniowych sta-
wu barkowo-obojczykowego i łokciowe-
go. Orteza pozwala zminimalizować okres 
stosowania unieruchomienia gipsowe-
go, gwarantując doskonałą stabilizację  
i unieruchomienie stawu barkowego oraz 
kończyny górnej.

 

Wyrób posiada szeroki zakres regulacji. Ortezę 
szybko i łatwo  można dopasować do kształtu 
ciała pacjenta. Zapięcie na rzepy gwarantuje 
skuteczne unieruchomienie i odciążenie koń-
czyny górnej.

Ortezę należy stosować zgodnie z zalece-
niami lekarza lub fizjoterapeuty. Orteza jest 
dwustronna, może być stosowana na prawe 
lub lewe ramię. Wyrobu nie należy stosować 
w przypadku otwartych ran, otarć naskórka,  
a także po wcześniejszym zastosowaniu żelu 
lub maści rozgrzewającej.

Ortezę można prać wyłącznie ręcznie  
w letniej wodzie  (w temperaturze do 40°C) 
delikatnym detergentem (np. szare mydło). 
Nie prasować, nie prać chemicznie, nie stoso-
wać wybielaczy, nie odwirowywać. Suszyć na 
sucho w postaci rozłożonej, wycisnąć delikat-
nie przed suszeniem.

W celu doboru odpowiedniego rozmiaru na-
leży zmierzyć obwód w klatce piersiowej.

Orteza z rzepem mocującym: 
AT04002

S:  60-70 cm
M: 70-80 cm
L:  80-90 cm
XL: 90-105 cm
XXL: 105-120 cm  
XXXL: 120-135 cm

Orteza z rzepem mocującym: AT04002

Orteza z szerokim pasem mocującym: AT04001

Orteza z szerokim pasem mocującym: 
AT04001

S:   60-70 cm
M: 70-80 cm
L: 80-90 cm
XL:  90-120 cm
XXL: 120-135 cm   

1 2
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Orteza na ramię i bark typu ,,Dessault”

21 3
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Modele: AT04001 (z szerokim pasem mocują-
cym), AT04002 (z rzepem mocującym)

Orteza na ramię i bark typu „Dessault”  została 
wykonana z lekkiej, oddychającej pianki ob-
szytej przyjazną dla skóry tkaniną. Materiał 
ten odprowadza ciepło i wilgoć na zewnątrz, 
co zwiększa  komfort użytkowania wyrobu  
i pozwala łatwo utrzymać higienę.

Zastosowanie
Orteza zalecana jest przy leczeniu urazów 
stawu barkowego, łokciowego i ramien-
nego, w tym złamaniach w obręczy bar-
kowej, zwichnięciach i skręceniach stawu 
barkowego i łokciowego. Może być również 
stosowana w procesie doleczania stanów 
zapalnych i zmian zwyrodnieniowych sta-
wu barkowo-obojczykowego i łokciowe-
go. Orteza pozwala zminimalizować okres 
stosowania unieruchomienia gipsowe-
go, gwarantując doskonałą stabilizację  
i unieruchomienie stawu barkowego oraz 
kończyny górnej.

 

Wyrób posiada szeroki zakres regulacji. Ortezę 
szybko i łatwo  można dopasować do kształtu 
ciała pacjenta. Zapięcie na rzepy gwarantuje 
skuteczne unieruchomienie i odciążenie koń-
czyny górnej.

Ortezę należy stosować zgodnie z zalece-
niami lekarza lub fizjoterapeuty. Orteza jest 
dwustronna, może być stosowana na prawe 
lub lewe ramię. Wyrobu nie należy stosować 
w przypadku otwartych ran, otarć naskórka,  
a także po wcześniejszym zastosowaniu żelu 
lub maści rozgrzewającej.

Ortezę można prać wyłącznie ręcznie  
w letniej wodzie  (w temperaturze do 40°C) 
delikatnym detergentem (np. szare mydło). 
Nie prasować, nie prać chemicznie, nie stoso-
wać wybielaczy, nie odwirowywać. Suszyć na 
sucho w postaci rozłożonej, wycisnąć delikat-
nie przed suszeniem.

W celu doboru odpowiedniego rozmiaru na-
leży zmierzyć obwód w klatce piersiowej.

Orteza z rzepem mocującym: 
AT04002

S:  60-70 cm
M: 70-80 cm
L:  80-90 cm
XL: 90-105 cm
XXL: 105-120 cm  
XXXL: 120-135 cm

Orteza z rzepem mocującym: AT04002

Orteza z szerokim pasem mocującym: AT04001

Orteza z szerokim pasem mocującym: 
AT04001

S:   60-70 cm
M: 70-80 cm
L: 80-90 cm
XL:  90-120 cm
XXL: 120-135 cm   
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Orteza na ramię i bark typu ,,Dessault”
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AT04003 Temblak
Temblak służy podtrzymaniu ręki oraz odciążeniu barku po urazach np. złamaniach, łagod-
nych skręceniach. Służyć może np. w  okresie, gdy ręka znajduje 
się w gipsie, podczas rehabilitacji, a także w zwichnięciach stawu 
łokciowego. 
Wytrzymały, przewiewny materiał gwarantuje komfort, szczegól-
nie podczas noszenia przez dłuższy czas. Uchwyt na kciuk pozwala 
utrzymać rękę w prawidłowej pozycji. 

Rozmiar (w  celu dopasowania odpowiedniego rozmiaru należy 
zmierzyć długość przedramienia): 
XS ( 21÷23 cm), S (23,5 ÷ 25,4 cm), M (25,7 ÷ 30,5 cm), L (30,8 ÷ 35,6 
cm), XL (35,9 ÷ 40,6 cm)
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Podkład, wałki, kliny

Niezwykle praktyczny nieprzemakalny podkład stanowiący kombinację tkaniny frotte 
z  wierzchniej strony produktu i  ceraty od spodu. Doskonale chroni materac przed 
zabrudzeniem i zamoczeniem. Jest wykonany z materiałów obojętnych dla skóry i układu 
oddechowego. Wykorzystywany u  osób unieruchomionych przez chorobę na dłuższy 
czas w łóżku. Stosowany jest w profilaktyce przeciwodleżynowej.

Rozmiary podkładów:
AT05001 - 70 x 140 cm
AT05004 - 100 x 140 cm
AT05005 - 200 x 140 cm
AT05006 (z gumką) - 200 x 90 cm

AT05001, AT05004, AT05005 Podkład na materac 
nieprzemakalny, wielorazowego użytku

Kliny rehabilitacyjne wykonane są z pianki poliuretanowej wysokiej jakości, która nie ulega 
deformacji. Wyposażone w pokrowce z  łatwo zmywalnego skóropodobnego materiału. 
Kliny pomocne są przy zabiegach rehabilitacyjnych, gimnastyce korekcyjnej, a także przy 
masażu. Kliny ułatwiają pozycjonowanie pacjenta w zależności od potrzeb.

Rozmiary klinów:
AT03551 – 44 x 33 x 22 cm
AT03552 – 48 x 38 x 25 cm
AT03553 – 53 x 37 x 29 cm

Wałki rehabilitacyjne wykonane są z  pianki poliuretanowej wysokiej jakości, która nie 
ulega deformacji. Wyposażone w  pokrowce z  łatwo zmywalnego skóropodobnego 
materiału. Wałki pomocne są przy zabiegach rehabilitacyjnych, gimnastyce korekcyjnej, 
a także przy masażu. Wałki ułatwiają pozycjonowanie pacjenta w zależności od potrzeb.

Rozmiary wałków:
AT03501 – 50 x 10 cm
AT03502 – 50 x 15 cm
AT03503 – 60 x 10 cm
AT03504 – 60 x 15 cm

Wałki rehabilitacyjne

Kliny rehabilitacyjne

33 cm

22 cm

44 cm 48 cm 53 cm

38 cm

25 cm

37 cm

29 cm

Podparcie pleców (wezgłowie)
AT02020 Podparcie pleców (wezgłowie)
Wyrób przeznaczony jest do umożliwienia osobom chorym lub osłabionym, które nie są w 
stanie opuszczać łózka, na czasowe przebywanie w pozycji siedzącej. Podparcie umożliwia 
regulację kąta pochylenia i zapewnia wygodne i miękkie podparcie pleców użytkownika.

Wymiary:
Oparcie: 50 x 58 cm.
Podstawa: 43 x 54 cm
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AT01001 AT01003

Krzesło toaletowe - aluminiowe

Krzesła toaletowe Antar, to seria nowoczesnych wyrobów, wykonanych z lekkich i nierdzewnych materiałów, z zastosowaniem stopów aluminium, 
zapewniających użytkownikowi komfort, łatwość obsługi oraz bezpieczeństwo. Waga około 3 kg umożliwia łatwe przenoszenie wyrobu. System 
podwójnych mocowań zapewnia bezpieczeństwo użytkownikowi (wyrób testowany był pod statycznym obciążeniem 350 kg). Również zastoso-
wane stopki przeciwpoślizgowe zapewniają stabilność krzesła w warunkach zwiększonej wilgotności. 

Krzesła toaletowe Antar występują również w wersji na kołach.

Wyrób może być stosowany dla użytkowników o masie do 150 kg.

Parametry techniczne:

Waga: 3 kg

Szerokość pomiędzy dolnymi nogami 54 cm

Szerokość siedziska – w części górnej 46 cm

Wysokość siedziska 52 cm

Wysokość 65-75 cm

Długość wyrobu 55 cm

Krzesło toaletowe - aluminiowe
AT01001

AT01003

Taboret toaletowy
AT01004 Taboret 
toaletowy pod 
prysznic
Aluminiowy taboret toaletowy 
z  plastikowym siedziskiem. 
Wysokość siedziska regulowana. 
Parametry:
Waga - 1,5 kg
Wysokość siedziska -37-54 cm
Szerokość – 45 cm
Średnica siedziska – 31 cm

AT01005 Taboret 
toaletowy pod 
prysznic. 
Taboret toaletowy pod prysznic. 
Aluminiowy taboret toaletowy 
z  plastikowym siedziskiem. 
Odczepiane podparcie pleców. 
Wysokość siedziska regulowana. 
Parametry:
Waga - 2 kg
Wysokość siedziska -37-54 cm
Szerokość – 45 cm
Średnica siedziska – 31 cm
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AT02003

wersja na 4 stopkach

AT02002

wersja z 2 kołami

AT02001

w
ersja z 4 kołami skrętnym

i

Balkonik

Balkoniki są lekkimi, wygodnymi w użytkowaniu wyrobami, przeznaczonymi do pomocy w przemieszczaniu się osobom o ograniczonych zdolnościach 
ruchowych. Zapewniają użytkownikowi podparcie, zmniejszając ryzyko przewrócenia się użytkownika, a także umożliwiają mu chodzenie z zachowa-
niem podparcia z obu stron. Są łatwe w składaniu oraz rozkładaniu. Maksymalna waga użytkownika wynosi 150 kg.

W zależności od potrzeb oraz preferencji użytkownika możliwy jest wybór jednej z 3 wersji balkoników:

AT02001 – wersja z 4 kołami obrotowymi. Wyrób pozwala na szybkie przemieszczanie się użytkownika we wszystkich kierunkach, a w razie potrzeby 
możliwe jest zablokowanie balkonika poprzez włączenie hamulców. Model ten polecany jest dla osób o dużej mobilności, niemających problemów 
z równowagą.

AT02002 – wersja z 2 kołami. Umożliwia przesunięcie balkonika bez konieczności podnoszenia go.

AT02003 – wersja z 4 stopkami, przestawna. Zapewnia największą stabilność. W celu przestawienia balkonika niezbędne jest podniesienie go. Zalecana 
jest głównie do przemieszczania się na krótkich odcinkach.

Parametry techniczne:

AT02001 AT02002 AT02003

Wysokość 87 – 99 cm 78 – 90 cm 77 – 89 cm

Szerokość (w najszerszym miejscu - wymiar zewnętrzny stopek) 51 cm 51 cm 51 cm

Głębokość 49 cm 49 cm 49 cm

Grubość w stanie złożonymí 15 cm 12 cm 12 cm

Waga 4,2 kg 3 kg 2,75 kg

Kółka boczne i obrotowe mają średnicę 75mm

Balkonik
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AT02004

AT02006

AT02005

AT02007

Balkonik

Balkoniki są lekkimi, wygodnymi w użytkowaniu wyrobami, przeznaczonymi do pomocy w przemieszczaniu się osobom o ograniczonych zdolnościach 
ruchowych. Zapewniają użytkownikowi podparcie, zmniejszając ryzyko przewrócenia się użytkownika, a także umożliwiają mu chodzenie z zachowa-
niem podparcia z obu stron. Są łatwe w składaniu oraz rozkładaniu. Maksymalna waga użytkownika wynosi 150 kg.

W zależności od potrzeb oraz preferencji użytkownika możliwy jest wybór jednej z 4 wersji balkoników:
AT02004 – wersja z 4 stopkami, przestawna. Zapewnia największą stabilność. W celu przestawienia balkonika niezbędne jest podniesienie go. Zalecana 
jest głównie do przemieszczania się na krótkich odcinkach.
AT02005 – wersja z 2 kołami. Umożliwia przesunięcie balkonika bez konieczności podnoszenia go.
AT02006 – wersja z 4 kołami. Koła tylne obrotowe z hamulcami. Wyrób pozwala na szybkie przemieszczanie się użytkownika do przodu, a w razie po-
trzeby możliwe jest zablokowanie balkonika poprzez włączenie hamulców. Model ten polecany jest dla osób niemających problemów z równowagą.
AT02007 – wersja z  4 kołami obrotowymi. Wyrób pozwala na szybkie przemieszczanie się użytkownika we wszystkich kierunkach,  
a w razie potrzeby możliwe jest zablokowanie balkonika poprzez włączenie hamulców. Model ten polecany jest dla osób o dużej mobilności, niemają-
cych problemów z równowagą.

Parametry techniczne:

AT02004 AT02005 AT02006 AT02007

Waga 1,4 kg 1,6 kg 2,3 kg 2,75 kg

Szerokość - przód 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm

Długość (część dolna) 55-60 cm 55-60 cm 55-60 cm 55-60 cm

Szerokość pomiędzy uchwytami 41 cm 41 cm 41 cm 41 cm

Wysokość 74-84 cm 75-85 cm 75-85 cm 82-92 cm

Wysokość uchwytu w części środkowej 70-80 cm 72-82 cm 74-84 cm 79-89 cm

Balkonik

wersja na 4 stopkach

wersja z 4 kołami

wersja z 2 koła mi

w
ersja z 4 koła mi skrętnym

i
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Poduszka, wykonana z gęstej pianki wiskoelastycznej z efektem pamięci, idealnie dopasowuje się do 
kształtu ciała, tworzy dobre podparcie dla kręgosłupa, a także wymu-
sza właściwą – anatomiczną lordozę kręgosłupa lędźwiowego. Poma-
ga zapobiegać powstawaniu schorzeń odcinka lędźwiowego kręgo-
słupa wynikających z  długotrwałego pozostawania w  niewłaściwej 
pozycji. Zapobiega bólom kręgosłupa lędźwiowego podczas pozosta-
wania przez długi czas w pozycji siedzącej. 

Wymiary: szerokość 33 cm, wysokość 22 cm, grubość 7 cm.

AT03004 Poduszka lędźwiowa

Poduszki ANTAR z  LINII BIAŁO-CZERWONEJ 
to seria nowoczesnych wyrobów produkcji 
polskiej. Wykonane z  poliuretanowej pianki 
wiskoelastycznej z  efektem pamięci, stano-
wią doskonałe podparcie, rozpraszają nacisk 
wywierany przez ciało, zapewniają komfort, 
a przede wszystkim pomagają w zapobieganiu 
bólom oraz schorzeniom kręgosłupa, wynika-
jącym często z  długotrwałego przebywania 
w niewłaściwej pozycji.

Dostępna wersja miękka lub twarda.

Wymiary: długość 44 cm, szerokość 30 cm, wy-
sokość 7 do 11 cm.

Poduszka, wykonana z  gęstej pianki wiskoela-
stycznej z efektem pamięci, idealnie dopasowu-
je się do kształtu ciała, tworzy dobre podparcie 
dla kręgosłupa szyjnego, zapobiega porannym 
bólom głowy, szyi oraz ramion. Pomaga zapo-
biegać powstawaniu schorzeń szyjnego odcin-
ka kręgosłupa wynikających z  długotrwałego 
pozostawania w niewłaściwej pozycji. Zwiększa 
komfort snu. Poduszka posiada zestaw rowków 
zapewniający dobrą wentylację oraz masaż gło-
wy. Zaokrąglony profil w  przedniej części po-
duszki odzwierciedla ruch głowy podczas snu 
(jej przesunięcie do przodu lub do tyłu).

Dostępna wersja miękka lub twarda.

Wymiary: długość 44 cm, szerokość 30 cm, 
wsokość 7 do 11 cm.

Poduszka, wykonana z  gęstej pianki wiskoela-
stycznej z efektem pamięci, idealnie dopasowu-
je się do kształtu ciała, tworzy dobre podparcie 
dla kręgosłupa, a  także wymusza właściwą – 
anatomiczną lordozę kręgosłupa lędźwiowego. 
Pomaga zapobiegać powstawaniu schorzeń 
odcinka lędźwiowego kręgosłupa wynikających 
z  długotrwałego pozostawania w  niewłaściwej 
pozycji. Zapobiega bólom kręgosłupa lędźwio-
wego podczas pozostawania przez długi czas 
w  pozycji siedzącej. Poduszka posiada zestaw 
rowków zapewniający masaż pleców.

Dostępna wersja miękka lub twarda.

Wymiary: szerokość 42cm, wysokość 35 cm, 
grubość 6 do 10 cm.

AT03001 Poduszka ortopedyczna z pamięcią, z wyprofilowaniem pod głowę

AT03002 Poduszka ortopedyczna z pamięcią, z rowkami masującymi

AT03003 Poduszka lędźwiowa

Poduszki ANTAR
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AT03014  Poduszka ortopedyczna z pamięcią
Poduszka, wykonana z gęstej pianki wiskoelastycznej z efektem pamięci, idealnie dopasowuje się 
do kształtu ciała, tworzy dobre podparcie dla kręgosłupa szyjnego, zapobiega porannym bólom 
głowy, szyi oraz ramion. Pomaga zapobiegać powstawaniu schorzeń szyjnego odcinka kręgosłupa 
wynikających z długotrwałego pozostawania w niewłaściwej pozycji. Zwiększa komfort snu. 
Polecana szczególnie dla osób preferujących spanie na boku. Zaokrąglony profil w przedniej części 
poduszki odzwierciedla ruch głowy podczas snu (jej przesuniecie do przodu lub do tyłu). 

Wymiary:
Długość: 55 cm, 
Szerokość: 31 cm 
Wysokość 7 do 11 cm

AT03015  Poduszka ortopedyczna z pamięcią 
Poduszka, wykonana z gęstej pianki wiskoelastycznej z efektem pamięci, idealnie dopasowuje się 
do kształtu ciała, tworzy dobre podparcie dla kręgosłupa szyjnego, zapobiega porannym bólom 
głowy, szyi oraz ramion. Pomaga zapobiegać powstawaniu schorzeń szyjnego odcinka kręgosłupa 
wynikających z długotrwałego pozostawania w niewłaściwej pozycji. Zwiększa komfort snu. 
Polecana szczególnie dla osób preferujących spanie na boku. Zaokrąglony profil w przedniej części 
poduszki odzwierciedla ruch głowy podczas snu (jej przesuniecie do przodu lub do tyłu). 

Wymiary:
Długość: 60 cm, 
Szerokość: 31 cm 
Wysokość 7 do 11 cm

AT03005 Poduszka ortopedyczna podróżna
Poduszka, wykonana z gęstej pianki wiskoelastycznej z efektem pamięci, idealnie dopasowuje się 
do kształtu ciała, tworzy dobre podparcie dla kręgosłupa szyjnego oraz głowy. Pomaga zapobiegać 
bólom głowy, szyi oraz ramion powstającym podczas snu w pozycji siedzącej. Zwiększa komfort 
snu. Odciąża mięśnie oraz umożliwia pozostanie kręgosłupa szyjnego w pozycji zbliżonej do ana-
tomicznej. Idealna w podróży.

Dostępna wersja miękka lub twarda.

Wymiary: szerokość 33 cm, długość 33 cm, wysokość 11 cm.

AT03006, AT03006D  Poduszka do siedzenia

Poduszka wykonana jest z  gęstej pianki wiskoelastycz-
nej z  efektem pamięci. Zapo biega bólom oraz swędze-
niu pośladków i  ud powstającym podczas długotrwałego 
przebywania w  pozycji siedzącej, szczegól nie u  osób po-
ruszających się na wózkach inwalidzkich. Poprawia krą-
żenie krwi, za pobiega podrażnieniom skóry oraz zmniej-
sza ryzyko powstania odleżyn. Odpowied nia elastyczność 
zapewnia optymalne rozłożenie nacisku ciała na pośladki  
i  uda. Powierzchnia poduszki jest wyprofilowana do kształ-
tów ciała.

Poduszka AT03006 występuje w dwóch wariantach:
- AT03006D - pokrycie nieprzemakalne, zmywalne,  
z  dolną warstwą antypoślizgową, umożliwiające pranie  
w temp. Do 95 º C;
- AT03006 - pokrycie standardowe, miękkie;

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

AT03006 AT03006D
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AT03007 Poduszka ortopedyczna z pamięcią, z rowkami masującymi
Poduszka, wykonana z gęstej pianki wiskoelastycznej z efektem pamięci, idealnie dopasowuje się do 
kształtu ciała, tworzy dobre podparcie dla kręgosłupa szyjnego, zapobiega porannym bólom głowy, 
szyi oraz ramion. Pomaga zapobiegać powstawaniu schorzeń szyjnego odcinka kręgosłupa wynikają-
cych z długotrwałego pozostawania w niewłaściwej pozycji. Zwiększa komfort snu. Poduszka posiada 
zestaw rowków zapewniający dobrą wentylację oraz masaż głowy. Zaokrąglony profil w przedniej czę-
ści poduszki odzwierciedla ruch głowy podczas snu (jej przesunięcie do przodu lub do tyłu).

Dostępna wersja miękka lub twarda.

Wymiary: 
- długość - 48 cm, - szerokość - 38 cm, - wysokość - 8 do 13 cm

AT03008 Poduszka do siedzenia typu jeż (w pokrowcu)
Poduszka typu jeż z wyjmowanym otworem jest zalecana do wszystkich typów wózków inwalidzkich, 
a także po porodach, przy schorzeniach jelita grubego oraz przy pracy w pozycji siedzącej. Odpowiednio 
wyprofilowana powierzchnia poduszki zapewnia optymalne rozłożenie nacisku ciała na pośladki i uda, 
umożliwia przepływ powietrza, zapobiegając tworzeniu się miejscowych odleżyn. W  zależności od 
potrzeb, można używać poduszkę z otworem, wówczas ze środkowej powierzchni gąbki należy wyjąć 
wyciętą powierzchnię otworu o średnicy 15 cm.

Poduszka wyposażona w poszewkę bawełnianą typu frotte z zamkiem błyskawicznym.

Poduszka wykonana z pianki typu PU.

Poduszki dostępne w wymiarach:

45 x 40 x 10 cm

45 x 40 x 6 cm

AT03010 Poduszka do siedzenia typu jeż (bez pokrowca)
Poduszka typu jeż z wyjmowanym otworem jest zalecana do wszystkich typów wózków inwalidzkich, 
a także po porodach, przy schorzeniach jelita grubego oraz przy pracy w pozycji siedzącej. 
Odpowiednio wyprofilowana powierzchnia poduszki zapewnia optymalne rozłożenie nacisku ciała 
na pośladki i uda, umożliwia przepływ powietrza, zapobiegając tworzeniu się miejscowych odleżyn. 
W zależności od potrzeb, można używać poduszkę z otworem, wówczas ze środkowej powierzchni 
gąbki należy wyjąć wyciętą powierzchnie otworu o średnicy 15 cm.

Poduszka wykonana z pianki typu PU.
Poduszki dostępne w wymiarach:
45 x 40 x 10 cm
45 x 40 x 6 cm



22

AT03009 Poduszka do siedzenia eliptyczna
Eliptyczna poduszka do siedzenia polecana jest w  przypadku bólu w  okolicach odbytu lub 
pośladków związanych np. z hemoroidami lub bólami po zabiegach operacyjnych. Polecana jest 
również dla kierowców odbywających długotrwałe podróże samochodem. Może być użytkowana 
na dowolnym rodzaju płaskiego podłoża.

Poduszka wyposażona w poszewkę bawełnianą typu frotte z zamkiem błyskawicznym.

Poduszka wykonana z pianki PU wysokiej gęstości.

Wymiary: 41 x 32 x 8 cm

AT03011 Poduszka do siedzenia
Poduszka wykonana jest z gęstej pianki wiskoelastycznej z efektem pamięci. Poduszka do 
siedzenia zapobiega bólom oraz swędzeniu pośladków i ud powstającym podczas długotrwałego 
przebywania w pozycji siedzącej, szczególnie u osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Poprawia krążenie krwi, zapobiega podrażnieniom skóry oraz zmniejsza ryzyko powstawania 
odleżyn. Odpowiednia elastyczność zapewnia optymalne rozłożenie nacisku ciała na pośladki i uda. 
Wykonana jest z gęstej pianki “z pamięcią”, obszytej przyjemnym w dotyku materiałem. Poduszka 
posiada wycięcie w tylnej części.

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
Poduszka do siedzenia O - kształtna przeznaczona jest do użytkowania na różnorodnych siedziskach.
Składa się z dwóch warstw pianki - pianki z pamięcią oraz pianki poliuretanowej. Dobrze przylega 
do pośladków i optymalizuje nacisk wywoływany przez ciężar ciała.

Wymiary: 34 x 40 x 8 cm
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Orteza stawu kolanowego z regulacją ruchomości

Orteza łokcia z regulacją zgięcia i wyprostu

AT53001 Orteza stawu kolanowego z regulacją ruchomości JABa 
Orteza AT53001 jest wielofunkcyjnym urządzeniem ochronnym stosowanym w  rehabilitacji kolana. 
Może ona stabilizować kolano pod różnymi kątami. Jest odpowiednia w przypadku uszkodzeń więzadeł 
i niestabilności stawu kolanowego. Orteza służy także do pooperacyjnej stabilizacji oraz ograniczenia 
zakresu ruchu kolana. Unikalna konstrukcja pozwala na optymalne, indywidualne dopasowanie roz-
miaru użytkownika.
Cechy wyrobu:
Regulacja długości od 55 do 70 cm
Regulacja pasów wewnętrznych
Ustawienia zginania: 0, 10, 20, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 stopni
Ustawienia wyprostu: 0, 10, 20, 30, 45, 60, 75, 90 stopni
Możliwość zabezpieczenia ustawień dzięki dołączonym plastikowym zaciskom
Rozmiar: Uniwersalny
Waga: 1,1 kg

AT53002 Orteza stawu kolanowego z regulacją ruchomości 
Orteza AT53002 jest wielofunkcyjnym urządzeniem ochronnym stosowanym w  rehabilitacji kolana. 
Może ona stabilizować kolano pod różnymi kątami. Jest odpowiednia w przypadku uszkodzeń więzadeł 
i niestabilności stawu kolanowego. Orteza służy także do pooperacyjnej stabilizacji oraz ograniczenia 
zakresu ruchu kolana. Unikalna konstrukcja pozwala na optymalne, indywidualne dopasowanie 
rozmiaru użytkownika.
Cechy wyrobu:
Regulacja długości od 46 do 70 cm
Ustawienia zginania: 0, 10, 20, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 stopni
Ustawienia wyprostu: 0, 10, 20, 30, 45, 60, 75, 90 stopni
Rozmiar: Uniwersalny
Waga: 0,93 kg

AT53009 Orteza łokcia z regulacją zgięcia i wyprostu
Orteza AT53009 jest wielofunkcyjnym urządzeniem ochronnym stosowanym w rehabilitacji łokcia. 
Znajduje zastosowanie przy złamaniach kości ramiennej w obrębie stawu łokciowego, złamaniach kości 
łokciowej, promieniowej, przy złamaniach patologicznych, jak również po zabiegach chirurgicznych 
więzadeł stawu łokciowego i w chirurgicznym leczeniu pooperacyjnym oraz w rehabilitacji.
Produkt daje możliwość unieruchomienia lub regulacji zakresu ruchomości stawu łokciowego.
Orteza umożliwia regulację kąta zgięcia oraz wyprostu w zakresie od 10° do 120°. Regulacja odbywa się 
w łatwy sposób za pomocą przycisków.

Waga: 0,65 kg
Długość: 42 cm
Szerokość w części górnej: 12 cm
Szerokość w części dolnej: 10 cm
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AT53005 Orteza sztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę (długa)
Przeznaczona do leczenia pęknięć kości w okolicy stawu skokowego, pęknięć kości stopy, uszkodzeń 
tkanki miękkiej, ścięgna Achillesa, skręceń stawu skokowego. Podszyta przyjemną w dotyku tkaniną, 
jest lekka, zapewnia doskonałą stabilizację stopy, stawu skokowego i podudzia. Poduszki pneumatycz-
ne zapewniają idealne dopasowanie do kształtu stopy i podudzia, komfort, a także doskonałe unieru-
chomienie. Orteza jednokomorowa.
Długość: 45 cm
Rozmiary:  
S  36 - 39
M 40 - 44
L  44 - 46,5
XL  46,5+

AT53006 Orteza sztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę
Przeznaczona do leczenia pęknięć kości w okolicy stawu skokowego, pęknięć kości stopy, uszkodzeń 
tkanki miękkiej, ścięgna Achillesa, skręceń stawu skokowego. Podszyta przyjemną w dotyku tkaniną, 
jest lekka, zapewnia doskonałą stabilizację stopy, stawu skokowego i podudzia. Poduszki pneumatycz-
ne zapewniają idealne dopasowanie do kształtu stopy i podudzia, komfort, a także doskonałe unieru-
chomienie. Orteza jednokomorowa.
Długość: 46 cm
Rozmiary: 
S  36 - 39
M 40 - 44
L  44 - 46,5
XL 46,5+

Orteza sztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę
AT53003 Orteza sztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę (długa)
Przeznaczona do leczenia pęknięć kości w  okolicy stawu skokowego, pęknięć kości stopy, uszkodzeń tkanki 
miękkiej, ścięgna Achillesa, skręceń stawu skokowego. Podszyta przyjemną w dotyku tkaniną, jest lekka, zapew-
nia doskonałą stabilizację stopy, stawu skokowego i podudzia. Poduszki pneumatyczne zapewniają idealne do-
pasowanie do kształtu stopy i podudzia, komfort, a także doskonałe unieruchomienie. Regulacja kąta pochylenia 
pozwala na optymalne ustawienie stopy we właściwym położeniu. Orteza jednokomorowa.
Długość: 43 cm
Rozmiary: 
XS do 35,5
S      36 - 39
M    40 - 44
L      44 - 46,5
XL    46,5+

AT53004 Orteza sztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę (krótka)
Przeznaczona do leczenia pęknięć kości w  okolicy stawu skokowego, pęknięć kości stopy, uszkodzeń tkanki 
miękkiej, ścięgna Achillesa, skręceń stawu skokowego. Podszyta przyjemną w dotyku tkaniną, jest lekka, zapew-
nia doskonałą stabilizację stopy, stawu skokowego i podudzia. Poduszki pneumatyczne zapewniają idealne do-
pasowanie do kształtu stopy i podudzia, komfort, a także doskonałe unieruchomienie. Regulacja kąta pochylenia 
pozwala na optymalne ustawienie stopy we właściwym położeniu. Orteza jednokomorowa.
Długość: 35 cm
Rozmiary:  
XS  do 35,5
S 36 - 39
M  40 - 44
L   44 - 46,5
XL 46,5+
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AT53030 Orteza sztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę (krótka)
Zalecenia:
• zwichnięcia i skręcenia stawu skokowego
• leczenia pooperacyjne
• pęknięcia kości w okolicy stawu skokowego
• pęknięcia stopy 
• złamania kości śródstopia
• naderwanie, zapalenie ścięgna Achillesa
• alternatywa dla standardowego gipsu

Zalety ortezy:
• łatwy i wygodny sposób mocowania
• podszyta przyjemną w dotyku tkaniną
• lekka
• zapewnia doskonałą stabilizację stopy, stawu skokowego i podudzia
• dobry przepływ powietrza
• solidna, amortyzująca podeszwa
• poduszki pneumatyczne zapewniają idealne dopasowanie (orteza jednokomorowa)

Długość: 33 cm
Rozmiary:  S: 36 – 39,  M: 40 – 44,  L: 44 – 46,5,  XL: 46,5+

AT53008 Orteza sztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę (krótka) 
Przeznaczona do leczenia pęknięć kości w okolicy stawu skokowego, pęknięć kości stopy, uszkodzeń 
tkanki miękkiej, ścięgna Achillesa, skręceń stawu skokowego. Podszyta przyjemną w dotyku tkaniną, 
jest lekka, zapewnia doskonałą stabilizację stopy, stawu skokowego i podudzia. Poduszki pneumatycz-
ne zapewniają idealne dopasowanie do kształtu stopy i podudzia, komfort, a także doskonałe unieru-
chomienie. Orteza nie posiada regulacji zgięcia. Orteza jednokomorowa.

Długość: 28 cm 
Rozmiary: 
S 36 - 39
M 40 - 44
L 44 - 46,5
XL 46,5+

AT53027 Orteza sztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę
Przeznaczona do leczenia pęknięć kości w okolicy stawu skokowego, pęknięć kości stopy, uszkodzeń 
tkanki miękkiej ścięgna Achillesa, skręceń stawu skokowego, pooperacyjnego leczenia urazów stawu 
skokowego i stopy.

Cechy:
· system podwójnych pomp, które zapewniają indywidualną kompresję, a także redukują miejscowy 
obrzęk
· podeszwa wewnętrzna o wysokiej gęstości zapewnia amortyzację
panel przedni z napompowaną komorą powietrzną dla pełniejszego zabezpieczenia i wsparcia
· sportowy design podeszwy typu rocker zmusza do naturalnego chodu i zwiększa zdolność 
antypoślizgową
· jednoczęściowa wyściółka z włókniną zapewnia wygodę i lepszą przepuszczalność

Wysokość: 28 cm
Rozmiary (rozmiar buta): S 36 – 39, M 40 – 44, L 44 – 46.5, XL 46,5+

AT53026 Orteza sztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę
Przeznaczona do leczenia pęknięć kości w okolicy stawu skokowego, pęknięć kości stopy, uszkodzeń 
tkanki miękkiej ścięgna Achillesa, skręceń stawu skokowego, pooperacyjnego leczenia urazów stawu 
skokowego i stopy.

Cechy:
· system podwójnych pomp, które zapewniają indywidualną kompresję, a także redukują miejscowy 
obrzęk
· podeszwa wewnętrzna o wysokiej gęstości zapewnia amortyzację
panel przedni z napompowaną komorą powietrzną dla pełniejszego zabezpieczenia i wsparcia
· sportowy design podeszwy typu rocker zmusza do naturalnego chodu i zwiększa zdolność 
antypoślizgową
· jednoczęściowa wyściółka z włókniną zapewnia wygodę i lepszą przepuszczalność

Wysokość: 43 cm
Rozmiary (rozmiar buta): S 36 – 39, M 40 – 44, L 44 – 46.5, XL 46,5+
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Ortezy miękkie
AT53013  Orteza stawu kolanowego z nylonu zachowująca ruchomość 
stawu
Orteza wykonana z elastycznego, przewiewnego materiału, którego głównym składnikiem jest nylon, 
z dodatkiem lateksu oraz spandexu.  Wzmacnia staw, zapewnia kompresję oraz deli katnie ogrzewa staw. 
Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując 
jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patolo gicznym. Orteza wzmacnia staw kolanowy, 
działa profilaktycznie chroniąc go przed urazami, szczególnie gdy staw jest osłabiony, w  przypadku 
chorób reumatycznych i  zwyrodnieniowych. 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.

Rozmiary (w celu określenia rozmiaru należy zmierzyć obwód wokół kolana przy zgięciu 20o): 
S: 28-34 cm, M: 31-35 cm, L: 36-40 cm, XL: 41-44 cm

AT53021  Orteza stawu nadgarstkowego z nylonu zachowująca 
ruchomość stawu 
Orteza wykonana z  elastycznego, przewiewnego materiału, którego głównym składnikiem jest nylon, 
z  dodatkiem lateksu oraz spandexu. Wzmacnia staw, zapewnia kompresję, a  także delikatnie ogrzewa 
staw. Zmniejsza ból związany z długotrwałą pracą na komputerze, a także z przeciążeniem stawu. Orteza 
zapewnia funkcjonowanie stawu w  optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego 
zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Zalecana jako środek profilaktyczny, 
chroniący przed urazami i zwyrodnieniami (np. dla osób pracujących na komputerze, grających w tenisa, 
golfa), jak również podczas chorób zwyrodnieniowych i  reumatycznych. 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.

Rozmiar: UNI

AT53017  Orteza stawu skokowego z nylonu zachowująca ruchomość 
stawu 
Orteza wykonana jest z  elastycznego, przewiewnego materiału, którego głównym składnikiem jest 
nylon, z  dodatkiem lateksu oraz spandexu. Orteza wzmacnia staw skokowy, działa profilaktycznie 
chroniąc go przed urazami, szczególnie gdy staw jest osłabiony. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu 
w optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając 
odchyleniom patologicznym. Pomocna w  rehabilitacji pourazowej, podczas aktywności ruchowej – 
w  szczególności gdy staw jest osłabiony, w  przypadku chorób zwyrodnieniowych i  reumatycznych. 
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.

Rozmiary (rozmiar buta): S: 33-36, M: 37-41, L: 42-46, XL: 47 - plus

AT53025  Orteza stawu łokciowego z nylonu zachowująca ruchomość 
stawu 
Orteza wykonana z elastycznego, przewiewnego materiału, którego głównym składnikiem jest nylon, 
z dodatkiem lateksu oraz spandeksu. Wzmacnia staw, zapewnia kompresję, a także delikatnie ogrzewa 
staw. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w  optymalnym, anatomicz nym zakresie ruchomości, 
korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom pa tologicznym. Zmniejsza ból związany 
z przeciążeniem stawu. Zalecana jako środek prewencyj ny, chroniący przed urazami i przeciążeniem, 
a  także w  przypadku chorób zwyrodnieniowych i  reumatycznych. 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.

Rozmiary (w celu określenia rozmiaru należy zmierzyć obwód wokół łokcia): 
S: 20-23 cm, M: 23-26 cm, L: 26-29 cm, XL: 29-32 cm
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AT53011  Orteza stawu kolanowego z poliestru zachowująca 
ruchomość stawu 
Orteza wykonana z  elastycznego materiału, którego głównym składnikiem jest poliester.  Wzmacnia 
staw, zapewnia kompresję oraz deli katnie ogrzewa staw. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu 
w optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając 
odchyleniom patolo gicznym. Orteza wzmacnia staw kolanowy, działa profilaktycznie chroniąc go przed 
urazami, szczególnie gdy staw jest osłabiony, w przypadku chorób reumatycznych i zwyrodnieniowych. 
Orteza przeznaczona jest do użytku krótkotrwałego lub sporadycznego.

Rozmiar (w celu określenia rozmiaru należy zmierzyć obwód wokół kolana przy zgięciu 20o): 
S: 28-34 cm, M: 31-35 cm, L: 36-40 cm, XL: 41-44 cm

AT53019  Orteza stawu nadgarstkowego z poliestru zachowująca 
ruchomość stawu 
Orteza wykonana z  elastycznego materiału, którego głównym składnikiem jest poliester. Wzmacnia 
staw, zapewnia kompresję, a także delikatnie ogrzewa staw. Zmniejsza ból związany z długotrwałą pracą 
na komputerze, a także z przeciążeniem stawu. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, 
anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom 
patologicznym. Zalecana jako środek profilaktyczny, chroniący przed urazami i  zwyrodnieniami 
(np. dla osób pracujących na komputerze, grających w  tenisa, golfa), jak również podczas chorób 
zwyrodnieniowych i  reumatycznych. Orteza przeznaczona jest do użytku krótkotrwałego lub 
sporadycznego.

Rozmiar: UNI

AT53015  Orteza stawu skokowego z poliestru zachowująca ruchomość 
stawu 
Orteza wykonana jest z  elastycznego materiału, którego głównym składnikiem jest poliester. Orteza 
wzmacnia staw skokowy, działa profilaktycznie chroniąc go przed urazami, szczególnie gdy staw jest 
osłabiony. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, 
korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Pomocna w rehabilitacji 
pourazowej, podczas aktywności ruchowej – w  szczególności gdy staw jest osłabiony, w  przypadku 
chorób zwyrodnieniowych i  reumatycznych. Orteza przeznaczona jest do użytku krótkotrwałego lub 
sporadycznego.

Rozmiary (rozmiar buta): S: 33-36, M: 37-41, L: 42-46, XL: 47 - plus

AT53023  Orteza stawu łokciowego z poliestru zachowująca ruchomość 
stawu 
Orteza wykonana z  elastycznego materiału, którego głównym składnikiem jest poliester. Wzmacnia 
staw, zapewnia kompresję, a  także delikatnie ogrzewa staw. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu 
w optymalnym, anatomicz nym zakresie ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając 
odchyleniom pa tologicznym. Zmniejsza ból związany z  przeciążeniem stawu. Zalecana jako środek 
prewencyj ny, chroniący przed urazami i przeciążeniem, a także w przypadku chorób zwyrodnieniowych 
i reumatycznych. Orteza przeznaczona jest do użytku krótkotrwałego lub sporadycznego.

Rozmiar (w celu określenia rozmiaru należy zmierzyć obwód wokół łokcia):
S: 20-23 cm, M: 23-26 cm, L: 26-29 cm, XL: 29-32 cm
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AT53018  Orteza stawu nadgarstkowego z dodatkiem spandexu 
zachowująca ruchomość stawu 
Orteza wykonana z  elastycznego, przewiewnego materiału, w  którego skład wchodzą spandex, 
lateks oraz poliester. Wzmacnia staw, zapewnia kompresję, a  także delikatnie ogrzewa staw. 
Zmniejsza ból związany z  długotrwałą pracą na komputerze, a  także z  przeciążeniem stawu. Orteza 
zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego 
zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Zalecana jako środek profilaktyczny, 
chroniący przed urazami i zwyrodnieniami (np. dla osób pracujących na komputerze, grających w tenisa, 
golfa), jak również podczas chorób zwyrodnieniowych i reumatycznych. Zastosowany w ortezie materiał 
zapewnia jej dobrą elastyczność nawet przy długotrwałym użytkowaniu.

Rozmiary (w celu określenia rozmiaru należy zmierzyć obwód wokół nadgarstka): 
S: 14-16 cm, M: 16-18 cm, L: 18-20cm, XL: 20-22 cm

AT53010  Orteza stawu kolanowego z dodatkiem spandexu 
zachowująca ruchomość stawu 
Orteza wykonana z  elastycznego, przewiewnego materiału, w  którego skład wchodzą spandex, 
lateks oraz poliester. Wzmacnia staw, zapewnia kompresję oraz deli katnie ogrzewa staw. Orteza 
zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego 
zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patolo gicznym. Orteza wzmacnia staw kolanowy, działa 
profilaktycznie chroniąc go przed urazami, szczególnie gdy staw jest osłabiony, w przypadku chorób 
reumatycznych i zwyrodnieniowych. Zastosowany w ortezie materiał zapewnia jej dobrą elastyczność 
nawet przy długotrwałym użytkowaniu.

Rozmiary (w celu określenia rozmiaru należy zmierzyć obwód wokół kolana przy zgięciu 20o): 
S: 28-34 cm, M: 31-35 cm, L: 36-40 cm, XL: 41-44 cm

AT53022  Orteza stawu łokciowego z dodatkiem spandexu zachowująca 
ruchomość stawu
Orteza wykonana z  elastycznego, przewiewnego materiału, w  którego skład wchodzą spandex, 
lateks oraz poliester. Wzmacnia staw, zapewnia kompresję, a  także delikatnie ogrzewa staw. Orteza 
zapewnia funkcjonowanie stawu w  optymalnym, anatomicz nym zakresie ruchomości, korygując 
jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom pa tologicznym. Zmniejsza ból związany 
z przeciążeniem stawu. Zalecana jako środek prewencyj ny, chroniący przed urazami i przeciążeniem, 
a  także w  przypadku chorób zwyrodnieniowych i  reumatycznych. Zastosowany w  ortezie materiał 
zapewnia jej dobrą elastyczność nawet przy długotrwałym użytkowaniu.

Rozmiar (w celu określenia rozmiaru należy zmierzyć obwód wokół łokcia):
S: 20-23 cm, M: 23-26 cm, L: 26-29 cm, XL: 29-32 cm

AT53014  Orteza stawu skokowego z dodatkiem spandexu zachowująca 
ruchomość stawu 
Orteza wykonana jest z  elastycznego, przewiewnego materiału, w  którego skład wchodzą spandex, 
lateks oraz poliester. Orteza wzmacnia staw skokowy, działa profilaktycznie chroniąc go przed 
urazami, szczególnie gdy staw jest osłabiony. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, 
anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom 
patologicznym. Pomocna w rehabilitacji pourazowej, podczas aktywności ruchowej – w szczególności 
gdy staw jest osłabiony, w  przypadku chorób zwyrodnieniowych i  reumatycznych. Zastosowany 
w ortezie materiał zapewnia jej dobrą elastyczność nawet przy długotrwałym użytkowaniu.

Rozmiary (rozmiar buta): S: 33-36, M: 37-41, L: 42-46, XL: 47 - plus
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AT53012  Orteza stawu kolanowego z włóknem bambusowym 
zachowująca ruchomość stawu 
Orteza wykonana z elastycznego, przewiewnego materiału, którego głównym składnikiem jest włókno 
bambusowe, z  dodatkiem bawełny oraz spandexu.  Wzmacnia staw, zapewnia kompresję oraz deli-
katnie ogrzewa staw. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie 
ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patolo gicznym. Orteza 
wzmacnia staw kolanowy, działa profilaktycznie chroniąc go przed urazami, szczególnie gdy staw 
jest osłabiony, w  przypadku chorób reumatycznych i  zwyrodnieniowych. 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. 

Rozmiary (w celu określenia rozmiaru należy zmierzyć obwód wokół kolana przy zgięciu 20o): 
S: 28-34 cm, M: 31-35 cm, L: 36-40 cm, XL: 41-44 cm

AT53020  Orteza stawu nadgarstkowego z włóknem bambusowym 
zachowująca ruchomość stawu
Orteza wykonana z  elastycznego, przewiewnego materiału, którego głównym składnikiem jest włókno 
bambusowe, z dodatkiem bawełny oraz spandexu. Wzmacnia staw, zapewnia kompresję, a także delikatnie 
ogrzewa staw. Zmniejsza ból związany z długotrwałą pracą na komputerze, a także z przeciążeniem stawu. 
Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w  optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując 
jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Zalecana jako środek profilaktyczny, 
chroniący przed urazami i zwyrodnieniami (np. dla osób pracujących na komputerze, grających w tenisa, 
golfa), jak również podczas chorób zwyrodnieniowych i reumatycznych. 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. 
Rozmiary (w celu określenia rozmiaru należy zmierzyć obwód wokół nadgarstka): 
S : 14-16 cm, M: 16-18 cm, L: 18-20cm, XL: 20-22 cm

AT53016  Orteza stawu skokowego z włóknem bambusowym 
zachowująca ruchomość stawu
Orteza wykonana jest z  elastycznego, przewiewnego materiału, którego głównym składnikiem jest 
włókno bambusowe, z  dodatkiem bawełny oraz spandexu.   Orteza wzmacnia staw skokowy, działa 
profilaktycznie chroniąc go przed urazami, szczególnie gdy staw jest osłabiony. Orteza zapewnia 
funkcjonowanie stawu w  optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego 
zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Pomocna w rehabilitacji pourazowej, 
podczas aktywności ruchowej – w  szczególności gdy staw jest osłabiony, w  przypadku chorób 
zwyrodnieniowych i  reumatycznych. 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. 
Rozmiary (rozmiar buta): S: 33-36, M: 37-41, L: 42-46, XL: 47 - plus

AT53024  Orteza stawu łokciowego z włóknem bambusowym 
zachowująca ruchomość stawu
Orteza wykonana z elastycznego, przewiewnego materiału, którego głównym składnikiem jest włókno 
bambusowe, z  dodatkiem bawełny oraz spandexu. Wzmacnia staw, zapewnia kompresję, a  także 
delikatnie ogrzewa staw. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w  optymalnym, anatomicz nym 
zakresie ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom pa tologicznym. 
Zmniejsza ból związany z  przeciążeniem stawu. Zalecana jako środek prewencyj ny, chroniący przed 
urazami i przeciążeniem, a także w przypadku chorób zwyrodnieniowych i reumatycznych. 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 (w celu określenia rozmiaru należy zmierzyć obwód wokół łokcia):
S: 20-23 cm, M: 23-26 cm, L: 26-29 cm, XL: 29-32 cm
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Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna pozwala na przyjęcie przez 
użytkownika komfortowej i  stabilnej pozycji siedzącej. Jednokomorowa pneumatyczna 
poduszka przeciwo dleżynowa została zaprojektowana z  myślą o  równomiernym 
rozłożeniu ciężaru ciała pacjenta oraz o dostosowaniu się poduszki do aktualnej pozycji 
ciała użytkownika. Poduszka jest miękka, lekka, łatwa w transporcie i czyszczeniu.

Wyrób umożliwia całkowite zanurzenie kości krzyżowej w poduszce, zmniejszenie nacisku 
na kość ogonową i  kulszową. Poduszka zapobiega powstawa niu odleżyn, zapobiega 
bólowi w  trakcie poruszania się, zmniejsza ryzyko uszkodzeń tkanki skóry, jak również 
optymalizuje odciążenie tkanek. 

• Połączone komory wypełnione powietrzem są łatwe w nadmuchiwaniu i regulacji. 
• Specjalnie zaprojektowana struktura wypełnionych powietrzem komór umożliwia 
przepływ powietrza między nimi, tym samym optymalizując rozłożenie nacisku ciała na 
poduszkę. 
• Każda poduszka zawiera wentyl, służący do regulacji ilości powietrza w poduszce, a przez 
to miękkości poduszki.

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

Maksymalna masa użytkownika: 100 kg

Modele: 
AT52108
AT52110
AT52109

Kod produktu Wymiary poduszki
Szerokość/ długość/ wysokość

Cechy produktu

AT52108 44 x 38 x 5 cm - małe komory powietrzne bez możliwości wzrostu komór
- 9 rzędów po 8 komór powietrznych
- wymiary komór powietrznych: szerokość 4 cm, długość 4 cm
- waga netto: 0.33 kg
- materiał: PVC

AT52109 45 x 39 x 4 cm - niska wysokość komór powietrza 
- większa stabilizacji dzięki większym i niższym komorom
- 7 rzędów po 6 komór powietrznych
- wymiary komór powietrznych: szerokość 6 cm, długość 6 cm
- waga netto: 0.255 kg
- materiał: PVC

AT52110 45 x 39 x 6 cm - stosunkowo wysokie komory powietrzne 
- 7 rzędów po 6 komór powietrznych
- przyjemniejsza w dotyku za sprawą większych i wyższych komór powietrznych 
- wymiary komór powietrznych: szerokość 6 cm, długość 6 cm
- waga netto: 0.315 kg
- materiał: TPU

Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna

AT51110 Rotor rehabilitacyjny
Rotor rehabilitacyjny z wyświetlaczem to urządzenie stosowane do usprawniania kończyn 
górnych lub dolnych. Pomaga zwiększyć sprawność osób po przebytych udarach, wypadkach, 
z różnymi zaburzeniami neurologicznymi. Rotor pozwala na wykonywanie ćwiczeń w 
dowolnym miejscu. Poprzeczki dolne rotora wyposażone są w nasadki gumowe zapobiegające 
przesuwaniu się przyrządu podczas ćwiczeń. Pedały posiadają pasy zabezpieczające stopy 
przed ześlizgnięciem. Czytelny wyświetlacz pokazuje liczbę wykonanych obrotów na minutę, 
czas trwania treningu, a także szacunkową liczbę spalonych kalorii.

Waga: 2,4 kg
Maksymalna masa użytkownika: 110 kg
Długość poprzeczki dolnej: 36 cm
Rozstaw pomiędzy poprzeczkami: 50 cm
Wysokość całkowita: 24 cm

Rotor rehabilitacyjny
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AT53501 Wkładki ortopedyczne, skórzane przeciw 
płaskostopiu poprzecznemu i  podłużnemu na sztywnym 
podzespole
Cechy produktu:
Wkładki wykonane są z  polipropylenu spienionego odpowiedniej twardości 
i  sprężystości pokrytego skórą naturalną o  odpowiedniej grubości. Wkładki 
posiadają świadectwo „Zdrowej Stopy”. Z wkładką połączony jest wyprofilowany 
element usztywniający wspierający łuki poprzeczny i  podłużny stóp, mający 
w tylnej części otwór z lateksowym wypełnieniem, dla odciążenia kości piętowej. 
W przedniej części wkładek wykonana jest perforacja umożliwiająca spokojne 
krążenie powietrza wewnątrz obuwia, która powoduje również delikatny 
masaż stóp w rejonie głów palców. Wkładki posiadają charakter stabilizujący, 
utrzymujący stopę w  odpowiedniej pozycji. Zalecane przy dolegliwościach 
w obrębie stawu skokowego oraz przy koślawym ustawieniu stóp.
Rozmiary (obuwia): 35 – 45

AT53502 Wkładki ortopedyczne skórzane przeciw 
płaskostopiu poprzecznemu i  podłużnemu – 
amortyzujące
Cechy produktu:
Spód wkładek wykonany jest ze spienionego lateksu o odpowiedniej twardości 
i sprężystości, bez trwałego odkształcenia. Wkładki posiadają wyprofilowany 
klin supinujący proporcjonalny do wielkości wkładki oraz pelotę metatarsalną, 
której wielkość zależy od długości stopy (od 1 do 5). Wkładki łagodnie wspierają 
łuki stopy – podłużny i  porzeczny. W  części piętowej posiadają zagłębienie 
spełniające funkcję stabilizacji stóp. W  przedniej części wkładek wykonana 
jest perforacja umożliwiająca spokojne krążenie powietrza wewnątrz, która 
powoduje również delikatny masaż stóp w  rejonie głów palców. Wierzch 
wkładek pokryty jest skórą naturalną o  odpowiedniej grubości posiadającą 
świadectwo „Zdrowej Stopy”. Zalecane są przy płaskostopiu podłużnym 
i  poprzecznym oraz przy koślawym ustawieniu pięt i  kolan. Amortyzują 
wstrząsy, łagodzą dolegliwości i  bóle w  obrębie podeszwowej strony stóp. 
Wkładki nie zajmują dużo miejsca w obuwiu i poprawiają komfort chodzenia.
Rozmiary (obuwia): 35 – 45

AT53503 Wkładki ortopedyczne skórzane przeciw 
płaskostopiu podłużnemu – amortyzujące
Cechy produktu:
Spód wkładek wykonany jest ze spienionego lateksu o  odpowiedniej 
twardości i  sprężystości, bez trwałego odkształcenia. Wkładki posiadają 
wyprofilowany klin supinujący proporcjonalny do wielkości wkładki. Wkładki 
łagodnie wspierają podłużny łuk stóp. W części piętowej posiadają zagłębienie 
spełniające funkcję stabilizacji stóp. W  przedniej części wkładek wykonana 
jest perforacja umożliwiająca spokojne krążenie powietrza wewnątrz obuwia, 
która powoduje również delikatny masaż stóp w rejonie głów palców. Wierzch 
wkładek pokryty jest skórą naturalną o  odpowiedniej grubości posiadającą 
świadectwo „Zdrowej Stopy”. Zalecane są przy płaskostopiu podłużnym 
oraz przy koślawym ustawieniu pięt i  kolan. Amortyzują wstrząsy, łagodzą 
dolegliwości i bóle w obrębie podeszwowej strony stóp. Wkładki nie zajmują 
dużo miejsca w obuwiu i poprawiają komfort chodzenia.
Rozmiary (obuwia): 35 – 45

AT53504 Wkładki ortopedyczne skórzane przeciw 
płaskostopiu poprzecznemu 3/4 – amortyzujące
Cechy produktu:
Spód wkładek wykonany jest ze spienionego lateksu o odpowiedniej twardości 
i sprężystości, bez trwałego odkształcenia. Wkładki posiadają pelotę metatarsalną, 
proporcjonalną do wielkości stopy. Podpierają łuk poprzeczny stopy. Wierzch 
wkładek pokryty jest skórą naturalną o  odpowiedniej grubości posiadającą 
świadectwo „Zdrowej Stopy”. Wkładki posiadają w  przedniej części odpowiedni 
kształt umożliwiający dopasowanie do każdego rodzaju obuwia. Zalecane są przy 
płaskostopiu poprzecznym. Łagodzą bóle śródstopia i  palców młotkowatych, 
zapobiegają odparzeniom głów palców szczególnie w części środkowej. Zalecane 
przy opuszczeniu łuku poprzecznego stopy, a  zwłaszcza przy zniekształceniach 
dużego palucha (halluks). Wkładki są bardzo lekkie, przyjazne dla użytkownika. 
Amortyzują wstrząsy, łagodzą dolegliwości i bóle w obrębie podeszwowej strony 
stóp. Wkładki nie zajmują dużo miejsca w obuwiu i poprawiają komfort chodzenia.
Rozmiary (obuwia): 35/36, 37/38, 39/40, 40/41

Wkładki ortopedyczne
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AT53505 Podpiętki ortopedyczne skórzane 
męskie na podzespole lateksowym
Cechy produktu:
Wierzch wkładek pokryty jest skórą naturalną o  odpowiedniej 
grubości posiadającą świadectwo „Zdrowej Stopy”. Stosowane 
mogą być przy urazach stawu skokowego. Posiadają właściwości 
amortyzujące. Wskazane przy skrzywieniach kręgosłupa oraz 
przy wyrównaniu kończyn dolnych. Zapobiegają otarciom stopy.
Wkładka posiada taśmę mocującą dwustronnie klejącą.
Rozmiar: uniwersalny

AT53507 Podpiętki ortopedyczne skórzane 
damskie na podzespole lateksowym
Cechy produktu:
Wierzch wkładek pokryty jest skórą naturalną o  odpowiedniej 
grubości posiadającą świadectwo „Zdrowej Stopy”. Stosowane 
mogą być przy urazach stawu skokowego. Posiadają właściwości 
amortyzujące. Wskazane przy skrzywieniach kręgosłupa oraz 
przy wyrównaniu kończyn dolnych. Zapobiegają otarciom stopy.
Wkładka posiada taśmę mocującą dwustronnie klejącą
Rozmiar: uniwersalny

AT53506 Podpiętki ortopedyczne skórzane 
męskie na korku 
Cechy produktu:
Wierzch wkładek pokryty jest skórą naturalną o  odpowiedniej 
grubości posiadającą świadectwo „Zdrowej Stopy”. Spodnią 
część podpiętki stanowi naturalny korek. Produkt dobrze 
amortyzuje obciążenie. Podpiętki doskonale regulują wysokość 
pięty, zapobiegają obcieraniu.
Wkładka posiada taśmę mocującą dwustronnie klejącą
Rozmiar: uniwersalny

AT53508 Podpiętki ortopedyczne skórzane 
damskie na korku
Cechy produktu:
Wierzch wkładek pokryty jest skórą naturalną o  odpowiedniej 
grubości posiadającą świadectwo „Zdrowej Stopy”. Spodnią 
część podpiętki stanowi naturalny korek. Produkt dobrze 
amortyzuje obciążenie. Podpiętki doskonale regulują wysokość 
pięty, zapobiegają obcieraniu.
Wkładka posiada taśmę mocującą dwustronnie klejącą
Rozmiar: uniwersalny

AT53509 Podpiętki ortopedyczne skórzane „na 
ostrogi” męskie na podzespole lateksowym
Cechy produktu:
Wierzch wkładek pokryty jest skórą naturalną o  odpowiedniej 
grubości posiadającą świadectwo „Zdrowej Stopy”. W środkowej 
części posiadają wycięty otwór umożliwiający swobodne 
zagłębianie się kości piętowej. Wkładki zapobiegają bólom 
związanym ze stanami zapalnymi i  zwyrodnieniami kości 
piętowej. Wkładki odciążają guz kości piętowej. Wskazane są 
w przypadku ostróg piętowych i po urazach tej kości.
Wkładka posiada taśmę mocującą dwustronnie klejącą
Rozmiar: uniwersalny
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AT53511 Podpiętki ortopedyczne skórzane „na 
ostrogi” damskie na podzespole lateksowym
Cechy produktu:
Wierzch wkładek pokryty jest skórą naturalną o  odpowiedniej 
grubości posiadającą świadectwo „Zdrowej Stopy”. W środkowej 
części posiadają wycięty otwór umożliwiający swobodne 
zagłębianie się kości piętowej. Wkładki zapobiegają bólom 
związanym ze stanami zapalnymi i  zwyrodnieniami kości 
piętowej. Wkładki odciążają guz kości piętowej. Wskazane są 
w przypadku ostróg piętowych i po urazach tej kości.
Wkładka posiada taśmę mocującą dwustronnie klejącą
Rozmiar: uniwersalny

AT53510 Podpiętki ortopedyczne skórzane „na 
ostrogi” męskie na korku 
Cechy produktu:
Wierzch wkładek pokryty jest skórą naturalną o  odpowiedniej 
grubości posiadającą świadectwo „Zdrowej Stopy”. Spodnią 
część podpiętki stanowi naturalny korek. W  środkowej części 
posiadają wycięty otwór umożliwiający swobodne zagłębianie 
się kości piętowej. Wkładki zapobiegają bólom związanym ze 
stanami zapalnymi i  zwyrodnieniami kości piętowej. Wkładki 
odciążają guz kości piętowej. Wskazane są w przypadku ostróg 
piętowych i po urazach tej kości.
Wkładka posiada taśmę mocującą dwustronnie klejącą
Rozmiar: uniwersalny

AT53512 Podpiętki ortopedyczne skórzane „na 
ostrogi” damskie na korku
Cechy produktu:
Wierzch wkładek pokryty jest skórą naturalną o  odpowiedniej 
grubości posiadającą świadectwo „Zdrowej Stopy”. Spodnią 
część podpiętki stanowi naturalny korek. W  środkowej części 
posiadają wycięty otwór umożliwiający swobodne zagłębianie 
się kości piętowej. Wkładki zapobiegają bólom związanym ze 
stanami zapalnymi i  zwyrodnieniami kości piętowej. Wkładki 
odciążają guz kości piętowej. Wskazane są w przypadku ostróg 
piętowych i po urazach tej kości.
Wkładka posiada taśmę mocującą dwustronnie klejącą
Rozmiar: uniwersalny

AT53513 Stoppery ortopedyczne skórzane na 
podzespole lateksowym
Cechy produktu:
Wierzch wkładek pokryty jest skórą naturalną o  odpowiedniej 
grubości posiadającą świadectwo „Zdrowej Stopy”, połączoną 
z  elementem lateksowym. Stoppery podnoszą łuk poprzeczny 
stopy. Zapobiegają zsuwaniu się stóp do przodu. Łagodzą bóle 
śródstopia. Zalecane szczególnie do obuwia na wysokim obcasie.
Wkładka posiada taśmę mocującą dwustronnie klejącą
Rozmiar: uniwersalny

AT53514 Półwkładki ortopedyczne skórzane 
z pelotą na podzespole lateksowym
Wkładki wykonane są na bazie elementu lateksowego 
z  wyprofilowaną pelotą metatarsalną, proporcjonalną do 
wielkości stóp. Wierzch wkładek pokryty jest skórą naturalną 
o  odpowiedniej grubości posiadającą świadectwo „Zdrowej 
Stopy”. Wkładki podpierają przednią część stóp, a pelota podnosi 
łuk poprzeczny. Wkładki łagodzą bóle przodostopia i  kości 
palców. Zalecane przy zwyrodnieniach głów kości palców oraz 
koślawego palucha (halluks). Mogą być stosowane do każdego 
rodzaju obuwia.
Rozmiar: uniwersalny
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AT04201 Orteza stabilizująca staw skokowy (z wkładką z pianki)
Orteza zapewniająca doskonałą stabilizację stawu skokowo - goleniowego. Idealna w  sytu-
acji, gdy konieczne jest długotrwałe usztywnienie stawu, a  także dla osób z  wrażliwą skórą.  
Wewnętrzne lekkie i miękkie wkładki z pianki zapewniają komfort, a także redukują przegrzewanie oraz 
pocenie się w obrębie stawu i stopy. Orteza zapewnia usztywnienie stawu skokowego, umożliwiając 
jednocześnie poruszanie stopą.
Zastosowanie: Leczenie skręceń 2 i 3 stopnia stawu skokowo - goleniowego, niestabilności, a  także 
podczas rehabilitacji pooperacyjnej.
Rozmiar: Uniwersalny
Długość wkładki: 25 cm
Szerokość wkładki w najszerszym miejscu: 10 cm
Długość rzepa mocującego: 50 cm

AT04202 Orteza stabilizująca staw skokowy (pneumatyczna)
Orteza zapewniająca doskonałą stabilizację stawu skokowo - goleniowego. 
Wewnętrzne wkładki pneumatyczne unieruchamiają staw dopasowując się dokładnie do jego kształtu, 
a jednocześnie zapewniają użytkownikowi komfort. Orteza zapewnia usztywnienie stawu skokowego, 
umożliwiając jednocześnie poruszanie stopą.
Zastosowanie: Leczenie skręceń 2 i  3 stopnia stawu skokowo - goleniowego, niestabilności,  
a także podczas rehabilitacji pooperacyjnej.
Rozmiar: Uniwersalny
Długość wkładki: 25 cm
Szerokość wkładki w najszerszym miejscu: 10 cm
Długość rzepa mocującego: 50 cm

Orteza stabilizująca staw skokowy

AT53003 Orteza sztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę (długa)
Przeznaczona do leczenia pęknięć kości w  okolicy stawu skokowego, pęknięć kości stopy, uszkodzeń tkanki 
miękkiej, ścięgna Achillesa, skręceń stawu skokowego. Podszyta przyjemną w dotyku tkaniną, jest lekka, zapew-
nia doskonałą stabilizację stopy, stawu skokowego i podudzia. Poduszki pneumatyczne zapewniają idealne do-
pasowanie do kształtu stopy i podudzia, komfort, a także doskonałe unieruchomienie. Regulacja kąta pochylenia 
pozwala na optymalne ustawienie stopy we właściwym położeniu. Orteza jednokomorowa.
Długość: 43 cm
Rozmiary: 
XS do 35,5
S      36 - 39
M    40 - 44
L      44 - 46,5
XL    46,5+

AT53004 Orteza sztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę (krótka)
Przeznaczona do leczenia pęknięć kości w  okolicy stawu skokowego, pęknięć kości stopy, uszkodzeń tkanki 
miękkiej, ścięgna Achillesa, skręceń stawu skokowego. Podszyta przyjemną w dotyku tkaniną, jest lekka, zapew-
nia doskonałą stabilizację stopy, stawu skokowego i podudzia. Poduszki pneumatyczne zapewniają idealne do-
pasowanie do kształtu stopy i podudzia, komfort, a także doskonałe unieruchomienie. Regulacja kąta pochylenia 
pozwala na optymalne ustawienie stopy we właściwym położeniu. Orteza jednokomorowa.
Długość: 35 cm
Rozmiary:  
XS  do 35,5
S 36 - 39
M  40 - 44
L   44 - 46,5
XL 46,5+

AT53008 Orteza sztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę (krótka) 
Przeznaczona do leczenia pęknięć kości w okolicy stawu skokowego, pęknięć kości stopy, uszkodzeń 
tkanki miękkiej, ścięgna Achillesa, skręceń stawu skokowego. Podszyta przyjemną w dotyku tkaniną, 
jest lekka, zapewnia doskonałą stabilizację stopy, stawu skokowego i podudzia. Poduszki pneumatycz-
ne zapewniają idealne dopasowanie do kształtu stopy i podudzia, komfort, a także doskonałe unieru-
chomienie. Orteza nie posiada regulacji zgięcia. Orteza jednokomorowa.

Długość: 28 cm 
Rozmiary: 
S    36 - 39
M    40 - 44
L     44 - 46,5
XL   46,5+
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AT53030 Orteza sztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę (krótka)
Zalecenia:
• zwichnięcia i skręcenia stawu skokowego • złamania kości śródstopia
• leczenia pooperacyjne • naderwanie, zapalenie ścięgna Achillesa
• pęknięcia kości w okolicy stawu skokowego • alternatywa dla standardowego gipsu
• pęknięcia stopy  

Zalety ortezy:
• łatwy i wygodny sposób mocowania
• podszyta przyjemną w dotyku tkaniną
• lekka
• zapewnia doskonałą stabilizację stopy, stawu 

skokowego i podudzia

Długość: 33 cm      Rozmiary:  S: 36 – 39,  M: 40 – 44,  L: 44 – 46,5,  XL: 46,5+

• dobry przepływ powietrza
• solidna, amortyzująca podeszwa
• poduszki pneumatyczne zapewniają idealne 

dopasowanie (orteza jednokomorowa)

AT53005 Orteza sztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę (długa)
Przeznaczona do leczenia pęknięć kości w okolicy stawu skokowego, pęknięć kości stopy, uszkodzeń 
tkanki miękkiej, ścięgna Achillesa, skręceń stawu skokowego. Podszyta przyjemną w dotyku tkaniną, 
jest lekka, zapewnia doskonałą stabilizację stopy, stawu skokowego i podudzia. Poduszki pneumatycz-
ne zapewniają idealne dopasowanie do kształtu stopy i podudzia, komfort, a także doskonałe unieru-
chomienie. Orteza jednokomorowa.
Długość: 45 cm
Rozmiary:  
S  36 - 39
M 40 - 44
L  44 - 46,5
XL  46,5+

AT53006 Orteza sztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę
Przeznaczona do leczenia pęknięć kości w okolicy stawu skokowego, pęknięć kości stopy, uszkodzeń 
tkanki miękkiej, ścięgna Achillesa, skręceń stawu skokowego. Podszyta przyjemną w dotyku tkaniną, 
jest lekka, zapewnia doskonałą stabilizację stopy, stawu skokowego i podudzia. Poduszki pneumatycz-
ne zapewniają idealne dopasowanie do kształtu stopy i podudzia, komfort, a także doskonałe unieru-
chomienie. Orteza jednokomorowa.
Długość: 46 cm
Rozmiary: 
S  36 - 39
M 40 - 44
L  44 - 46,5
XL 46,5+

AT53027 Orteza sztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę
Przeznaczona do leczenia pęknięć kości w okolicy stawu skokowego, pęknięć kości stopy, uszkodzeń 
tkanki miękkiej ścięgna Achillesa, skręceń stawu skokowego, pooperacyjnego leczenia urazów stawu 
skokowego i stopy.
Cechy:
· system podwójnych pomp, które zapewniają indywidualną kompresję, a także redukują miejscowy 
obrzęk
· podeszwa wewnętrzna o wysokiej gęstości zapewnia amortyzację
panel przedni z napompowaną komorą powietrzną dla pełniejszego zabezpieczenia i wsparcia
· sportowy design podeszwy typu rocker zmusza do naturalnego chodu i zwiększa zdolność 
antypoślizgową
· jednoczęściowa wyściółka z włókniną zapewnia wygodę i lepszą przepuszczalność
Wysokość: 28 cm
Rozmiary (rozmiar buta): S 36 – 39, M 40 – 44, L 44 – 46.5, XL 46,5+

AT53026 Orteza sztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę
Przeznaczona do leczenia pęknięć kości w okolicy stawu skokowego, pęknięć kości stopy, uszkodzeń 
tkanki miękkiej ścięgna Achillesa, skręceń stawu skokowego, pooperacyjnego leczenia urazów stawu 
skokowego i stopy.
Cechy:
· system podwójnych pomp, które zapewniają indywidualną kompresję, a także redukują miejscowy 
obrzęk
· podeszwa wewnętrzna o wysokiej gęstości zapewnia amortyzację
panel przedni z napompowaną komorą powietrzną dla pełniejszego zabezpieczenia i wsparcia
· sportowy design podeszwy typu rocker zmusza do naturalnego chodu i zwiększa zdolność 
antypoślizgową
· jednoczęściowa wyściółka z włókniną zapewnia wygodę i lepszą przepuszczalność
Wysokość: 43 cm
Rozmiary (rozmiar buta): S 36 – 39, M 40 – 44, L 44 – 46.5, XL 46,5+
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AT53017  Orteza stawu skokowego z nylonu zachowująca ruchomość 
stawu 
Orteza wykonana jest z  elastycznego, przewiewnego materiału, którego głównym składnikiem jest 
nylon, z  dodatkiem lateksu oraz spandexu. Orteza wzmacnia staw skokowy, działa profilaktycznie 
chroniąc go przed urazami, szczególnie gdy staw jest osłabiony. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu 
w optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając 
odchyleniom patologicznym. Pomocna w  rehabilitacji pourazowej, podczas aktywności ruchowej – 
w  szczególności gdy staw jest osłabiony, w  przypadku chorób zwyrodnieniowych i  reumatycznych. 
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.

Rozmiary (rozmiar buta): S: 33-36, M: 37-41, L: 42-46, XL: 47 - plus

AT53015  Orteza stawu skokowego z poliestru zachowująca ruchomość 
stawu 
Orteza wykonana jest z  elastycznego materiału, którego głównym składnikiem jest poliester. Orteza 
wzmacnia staw skokowy, działa profilaktycznie chroniąc go przed urazami, szczególnie gdy staw jest 
osłabiony. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, 
korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Pomocna w rehabilitacji 
pourazowej, podczas aktywności ruchowej – w  szczególności gdy staw jest osłabiony, w  przypadku 
chorób zwyrodnieniowych i  reumatycznych. Orteza przeznaczona jest do użytku krótkotrwałego lub 
sporadycznego.

Rozmiary (rozmiar buta): S: 33-36, M: 37-41, L: 42-46, XL: 47 - plus

AT53014  Orteza stawu skokowego z dodatkiem spandexu zachowująca 
ruchomość stawu 
Orteza wykonana jest z  elastycznego, przewiewnego materiału, w  którego skład wchodzą spandex, 
lateks oraz poliester. Orteza wzmacnia staw skokowy, działa profilaktycznie chroniąc go przed 
urazami, szczególnie gdy staw jest osłabiony. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, 
anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom 
patologicznym. Pomocna w rehabilitacji pourazowej, podczas aktywności ruchowej – w szczególności 
gdy staw jest osłabiony, w  przypadku chorób zwyrodnieniowych i  reumatycznych. Zastosowany 
w ortezie materiał zapewnia jej dobrą elastyczność nawet przy długotrwałym użytkowaniu.

Rozmiary (rozmiar buta): S: 33-36, M: 37-41, L: 42-46, XL: 47 - plus

AT53016  Orteza stawu skokowego z  włóknem bambusowym 
zachowująca ruchomość stawu
Orteza wykonana jest z  elastycznego, przewiewnego materiału, którego głównym składnikiem jest 
włókno bambusowe, z  dodatkiem bawełny oraz spandexu.   Orteza wzmacnia staw skokowy, działa 
profilaktycznie chroniąc go przed urazami, szczególnie gdy staw jest osłabiony. Orteza zapewnia 
funkcjonowanie stawu w  optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego 
zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Pomocna w rehabilitacji pourazowej, 
podczas aktywności ruchowej – w  szczególności gdy staw jest osłabiony, w  przypadku chorób 
zwyrodnieniowych i  reumatycznych. 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. 

Rozmiary (rozmiar buta): S: 33-36, M: 37-41, L: 42-46, XL: 47 - plus
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2001 Orteza stawu skokowego zachowująca jego ruchomość 
anatomiczną
Orteza wykonana jest z  rozciągliwego w  4 strony spandexu z  bawełnianą wyściółką. Orteza 
zapewnia funkcjonowanie stawu w  optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, 
korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Wzmacnia staw 
skokowy, działa profilaktycznie chroniąc go przed urazami, szczególnie gdy staw jest osłabiony.

Rozmiar (obwód wokół stawu skokowego):  
S (15,6 ÷ 21,0 cm), M (21,0 ÷ 26,0 cm), L (26,0 ÷ 31,1 cm), XL (31,1 ÷ 36,2 cm)

2204 Orteza stawu skokowego z otwartą piętą zachowująca 
jego ruchomość anatomiczną
Orteza wykonana jest z  elastycznego, przewiewnego materiału. Orteza wzmacnia staw 
skokowy, działa profilaktycznie chroniąc go przed urazami, szczególnie gdy staw jest osłabiony. 
Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, 
korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Pomocna jest 
również podczas rehabilitacji pourazowej.

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), XXL (36,8 ÷ 41,3 cm)

2502 Orteza stawu skokowego 
z systemem Coolmax
Orteza wykonana jest z rozciągliwego w 4 strony materiału Coolmax, który zapewnia bardzo 
szybkie odprowadzanie nadmiaru wilgoci ze skóry. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu 
w  optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz 
zapobiegając odchyleniom patologicznym. Wzmacnia staw skokowy, działa profilaktycznie 
chroniąc go przed urazami, szczególnie gdy staw jest osłabiony. Pomocna jest również podczas 
rehabilitacji pourazowej, np. po skręceniach. Orteza posiada wszyte wkładki bioceramiczne, 
wytwarzające promieniowanie podczerwone, które wnika do komórek ciała, ogrzewa je  
i aktywizuje, a także poprawia ich ukrwienie i ułatwia regenerację.

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)

2409 Orteza stawu skokowego z silikonową wkładką
Orteza wykonana jest z rozciągliwego w 4 strony spandexu z bawełnianą wyściółką. Silikonowa 
wkładka zapewnia dodatkowe wzmocnienie stawu, nie krępując przy tym jego ruchowości. 
Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, 
korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Zapewnia 
kompresję, przyspiesza rehabilitację, ogrzewa staw. Zalecany jako środek profilaktyczny, 
chroniący staw skokowy przed urazami, szczególnie gdy jest on osłabiony. Pomocna również 
podczas rehabilitacji pourazowej, w  przypadku lekkich skręceń, przyspiesza powrót do 
pełnego zdrowia. 

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)

2003 Orteza stawu skokowego z dociągaczem
Orteza wykonana jest z  rozciągliwego w  4 strony spandexu z  bawełnianą wyściółką. Orteza 
zapewnia funkcjonowanie stawu w  optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, 
korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Elastyczna 
opaska zapewnia dodatkowe wzmocnienie stawu. Orteza wzmacnia staw skokowy, działa 
profilaktycznie chroniąc go przed urazami, szczególnie gdy staw jest osłabiony. Pomocna jest 
również podczas rehabilitacji pourazowej. 

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)
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1001 Orteza stawu skokowego zachowująca jego ruchomość 
anatomiczną
Orteza wykonana jest z  oddychającego, perforowanego Breathprenu podszytego bawełną, 
wzmacnia i  ogrzewa staw, poprawia krążenie krwi. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu 
w  optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego zniekształcenia 
oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Zapewnia terapeutyczne ciepło, 
co skutkuje zmniejszeniem dolegliwości bólowych. Zalecana jako środek 
profilaktyczny, chroniący przed urazami, szczególnie, gdy staw skokowy jest 
osłabiony.

Kolor: beżowy, czarny

Rozmiar (obwód tuż nad kostką):  
S (15,6 ÷ 20,6 cm), M (21,0 ÷ 25,7 cm), L (26,0 ÷ 30,8 cm), XL (31,1 ÷ 35,9 cm)

2101 Orteza ósemkowa

Orteza ósemkowa zapewniająca wzmocnienie stawu. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu 
w optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapo-
biegając odchyleniom patologicznym. Wzmacnia staw skokowy, działa profilaktycznie chroniąc 
go przed urazami, szczególnie gdy staw jest osłabiony. Pomocna jest również podczas rehabi-
litacji pourazowej. 
Wymiary: Szerokość -7,7 cm, Długość – 80 cm

Rozmiar: Uniwersalny

1004 Orteza stawu skokowego
Orteza wykonana jest z  oddychającego, perforowanego Breathprenu podszytego 
bawełną, wzmacnia i ogrzewa staw, poprawia krążenie krwi. Orteza zapewnia funkcjonowanie 
stawu w  optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego zniekształcenia 
oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Zapewnia terapeutyczne ciepło, co skutkuje 
zmniejszeniem dolegliwości bólowych. Zapięcia z  tyłu ułatwiają zakładanie i  zdejmowanie 
ortezy. Zalecana jako środek profilaktyczny, chroniący przed urazami, szczególnie gdy staw 
skokowy jest osłabiony.

Rozmiar (obwód tuż nad kostką):  
S (15,6 ÷ 20,6 cm), M (21,0 ÷ 25,7 cm), L (26,0 ÷ 30,8 cm), XL (31,1 ÷ 35,9 cm)

1003 Orteza stawu skokowego z dociągaczem
Orteza wykonany jest z  oddychającego, perforowanego Breathprenu podszytego 
bawełną, wzmacnia i ogrzewa staw, poprawia krążenie krwi. Zapewnia terapeutyczne ciepło, 
co skutkuje zmniejszeniem dolegliwości bólowych. Elastyczna opaska dociągająca zapewnia 
dodatkowe wzmocnienie stawu. Zalecana jako środek profilaktyczny, chroniący przed urazami, 
a także podczas rehabilitacji pourazowej, w celu jej przyspieszenia.

Rozmiar (obwód tuż nad kostką):  
S (15,6 ÷ 20,6 cm), M (21,0 ÷ 25,7 cm), L (26,0 ÷ 30,8 cm), XL (31,1 ÷ 35,9 cm)

1008 Orteza stawu skokowego z dociągaczem i wzmocnieniami
Orteza wykonana jest z oddychającego, perforowanego Breathprenu podszytego bawełną, 
wzmacnia i  ogrzewa staw, poprawia krążenie krwi. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu  
w  optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz 
zapobiegając odchyleniom patologicznym. Zapewnia terapeutyczne ciepło, co skutkuje 
zmniejszeniem dolegliwości bólowych. Wzmocnienia boczne oraz elastyczna opaska zapewniają 
dodatkową doskonałą stabilizację stawu. Zalecana jako środek prewencyjny, chroniący 
przed urazami, a także podczas rehabilitacji pourazowej, na przykład po skręceniu stawu 
skokowego lub po zdjęciu opatrunku gipsowego, w celu jej przyspieszenia. 

Kolor: beżowy, czarny

Rozmiar (obwód tuż nad kostką):  
S (15,6 ÷ 20,6 cm), M (21,0 ÷ 25,7 cm), L (26,0 ÷ 30,8 cm), XL (31,1 ÷ 35,9 cm)
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2900 AccuTex – Orteza stawu skokowego z wkładkami silikonowymi

Orteza AccuTex 2900, należąca do grupy niezwykle nowoczesnych produktów z  linii Accu-
Tex. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w  optymalnym, anatomicznym zakresie rucho-
mości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Po-
siada strukturę włókien w  kształcie litery X, która zapewnia funkcjonowanie produktu jako 
“ósemki” na staw skokowy, zwiększając jego stabilność. Wkładki silikonowe w kształcie litery J zapewnia-
ją kompresję, gradacyjne usztywnienie stawu oraz masaż wokół pięty. Wplecione taśmy zlokalizowane  
w środku “ósemki” zapewniają dużą swobodę ruchu w zakresie anatomicznym oraz komfort użytkowania. 
AccuTex 2900 posiada ponadto wszystkie opisane na wstępie zalety, jakimi charakteryzują się materiały z li-
nii AccuTex – niezwykłą lekkość, przewiewność, „oddychanie materiału”, rozbudowane funkcje sensomo-
toryczne, tkaninę 3D, stopniowaną kompresję oraz komfortowe obszycie. Wyrób zapobiega nadmiernej 
ruchomości stawu, zabezpieczając go przed uszkodzeniem więzadeł, skręceniami, zalecany jest również 
w przypadku występowania opuchlizny w obrębie stawu skokowego, a także podczas rehabilitacji poura-
zowej.
Rozmiar (obwód tuż nad kostką): S(18-20 cm), M(20-22 cm), L(22-24 cm), XL(24-26 cm), XXL(26-28 cm)

2302 Orteza stawu skokowego DELUXE
Orteza OPPO 2302 jest ultranowoczesnym wyrobem zapewniającym wsparcie stawu 
skokowego poprzez wspieranie jego mobilności w pożądanym zakresie, a ograniczenie ruchów 
o charakterze niepożądanym.

Zapięcie w kształcie „X” z funkcją blokowania pięty
Zapięcie w kształcie „X” z funkcją blokowania pięty opiera się na zasadzie oklejania taśmą i łączy 
w sobie elastyczną i nieelastyczną konstrukcję w celu osiągnięcia efektu stabilizacji i blokady. 
Napięcie opaski można zmieniać zgodnie z  poradami specjalisty, w  zależności od zmian 
opuchlizny stawu. 
Struktura 3D - Orteza wykonana jest z  materiału o  unikalnej strukturze 3D, pokrywającej 
obszar pięty, kostki i  podbicia, która stymuluje mięśnie od zewnątrz w  celu zwiększenia 
odbioru bodźców sensorycznych, poprawienia propriocepcji i  wzmocnienia skurczu mięśni, 
poprawiając tym samym koordynację i stabilność ruchów. 
Łagodna krawędź - Łagodna krawędź o  zmniejszonych zgrubieniach w  miejscu szwów 
zapewnia wygodniejsze użytkowanie ortezy.
Strefy elastyczne - Strefy elastyczne umożliwiają swobodę ruchów stawu w  pożądanym 
zakresie.

Rozmiar (obwód tuż nad kostką): S(18-20 cm), M(20-22 cm), L(22-24 cm), XL(24-26 cm)

1409 Orteza stawu skokowego z wkładką silikonową
Orteza wykonana jest z oddychającego, perforowanego Breathprenu podszytego baweł-
ną, wzmacnia i ogrzewa staw, poprawia krążenie krwi. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu 
w optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapo-
biegając odchyleniom patologicznym. Zapewnia terapeutyczne ciepło, co skutkuje zmniejsze-
niem dolegliwości bólowych. Silikonowa wkładka dodatkowo stabilizuje staw nie ograniczając 
jego ruchowości. Zalecana jako środek prewencyjny, chroniący przed urazami, a także podczas 
rehabilitacji pourazowej, na przykład po skręceniu stawu skokowego, w celu jej przyspieszenia. 

Kolor: beżowy, czarny
Rozmiar (obwód tuż nad kostką): S (15,6 ÷ 20,6 cm), M (21,0 ÷ 25,7 cm) 
L (26,0 ÷ 30,8 cm), XL (31,1 ÷ 35,9 cm)

2903 AccuTex – Orteza stawu skokowego „aktywacyjna”

Orteza AccuTex 2903, należąca do grupy niezwykle nowoczesnych produktów z  linii AccuTex, posia-
da strukturę włókien w  kształcie litery X, która zapewnia funkcjonowanie produktu jako “ósemki” na 
staw skokowy, zwiększając jego stabilność. Wkładka „w  kształcie skrzydeł motyla” otacza ścięgno Achil-
lesa wywierając na nie kompresje oraz zapewniając masaż. Koncentryczne fałdowania na powierzch-
ni wkładki wzmacniają efekt kompresji i  masażu redukując obrzęki oraz ból. Wplecione taśmy zlokali-
zowane w  środku “ósemki” zapewniają dużą swobodę ruchu w  zakresie anatomicznym oraz komfort 
użytkowania. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w  optymalnym, anatomicznym zakresie rucho-
mości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. AccuTex 2903 
posiada ponadto wszystkie opisane na wstępie zalety, jakimi charakteryzują się materiały z  linii AccuTex 
– niezwykłą lekkość, przewiewność, „oddychanie materiału”, rozbudowane funkcje sensomotoryczne, 
tkaninę 3D, stopniowaną kompresję oraz komfortowe obszycie. Wyrób zalecany jest w  szczególności  
w procesie leczenia zapalenia ścięgna Achillesa lub zapalenia kaletki ścięgna Achillesa.
Rozmiar (obwód tuż nad kostką): S(18-20 cm), M(20-22 cm), L(22-24 cm), XL(24-26 cm), XXL(26-28 cm)
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1103 Orteza stawu skokowego z dociągaczami
Orteza wykonana jest z  oddychającego Coolprenu, wzmacnia i  ogrzewa staw, poprawia 
krążenie krwi. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie 
ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. 
Zapewnia terapeutyczne ciepło, co skutkuje zmniejszeniem dolegliwości bólowych. Elastyczne 
opaski dociągające zapewniają dodatkowe wzmocnienie stawu. Zalecana jako środek 
profilaktyczny, chroniący przed urazami, a  także podczas rehabilitacji pourazowej, w celu jej 
przyspieszenia.

Rozmiar: Uniwersalny

4009 Aparat pneumatyczny na staw skokowy
Zapewnia doskonałe usztywnienie stawu skokowego, umożliwiając jednocześnie poruszanie 
stopą. Aparat pozycjonuje staw w  optymalnym, anatomicznym położeniu, korygując jego 
zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Wewnętrzne wkładki 
pneumatyczne, pokryte miękką pianką, unieruchamiają staw, a  jednocześnie zwiększają 
komfort. Stosowany w przypadku leczenia skręceń 2 i 3 stopnia stawu skokowo - goleniowego, 
niestabilności, a także podczas rehabilitacji pooperacyjnej.

Długość taśmy - 45 cm

Rozmiar (rozmiar buta):  
M (40 ÷ 41), L (42 ÷ 44)

4109 Aparat na staw skokowy z krio-żelem
Zapewnia doskonałe usztywnienie stawu skokowego, umożliwiając jednocześnie poruszanie 
stopą. Aparat pozycjonuje staw w  optymalnym, anatomicznym położeniu, korygując jego 
zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Wewnętrzne wkładki krio-
żelowe unieruchamiają staw, zwiększając przy tym jego komfort, a jednocześnie umożliwiają 
zastosowanie terapii zimnem, korzystnej szczególnie w  przypadku występowania stanu 
zapalnego. Wyrób nie ogranicza nadmiernie ruchomości stawu. Zalecany w  przypadku 
skręceń 2 i 3 stopnia stawu skokowo-goleniowego, niestabilności, a także podczas rehabilitacji 
pooperacyjnej.
Wkładk mozna schładzać.

Rozmiar (rozmiar buta):  
S/M (40 ÷ 41), L/XL (42 ÷ 44)

4007 Orteza stawu skokowego „bucik”
Orteza zawiera boczne wzmocnienia zapewniające doskonałą stabilizację stawu skokowego 
oraz stopy. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w  optymalnym, anatomicznym zakresie 
ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. 
Zalecana podczas rehabilitacji pourazowej stawu skokowego oraz stopy, na przykład po 
skręceniu, po zdjęciu gipsu.

Rozmiar (rozmiar buta):  
S (38 ÷ 39), M (40 ÷ 41), L (42 ÷ 44), XL (45 ÷ 47)



42

3009 Aparat na staw skokowy i stopę typu „but”
Przeznaczony do leczenia pęknięć kości w  okolicy stawu skokowego, pęknięć kości stopy, 
uszkodzeń tkanki miękkiej, ścięgna Achillesa, skręceń stawu skokowego. Aparat pozycjonuje 
staw w optymalnym, anatomicznym położeniu, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając 
odchyleniom patologicznym. Podszyty przyjemną w dotyku tkaniną, jest lekki, zapewnia doskonałą 
stabilizację stopy, stawu skokowego i podudzia.

Waga produktu około 1 kg.
Wysokość buta: 46 cm
Rozmiar (rozmiar buta):  
S (36 ÷ 37), M (38 ÷ 40), L (41 ÷ 44), XL (45 ÷ 48)

3109 Aparat pneumatyczny na staw skokowy i stopę typu „but” 
z regulacją kąta pochylenia
Przeznaczony do leczenia pęknięć kości w  okolicy stawu skokowego, pęknięć kości stopy, 
uszkodzeń tkanki miękkiej, ścięgna Achillesa, skręceń stawu skokowego. Aparat zapewnia 
funkcjonowanie stawu w  ściśle kontrolowanym, optymalnym, anatomicznym zakresie 
ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. 
Podszyty przyjemną w dotyku tkaniną, jest lekki, zapewnia doskonałą stabilizację stopy, stawu 
skokowego i podudzia. Poduszki pneumatyczne zapewniają idealne dopasowanie do kształtu 
stopy i  podudzia, komfort, a  także doskonałe unieruchomienie. Regulacja kąta pochylenia 
pozwala na optymalne ustawienie stopy we właściwym położeniu. 

Waga produktu: 1,410 kg
Wysokość buta: 46 cm
Rozmiar (rozmiar buta):  
S (36 ÷ 37), M (38 ÷ 40), L (41 ÷ 44), XL (45 ÷ 48)

1109 Orteza stawu skokowego ze wzmocnieniem i aktywnym 
wspomaganiem ruchu
Orteza posiada unikalny, opatentowany system wzmocnień, zwiększających stabilność stawu. Or-
teza zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygu-
jąc jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Taśmy mocujące zapew-
niają dodatkowe usztywnienie stawu. Doskonały środek prewencyjny chroniący przed skręceniami 
lub zwichnięciem w obrębie stawu. Zalecana podczas rehabilitacji pourazowej stawu skokowego 
oraz stopy, szczególnie po zwichnięciu stawu skokowego, a także po skręceniu lub zdjęciu gipsu.

Waga produktu: 0,120 kg
Wysokość buta: 25 cm
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)

4206 Aparat na staw skokowy „wzmocniony bucik”
Aparat posiada unikalny system nylonowych taśm unieruchamiających piętę oraz wzmocnienia 
boczne. Lekka i wytrzymała, oddychająca tkanina zwiększa komfort i pozwala ciepłu i wilgoci 
wydostać się na zewnątrz . Aparat pozycjonuje staw w optymalnym, anatomicznym położeniu, 
korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Zalecany 
podczas rehabilitacji pourazowej stawu skokowego oraz stopy, na przykład po skręceniu, po 
zdjęciu gipsu.

Rozmiar (rozmiar buta):  
S (40 ÷ 42), M (43 ÷ 45), L (46 ÷ 48), XL (49 ÷ 51)

4106 Aparat na staw skokowy 
Zapewnia doskonałą stabilizację stawu skokowego i  stopy. Aparat pozycjonuje staw  
w  optymalnym, anatomicznym położeniu, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając 
odchyleniom patologicznym. Taśmy usztywniające umożliwiają wspaniałą stabilizację oraz 
maksymalną ochronę stawu skokowego, bez nadmiernego ograniczenia ruchu. Zalecany 
podczas rehabilitacji pourazowej stawu skokowego oraz stopy, np. po skręceniu, zdjęciu gipsu, 
naciągnięciu.

Rozmiar (rozmiar buta):  
S (41 ÷ 43), M (43 ÷ 45), L (45 ÷ 48), XL (49 ÷ 52)

STAW SKOKOWY
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Wielkość Kod wyrobu Kod wkładki wymiennej Rozmiar buta Rozmiary 
europejskie

XS ASW/02 ASW/02/L 1,5 - 3 34 - 37

S ASW/03, ASSW/03 ASW/03/L, ASSW/03/L 3 - 5,5 37 - 39

M ASW/05, ASSW/05 ASW/05/L, ASSW/05/L 6 - 9 40 - 43,5

L ASW/07, ASSW/07 ASW/07/L, ASSW/07/L 9,5 - 11 44 - 46,5

XL ASW/08 ASW/08/L 11 + 46,5 +

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

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

Wytrzymała podeszwa o  niskim 
profilu. Zoptymalizowana funkcja 
chodzenia

Przesuwana i zdejmowana ochro-
na palców stopy.

Wyprofilowana wkładka dopaso-
wująca się do kształtu nogi.

Prowadnice pasów dociągających 
umożliwiające zwiększenie siły 
ścisku obudowy

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

Airstep Walker ASW Airstep Walker ASSW
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Product Codes:  JWW/RL 
 JWW/RR

A Jura Medical Product

Jura Achilles Wedges
For use with Jura Walkers

Product Codes:  JWW/RL 
 JWW/RR

A Jura Medical Product

Jura Achilles Wedges
For use with Jura Walkers

KOD WYROBU:  JWW/RL  - but lewy

 JWW/RR  - but prawy

JWW - Kliny Achilles - do aparatu 
na staw skokowy typu “but”

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

3.  

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

4.  Umieścić kliny pod piętą za 
pomocą warstwy klejącej. 
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But na gips P-OTC

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

But pooperacyjny odciążający przodostopie P-OWH

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

Obuwie po operacji halluks

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

Mężczyzna

UK EUR US
Długość stopy 

(cm)

6 39,5 7 25,2

6,5 40 7,5 25,6

7 40,5 8 26,0

7,5 41 8,5 26,4

8 42 9 26,8

8,5 42,5 9,5 27,2

9 43 10 27,7

9,5 44 10,5 28,1

10 44,5 11 28,5

10,5 45 11,5 28,9

11 45,5 12 29,3

11,5 46 12,5 29,7

12 47 13 30,2

12,5 47,5 13,5 30,6

13 48 14 31,0

Kobieta

UK EUR US
Długość stopy 

(cm)

3 35,5 5 22,3

3,5 36 5,5 22,8

4,5 37,5 6,5 23,9

5 38 7 24,3

5,5 39 7,5 24,7

6 39,5 8 25,2

6,5 40 8,5 25,6

7 40,5 9 26,0

7,5 41 9,5 26,4

8 42 10 26,8



STAW
KOLANOWY

STAW KOLANOWY



47

STAW KOLANOWY
2330  Orteza stawu kolanowego
Wskazania:
- osłabienie kolana
- zwichnięcie rzepki 
- skręcenie wiązadeł bocznych kolana
- rehabilitacja pourazowa

CHARAKTERYSTYKA

A – Umożliwiający ruch zawias dokładnie otula kolano i skutecznie minimalizuje szpotawość, koślawość 
i rotację kolana. Stabilizator jednocześnie pomaga unikać obrażeń więzadeł oraz zmniejsza ryzyko 
odniesienia obrażeń więzadła krzyżowego przedniego i tylnego.
B – Z myślą o zwiększeniu stabilności wzmacnianego systemu pasków, same paski wykonane są 
z nierozciągliwych materiałów, co zapewnia lepsze dopasowanie i podparcie opasującego kolano zawiasu.
C – Wielofunkcyjna wkładka silikonowa stanowi dodatkowe wsparcie, uciska spuchniętą tkankę wokół 
rzepki, łagodząc w ten sposób ból i zmniejszając dyskomfort.
- Otwór w kształcie odwróconego trójkąta
Dopasowany kształt elementu wspierającego utrzymuje rzepkę w właściwej pozycji.
- Zakrzywiony pasek silikonowy. 
Zakrzywione paski silikonowe po obu stronach rzepki skutecznie minimalizują możliwość jej dyslokacji.
- Granulki więzadła rzepki
Zapewniając stabilizujący ucisk dolnych obszarów rzepki, granulki te mają działanie masujące, które 
usprawnia cyrkulację wokół tkanek miękkich i więzadła rzepki.
D – 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 (w celu doboru odpowiedniego rozmiaru należy zmierzyć obwód kolana przy rzepce w pozycji 
wyprostowanej):
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

2331  Orteza stawu kolanowego
Wskazania:
- niestabilność kolana
- zwichnięcie rzepki lub skręcenie wiązadeł bocznych kolana
- rehabilitacja pourazowa

CHARAKTERYSTYKA

B – 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.
C – Wielofunkcyjna wkładka silikonowa stanowi dodatkowe wsparcie, uciska spuchniętą tkankę wokół 
rzepki, łagodząc w ten sposób ból i zmniejszając dyskomfort. 
- Otwór w kształcie odwróconego trójkąta 
Dopasowany kształt elementu wspierającego utrzymuje rzepkę w właściwej pozycji.
- Zakrzywiony pasek silikonowy
Zakrzywione paski silikonowe po obu stronach rzepki skutecznie minimalizują możliwość jej dyslokacji.
- Granulki więzadła rzepki
Zapewniając stabilizujący ucisk dolnych obszarów rzepki, granulki te mają działanie masujące, które 
usprawnia cyrkulację wokół tkanek miękkich i więzadła rzepki.
D – Energetyzujący, trójwymiarowy wzór wokół mięśnia czworogłowego i rzepki zapewnia stymulację 
prowadzącą do usprawnienia czucia. Dzięki stymulacji, mięśnie czworogłowe lepiej się kurczą.

Rozmiar (w celu dopasowania odpowiedniego rozmiaru należy zmierzyć obwód kolana w wyproście):
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
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AT53013  Orteza stawu kolanowego z nylonu zachowująca ruchomość 
stawu
Orteza wykonana z elastycznego, przewiewnego materiału, którego głównym składnikiem jest nylon, 
z dodatkiem lateksu oraz spandexu.  Wzmacnia staw, zapewnia kompresję oraz deli katnie ogrzewa staw. 
Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując 
jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patolo gicznym. Orteza wzmacnia staw kolanowy, 
działa profilaktycznie chroniąc go przed urazami, szczególnie gdy staw jest osłabiony, w  przypadku 
chorób reumatycznych i  zwyrodnieniowych. 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.

Rozmiary (w celu określenia rozmiaru należy zmierzyć obwód wokół kolana przy zgięciu 20o): 
S: 28-34 cm, M: 31-35 cm, L: 36-40 cm, XL: 41-44 cm

AT53011  Orteza stawu kolanowego z poliestru zachowująca ruchomość 
stawu 
Orteza wykonana z  elastycznego materiału, którego głównym składnikiem jest poliester.  Wzmacnia 
staw, zapewnia kompresję oraz deli katnie ogrzewa staw. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu 
w optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając 
odchyleniom patolo gicznym. Orteza wzmacnia staw kolanowy, działa profilaktycznie chroniąc go przed 
urazami, szczególnie gdy staw jest osłabiony, w przypadku chorób reumatycznych i zwyrodnieniowych. 
Orteza przeznaczona jest do użytku krótkotrwałego lub sporadycznego.

Rozmiary (w celu określenia rozmiaru należy zmierzyć obwód wokół kolana przy zgięciu 20o): 
S: 28-34 cm, M: 31-35 cm, L: 36-40 cm, XL: 41-44 cm

AT53010  Orteza stawu kolanowego z dodatkiem spandexu zachowująca 
ruchomość stawu 
Orteza wykonana z  elastycznego, przewiewnego materiału, w  którego skład wchodzą spandex, 
lateks oraz poliester. Wzmacnia staw, zapewnia kompresję oraz deli katnie ogrzewa staw. Orteza 
zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego 
zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patolo gicznym. Orteza wzmacnia staw kolanowy, działa 
profilaktycznie chroniąc go przed urazami, szczególnie gdy staw jest osłabiony, w przypadku chorób 
reumatycznych i zwyrodnieniowych. Zastosowany w ortezie materiał zapewnia jej dobrą elastyczność 
nawet przy długotrwałym użytkowaniu.

Rozmiary (w celu określenia rozmiaru należy zmierzyć obwód wokół kolana przy zgięciu 20o): 
S: 28-34 cm, M: 31-35 cm, L: 36-40 cm, XL: 41-44 cm

AT53012  Orteza stawu kolanowego z  włóknem bambusowym 
zachowująca ruchomość stawu 
Orteza wykonana z elastycznego, przewiewnego materiału, którego głównym składnikiem jest włókno 
bambusowe, z  dodatkiem bawełny oraz spandexu.  Wzmacnia staw, zapewnia kompresję oraz deli-
katnie ogrzewa staw. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie 
ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patolo gicznym. Orteza 
wzmacnia staw kolanowy, działa profilaktycznie chroniąc go przed urazami, szczególnie gdy staw 
jest osłabiony, w  przypadku chorób reumatycznych i  zwyrodnieniowych. 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. 

Rozmiary (w celu określenia rozmiaru należy zmierzyć obwód wokół kolana przy zgięciu 20o): 
S: 28-34 cm, M: 31-35 cm, L: 36-40 cm, XL: 41-44 cm
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Orteza stawu kolanowego z regulacją ruchomości
AT53001 Orteza stawu kolanowego z regulacją ruchomości JABa 
Orteza AT53001 jest wielofunkcyjnym urządzeniem ochronnym stosowanym w rehabilitacji kolana. Może 
ona stabilizować kolano pod różnymi kątami. Jest odpowiednia w przypadku uszkodzeń więzadeł i niesta-
bilności stawu kolanowego. Orteza służy także do pooperacyjnej stabilizacji oraz ograniczenia zakresu ruchu 
kolana. Unikalna konstrukcja pozwala na optymalne, indywidualne dopasowanie rozmiaru użytkownika.
Cechy wyrobu:
Regulacja długości od 55 do 70 cm
Regulacja pasów wewnętrznych
Ustawienia zginania: 0, 10, 20, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 stopni
Ustawienia wyprostu: 0, 10, 20, 30, 45, 60, 75, 90 stopni
Możliwość zabezpieczenia ustawień dzięki dołączonym plastikowym zaciskom
Rozmiar: Uniwersalny
Waga: 1,1 kg

AT53002 Orteza stawu kolanowego z regulacją ruchomości 
Orteza AT53002 jest wielofunkcyjnym urządzeniem ochronnym stosowanym w  rehabilitacji kolana. 
Może ona stabilizować kolano pod różnymi kątami. Jest odpowiednia w  przypadku uszkodzeń więzadeł 
i  niestabilności stawu kolanowego. Orteza służy także do pooperacyjnej stabilizacji oraz ograniczenia 
zakresu ruchu kolana. Unikalna konstrukcja pozwala na optymalne, indywidualne dopasowanie rozmiaru 
użytkownika.
Cechy wyrobu:
Regulacja długości od 46 do 70 cm
Ustawienia zginania: 0, 10, 20, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 stopni
Ustawienia wyprostu: 0, 10, 20, 30, 45, 60, 75, 90 stopni
Rozmiar: Uniwersalny
Waga: 0,93 kg

4021 Orteza stawu kolanowego z regulacją ruchomości
Całkowicie otwarta konstrukcja
Otwarta konstrukcja ogranicza owinięcie nogi i  zmniejsza wagę produktu, co sprzyja uwalnianiu ciepła 
i  redukuje dyskomfort związany z  długotrwałym stosowaniem, a  także ułatwia monitorowanie procesu 
gojenia ran.

Przesuwny regulator kąta
Specjalny zawias można szybko zablokować za pomocą przesuwnych zamków, co znacznie ułatwia obsługę.
Regulator można zablokować pod kątem zgięcia od -10° do 12O° i kątem wyprostowania od 40° do 90°. 
Wspomaga to powrót stawu kolanowego do sprawności po operacji poprzez odpowiednie ograniczenie 
zakresu ruchu, zapobiegające powtórnemu urazowi.
Pozycję wyprostowaną można zablokować w następujących kątach: -10°, 0”, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
Pozycję zgiętą można zablokować w następujących kątach: -10°, 0”, 10°, 20°, 30°,45°, 60°, 75°, 90°, l05°, 120°

Przycisk łatwego zabezpieczania
Przycisk łatwego zabezpieczania pozwala za jednym dotknięciem zablokować ortezę pod kątem 0°, 15° 
i 30°. Takie ustawienia są najczęściej potrzebne pacjentom w okresie pooperacyjnym

Regulowana rozpórka
Długość rozpórki można regulować za pomocą jednego dotknięcia, dla zapewnienia maksymalnego 
oparcia. Przed pierwszym użyciem skonsultuj się z  lekarzem, który określi odpowiednie dla danego 
przypadku ustawienia.

Klamra typu "quick release"
Po początkowej regulacji pasów ortezę można szybko zakładać i zdejmować dzięki wygodnej klamrze typu 
"quick release"

WSKAZANIA:
Pacjenci po operacji, u których wskazany jest ograniczony zakres ruchu lub określony kąt ustawienia.

ROZMIAR
Zmierz obwód uda 15 cm powyżej środka rzepki. Zgodnie ze wskazówkami lekarza wyprostuj lub zegnij 
kolano do pożądanego kąta, a następnie zmierz ponownie w tym samym miejscu.
Jeden rozmiar: 45,7 - 73,7 cm

SKŁAD: 5% poliuretan, 5% poliamid, 47% poliamid i włókno, 7% akrylonitrylobutadien-styren + poliwęglan, 
4% stop cynku, 9% stal nierdzewna, 22% stop aluminium, 1% stal.
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2523 Orteza stawu kolanowego z systemem Coolmax

Orteza wykonana jest z rozciągliwego w 4 strony materiału Coolmax, który zapewnia bardzo 
szybkie odprowadzanie nadmiaru wilgoci ze skóry. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu  
w optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapo-
biegając odchyleniom patologicznym. Orteza wzmacnia staw kolanowy, działa profilaktycznie 
chroniąc go przed urazami, szczególnie gdy staw jest osłabiony. Pomocny jest również podczas 
rehabilitacji pourazowej, np. po skręceniach, a także w przypadku bóli reumatycznych. Orteza 
posiada wszyte nici bioceramiczne, wytwarzające promieniowanie podczerwone, które wnika 
do komórek ciała, ogrzewa je i aktywizuje, a także poprawia ich ukrwienie i ułatwia regenerację.
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)
Wysokość: 25 cm

2120 Opaska ósemkowa

Orteza ósemkowa zapewniająca wzmocnienie stawu. Delikatnie stabilizuje staw kolanowy nie 
ograniczając jego ruchowości. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anato-
micznym zakresie ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom 
patologicznym. Zalecana w celu zabezpieczenia stawu przed urazami, a także podczas rehabi-
litacji pourazowej w celu jej przyspieszenia.
Rozmiar: Uniwersalny
Wysokość: 28 cm
Długość: 124, (długość po maksymalnym rozciągnięciu do 160 cm)

2022 Orteza stawu kolanowego zachowująca jego ruchomość 
anatomiczną

Orteza wykonana jest z rozciągliwego w 4 strony spandexu z bawełnianą wyściółką. Orteza za-
pewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując 
jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Orteza wzmacnia staw 
kolanowy, działa profilaktycznie chroniąc go przed urazami, szczególnie gdy staw jest osłabio-
ny, w przypadku chorób reumatycznych i zwyrodnieniowych.
Wysokość: 27 cm
Rozmiar (obwód wokół stawu kolanowego w pozycji stojącej): 
S (28,6 ÷ 33,7 cm), M (33,7 ÷ 40,6 cm), L (40,6 ÷ 47,6 cm), XL (47,6 ÷ 55,2), XXL (55,2 - 62,9 cm)

2222 Orteza stawu kolanowego zachowująca jego ruchomość 
anatomiczną

Orteza wykonana z  elastycznego materiału, wzmacnia staw, zapewnia kompresję oraz deli-
katnie ogrzewa staw. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym 
zakresie ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patolo-
gicznym. Orteza wzmacnia staw kolanowy, działa profilaktycznie chroniąc go przed urazami, 
szczególnie gdy staw jest osłabiony, w przypadku chorób reumatycznych i zwyrodnieniowych.
Wysokość: 26 cm 
Rozmiar (obwód wokół stawu kolanowego w pozycji stojącej): 
S (30,8 ÷ 38,4 cm), M (38,4 ÷ 46,0 cm), L (46,0 ÷ 53,3 cm), XL (53,3 ÷ 61,0 cm)
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1022 Orteza stawu kolanowego

Orteza wykonana jest z oddychającego perforowanego Breathprenu podszytego bawełną, 
wzmacnia, chroni i ogrzewa staw, poprawia krążenie krwi. Orteza zapewnia funkcjonowanie 
stawu w  optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego zniekształcenia 
oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Zalecana jako środek profilaktyczny, chroniący 
przed urazami, a także podczas rehabilitacji pourazowej w celu jej przyspieszenia.
Kolor: beżowy, czarny
Rozmiar (obwód wokół stawu kolanowego w pozycji stojącej): 
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)
Wysokość: 25 cm

1023 Orteza stawu kolanowego

Orteza wykonana jest z oddychającego, perforowanego Breathprenu podszytego bawełną, 
wzmacnia, chroni i ogrzewa staw, poprawia krążenie krwi. Orteza zapewnia funkcjonowanie 
stawu w  optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego zniekształcenia 
oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Zalecana jako środek prewencyjny, chroniący 
przed urazami, a także podczas rehabilitacji pourazowej, w celu jej przyspieszenia. Zakładana 
jest od przodu, co pozwala uniknąć dodatkowych urazów związanych z wciąganiem ortezy. 
Kolor: beżowy, czarny
Rozmiar: Uniwersalny
Wysokość: 25 cm

1124  Orteza kolana odciążająca rzepkę

Wykonana z oddychającego, perforowanego “CoolPrenu”, odprowadzającego od ciała nad-
miar ciepła. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie 
ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. 
Orteza zakładana jest od przodu poprzez owinięcie wokół nogi i zamocowanie rzepami. Nie 
ogranicza ruchowości kolana. Otwór na rzepkę zmniejsza ucisk na nią, a jednocześnie zapobie-
ga jej przemieszczaniu. Zalecana w celu zapobiegania naciągnięciom i uszkodzeniom kolana,  
a także stabilizacji rzepki kolanowej.
Długość: 72 cm (z paskami i rzepami mocującymi)
Rozmiar: Uniwersalny
Wysokość: 15 cm

1028 Orteza kolana ze wzmocnieniem rzepki

Orteza wykonana jest z  oddychającego materiału Coolprene, wzmacnia, chroni i  ogrzewa 
staw, poprawia krążenie krwi. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anato-
micznym zakresie ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom 
patologicznym. Stabilizuje rzepkę kolanową, łagodzi ból, zapobiega syndromowi Chondroma-
lacia Patella, chroni przed dyslokacją rzepki. Pasy mocujące pozwalają na regulację i optymalne 
ustawienie położenia oraz siły kompresji. Zalecana jest przy schorzeniach rzepki w celu jej sta-
bilizacji, a także jako uniwersalne wzmocnienie stawu. 
Rozmiar (obwód wokół stawu kolanowego w pozycji stojącej): 
XS (30,5 ÷ 33,0 cm), S (33,0 ÷ 35,5 cm), M (35,5 ÷ 38,0 cm)
L (38,0 ÷ 40,6 cm), XL (40,6 ÷ 43,0 cm), XXL (43,0 ÷ 45,5 cm)
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2920 AccuTex – Orteza stawu kolanowego

Orteza AccuTex 2920, należąca do grupy niezwykle nowoczesnych produktów z linii AccuTex, 
posiada podwójne taśmy U-kształtne o podwyższonej kompresji, które zwiększają stabilność 
kolana. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w  optymalnym, anatomicznym zakresie 
ruchomości, korygując zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. 
Pozycjonuje rzepkę kolanową we właściwym położeniu Ponadto zastosowana tkanina 
o  podwyższonej gęstości zapobiega przemieszczeniom rzepki, zaś podwójne boczne 
wzmocnienia spiralne zapewniają dodatkowe gradacyjne usztywnienie i optymalną ochronę 
kolana, pomagają również zapobiec skręceniu stawu. Silikonowy pierścień efektywnie 
stabilizuje rzepkę. Delikatniejszy materiał zastosowany w dole podkolanowym zapewnia dużą 
elastyczność ortezy podczas zginania kolana. AccuTex 2920 posiada ponadto wszystkie opisane 
na wstępie zalety, jakimi charakteryzują się materiały z  linii AccuTex – niezwykłą lekkość, 
przewiewność, „oddychanie materiału”, rozbudowane funkcje sensomotoryczne, tkaninę 
3D, stopniowaną kompresję oraz komfortowe obszycie. Produkt zalecany jest szczególnie 
w przypadku osłabienia kolana, zwichnięcia rzepki lub skręcenia więzadeł pobocznych kolana, 
jak również podczas rehabilitacji pourazowej.
Rozmiar (obwód wokół stawu kolanowego w  pozycji stojącej): XS(30-33 cm), S(33-36 cm), 
M(36-39 cm), L(39-42 cm), XL(42-45 cm), XXL( 45-48 cm), XXXL(48-51 cm)

1024 Orteza kolana z silikonowym wzmocnieniem rzepki

Orteza wykonana jest z oddychającego, perforowanego Breathprenu podszytego baweł-
ną, wzmacnia, chroni i ogrzewa staw, poprawia krążenie krwi. Orteza zapewnia funkcjonowa-
nie stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego zniekształcenia 
oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Wzmocnienie zapewnia doskonałą stabilizację 
rzepki i zapobiega jej odkształceniom patologicznym. Zalecana jest przy schorzeniach rzepki 
w celu jej stabilizacji, a także jako uniwersalne wzmocnienie stawu. Zakładana jest od przodu, 
co pozwala uniknąć dodatkowych urazów związanych z wciąganiem ortezy.
Długość: 26 cm
Rozmiar: Uniwersalny (31,8 ÷ 40,6 cm)

1429 Orteza podtrzymująca rzepkę kolanową

Wyposażona jest w specjalnie wszytą, wymodelowaną silikonową poduszkę w celu zapewnie-
nia odpowiedniego nacisku i  podtrzymania rzepki. Regulowana taśma pozwala dostosować 
ucisk do potrzeb pacjenta. Orteza wzmacnia rzepkę, zapobiega jej odkształceniom patologicz-
nym, zapewnia kompresję, przez co minimalizuje prawdopodobieństwo jej uszkodzeń, szcze-
gólnie podczas uprawiania sportu.
Rozmiar: Uniwersalny
Długość: 40-48 cm

1029 Orteza podtrzymująca rzepkę kolanową

Wyposażona jest w  specjalnie wszytą, wymodelowaną poduszkę w  celu zapewnienia odpo-
wiedniego nacisku i  podtrzymania rzepki. Posiada unikalny system zapobiegający ześlizgi-
waniu się opaski podczas ruchu. Regulowana taśma pozwala dostosować ucisk do potrzeb 
pacjenta. Orteza wzmacnia rzepkę, zapobiega jej odkształceniom patologicznym, zapewnia 
kompresję, przez co minimalizuje prawdopodobieństwo jej uszkodzeń, szczególnie podczas 
uprawiania sportu.
Rozmiar: Uniwersalny (31,8 ÷ 40,6cm)
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2923 AccuTex – Orteza stawu kolanowego  
z C-kształtnym wzmocnieniem rzepki. 

Orteza AccuTex 2923, należąca do grupy niezwykle nowocze-
snych produktów z linii AccuTex, przeznaczona jest do leczenia 
schorzeń rzepki kolanowej. Regulowana wkładka C-kształtna 
zapewnia koncentryczny nacisk utrzymujący rzepkę we właści-
wej pozycji. Odczepiany panel pozwala dopasować produkt na 
prawą lub lewą nogę i może zostać całkowicie zdjęty w procesie 
leczenia. Wzmocnione pasy mocujące, które można dopasować 
do indywidualnych potrzeb, zapewniają dodatkową kompresję 
i  wzmocnienie, w  celu zapewnienia lepszej stabilności kolana. 
Podwójne boczne wzmocnienia spiralne zapewniają gradacyjne 
usztywnienie i  optymalną ochronę kolana, pomagają również 
zapobiec skręceniu stawu. Orteza zapewnia funkcjonowanie 
stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, ko-
rygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom 
patologicznym. Delikatniejszy materiał zastosowany w  dole 
podkolanowym zapewnia dużą elastyczność ortezy podczas zgi-
nania kolana. AccuTex 2923 posiada ponadto wszystkie opisane 
na wstępie zalety, jakimi charakteryzują się materiały z linii Accu-
Tex – niezwykłą lekkość, przewiewność, „oddychanie materiału”, 
rozbudowane funkcje sensomotoryczne, tkaninę 3D, stopniowa-
ną kompresję oraz komfortowe obszycie. Produkt zalecany jest 
szczególnie w przypadku podwichnięcia lub zwichnięcia rzepki 
kolanowej
Rozmiar (obwód wokół stawu kolanowego w  pozycji stoją-
cej): XS(30-33 cm), S(33-36 cm), M(36-39 cm), L(39-42 cm),  
XL(42-45 cm), XXL( 45-48 cm)

2921 AccuTex – Orteza stawu kolanowego  
z multifunkcyjnym wzmocnieniem rzepki

Orteza AccuTex 2921, należąca do grupy niezwykle nowocze-
snych produktów z  linii AccuTex, posiada podwójne taśmy U-
-kształtne o podwyższonej kompresji, które zwiększają stabilność 
kolana, „blokując” od wewnątrz oraz od zewnątrz staw kolanowy. 
Podwójne boczne wzmocnienia spiralne zapewniają dodat-
kowe gradacyjne usztywnienie i  optymalną ochronę kolana, 
pomagają również zapobiec skręceniu stawu. Orteza zapewnia 
funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie 
ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając 
odchyleniom patologicznym. Multifunkcyjna wkładka silikono-
wa, stabilizująca rzepkę na 4 różne sposoby, zapewnia odciąże-
nie oraz efekt masażu w celu zapewnienia właściwej ruchomo-
ści rzepki – 1/ Wgłębienia w  powierzchni silikonu pracują jako 
stymulator, ułatwiając skurcz mięśni i pomagając w utrzymaniu 
rzepki we właściwej pozycji; 2/ Węzły po przekątnej wkładki po-
magają zmniejszyć napięcie troczka przyśrodkowego rzepki oraz 
zminimalizować siłę ściągającą; 3/ Obustronne wybrzuszenia 
pomagają zredukować niestabilność rzepki, zapewniają również 
dodatkowe wzmocnienie i  stabilizację; 4/ Środkowe wycięcie 
na rzepkę pomaga utrzymać ją we właściwej pozycji. Delikat-
niejszy materiał zastosowany w dole podkolanowym zapewnia 
dużą elastyczność ortezy podczas zginania kolana. AccuTex 2921 
posiada ponadto wszystkie opisane na wstępie zalety, jakimi 
charakteryzują się materiały z linii AccuTex – niezwykłą lekkość, 
przewiewność, „oddychanie materiału”, rozbudowane funkcje 
sensomotoryczne, tkaninę 3D, stopniowaną kompresję oraz 
komfortowe obszycie. Produkt zalecany jest szczególnie w przy-
padku zespołu rzepkowo - udowego lub zaburzeń ruchomości 
rzepki.
Rozmiar (obwód wokół stawu kolanowego w  pozycji stoją-
cej): XS(30-33 cm), S(33-36 cm), M(36-39 cm), L(39-42 cm),  
XL(42-45 cm), XXL( 45-48 cm)
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1021 Orteza kolana z silikonowym 
wzmocnieniem rzepki

Orteza wykonana jest z  oddychającego, perforowanego Breath-
prenu podszytego bawełną, wzmacnia, chroni i  ogrzewa staw, 
poprawia krążenie krwi. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu  
w optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego 
zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. 
Silikonowe wzmocnienie zapewnia doskonałą stabilizację rzepki  
i  zapobiega jej odkształceniom patologicznym. Zalecana jest przy 
schorzeniach rzepki w celu jej stabilizacji, a  także jako uniwersalne 
wzmocnienie stawu. 
Kolor: beżowy, czarny 
Rozmiar (obwód wokół stawu kolanowego w pozycji stojącej): 
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)

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

Orteza, wykonana z elastycznego lekkiego i przewiewnego mate-
riału, wzmacnia staw, zapewnia kompresję, a także delikatnie ogrze-
wa staw. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w kontrolowanym, 
optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego 
zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. 
Spiralne wzmocnienia boczne zapewniają dodatkową delikatną 
stabilizację i  odciążenie stawu. Silikonowe wzmocnienie zapewnia 
doskonałą stabilizację rzepki i zapobiega jej odkształceniom patolo-
gicznym. Zalecany po urazach rzepki, w  przypadku choroby Osgo-
oda-Schlattera, podczas rehabilitacji po różnorodnych schorzeniach 
stawu, a także jako środek zabezpieczający w przypadku osłabienia 
kolana. Nie ma możliwości wyjęcia stalek.
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)

1032 Orteza kolana z szynami bocznymi

Orteza wykonana jest z  oddychającego, perforowanego Breath-
prenu podszytego bawełną, wzmacnia, chroni i  ogrzewa staw, 
poprawia krążenie krwi. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu 
w  kontrolowanym, optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomo-
ści, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom 
patologicznym. Wzmocnienia boczne z  zawiasami zapewniają cał-
kowitą stabilizację poprzeczną kolana i chronią przed przeprostem. 
Otwór zapewnia delikatną stabilizację rzepki. Orteza zalecana jest 
w  przypadku schorzeń łąkotki, niestabilności kolana, przeprostu, 
podczas rehabilitacji po urazach (np. skręceniu), po rekonstrukcji 
więzadeł. Orteza zakładana jest od tyłu, co ułatwia jego aplikację. 
Orteza zapinana na rzepy.
Długość: 28,5 cm
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)

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

Unikalna orteza, wykonana z elastycznego lekkiego i przewiewne-
go materiału, zapewniająca, dzięki zastosowanym wzmocnieniom 
bocznym z  zawiasami, całkowitą stabilizację poprzeczną kolana  
i ochronę przed przeprostem. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu  
w  kontrolowanym, optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomo-
ści, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom 
patologicznym. Wzmacnia staw, zapewnia kompresję, a  także deli-
katnie ogrzewa staw. Silikonowe wzmocnienie zapewnia doskonałą 
stabilizację rzepki i  zapobiega jej odkształceniom patologicznym. 
Orteza zalecana jest w przypadku schorzeń rzepki, łąkotki, niestabil-
ności kolana, przeprostu, podczas rehabilitacji po urazach (np. skrę-
ceniu), po rekonstrukcji więzadeł.
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 ÷ 55,0 cm)
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2031 Orteza kolana z zawiasami, z przewiewnej tkaniny

Orteza wykonana z elastycznego i przewiewnego materiału, wzmacnia, chroni i ogrzewa staw, 
poprawia krążenie krwi. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w kontrolowanym, optymal-
nym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając 
odchyleniom patologicznym. Wzmocnienia boczne z  zawiasami zapewniają całkowitą stabi-
lizację poprzeczną kolana i chronią przed przeprostem. Otwór zapewnia delikatną stabilizację 
rzepki. Orteza zalecana jest w przypadku schorzeń łąkotki, niestabilności kolana, przeprostu, 
podczas rehabilitacji po urazach (np. skręceniu), po rekonstrukcji więzadeł. 
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)

2037 Orteza kolana z zawiasami, z przewiewnej tkaniny

Orteza wykonana z  elastycznego, lekkiego i  przewiewnego materiału, wzmacnia, chroni  
i ogrzewa staw, poprawia krążenie krwi. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w kontrolo-
wanym, optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz 
zapobiegając odchyleniom patologicznym. Wzmocnienia boczne z zawiasami zapewniają cał-
kowitą stabilizację poprzeczną kolana i chronią przed przeprostem. Otwór zapewnia delikatną 
stabilizację rzepki. Orteza zalecana jest w przypadku schorzeń łąkotki, niestabilności kolana, 
przeprostu, podczas rehabilitacji po urazach (np. skręceniu), po rekonstrukcji więzadeł. Orteza 
zakładana jest od 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)

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

Orteza wykonana jest z  oddychającego, perforowanego Breathprenu podszyte-
go bawełną, wzmacnia, chroni i  ogrzewa staw, poprawia krążenie krwi. Orteza za-
pewnia funkcjonowanie stawu w  optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomo-
ści, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. 
Silikonowe wzmocnienie zapewnia doskonałą stabilizację rzepki zapobiegając jej odkształ-
ceniom patologicznym. Wzmocnienia boczne zapewniają dobrą stabilizację kolana, zaś 
zapięcia krzyżowe stanowią ochronę dla więzadeł krzyżowych. Orteza zalecana jest po ura-
zach lub przy schorzeniach rzepki, łąkotki, więzadeł, jak również profilaktycznie, jako śro-
dek zapobiegający urazom, w  przypadku chorób zwyrodnieniowych, przeciążeniowych  
i reumatycznych, szpotawości lub koślawości kolan, niestabilności kolana, przeprostu, podczas 
rehabilitacji pourazowej. 
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)

2930 AccuTex – Orteza stawu kolanowego z szynami bocznymi

Orteza AccuTex 2930, należąca do grupy niezwykle nowoczesnych produktów z  linii  
AccuTex, posiada szyny boczne z zawiasem, które zapewniają doskonałą stabilizację poprzecz-
ną kolana, chroniąc je jednocześnie przed koślawością lub szpotawością. Zastosowana tkanina  
o podwyższonej gęstości oraz silikonowy pierścień zapobiegają przemieszczeniom rzepki, zaś 
wzmocnione pasy mocujące, które można dopasować do indywidualnych potrzeb, zapewniają 
stabilizację i komfort podczas poruszania się użytkownika. Orteza zapewnia funkcjonowanie 
stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz 
zapobiegając odchyleniom patologicznym. Delikatniejszy materiał zastosowany w dole podko-
lanowym zapewnia dużą elastyczność ortezy podczas zginania kolana. AccuTex 2930 posiada 
ponadto wszystkie opisane na wstępie zalety, jakimi charakteryzują się materiały z linii AccuTex 
– niezwykłą lekkość, przewiewność, „oddychanie materiału”, rozbudowane funkcje sensomoto-
ryczne, tkaninę 3D, stopniowaną kompresję oraz komfortowe obszycie. Produkt zalecany jest 
szczególnie w przypadku osłabienia kolana, niestabilności kolana, zwichnięcia rzepki, uszko-
dzenia więzadeł pobocznych kolana, skręcenia więzadeł ACL, przeprostu, schorzeń łąkotki, jak 
również podczas rehabilitacji pourazowej.
Rozmiar (obwód wokół stawu kolanowego w pozycji stojącej): S(33-36 cm), M(36-39 cm), L(39-
42 cm), XL(42-45 cm), XXL( 45-48 cm) 
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1232 Aparat na staw kolanowy z zegarem 
policentrycznym, krótki

Aparat wyposażony jest w  ultranowoczesny, niewielki, a  jednocze-
śnie niezwykle wytrzymały i precyzyjny zegar policentryczny. Aparat 
zapewnia funkcjonowanie stawu w ściśle kontrolowanym, optymal-
nym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego zniekształ-
cenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Wzmocnienia 
boczne z  zawiasami zapewniają całkowitą stabilizację poprzeczną 
kolana, zaś zegary zapewniają kontrolę wzdłużną, umożliwiając regu-
lację kąta zgięcia i wyprostu kolana oraz chroniąc przed przeprostem. 
Aparat wykonany jest z Coolprene’u, materiału przepuszczalnego dla 
powietrza, dobrze odprowadzającego wilgoć. Doskonały w przypad-
ku poważnych urazów lub po rekonstrukcji więzadeł: ACL, PCL, MCL 
lub/i  LCL, schorzeń łąkotki, niestabilności stawu kolanowego, prze-
prostu, a  także w  procesie rehabilitacji pourazowej (np. po skręce-
niach, konflikcie rzepkowo-udowym). Długość aparatu wynosi 34,3 
cm. Aparat zakładany jest od tyłu, rozpina się całkowicie, co ułatwia 
jego aplikację.
Rozmiar (obwód wokół stawu kolanowego w pozycji wyprostowanej): 
S (33,3 ÷ 37,5 cm), M (37,5 ÷ 40,6 cm), L (40,6 ÷ 45,1 cm),  
XL (45,1 ÷ 50,2 cm)

1231 Aparat na staw kolanowy z zegarem 
policentrycznym, długi

Aparat wyposażony jest w  ultranowoczesny, niewielki, a  jednocze-
śnie niezwykle wytrzymały i precyzyjny zegar policentryczny. Aparat 
zapewnia funkcjonowanie stawu w ściśle kontrolowanym, optymal-
nym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego zniekształ-
cenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Wzmocnienia 
boczne z  zawiasami zapewniają całkowitą stabilizację poprzeczną 
kolana, zaś zegary zapewniają kontrolę wzdłużną, umożliwiając re-
gulację kąta zgięcia i wyprostu kolana oraz chroniąc przed przepro-
stem. Zapewnia bardzo dobrą stabilizację stawu kolanowego. Aparat 
wykonany jest z  Coolprene’u, materiału przepuszczalnego dla po-
wietrza, dobrze odprowadzającego wilgoć. Doskonały w przypadku 
poważnych urazów lub po rekonstrukcji więzadeł: ACL, PCL, MCL lu-
b/i LCL, schorzeń łąkotki, niestabilności stawu kolanowego, przepro-
stu, a także w procesie rehabilitacji pourazowej (np. po skręceniach, 
konflikcie rzepkowo-udowym). Długość aparatu wynosi 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)

STAW KOLANOWY

1031 Orteza kolana z zawiasami

Orteza wykonana jest z  oddychającego, perforowanego Breath-
prenu podszytego bawełną, wzmacnia, chroni i  ogrzewa staw, 
poprawia krążenie krwi. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu  
w  kontrolowanym, optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomo-
ści, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom 
patologicznym. Wzmocnienia boczne z  zawiasami zapewniają cał-
kowitą stabilizację poprzeczną kolana i chronią przed przeprostem. 
Silikonowe wzmocnienie zapewnia doskonałą stabilizację rzepki 
i zapobiega jej odkształceniom patologicznym. Orteza zalecana jest 
w przypadku schorzeń rzepki, łąkotki, niestabilności kolana, przepro-
stu, podczas rehabilitacji po urazach (np. skręceniu), po rekonstrukcji 
więzadeł. Kolor beżowy lub czarny. Orteza wciągana.
Kolor: beżowy, czarny
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 ÷ 55,3 cm)

1136 Orteza kolana z policentrycznymi 
(podwójnymi) zawiasami

Orteza wykonana jest z  oddychającego, perforowanego Breath-
prenu podszytego bawełną, wzmacnia, chroni i  ogrzewa staw, 
poprawia krążenie krwi. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu  
w  kontrolowanym, optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomo-
ści, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom 
patologicznym. Wzmocnienia boczne z  policentrycznymi (podwój-
nymi) zawiasami zapewniają całkowitą stabilizację poprzeczną kola-
na i chronią przed przeprostem. Silikonowe wzmocnienie zapewnia 
doskonałą stabilizację rzepki zapobiegając jej odkształceniom pato-
logicznym. Orteza zalecana jest w przypadku schorzeń rzepki, łąkot-
ki, niestabilności kolana, przeprostu, podczas rehabilitacji po urazach 
(np. skręceniu), po rekonstrukcji więzadeł. Orteza wciągana.
Wysokość: 32,5 cm
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)

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

Zakres regulacji  
zegara dolnego: 
Free 10-20-30-45-
60-90-120°
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4239 Aparat na kolano z zegarem

Doskonale stabilizuje staw kolanowy oraz całą kończynę. Aparat zapewnia funkcjonowanie 
stawu w ściśle kontrolowanym, optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując 
jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Wzmocnienia boczne 
z  zawiasami zapewniają całkowitą stabilizację poprzeczną kolana, zaś zegary policentryczne 
zapewniają kontrolę wzdłużną, umożliwiają regulację kąta zgięcia oraz wyprostu kolana i chro-
nią przed przeprostem. Aparat zalecany jest w przypadku schorzeń łąkotki, więzadeł, niestabil-
ności stawu kolanowego, przeprostu, po rekonstrukcji więzadeł: LCL, MCL, ACL, podczas reha-
bilitacji pourazowej (np. po skręceniach, konflikcie rzepkowo - udowym). Unikalne wykonanie 
zapewnia maksimum komfortu dla użytkownika. Wersja na lewą i prawą nogę.
Rozmiar (obwód wokół uda, 15 cm nad kolanem): 
S (36,8 ÷ 45,7 cm) M (45,7 ÷ 53,3 cm) L (53,3 ÷ 58,4 cm)

4139 Aparat na kolano z zegarem

Doskonale stabilizuje staw kolanowy oraz całą kończynę. Aparat zapewnia funkcjonowanie 
stawu w ściśle kontrolowanym, optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując 
jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Wzmocnienia boczne  
z  zawiasami zapewniają całkowitą stabilizację poprzeczną kolana, zaś zegary zapewniają 
kontrolę wzdłużną, umożliwiają regulację kąta zgięcia oraz wyprostu kolana i chronią przed 
przeprostem. Aparat zalecany jest w  przypadku schorzeń łąkotki, więzadeł, niestabilności 
stawu kolanowego, przeprostu, po rekonstrukcji więzadeł: LCL, MCL, ACL, podczas rehabilita-
cji pourazowej (np. po skręceniach, konflikcie rzepkowo – udowym).
Wysokość: 56 cm
Metalowa szyna
Zegar od 0 do 120° (regulacja co 15°)
Rozmiar: Uniwersalny (45,7 ÷ 73,7 cm)

STAW KOLANOWY
4039 Aparat na kolano z zegarem

Doskonale stabilizuje staw kolanowy oraz całą kończynę. Aparat zapewnia funkcjonowanie 
stawu w ściśle kontrolowanym, optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując 
jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Wzmocnienia boczne  
z zawiasami zapewniają całkowitą stabilizację poprzeczną kolana, zaś zegary zapewniają kon-
trolę wzdłużną, umożliwiają regulację kąta zgięcia oraz wyprostu kolana i chronią przed prze-
prostem. Aparat zalecany jest w  przypadku schorzeń łąkotki, więzadeł, niestabilności stawu 
kolanowego, przeprostu, po rekonstrukcji więzadeł: LCL, MCL, ACL, podczas rehabilitacji poura-
zowej (np. po skręceniach, konflikcie rzepkowo - udowym). Występuje w długościach (obwód 
uda) 45 cm (4039-18), 55 cm (4039-22) oraz 67 cm (4039-26).
Metalowa szyna.
Rozmiar: Uniwersalny (43,2 ÷ 71,1cm)

Część miękka
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1036      Aparat na 
kolano z zegarem 
policentrycznym

Aparat wykonany jest z  oddy-
chającego, perforowanego 
Breathprenu podszytego 
bawełną, wzmacnia, chro-
ni i  ogrzewa staw, poprawia 
krążenie krwi. Aparat zapew-
nia funkcjonowanie stawu  
w  ściśle kontrolowanym, opty-
malnym, anatomicznym za-
kresie ruchomości, korygując 
jego zniekształcenia oraz zapo-
biegając odchyleniom patolo-
gicznym. Wzmocnienia boczne 

z  zawiasami zapewniają całkowitą stabilizację poprzeczną kolana, 
zaś zegary policentryczne zapewniają kontrolę wzdłużną i  chronią 
przed przeprostem. Silikonowe wzmocnienie zapewnia doskonałą 
stabilizację rzepki. Aparat zalecany jest w przypadku schorzeń rzep-
ki, łąkotki, niestabilności kolana, przeprostu, podczas rehabilitacji po 
urazach (np. skręceniu), po rekonstrukcji więzadeł, po zabiegach chi-
rurgicznych.
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 ÷ 54,6 cm)

STAW KOLANOWY

4030 Tutor kolana

Wykonany jest z  pluszu nylonowego. Tutor pozycjonuje staw w  optymalnym, anatomicznym położe-
niu, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Zapewnia całkowite 
usztywnienie kolana po skręceniach, zabiegach chirurgicznych (np. artroskopii, zespoleniach) oraz innych 
schorzeniach, w przypadku których konieczne jest usztywnienie kolana. Występuje w 3 długościach: 46 cm 
(4030-18), 51 cm (4030-20) oraz 58 cm (4030-23).
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)

3131 SECURE-PRO Aparat multifunkcyjny stawu kolanowego  
z regulowanym zegarem policentrycznym

Ultranowoczesny, aluminiowy, niezwykle wygodny aparat, wyposażony w lekki, niewielki, a  jednocześnie 
niezwykle wytrzymały i precyzyjny zegar policentryczny. Aparat zapewnia funkcjonowanie stawu w ściśle 
kontrolowanym, optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz 
zapobiegając odchyleniom patologicznym. Wzmocnienia boczne z zawiasami zapewniają całkowitą stabi-
lizację poprzeczną kolana, zaś zegary zapewniają kontrolę wzdłużną, umożliwiając regulację kąta zgięcia 
i wyprostu kolana oraz chroniąc przed przeprostem. Aparat wyposażony jest w teleskopowy system regula-
cji długości, a także wzmocnioną ramę z unikalnym systemem dynamicznego wspomagania ruchu kolana 
oraz systemem wentylacyjnym. Zapewnia bardzo dobrą stabilizację stawu kolanowego. Aparat wykona-
ny jest w systemie „otwartym”, co umożliwia obserwację stawu kolanowego, łatwą aplikację, a także dużą 
przewiewność. Doskonały w przypadku poważnych urazów lub po rekonstrukcji więzadeł: ACL, PCL, MCL 
lub/i LCL, schorzeń łąkotki, niestabilności stawu kolanowego, przeprostu, a także w procesie rehabilitacji po-
urazowej (np. po skręceniach, konflikcie rzepkowo-udowym). Długość aparatu może zostać wyregulowana 
do potrzeb użytkownika.
Aparat zapinany na rzepy z tyłu
Wersja na prawą i lewą nogę
Rozmiar (obwód nogi, w pozycji wyprostowanej, 15 cm powyżej rzepki kolanowej):  
S (39,4 ÷ 47,0 cm), M (47,0 ÷ 53,3 cm), L (53,3 ÷ 59,7 cm), XL (59,7 ÷ 63,5 cm), XXL (63,5 ÷ 71,1 cm)

2137     Aparat na 
kolano z podwójnym 
zegarem

Doskonale stabilizuje, wzmac-
nia, chroni i  ogrzewa staw, 
poprawia krążenie krwi. Apa-
rat zapewnia funkcjonowanie 
stawu w  ściśle kontrolowanym, 
optymalnym, anatomicznym 
zakresie ruchomości, korygu-
jąc jego zniekształcenia oraz 
zapobiegając odchyleniom 
patologicznym. Wzmocnienia 
boczne z  zawiasami zapewniają 
całkowitą stabilizację poprzecz-
ną kolana, zaś zegary policen-
tryczne zapewniają kontrolę 
wzdłużną i  chronią przed prze-

prostem. Dodatkowe elastyczne wzmocnienia zapewnia-
ją maksymalną stabilizację stawu. Aparat zalecany jest  
w przypadku schorzeń łąkotki, więzadeł, niestabilności stawu kolanowe-
go, przeprostu, po rekonstrukcji więzadeł: LCL, MCL, ACL, podczas reha-
bilitacji pourazowej (np. po skręceniach, konflikcie rzepkowo – udowym).
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)
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STAW KOLANOWY

Wskazania:  
• łagodna bądź umiarkowana jednokompartmen-
towa postać choroby zwyrodnieniowej stawu 
kolanowego
• stany jednokompartmentowe kolan wymagające 
ich odciążenia

Rozmiar (obwód nogi, w pozycji wyprostowanej,  
15 cm powyżej rzepki kolanowej):  
S (38 ÷ 46 cm), M (46 ÷ 53 cm), L (53 ÷ 61 cm),  
XL (61 ÷ 69 cm)

3132 MULTIFUNKCYJNY APARAT JEDNOSZYNOWY  
NA STAW KOLANOWY

Ultranowoczesny, aluminiowy, niezwykle wygodny aparat, wyposażony  
w lekki, niewielki, a jednocześnie niezwykle wytrzymały zawias policentryczny. 

Aparat zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie 
ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom 
patologicznym. Aparat opiera się na trójpunktowym systemie nacisku i powoduje 
przesunięcie obciążenia ze strony objętej zwyrodnieniem, przez co wymusza 
właściwe ustawienie kończyny. Czyni go to idealnym do łagodzenia bólu 
spowodowanego zwyrodnieniem tkanek. Zapewnia bardzo dobrą stabilizację 
stawu kolanowego. Aparat wykonany jest w systemie „otwartym”, co umożliwia 
obserwację stawu kolanowego, łatwą aplikację, a  także dużą przewiewność. 
Długość aparatu może zostać wyregulowana do potrzeb użytkownika.

Właściwości produktu: 

System potrójnego nacisku
Pojedyncza pionowa struktura z paskami korygującymi ucisk tworzy trójpunktowy system siło-
wy, który pomaga przenieść obciążenie ze strony zwyrodnieniowej do zdrowych przedziałów 
stawu kolanowego.

Powłoka odciążeniowa
Jest ergonomicznie zaprojektowana i wykonana z lekkiego materiału – co pozwala na efektyw-
ną korektę postawy z niezwykłą możliwością odkształcenia i właściwościami wentylacyjnymi. 

Łatwo zamykane klamry
Łatwo zamykane klamry pozwalają na 
szybkie i proste stosowanie bez niepo-
ręcznych regulacji paska.

Mechanizm teleskopowy
Teleskopowa regulacja oferuje łatwą 
kontrolę długości i wysokości punktów 
podparcia w celu zaspokojenia indywi-
dualnych potrzeb użytkownika.

Antypoślizgowe paski
Paski z powłoką silikonową zapewniają
uczucie delikatności na skórze, jedno-
cześnie zabezpieczając aparat przed 
zsuwaniem się.

Informacje dotyczące zamówienia

Deformacja – Koślawość
Numer 3132-1 – PRAWA NOGA
Numer 3132-2 – LEWA NOGA

Deformacja – Szpotawość
Numer 3132-3 – PRAWA NOGA
Numer 3132-4 – LEWA NOGA
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2355 Orteza lędźwiowo-miednicowa
Wskazania:
•  Ból w okolicy miednicy spowodowany długotrwałym staniem lub siedzeniem
•  Kobiety w ciąży ze skróceniem zginaczy lub prostowników stawu biodrowego
•  Ból mięśni okolic miednicy
Charakterystyka produktu:
•  Podkładki krzyżowo-biodrowe zapewniają ukierunkowaną kompresję i  lepsze podparcie miednicy, 
łagodząc dolegliwości i poprawiając komfort noszenia.
•  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.
•  Łatwa w użyciu kieszeń zapewnia bezproblemowa aplikację.
•  Ergonomiczny kształt dopasowany do kości miednicy, zapewniający doskonałe podparcie.
•  Niezwykle elastyczny materiał zapewniający doskonałą przenikalność powietrza i  lepszy komfort 
użytkowania.
Rozmiary (obwód wokół bioder) : S (80-90 cm), M (90-105 cm), L (105-120 cm)
Skład:  54% paliamid, 20% sztuczny jedwab, 15% elastodien, 5% PE, 5% EVA

1040 Orteza uda

Wykonana z oddychającego, perforowanego Breathprenu podszytego bawełną, ogrzewa udo, popra-
wia krążenie krwi, a także stabilizuje i chroni przed urazami. Zalecana przy schorzeniach ścięgien i mięśni, 
a także jako ochrona przed urazami, a także do leczenia stanów pourazowych łydki oraz piszczeli, w tym 
stanów po urazach układu kostnego.
Rozmiar (obwód w połowie uda):  
S (45,1 ÷ 50,8 cm), M (51,4 ÷ 57,2 cm) 
L (57,8 ÷ 62,2 cm), XL (62,9 ÷ 68,9 cm)

1010 Orteza łydki

Wykonana z oddychającego, perforowanego Breathprenu podszytego bawełną, ogrzewa łydkę, popra-
wia krążenie krwi, a także stabilizuje i chroni przed urazami. Zalecana przy schorzeniach ścięgien i mięśni 
jako ochrona przed urazami, a także do leczenia stanów pourazowych łydki oraz piszczeli, w tym stanów po 
urazach układu kostnego.
Rozmiar (obwód w połowie łydki):  
S (33,0 ÷ 36,2 cm), M (36,8 ÷ 39,4 cm) 
L (40,0 ÷ 42,5 cm), XL (43,2 ÷ 46,4 cm)

4041 Aparat na staw biodrowy
Aparat zapewnia doskonałe podtrzymanie i  odciążenie stawu biodrowego. Zapewnia pooperacyjną kontrolę 
stawu. Aparat zapewnia funkcjonowanie stawu w ściśle kontrolowanym, optymalnym, anatomicznym zakresie 
ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Zawias umożliwia 
regulację zgięcia/wyprostu, a także stopnia odwiedzenia aparatu. Szeroki zakres regulacji umożliwia indywidu-
alne dopasowanie aparatu do kształtów ciała. Umożliwia swobodne chodzenie bez ryzyka zwichnięcia stawu. 
Zalecany pooperacyjnie, w przypadku chronicznej niestabilności biodra, w okresie rehabilitacji po zwichnięciach 
lub pęknięciach stawu biodrowego.
Długość minimalna: 53 cm
Długość maksymalna: 65 cm
Rozmiar (obwód wokół biodra na wysokości grzebienia biodrowego): S/M (76,2 ÷ 99,1 cm), L/XL (99,1 ÷ 
127,0 cm)

2041 Orteza uda i biodra

Orteza ogrzewa udo oraz biodro, poprawia krążenie krwi, a także stabilizuje i chroni przed urazami. Pomoc-
na w doleczaniu po urazach uda, a także w stanach po zwichnięciu lub pęknięciu stawu biodrowego.
Rozmiar (obwód wokół bioder):  
S (81,3 ÷ 91,4 cm), M (94,0 ÷ 104,1 cm), L (106,7 ÷ 127,0 cm)Zapięcie 

na rzep

Zapięcie na rzep
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Szczególnie polecany dla seniorów oraz osób  
z osteoporozą. 

OPPO HIP TRI-PROTECTORS to wyrób medyczny 
o  unikalnej konstrukcji, zapewniający optymalną 
ochronę bioder przed złamaniami lub zwichnięcia-
mi. Składa się on ze spodenek i bocznych, wyjmo-
wanych osłon, które w przypadku uderzenia w bio-
dro (spowodowanego np. upadkiem), absorbują 
i  rozpraszają energię wstrząsu, która w  normalnej 
sytuacji mogłaby doprowadzić do złamania lub 
zwichnięcia biodra. Osłony składają się z 3 części – 
zewnętrznej osłony, poduszki powietrznej doskona-
le dostosowującej się do kształtu ciała oraz elemen-
tu absorbującego uderzenie. 

W przypadku zastosowania wyrobu OPPO 2042 więk-
szość energii absorbowana jest przez tkankę miękką  
i mięśnie wokół stawu biodrowego.

Cechy produktu:
Poduszka powietrzna – lekka i  miękka, zwiększa 
komfort użytkowania wyrobu i  zapewnia stabiliza-
cję. W przypadku uderzenia w element absorbujący 
uderzenie lub w  zewnętrzną osłonę poduszka po-
wietrzna przechwytuje i  rozprasza siłę uderzenia, 
chroniąc staw biodrowy.
Element absorbujący wstrząsy – w  przypadku 
upadku użytkownika element ten przekazuje siłę uderzenia na poduszkę po-
wietrzną oraz zewnętrzną osłonę, zapobiegając koncentracji energii uderzenia 
na samym stawie biodrowym.
Zewnętrzna osłona – jest to rodzaj tarczy, osłaniającej staw biodrowy z każdej 
strony i  przekazującej energię różnego rodzaju nietypowych uderzeń bocz-
nych na poduszkę powietrzną w celu rozproszenia energii.
Spodenki – wykonane są z  łatwo schnącej, lekkiej, przewiewnej tkaniny  
o włóknach posiadających unikalną, nieregularną, Y - kształtną strukturę, nie-
zwykle szybko absorbującej i odprowadzającej na zewnątrz wilgoć, utrzymu-
jącej suchą powierzchnię ciała i  zapewniającej wysoki komfort uzytkowania. 
Tkanina posiada ponadto wszyte włókna emitujące promieniowanie podczer-
wone, które:
 – aktywizują tkanki ciała, 
 – poprawiają metabolizm, 
 – optymalizują proces odżywiania komórek i usuwania z komórek produktów 
przemiany materii, 
 – mają korzystny wpływ na układ immunologiczny, 
 – przyspieszają procesy leczenia 
 – mają ogólny pozytywny wpływ na zdrowie użytkownika.

Zalety OPPO HIP TRI-PROTECTORS:
 – zdolność do rozpraszania i absorpcji wstrząsów;
 – wygoda;
 – łatwość użycia;
 – opatentowana technologia;
 – możliwość stosowania przez całą dobę;

CZY TY RÓWNIEŻ POWINIENEŚ UŻYWAĆ OPPO HIP TRI-PROTECTORS?

 - Jesteś w wieku powyżej 65 roku?
 - Czy przeżyłeś/przeżyłaś przekwitanie?
 - Odczuwasz zaburzenia równowagi, spadek sił i utratę gibkości?
 - Cierpisz na zawroty głowy, kiedy się podnosisz?
 - Czy zdarzały ci się upadki?
 - Czy boisz się upadków?
 - Czy przestałeś nosić ochraniacz biodra, z powodu problemów z nieotrzyma-
niem moczu?
 - Czy bierzesz leki?
 - Czy cierpisz na osteoporozę?
Jeżeli dotyczy Cię którykolwiek z powyższych punktów, OPPO HIP TRI-PROTEC-
TORS jest produktem właśnie dla Ciebie.

RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZŁAMANIEM BIODRA
Złamanie biodra jest bardzo kosztowne zarówno dla pacjenta, jak i dla społeczeństwa, 
w kategoriach jakości życia oraz kosztów finansowych. To, co zaczyna się od niewin-
nego upadku, może doprowadzić do operacji, długiego pobytu w szpitalu oraz wzra-
stającej potrzeby profesjonalnej opieki. Ponadto 30 procent wszystkich osób, które 
przebyły złamanie biodra, umiera w ciągu dwóch lat od momentu złamania.

Powagę problemu uwidacznia fakt, iż w  Europie pacjenci ze złamaniem biodra są 
dominującą grupą osób przebywających w szpitalach. Jednocześnie złamanie biodra 
jest głównym powodem przenoszenia pacjentów do domów opieki.

Każdego roku na całym świecie prawie 2 miliony osób cierpi z powodu złamania bio-
dra i liczba ta wciąż rośnie. Dotyczy to w szczególności osób starszych. Statystyki po-
kazują, że 30% osób w wieku powyżej 70 lat upada przynajmniej raz w roku; ryzyko 
cierpienia z powodu złamania biodra jest zatem bardzo duże. 

Wpływ złamania biodra na starszych pacjentów może być druzgocący, szczególnie  
w związku ze wzrastającym wskaźnikiem śmiertelności:
8 proc. umiera w ciągu pierwszych 3 miesięcy po złamaniu biodra;
20 proc. umiera w ciągu pierwszych 12 miesięcy po złamaniu biodra;
30 proc. umiera w ciągu pierwszych 2 lat po złamaniu biodra;
 

2042/2142 OPPO HIP TRI-PROTECTORS – optymalna ochrona bioder

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW
 „Ochraniacze bioder są wspaniałe i uważam, że wszyscy starsi ludzie powinni ich 
używać. To jest inwestycja w jakość życia dająca starszej osobie ochronę, dzięki 
której nie musi się ona obawiać się upadku. Jednocześnie, w dłuższej perspekty-
wie pozwalają one na zaoszczędzenie kosztów socjalnych, gdyż obniżają ryzyko 
złamania biodra, który to uraz kosztuje społeczeństwo ogromne pieniądze.”
Tine Agerskov, Project Manager - Centrum Profilaktyki, Dania

 „Złamania biodra należą do najbardziej powszechnych urazów spowo-
dowanych upadkiem, rejestrowanych w  szpitalach, mających poważne 
konsekwencje w  odniesieniu do zachorowań i  śmiertelności. Ponieważ za-
kres i  rozpowszechnienie upadków wzrasta z  wiekiem, można przewidzieć 
wzrost całkowitej liczby upadków i urazów spowodowanych upadkami wraz 
z postępującym starzeniem się populacji. Ochraniacze biodra powinny być 
stosowane w  programie profilaktycznym przeciw upadkom powodującym 
urazy w celu obniżenia ryzyka złamań biodra wśród starszej populacji.”
Gina Arena - Product Specialist, Sanicare, Australia

 
Skutki złamania biodra

    Przed złamaniem Po 6 miesiącach 
  od złamania
Samodzielne ubieranie się  86 proc. 49 proc.
Stanie 90 proc. 32 proc.
Chodzenie 75 proc. 15 proc
Wchodzenie po schodach 63 proc. 8 proc.
Przejście 900 m 41 proc 6 proc.

OPPO 2042
Rozmiar (obwód wokół pasa):
Mężczyźni – S (66,0-71,1 cm), M (71,1-78,7 cm), L (78,7-86,4 cm), XL (86,4-91,4 cm), 
XXL (91,4-101,6cm)
Kobiety – S (55,9-63,5 cm), M (63,5-71,1 cm), L (71,1-78,7 cm), XL (78,7-86,4 cm),
XXL (86,4-96,5 cm)

OPPO – 2043 - Możliwe jest również dokupienie samych spodenek do zestawu HIP 
TRI-PROTECTORS (bez wkładów absorbujących) – wyrób ten nosi symbol OPPO 
2043. Dobór rozmiaru podobnie jak OPPO 2042.
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AT04501 Wysoka orteza kręgosłupa z podpaszkami 
Orteza kręgosłupa AT04501 służy do wzmocnienia kręgosłupa na odcinkach krzyżowym, 
lędźwiowym oraz piersiowym. Wykonana jest z  unikalnej kompozycji dwóch siatek, ze-
wnętrznej – mocnej, przenoszącej obciążenia oraz wewnętrznej – miękkiej i komfortowej 
w kontakcie z ciałem. Dzięki temu orteza jest niezwykle przewiewna, zapewnia doskonałe 

odprowadzenie nadmiaru ciepła oraz potu, a  także „oddychanie” ciała 
pod ortezą. Orteza posiada pasy dociągające wokół barków ze specjalną 
miękką strefą, która zapobiega nadmiernemu uciskowi na ramiona oraz 
pachy. Wszyte wzmocnienia, boczne dociągacze, a także pasy okołobar-
kowe zapewniają doskonałe usztywnienie. Wyrób wyposażony jest rów-
nież w  system taśm oraz wycięć ułatwiających jego aplikację osobom 
z  niedowładem rąk. Orteza zalecana jest przy różnorodnych schorze-
niach kręgosłupa, np. dyskopatii wielopoziomowej, osteoporozie, zmia-
nach zwyrodnieniowych, niestabilności kręgosłupa, kręgozmyku lędź-
wiowym, kompresyjnym złamaniu kręgosłupa na tle osteoporotycznym, 
rwie kulszowej, zespołach bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego, 
po zabiegach operacyjnych.

Rozmiary: S (85-95 cm), M (95-105 cm), L (105-115 cm), 
XL (115-125 cm), XXL (125-136 cm), XXXL (136-145 cm) 

AT04502 Orteza kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowa
Orteza kręgosłupa AT04502 służy do wzmocnienia kręgosłupa na odcinkach krzyżowym 
oraz lędźwiowym. Wykonana jest z  unikalnej kompozycji dwóch siatek, zewnętrznej – 
mocnej, przenoszącej obciążenia oraz wewnętrznej – miękkiej i komfortowej w kontakcie 
z ciałem. Dzięki temu orteza jest niezwykle przewiewna, zapewnia doskonałe odprowa-

dzenie nadmiaru ciepła oraz potu, a także „oddychanie” ciała pod ortezą. 
Orteza posiada system 6 wzmocnień (4 o długości 28 cm i 2 o długości 
24 cm) oraz bocznych pasów dociągających, zapewniający doskonałe 
wzmocnienie kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. Wyrób wyposażony 
jest również w system taśm oraz wycięć ułatwiających jego aplikację oso-
bom z niedowładem rąk. Orteza zalecana jest przy różnorodnych scho-
rzeniach kręgosłupa, np. dyskopatii wielopoziomowej, osteoporozie, 
zmianach zwyrodnieniowych, niestabilności kręgosłupa, kręgozmyku 
lędźwiowym, kompresyjnym złamaniu kręgosłupa na tle osteoporotycz-
nym, rwie kulszowej, zespołach bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżo-
wego, po zabiegach operacyjnych. 
Wysokość ortezy - 30 cm.

Rozmiary (obwód wokół pasa): S (80 - 90 cm), M (90 - 100 cm),
L (100 - 110 cm), XL (110 - 120 cm), XXL (120 - 130 cm), 
XXXL (130 - 140 cm), XXXXL (140 – 150 cm)

AT04503 Pas lędźwiowo-krzyżowy
Pas lędźwiowo-krzyżowy służy do wzmocnienia kręgosłupa na odcinku lędźwiowym. 
Pas posiada system 4 wzmocnień o  długości 20 cm oraz bocznych pasów dociągają-
cych, zapewniający dobre wzmocnienie kręgosłupa lędźwiowego. Wyrób wyposażony 
jest również w  system taśm oraz wycięć ułatwiających jego aplikację osobom z  nie-

dowładem rąk. Pas zalecany jest przy różnorodnych schorzeniach 
kręgosłupa, np. dyskopatii odcinka lędźwiowego; chorobie zwyrod-
nieniowej kręgosłupa; zespołach korzeniowych (rwie kulszowej). 
Wysokość pasa - 23 cm.

Rozmiary (obwód wokół pasa): XS (70 - 80 cm), S (80 - 95 cm),
M (90 - 100 cm), L (95 - 105 cm), XL (105 - 115 cm), XXL (115 - 125 cm),
XXXL (125 - 135 cm)

Ortezy kręgosłupa
KRĘGOSŁUP
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AT04505 Orteza tułowia sztywna, wysoka, ze stalkami
Orteza służy do stabilizacji oraz wzmocnienia kręgosłupa na odcinkach krzyżo-
wym, lędźwiowym i piersiowym. Wykonana została z elastycznych taśm ortope-
dycznych, dzięki temu orteza jest niezwykle przewiewna, zapewnia doskonałe 
odprowadzenie nadmiaru ciepła, a także „oddychanie” skóry pod ortezą. Produkt 
składa się z dwóch części: wysokiej sznurówki lędźwiowo-krzyżowej oraz dopina-
nej przy pomocy rzepów części grzbietowej, umożliwiającej dopasowanie odpo-
wiedniego rozmiaru do wzrostu pacjenta. Produkt wyposażony jest dodatkowo w 
system taśm pozwalających na regulację siły docisku do indywidualnych potrzeb 
pacjenta. Orteza zalecana jest przy różnorodnych schorzeniach kręgosłupa np. 
przy osteoporozie kręgosłupa, wzmożonych napięciach mięśniowych wynikają-
cych z powodu dyskopatii lędźwiowej, zespołach bólowych odcinka lędźwiowo-
-krzyżowego, niestabilności kręgosłupa. 

Rozmiary (obwód wokół pasa): 
S (80-95 cm), M (90-100 cm), L (95-105 cm), XL (105-115 cm), XXL (115-125 cm), 
XXXL (125-135 cm) 

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

Produkt występuje w dwóch wersjach kolorystycznych: 
beż, czarny

AT04506 Orteza kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowa
Orteza lędźwiowo-krzyżowa służy do wzmocnienia kręgosłupa na odcinku lę-
dźwiowym. Wykonana została 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 or-
tezą. Produkt posiada system 4 wzmocnień w postaci stalek o długości 20 cm 
oraz bocznych pasów dociągających, zapewniający doskonałe wzmocnienie krę-
gosłupa lędźwiowego. Wyrób wyposażony jest w system taśm oraz wycięć uła-
twiających jego aplikację osobom z niedowładem rąk. Orteza zapina się w sposób 
asymetryczny co pozwala na lepsze dopasowanie do ciała pacjenta w zakresie 
jednego rozmiaru. Produkt zalecany jest przy różnorodnych schorzeniach kręgo-
słupa: zwyrodnieniach kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym, dyskopatii 
w odcinku piersiowo-lędźwiowym, chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa, kręgo-
zmyku w odcinku piersiowo-lędźwiowym, stanach przeciążenia odcinka piersio-
wo-lędźwiowego. 

Wysokość ortezy – 24 cm. 
Rozmiar (obwód wokół pasa):
S (60–75 cm), M (76–90 cm), L (91–100 cm), XL (101–115 cm), XXL (116–125 cm)
XXXL (126–140 cm)

Produkt występuje w dwóch wersjach kolorystycznych: 
beż, czarny
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2366 Orteza lędźwiowo-krzyżowa
Wskazania:
- osteoporoza
- dyskopatia odcinka lędźwiowego 
- choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa

CHARAKTERYSTYKA

A – 24-centymetrowy pas lędźwiowy zapewnia codzienną ochronę najczęściej kontuzjowanego 
rejonu lędźwiowego. Stabilizator sięga od odcinka lędźwiowego (L1) do kości krzyżowej 
(w  przybliżeniu S3). Uzyskuje się w  ten sposób rozbudowane wsparcie kręgosłupa oraz 
okalających go mięśnia prostownika grzbietu i  mięśnia poprzeczno-kolcowego, co nie 
tylko poprawia stabilność podczas wykonywania ruchów, ale również pozwala zachować 
nieruchomą postawę.

B – Korpus wspierający jest wykonany z nylonu i elastycznej siatki, dzięki czemu jest nie tylko 
lekki, ale również wysoce przepuszczalny dla powietrza.

C – 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.

D – Umieszczone w zewnętrznej części pasa bardzo elastyczne, wzmocnione paski dokładnie 
osłaniają i  chronią rejon brzucha i  lędźwi. Naprężenie pasków można regulować 
odpowiednio do kondycji fizycznej oraz preferowanego stopnia usztywnienia.

E – Elastyczne usztywnienia umieszczone są tak, by wspierać mięśnie znajdujące się po obu 
stronach kręgosłupa. Stymulacja receptorów czuciowych zwiększa liczbę kurczących się 
włókien mięśniowych, a  więc i  siłę mięśni, poprawia stabilność lędźwiową oraz chroni 
tkankę miękką przed urazami. Lekkie, elastyczne usztywnienia służą do zapewnienia 
codziennej ochrony oraz rekonwalescencji po urazach.

Rozmiar: W celu dopasowania odpowiedniego rozmiaru należy zmierzyć obwód talii:
S 70.0 - 80.0 cm
M 80.0 - 90.0 cm
L 90.0 - 100.0 cm
XL 100.0 - 110.0 cm
XXL 110.0 - 120.0 cm

2367  Orteza lędźwiowo-krzyżowa
Wskazania:
- dyskopatia odcinka lędźwiowego
- pooperacyjna stabilizacja odcinka lędźwiowego kręgosłupa
- osteoporoza
- stan po operacji krążków międzykręgowych

CHARAKTERYSTYKA

A – 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.

B – Korpus wspierający jest wykonany z nylonu i elastycznej siatki, dzięki czemu jest nie tylko 
lekki, ale również wysoce przepuszczalny dla powietrza.

C – Kształt pasa jest doskonale dopasowany do budowy ludzkiej miednicy. Podwyższona część 
tylna zapewnia lepsze pokrycie dolnych rejonów pleców, a  część przednia o  mniejszej 
wysokości ułatwia odciążenie brzucha.

D – Umieszczone w zewnętrznej części pasa bardzo elastyczne, wzmocnione paski dokładnie 
osłaniają i chronią rejon brzucha i lędźwi.

E – Elastyczne usztywnienia umieszczone są tak, by wspierać mięśnie znajdujące się po obu 
stronach kręgosłupa. Stymulacja receptorów czuciowych zwiększa liczbę kurczących się 
włókien mięśniowych, a  więc i  siłę mięśni, poprawia stabilność lędźwiową oraz chroni 
tkankę miękką przed urazami. Lekkie, elastyczne usztywnienia służą do zapewnienia 
codziennej ochrony oraz rekonwalescencji po urazach.

Rozmiar: W celu dopasowania odpowiedniego rozmiaru należy zmierzyć obwód talii:
S 70.0 - 80.0 cm
M 80.0 - 90.0 cm
L 90.0 - 100.0 cm
XL 100.0 - 110.0 cm
XXL 110.0 - 120.0 cm
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2352 Orteza lędźwiowo-krzyżowa
Wskazania:
- zespoły bólowe dolnego odcinka kręgosłupa
- choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa

CHARAKTERYSTYKA

A – 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.

B – Obszar wspierający wkładki lędźwiowej sięga od odcinka lędźwiowego kręgosłupa (L1-5) 
do kości krzyżowej, oraz wzdłuż mięśni boków na wysokości talii. W  trakcie wydłużania 
tułowia lub zginania tułowia na boki wkładki uginają się lekko nie dopuszczając w  ten 
sposób do dotknięcia pośladków przez panel lędźwiowy i zwiększając komfort użytkowania 
stabilizatora.

C – 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. Dociągacze pozwalają na lepsze dopasowanie obu paneli do odcinka lędźwiowego 
kręgosłupa i  do obszaru miednicy, dzięki czemu stabilizator zapewnia lepsze pokrycie 
i wsparcie.

D – Wykonany z swobodnie oddychającej siateczki pas ma lekką, otwartą budowę sprzyjającą 
usuwaniu ciepła i potu przez otwory w materiale.

E – 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.

Rozmiar: W celu dopasowania odpowiedniego rozmiaru należy zmierzyć obwód talii:
S 61.6 - 79.4 cm
M 79.4 - 89.5 cm
L 89.5 - 99.7 cm
XL 99.7 - 109.9 cm

2356  Orteza tułowia wysoka
Wskazania:
- dyskopatia
- niestabilność kręgosłupa
- osteoporoza
- zapalenie stawów kręgosłupa

CHARAKTERYSTYKA

A – Solidne, aluminiowe usztywnienia znajdujące się po obu stronach kręgosłupa zapewniają 
doskonałe wsparcie dla pleców. Usztywnienia mogą zostać odpowiednio wyregulowane 
przez personel medyczny, zgodnie z  unikalną dla każdej osoby krzywizną kręgosłupa. 
Usztywnienia działają na obszar piersiowy, lędźwiowy i okolice kości krzyżowej, zapewniając 
w ten sposób stabilność kręgosłupa i umożliwiając korektę postawy. 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. Poziom 
napięcia można zmieniać w trakcie noszenia korektora, tak by aluminiowe usztywnienia 
jeszcze lepiej przylegały do kręgosłupa i zwiększały w ten sposób komfort użytkowania.

C – Większa część ortezy jest wykonana z  bardzo elastycznego materiału zapewniającego 
elastyczność poprzeczną. Dodatkowo, w  celu zachowania stabilności, w  ortezie 
zastosowano niesprężyste włókna ułożone prostopadle do materiału elastycznego. 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. 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.

Rozmiar:  W  celu dopasowania odpowiedniego rozmiaru należy zmierzyć tylną wysokość, 
a następnie obwód wokół talii:

Wysokość ortezy: 19,5” (48-57 cm), 23,5” (57-66 cm)
S 70.0 - 80.0 cm
M 80.0 - 90.0 cm
L 90.0 - 100.0 cm
XL 100.0 - 110.0 cm

KRĘGOSŁUP
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1064 Orteza kręgosłupa z czterema 
wzmocnieniami

Służy do wzmocnienia odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Wszyte wzmoc-
nienia, a także boczne dociągacze zapewniają dodatkowe usztywnienie. 
Orteza pozycjonuje kręgosłup w  optymalnym, anatomicznym położe-
niu, usztywniając go, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając 
odchyleniom patologicznym. Ogrzewający materiał pozwala zachować 
naturalną ciepłotę ciała i poprawia ukrwienie. Orteza zalecana jest przy 
różnorodnych schorzeniach kręgosłupa, np. dyskopatii, kręgozmyku lę-
dźwiowym, niestabilności kręgosłupa lędźwiowego, zwyrodnieniach krę-
gów, a także po operacjach. 
Wysokość ortezy: 25 cm  
Rozmiar (obwód wokół pasa):  
S (61,0 ÷ 78,7 cm), M (79,4 ÷ 89,5 cm), L (90,2 ÷ 99,7 cm),  
XL (100,3 ÷ 110,5 cm), XXL (111,1 ÷ 121,3 cm)

2064 Orteza kręgosłupa stabilizująco-
unieruchamiająca, o funkcjonalności gorsetu

Służy do wzmocnienia odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa oraz 
mięśni dolnej części pleców. Orteza pozycjonuje kręgosłup w optymalnym, 
anatomicznym położeniu, usztywniając go, korygując jego zniekształcenia 
oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Wszyte wzmocnienia, 
a także boczne dociągacze zapewniają dodatkowe usztywnienie. Elastycz-
ny, mocny, materiał pozwala zachować naturalną ciepłotę ciała i poprawia 
ukrwienie. Orteza zalecana jest przy różnorodnych schorzeniach kręgosłu-
pa, np. dyskopatii, kręgozmyku lędźwiowym, niestabilności kręgosłupa lę-
dźwiowego, zwyrodnieniach kręgów, a także po operacjach. 

Wysokość ortezy: 27 cm  
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 cm i więcej)

2164 Orteza kręgosłupa półgorsetowa  
o funkcjonalności sznurówki

Służy do wzmocnienia odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa oraz 
mięśni dolnej części pleców. Orteza pozycjonuje kręgosłup w optymal-
nym, anatomicznym położeniu, usztywniając go, korygując jego znie-
kształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Wszyte 
wzmocnienia, a także boczne dociągacze zapewniają dodatkowe usztyw-
nienie. Elastyczny, “oddychający” materiał pozwala zachować naturalną 
ciepłotę ciała i poprawia ukrwienie. Orteza zalecana jest przy różnorod-
nych schorzeniach kręgosłupa, np. dyskopatii, kręgozmyku lędźwiowym, 
niestabilności kręgosłupa lędźwiowego, zwyrodnieniach kręgów, a także 
po operacjach. 
Wysokość ortezy: 27 cm
Rozmiar (obwód wokół pasa):  
S (58,4 ÷ 71,1 cm), M (71,1÷ 83,8 cm), L (83,8 ÷ 96,5 cm), XL (96,5 ÷ 109,2 
cm), XXL (109,2 ÷ 121,9 cm), XXXL (121,9 ÷ 139,8 cm)

2265 Orteza kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowa  
o funkcjonalności sznurówki

Służy do wzmocnienia odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Orteza pozy-
cjonuje kręgosłup w optymalnym, anatomicznym położeniu, usztywniając 
go, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom pato-
logicznym. Wszyte wzmocnienia, a także boczne dociągacze, zapewnia-
ją dodatkowe usztywnienie. Elastyczny, “oddychający” materiał pozwala 
zachować naturalną ciepłotę ciała i poprawia ukrwienie. Orteza zalecana 
jest przy różnorodnych schorzeniach kręgosłupa, np. dyskopatii, kręgo-
zmyku lędźwiowym, niestabilności kręgosłupa lędźwiowego, zwyrodnie-
niach kręgów, a także po operacjach. 
Wysokość ortezy: 26 cm  
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 cm i więcej)
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2263 Orteza kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowa  
z wkładką o funkcjonalności sznurówki

Służy do wzmocnienia lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa oraz 
mięśni dolnej części pleców. Wszyte wzmocnienia, a także boczne dociąga-
cze zapewniają dodatkowe usztywnienie. Orteza pozycjonuje kręgosłup  
w  optymalnym, anatomicznym położeniu, usztywniając go, korygując 
jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. 
Umieszczona w  ortezie poduszka zwiększa komfort podczas noszenia 
pasa. Elastyczny, “oddychający” materiał pozwala zachować naturalną 
ciepłotę ciała i poprawia ukrwienie. Orteza zalecana jest przy różnorod-
nych schorzeniach kręgosłupa, np. dyskopatii, kręgozmyku lędźwiowym, 
niestabilności kręgosłupa lędźwiowego, zwyrodnieniach kręgów, a także 
po operacjach. 
Wysokość ortezy: 24 cm  
Rozmiar (obwód wokół pasa):  
S (58,4 ÷ 71,1 cm), M (71,1 ÷ 83,8 cm), L (83,8 ÷ 96,5 cm),  
XL (96,5 ÷ 109,2 cm), XXL (109,2 ÷ 121,9 cm)

2068 Orteza kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowa  
o funkcjonalności sznurówki

Służy do wzmocnienia odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Orteza pozycjonuje kręgosłup w optymalnym, ana-
tomicznym położeniu, usztywniając go, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom pato-
logicznym. Wszyte wzmocnienia, a także boczne dociągacze zapewniają dodatkowe usztywnienie. Elastyczny, 
“oddychający” materiał pozwala zachować naturalną ciepłotę ciała i poprawia ukrwienie. Orteza zalecana jest 
przy bólach oraz różnorodnych schorzeniach kręgosłupa, dyskopatii odcinka ledźwiowego; chorobie zwyrod-
nieniowej kręgosłupa; zespołach korzeniowych (rwie kulszowej). 
Wysokość ortezy: 25 cm  
Rozmiar (obwód wokół pasa):  
S (58,4 ÷ 71,1 cm), M (71,1 ÷ 83,8 cm), L (83,8 ÷ 96,5 cm),  
XL (96,5 ÷ 109,2 cm), XXL (109,2 ÷ 121,9 cm), XXXL (121,9 ÷ 134,6 cm)

2368 Orteza kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowa Deluxe
Służy do wzmocnienia odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Orteza pozycjonuje kręgosłup w  optymalnym, 
anatomicznym położeniu, usztywniając go, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom 
patologicznym. Elastyczny, “oddychający” materiał pozwala zachować naturalną ciepłotę ciała i  poprawia 
ukrwienie. Orteza zalecana jest przy bólach oraz różnorodnych schorzeniach kręgosłupa, dyskopatii odcinka 
lędźwiowego, chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa; zespołach korzeniowych (rwie kulszowej).

Wzmocnione pasy dociągające
Wzmocnione pasy dociągające zapewniają możliwość regulacji stopnia kompresji oraz odpowiednie 
dopasowanie wyrobu. Orteza zapewnia dodatkowe usztywnienie dzięki sile wytwarzanej przez wzmocnione 
pasy dociągające. Dodatkowa kompresja wywierana jest na brzuch, co wspomaga jego mięśnie i  poprawia 
stabilność kręgosłupa. 
Wysoce elastyczny materiał - 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. 
Zintegrowane anatomicznie usztywnienia - 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. Dzięki temu zwiększa się 
stabilność kręgosłupa lędźwiowego. 
Unikalny „design” idealnie dopasowany do kształtu ciała - Wyrób posiada unikalny „design” idealnie 
dopasowany do kształtu ciała, ze zwężeniem z  przodu i  szerokim tyłem, a  także taliowaniem zgodnie 
z naturalnym kształtem miednicy.

Rozmiar (obwód wokół pasa): S(70-80 cm), M(80-90 cm), L(90-100 cm), L(100-110 cm), XL(110-120 cm)
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2950 AccuTex – Ultralekka orteza kręgosłupa

Orteza AccuTex 2950, należąca do grupy niezwykle nowoczesnych produktów z  linii Accu-
Tex, wykonana została z  tkaniny o  dużej gęstości, z  unikalną wkładką w  kształcie litery H, 
która poprawia stabilność okołokręgosłupową, zapewnia optymalną kompresję oraz pozy-
cjonuje kręgosłup w  optymalnym, anatomicznym położeniu, korygując jego znieksztalcenia pa-
tologiczne, dzięki czemu redukuje bóle oraz pozwala utrzymać kręgosłup w lordozie. Kompresja 
wytwarzana przez podwójne U-kształtne taśmy stabilizuje mięśnie okołokręgosłupowe. Odpo-
wiedni nacisk w  rejonie powłok brzusznych pozwala poprawić aktywność mięśni. AccuTex 2950 
posiada ponadto wszystkie opisane na wstępie zalety, jakimi charakteryzują się materiały z  linii 
AccuTex – niezwykłą lekkość, przewiewność, „oddychanie materiału”, rozbudowane funkcje sen-
somotoryczne, tkaninę 3D, stopniowaną kompresję oraz komfortowe obszycie. Zalecana jest  
w  przypadku zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa, spłycenia lordozy lędźwiowej, 
dyskopatii odcinka lędźwiowego, choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, zespołach korzeniowych 
(rwie kulszowej). 
Wysokość ortezy: 22 cm 
Rozmiar (obwód wokół pasa): S(70-80 cm), M(80-90 cm), L(90-100 cm), XL(100-110 cm),  
XXL(110-120 cm)

KRĘGOSŁUP
2168 Orteza kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowa o funkcjonalności 
sznurówki

Służy do wzmocnienia odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Orteza pozycjonuje kręgosłup w opty-
malnym, anatomicznym położeniu, usztywniając go, korygując jego zniekształcenia oraz zapobie-
gając odchyleniom patologicznym. Wszyte wzmocnienia, a także boczne dociągacze, zapewniają 
dodatkowe usztywnienie. Elastyczny, “oddychający” materiał pozwala zachować naturalną ciepłotę 
ciała i poprawia ukrwienie. Orteza zalecana jest przy bólach oraz różnorodnych schorzeniach krę-
gosłupa, dyskopatii odcinka ledźwiowego; chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa; zespołach ko-
rzeniowych (rwie kulszowej). 
Wysokość ortezy: 25 cm  
Rozmiar (obwód wokół pasa):  
S (58,4 ÷ 71,1 cm), M (71,1 ÷ 83,8 cm), L (83,8 ÷ 96,5 cm), XL (96,5 ÷ 109,2 cm),  
XXL (109,2 ÷ 121,9 cm)

2268 Orteza kręgosłupa stabilizująco-unieruchamiająca,  
o funkcjonalności gorsetu

Służy do wzmocnienia lędźwiowo-krzyżowego oraz krzyżowo-biodrowego odcinka kręgosłupa 
oraz mięśni dolnej części pleców. Orteza pozycjonuje kręgosłup w  optymalnym, anatomicznym 
położeniu, usztywniając go, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom pato-
logicznym. Posiada wyjmowane wzmocnienia, a także boczne dociągacze, które zapewniają dodat-
kowe usztywnienie. Orteza zalecana jest przy bólach oraz różnorodnych schorzeniach kręgosłupa, 
dyskopatii odcinka ledźwiowego; chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa; zespołach korzeniowych 
(rwie kulszowej). Idealny do stosowania w medycynie sportowej. 
Wysokość ortezy: 24 cm  
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)

2061   Pas lędźwiowo-brzuszny

Służy do wzmocnienia odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Orteza pozycjonuje kręgosłup w opty-
malnym, anatomicznym położeniu, usztywniając go, korygując jego zniekształcenia oraz zapobie-
gając odchyleniom patologicznym. Wszyte wzmocnienia, a  także boczne dociągacze zapewniają 
dodatkowe usztywnienie. Pas zalecany jest w celu wzmocnienia odcinka lędźwiowego kręgosłupa. 
Pas posiada 4 fiszbiny.

Obwód: 88 cm
Długość: 96 cm
Wysokość pasa: 16 cm  
Rozmiar: Uniwersalny



70

2951 AccuTex - Wysoka orteza kręgosłupa 
z potrójnym systemem usztywnień 
o funkcjonalności sztywnej sznurówki wysokiej

AccuTex 2951 jest unikalną ortezą kręgosłupa, wyposażoną w  potrójny 
system usztywnień, przeznaczoną do zapewnienia bezoperacyjnego le-
czenia dekompresyjnego schorzeń kręgosłupa i innych chorób o charak-
terze degeneracyjnym. Wyrób wykonany jest z tkaniny o dużej gęstości 
i  stopniowanej kompresji, wyposażony w  tylne usztywnienie o  profilu 
anatomicznym, zgodnym z  lordozą odcinka lędźwiowego kręgosłupa. 
Orteza pozycjonuje kręgosłup w optymalnym, anatomicznym położeniu, 
usztywniając go, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając od-
chyleniom patologicznym. Cztery wzmocnienia spiralne w  części tylnej 
zapewniają skoncentrowaną kompresję wywieraną na odcinek lędźwio-
wo-krzyżowy. Wysoka elastyczność umożliwia łatwą adaptację wzmoc-
nień do kształtu kręgosłupa, w celu zapewnienia optymalnej stabilizacji. 
Wzmocnione pasy mocujące zapewniają regulowaną kompresję w celu 
odciążenia mięśni okołokręgosłupowych i zapewnienia dobrego przyle-
gania wyrobu i  jego optymalnego dopasowania do ciała użytkownika. 
Regulowana wkładka brzuszna w połączeniu z pasami dociągającymi za-
pewnia wewnętrzną kompresję w rejonie brzucha w celu skorygowania 
postawy użytkownika. Kieszenie o specjalnym kształcie w przedniej czę-
ści zapewniają łatwość aplikacji i zdejmowania produktu. Accutex 2951 
posiada ponadto wszystkie opisane na wstępie zalety, jakimi charaktery-
zują się materiały z linii Accutex – niezwykłą lekkość, przewiewność, „od-
dychanie materiału”, rozbudowane funkcje sensomotoryczne, tkaninę 3D, 
stopniowaną kompresję oraz komfortowe obszycie. Orteza zalecana jest 
w  przypadku osteoporozy, kręgoszczeliny, kręgozmyku, niestabilności 
degeneratywnej, zwężenia kręgosłupa, wypadnięcia krążka międzykrę-
gowego, spłycenia lordozy lędźwiowej, dyskopatii odcinka lędźwiowego, 
choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa. 
Wysokość ortezy: 32,5 cm  
Rozmiar (obwód wokół pasa): S (70-80 cm), M (80-90 cm), L (90-100 cm),  
XL (100-110 cm), XXL (110-120 cm)

KRĘGOSŁUP

2166  Orteza kręgosłupa wysoka usztywniająca, 
z mocowaniem wokół ramion o funkcjonalności 
sztywnej sznurówki wysokiej

Służy do wzmocnienia kręgosłupa na odcinkach krzyżowym, lędźwiowym oraz 
piersiowym. Orteza pozycjonuje kręgosłup w optymalnym, anatomicznym 
położeniu, usztywniając go, korygując jego zniekształcenia oraz zapobie-
gając odchyleniom patologicznym. Wszyte wzmocnienia, boczne dociągacze, 
a także pasy okołobarkowe zapewniają doskonałe usztywnienie. Elastyczny, oddy-
chający materiał pozwala zachować naturalną ciepłotę ciała i poprawia ukrwienie. 
Zalecana przy różnorodnych schorzeniach kręgosłupa, np. dyskopatii wielopozio-
mowej, osteoporozie, zmianach zwyrodnieniowych, niestabilności kręgosłupa, 
kręgozmyku lędźwiowym, kompresyjnym złamaniu kregosłupa na tle osteoporo-
tycznym, rwie kulszowej, zespołach bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego, po 
zabiegach operacyjnych. 
Wysokość ortezy (długość fiszbin): 47 cm 
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)

2163  Orteza kręgosłupa wysoka usztywniająca  
o funkcjonalności sztywnej sznurówki wysokiej

Służy do wzmocnienia odcinka lędźwiowego oraz krzyżowego kręgosłupa oraz mięśni 
dolnej części pleców. Orteza pozycjonuje kręgosłup w  optymalnym, ana-
tomicznym położeniu, usztywniając go, korygując jego zniekształcenia 
oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Wysoka - sięga aż do odcinka 
piersiowego. Wszyte wzmocnienia, a także boczne dociągacze zapewniają dodatkowe 
usztywnienie. Elastyczny, oddychający materiał pozwala zachować naturalną ciepłotę 
ciała i poprawia ukrwienie. Zalecana przy różnorodnych schorzeniach kręgosłupa, np. 
dyskopatii wielopoziomowej, osteoporozie, zmianach zwyrodnieniowych, niestabilno-
ści kręgosłupa, kręgozmyku lędźwiowym, kompresyjnym złamaniu kregosłupa na tle 
osteoporotycznym, rwie kulszowej, zespołach bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżo-
wego, po zabiegach operacyjnych. Występuje w wersji męskiej (2163-15) oraz kobiecej 
(2163-13). 
Wysokość ortezy: 2163-13 - 34,9 cm; 2163-15 - 38,7 cm 
Rozmiar (obwód wokół pasa):  
S (66,0 ÷ 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)
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2952 AccuTex - trójfazowa, multifunkcyjna 
orteza kręgosłupa o funkcjonalności sztywnej 
sznurówki wysokiej

Orteza multifunkcyjna AccuTex 2952, należąca do grupy niezwykle 
nowoczesnych produktów z  linii Accutex posiada unikalną kon-
strukcję modularną, zapewniającą wielorakie efekty terapeutyczne 
i  umożliwiającą podział procesu leczenia na 3 fazy. Poszczególne 
moduły mogą być łatwo dopasowane przez personel medyczny. 
Zdejmowana wkładka w  kształcie „skrzydeł motyla”, wyjmowane 
usztywnienie tylne oraz odczepiana wkładka brzuszna umożliwiają 
dostosowanie poziomu stabilizacji i unieruchomienia do aktualnych 
potrzeb użytkownika, zależnych od fazy rehabilitacji. W  pierwszej 
fazie, gdy konieczne jest zapewnienie wysokiej stabilizacji i ochrony 
powiązanej z  ograniczeniem ruchowości, w  tym fleksji i  wyprostu, 
odchyleń bocznych oraz rotacji, zamontowane są wszystkie elemen-

ty unieruchamiające. Kręgosłup znajduje się pod pełną kontrolą w pozycji neutralnej w celu odciążenia tkanek dotkniętych urazem lub schorzeniem. 
Wraz z poprawą stanu zdrowia pacjenta możliwe jest usunięcie wkładki w kształcie “skrzydeł motyla”. Umożliwi to większą swobodę poruszania tuło-
wiem z zachowaniem limitowania zakresu rotacji oraz wychyleń bocznych tułowia. W efekcie możliwe będzie zwiększenie siły i koordynacji mięśni. Gdy 
podczas procesu leczenia funkcjonowanie mięśni poprawia się, zintegrowany system ochrony zapewniany przez multikompresyjną tkaninę Accutex, 
4 wzmocnione boczne pasy dociągające, boczne wkładki trójkątne oraz wkładkę brzuszną pobudzają aktywność mięśni oraz krążenie krwi. Orteza 
pozycjonuje kręgosłup w  optymalnym, anatomicznym położeniu, usztywniając go, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom 
patologicznym. Accutex 2952 posiada ponadto wszystkie opisane na wstępie zalety, jakimi charakteryzują się materiały z  linii Accutex – niezwykłą 
lekkość, przewiewność, „oddychanie materiału”, rozbudowane funkcje sensomotoryczne, tkaninę 3D, stopniowaną kompresję oraz komfortowe obszy-
cie. Orteza 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 między-
kręgowego, dyskopatii odcinka lędźwiowego.

KRĘGOSŁUP

2369 Orteza kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowa Deluxe
Służy do wzmocnienia odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa oraz mięśni dolnej części pleców. 
Orteza pozycjonuje kręgosłup w optymalnym, anatomicznym położeniu, usztywniając go, korygując 
jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Wszyte wzmocnienia, a  także 
boczne dociągacze zapewniają dodatkowe usztywnienie. Elastyczny, “oddychający” materiał pozwala 
zachować naturalną ciepłotę ciała i  poprawia ukrwienie. Orteza zalecana jest przy różnorodnych 
schorzeniach kręgosłupa, np. dyskopatii, kręgozmyku lędźwiowym, niestabilności kręgosłupa 
lędźwiowego, zwyrodnieniach kręgów, a także po operacjach.

Wysokość 30,5 cm. - 30,5 cm wysokości ortezy oznacza zasięg od odcinka piersiowego do odcinka 
krzyżowego kręgosłupa, dzięki czemu zapewniona jest stabilizacja kręgów na znacznym odcinku 
oraz stabilność tułowia zarówno w trakcie poruszania się, jak i w bezruchu. 
Zintegrowane anatomicznie usztywnienia - 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. Dzięki temu zwiększa się stabilność kręgosłupa lędźwiowego. 
Wzmocnione pasy dociągające - Wzmocnione pasy dociągające zapewniają możliwość 
regulacji stopnia kompresji oraz odpowiednie dopasowanie wyrobu. Orteza zapewnia dodatkowe 
usztywnienie dzięki sile wytwarzanej przez wzmocnione pasy dociągające. Dodatkowa kompresja 
wywierana jest na brzuch, co wspomaga jego mięśnie i poprawia stabilność kręgosłupa. 

Unikalny „design” idealnie dopasowany do kształtu ciała - Wyrób posiada unikalny „design” idealnie dopasowany do kształtu ciała, ze zwężeniem 
z przodu i szerokim tyłem, a także taliowaniem zgodnie z naturalnym kształtem miednicy.
Wysoce elastyczny materiał - 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. 

Rozmiar (obwód wokół pasa): S(70-80 cm), M(80-90 cm), L(90-100 cm), L(100-110 cm), XL(110-120 cm)

Elementy składowe ortezy 2952:
• Wkładka w kształcie “skrzydeł motyla”: Wkładka w kształcie “skrzydeł motyla” może zostać zintegro-
wana z ortezą, aby zapewnić możliwie najwyższe ograniczenie ruchomości odcinka lędźwiowego kręgo-
słupa, poprawić jego stabilność oraz skorygować postawę. 
• Tylne usztywnienie o profilu anatomicznym: Tylne usztywnienie posiada profil anatomiczny zgodny 
z lordozą odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Profil ten zapewnia utrzymanie kręgosłupa w optymalnym, 
anatomicznym ustawieniu. 
• Wzmocnione boczne pasy dociągające: Wzmocnione boczne pasy dociągające umożliwiają indywi-
dualną regulację kompresji w celu odciążenia mięśni okołokręgosłupowych oraz zapewnienia dobrego 
przylegania i dopasowania wkładki w kształcie “skrzydeł motyla” do ciała użytkownika. 
• Wkładka brzuszna: Regulowana wkładka brzuszna w połączeniu z pasami dociągającymi zapewnia 
wewnętrzną kompresję w rejonie brzucha w celu skorygowania postawy użytkownika. 
• Kieszenie: Kieszenie o specjalnym kształcie w przedniej części zapewniają łatwość aplikacji i zdejmo-
wania produktu. 
• Trójkątna wkładka: Zapewnia masaż mięśni okołokrgosłupowych i poprawę krążenia krwi. 
Wysokość ortezy: 31,5 cm
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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2953 Spinal Adjustor – AccuTex – Wysoka orteza kręgosłupa usztywniająca,  
z mocowaniem wokół ramion, o funkcjonalności sztywnej sznurówki wysokiej

Służy do wzmocnienia kręgosłupa w odcinkach krzyżowym, lędźwiowym oraz piersiowym. Orteza pozycjo-
nuje kręgosłup w  optymalnym, anatomicznym położeniu, usztywniając go, korygując jego zniekształcenia 
oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Wzmocnienia, boczne dociągacze, a także pasy okołobarko-
we zapewniają doskonałe usztywnienie. Accutex 2953 posiada ponadto wszystkie opisane na wstępie zalety, 
jakimi charakteryzują się materiały z linii Accutex – niezwykłą lekkość, przewiewność, „oddychanie materiału”, 
rozbudowane funkcje sensomotoryczne, tkaninę 3D, stopniowaną kompresję oraz komfortowe obszycie. Za-
lecana 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, zapaleniu sta-
wów kręgosłupa, hiperkifozie, po zabiegach operacyjnych. 
W celu doboru odpowiedniego rozmiaru należy zmierzyć długość od odcinka szyjnego C7 do odcinka 
krzyżowego.
Rozmiar: S -37-43 cm, M- 43-49 cm, L – 49-55 cm, XL-55-61 cm

Cechy wyrobu:

 

A. Anatomiczny gorset na kręgosłup 
może zostać wyregulowany przez 
specjalistę z zakresu medycyny w taki 
sposób, aby odpowiadał indywidual-
nemu wygięciu kręgosłupa. Pomaga 
ograniczyć napięcie i  dolegliwości 
mięśni tułowia oraz utrzymuje kręgo-
słup w  odpowiednim położeniu, co 
poprawia postawę i mobilność.

B. Zintegrowane pasy na ramiona 
oraz pasy wzmacniające pomagają 
utrzymać wyprostowaną postawę 
poprzez odciąganie i  prostowanie 
ramion. Dołączone miękkie wkładki 
ograniczają nacisk i eliminują tarcie, 
aby zagwarantować maksymalną 
wygodę użytkowania.

C. Elastyczny panel w  połączeniu 
z  pasami miednicowymi wywiera 
kompresję na podbrzusze w  celu 
korekcji postawy i  lepszej wydaj-
ności pracy mięśni.

D. Ergonomiczne wyprofilowanie 
wokół bioder pozwala utrzymać 
ortezę w optymalnej pozycji i za-
pewnia jej komfortowe dopaso-
wanie bez zbędnego ucisku wy-
wieranego na ciało użytkownika. 

A B C D
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2264 Orteza kręgosłupa wysoka o funkcjonalności sznurówki

Służy do wzmocnienia odcinka lędźwiowego oraz krzyżowego kręgosłupa oraz mięśni dolnej części pleców. 
Orteza pozycjonuje kręgosłup w  optymalnym, anatomicznym położeniu, usztywniając go, korygując jego 
zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Wszyte wzmocnienia, a także boczne docią-
gacze zapewniają dodatkowe usztywnienie. Elastyczny, “oddychający” materiał pozwala zachować naturalną 
ciepłotę ciała i poprawia ukrwienie. Orteza zalecana jest przy różnorodnych schorzeniach kręgosłupa, np. dys-
kopatii, kręgozmyku lędźwiowym, niestabilności kręgosłupa lędźwiowego, zwyrodnieniach kręgów, a  także 
po operacjach. Orteza posiada 4 stalki.
Wysokość ortezy: 32 cm  
Rozmiar (obwód wokół pasa):  
S (58,4 ÷ 71,1 cm), M (71,1 ÷ 83,8 cm), L (83,8 ÷ 96,5 cm), XL (96,5 ÷ 109,2 cm),  
XXL (109,2 ÷ 121,9 cm), XXXL (121,9 ÷ 134,6 cm)

2169 Orteza kręgosłupa z szelkami

Służy do wzmocnienia odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Orteza pozy-
cjonuje kręgosłup w optymalnym, anatomicznym położeniu, usztywnia-
jąc go, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom 
patologicznym. Wszyte wzmocnienia, a także boczne dociągacze zapew-
niają dodatkowe usztywnienie. Szelki zapobiegają zsuwaniu się ortezy. 
Orteza zalecana jest jako zabezpieczenie przy wykonywaniu czynności 
obciążających kręgosłup, zespołach korzeniowych i  bólowych odcinka 
lędźwiowego kręgosłupa, przewlekłe bóle odcinka lędźwiowego.
Zalecany dla kierowców (pas przemysłowy). 
Wysokość ortezy: 24 cm  
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)
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AT04601 Pas brzuszny
Pas brzuszny służy do wzmocnienia mięśni brzucha oraz zapobiega przemieszczeniom organów wewnętrznych 
na skutek przepuklin brzusznych. Zapięcie na rzepy daje szeroką możliwość regulacji. Zalecany w przypadku 
przepukliny brzusznej, osłabienia mięśni brzucha, po porodzie, po przebytych operacjach jamy brzusznej, po 
zabiegach chirurgicznych.

Wysokości pasa: 24 cm, 30 cm

Rozmiar (obwód wokół pasa): S (80÷90 cm), M (91÷100 cm), L (101÷110 cm), XL (111÷120 cm), XS ( < 80 cm), 
XXL (121÷140 cm), XXXL ( >140 cm)

AT04602 Pas brzuszny
Pas brzuszny służy do wzmocnienia mięśni brzucha oraz zapobiega przemieszczeniom organów wewnętrznych 
na skutek przepuklin brzusznych. Zapięcie na rzepy daje szeroką możliwość regulacji. Zalecany w przypadku 
przepukliny brzusznej, osłabienia mięśni brzucha, po porodzie, po przebytych operacjach jamy brzusznej, po 
zabiegach chirurgicznych.

Wysokości pasa: 24 cm

Rozmiar (obwód wokół pasa): S (61,6÷81,3 cm), M (81,3÷94,0 cm), L (94,0÷104,1 cm), XL (104,1÷114,3 cm), XXL 
(114,3÷121,9 cm), XXXL (122÷140 cm)

AT04603 Pas brzuszny - stomijny
Pas brzuszny – stomijny służy do podtrzymania, stabilizacji oraz ukrycia worka stomijnego, a także podtrzyma-
nia i wzmocnienia powłok brzusznych. Posiada strefę, w której użytkownik może samodzielnie wyciąć otwór na 
worek stomijny – według swoich indywidualnych potrzeb. Zapięcie na rzepy daje szeroką możliwość regulacji, 
zaś doczepiany na rzepy element materiałowy pozwala ukryć worek stomijny. Pas wykonany jest z miękkiego, 
przewiewnego materiału, zapewnia duży komfort użytkowania. Zalecany w  przypadku stomii, przepukliny 
brzusznej, osłabienia mięśni brzucha, po przebytych operacjach jamy brzusznej, po zabiegach chirurgicznych.

Wysokość pasa: 24 cm

Rozmiar  (obwód wokół pasa): XS (70÷80 cm), S ( 81÷90 cm), M (91÷100 cm), L (101÷110 cm),  
XL (111 ÷ 120cm), XXL (121÷130 cm), XXXL (>130 cm)

AT04604  Pas brzuszny z pelotą
Pas brzuszny służy do wzmocnienia mięśni brzucha oraz zapobiega przemieszczeniom organów we-
wnętrznych na skutek przepuklin brzusznych. Zapięcie na rzepy daje szeroką możliwość regulacji. 
Dołączona pelota umożliwia zapewnienie dodatkowego ucisku w miejscu występowania przepukli-
ny brzusznej. Pas wykonany jest z miękkiego, przewiewnego materiału, zapewnia duży komfort użyt-
kowania. Zalecany w  przypadku przepukliny brzusznej, osłabienia mięśni brzucha, po przebytych 
operacjach jamy brzusznej, po zabiegach chirurgicznych.

Wysokość pasa: 24 cm

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
Pas brzuszny służy do wzmocnienia mięśni brzucha oraz zapobiega przemieszczeniom organów wewnętrznych 
na skutek przepuklin brzusznych. Wykonany jest z unikalnej kompozycji dwóch siatek, zewnętrznej – mocnej, 
przenoszącej obciążenia oraz wewnętrznej – miękkiej i komfortowej w kontakcie z ciałem. Dzięki temu pas jest 
niezwykle przewiewny, zapewnia doskonałe odprowadzenie nadmiaru ciepła oraz potu, a także „oddychanie” 
ciała pod nim. Zapięcie na rzepy daje szeroką możliwość regulacji. Zalecany w przypadku przepukliny brzusznej, 
osłabienia mięśni brzucha, po porodzie, po przebytych operacjach jamy brzusznej, po zabiegach chirurgicznych.

Wysokość pasa: 24 cm

Rozmiary: S (70÷90 cm), M (80÷95 cm), L (90÷105 cm), XL (95÷112 cm), 
XXL (105÷121 cm), XXXL (115÷140 cm) 
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2162 Pas brzuszny

Służy do wzmocnienia mięśni w dolnej części tułowia oraz podtrzymania narządów wewnętrznych. 
Zapobiega przemieszczeniom organów wewnętrznych na skutek przepuklin brzusznych. Zalecany 
w przypadku przepukliny brzusznej, osłabienia mięśni brzucha, po porodzie, po przebytych opera-
cjach jamy brzusznej. Dzięki formie gorsetu daje wizualny efekt wyszczuplający. 
Wysokość pasa: 35 cm  
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 i więcej)

2260 Pas brzuszny

Służy do wzmocnienia mięśni brzucha oraz zapobiega przemieszczeniom organów wewnętrznych 
na skutek przepuklin brzusznych. Zapięcie na rzepy daje szeroką możliwość regulacji. Zalecany  
w przypadku przepukliny brzusznej, osłabienia mięśni brzucha, po porodzie, po przebytych opera-
cjach jamy brzusznej. 
Wysokość pasa: 25 cm  
Rozmiar (obwód wokół pasa):  
S (61,6 ÷ 81,3 cm), M (81,3 ÷ 94,0 cm), L (94,0 ÷ 104,1 cm), XL (104,1 ÷ 114,3 cm), 
XXL (114,3 ÷ 121,9 cm)

2062 Pas brzuszny - macierzyński

Służy do podtrzymania brzucha w  okresie ciąży oraz bezpośrednio po ciąży. Odciąża kręgosłup  
i biodra. Łagodzi bóle, zapewnia uczucie komfortu. Pas posiada 2 stalki z tyłu.
Długość pasa: od 105 do 119 cm
Rozmiar (obwód wokół bioder):  
S (do 106,7 cm), L (powyżej 106,7 cm)

4062 Pas ciążowy

Odciąża kręgosłup oraz biodra. Pomaga utrzymać właściwą postawę podczas stania lub poruszania 
się. Dzięki wyłożeniu pasa cienką warstwą pianki dostosowuje się on do kształtu brzucha nie uciska-
jąc go i zapewniając pełny komfort. 
Długość pasa: 123 cm
Obwód: 83 do 111,8 cm
Rozmiar: Uniwersalny
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2262 Pas ciążowy

Redukuje zmęczenie i ból w dolnych częściach pleców dzięki odciążeniu kręgosłupa, bioder oraz 
podtrzymaniu brzucha. Jest łatwy do założenia. Niewidoczny pod ubraniem. Dostosowuje się do 
różnych etapów ciąży.
Skład materiału: guma, neopren, bawełna.
Szerokość: 9 cm 
Rozmiar (obwód wokół bioder):  
XS (71,1 ÷ 86,7 cm), S (87,0 ÷ 91,8 cm), M (92,1 ÷ 96,8 cm), L (97,2 ÷ 101,9 cm),  
XL (102,2 ÷ 109,5 cm)

4073 Pas żebrowy (męski)
4074 Pas żebrowy (damski)

Służy do utrzymania żeber w ustalonej pozycji po ich pęk-
nięciach, stłuczeniach lub też operacjach klatki piersiowej. 
Szerokość 4073: 16 cm
Długość: 120 ÷ 140 cm
Rozmiar 4073: Uniwersalny (79,4 ÷ 131,5 cm)
Szerokość 4074: 16 cm
Długość: 85 ÷ 100 cm 
Rozmiar 4074: Uniwersalny (74,3 ÷ 99,7 cm)

2149 Pas przepuklinowy pachwinowy jednostronny

Pas przepuklinowy posiada pelotę o  dużym profilu. Zapobiega przemieszczeniom organów 
wewnętrznych na skutek przepukliny pachwinowej. Zalecany w  przypadku przepukliny 
pachwinowej. Występuje w wersji lewej lub prawej.
Szerokość pasa: 5,5 cm
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)

2049 Pas przepuklinowy pachwinowy obustronny

Pas przepuklinowy posiada 2 peloty o dużym profilu. Zalecany w przypadku przepukliny pachwi-
nowej. Zapobiega przemieszczeniom organów wewnętrznych na skutek 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

Pas przepuklinowy posiada 2 odłączane peloty o  dużym 
profilu. Zapobiega przemieszczeniom organów wewnętrz-
nych na skutek przepukliny pachwinowej. Zapięcia na rzepy 
zapewniają łatwą aplikację oraz regulację pasa. 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)
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4280 Stabilizatory palców - podwójne mocowanie

Znajdują zastosowanie przy pęknięciach paliczka dalszego oraz urazach stawu międzypaliczkowego 
dalszego. Miękka wyściółka zapobiega nadmiernemu poceniu się, a  ponadto zwiększa komfort przy 
długotrwałym użytkowaniu stabilizatora. Utrzymują stawy międzypaliczkowe w pozycji wyprostowa-
nej. 
Rozmiar: S -8 cm, M -10 cm, L -12 cm

3280 Aparat Sztaka

Utrzymuje staw międzypaliczkowy dalszy w pozycji wyprostowanej, umożliwiając ruch innych stawów. 
Mocuje się go do palca za pomocą małego plastra lub bandaża w taki sposób, aby staw międzypaliczko-
wy dalszy pozostawał w pozycji wyprostowanej. 
Dostępny w zestawach. Zestaw = 3 sztuki tego samego rozmiaru.
W celu doboru odpowiedniego rozmiaru należy zmierzyć obwód stawu międzypaliczkowego dalszego.
Rozmiar: 1, 2, 3, 4, 5, 5.5, 6, 7

4281 Stabilizatory palców

Zginane końcówki umożliwiają unieruchomienie stawów międzypaliczkowych w  wybranej pozycji. 
Miękka wyściółka zapobiega nadmiernemu poceniu się, a ponadto zwiększa komfort przy długotrwa-
łym użytkowaniu stabilizatora. Zalecane przy pęknięciach paliczka dalszego oraz urazach stawów mię-
dzypaliczkowych. 
Rozmiar: S -6 cm, M -7 cm, L -8 cm

4282 Szyna na palec

Służy do podparcia i ochrony złamań z przemieszczeniem. Skierowany ku górze koniuszek szyny ochra-
nia koniec palca. Miękka wyściółka zapewnia wentylację skóry. 
Rozmiar: S -7 cm, M -10 cm, L -13 cm

4283 Stabilizatory obejmujące palec

Znajdują zastosowanie w przypadku urazów koniuszków palców, szczególnie po amputacjach. Służą 
również do unieruchomienia palca w przypadku pęknięć paliczka dalszego oraz urazów stawu między-
paliczkowego dalszego. 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

4284 Stabilizatory obejmujące palec

Znajdują zastosowanie w przypadku urazów koniuszków palców, szczególnie po amputacjach. Służą 
również do unieruchomienia palca w przypadku pęknięć paliczka dalszego oraz urazów stawu między-
paliczkowego dalszego. Miękka wyściółka zapobiega nadmiernemu poceniu się, a ponadto zwiększa 
komfort przy długotrwałym użytkowaniu stabilizatora. 
Rozmiar: S -5,5 cm, M -7,5 cm, L -9,5 cm

4285 Stabilizatory obejmujące palec

Znajdują zastosowanie w przypadku urazów koniuszków palców, szczególnie po amputacjach. Służą 
również do unieruchomienia palca w przypadku pęknięć paliczka dalszego oraz urazów stawu między-
paliczkowego dalszego. Miękka wyściółka zapobiega nadmiernemu poceniu się, a ponadto zwiększa 
komfort przy długotrwałym użytkowaniu stabilizatora. Perforacja aluminium polepsza wentylację. 
Rozmiar: S -5,5 cm, M -7,5 cm, L -9,5 cm
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Aparat korygujący ustawienie palców H-SAS

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

Aparat Sztaka H-MFS

Utrzymuje staw międzypaliczkowy dalszy w pozycji wyprostowanej, umożliwiając ruch innych stawów. Mocuje się 
go do palca za pomocą małego plastra lub bandaża w taki sposób, aby staw międzypaliczkowy dalszy pozostawał 
w pozycji wyprostowanej.
Dostępny na sztuki.
Rozmiar (obwód stawu międzypaliczkowego dalszego): 
1 (4,5-5 cm), 2 (5-5,5 cm), 3 (6-6,5 cm), 4 (6,5-7 cm), 5 (7-7,5 cm), 5.5 (7,5-8 cm), 6 (8-8,5 cm),  
7 (8,5-9 cm)

Aparat korygujący ustawienie palców, trójpalcowy H-TAS

Umożliwia kontrolowany ruch stawu, zapewniając jednocześnie jego stabilność oraz chroniąc przed urazami. 
Zawiera podparcie stawu śródręczno-paliczkowego.
Rozmiar (obwód stawu międzypaliczkowego bliższego):  
XS (4,0 ÷ 5,0 cm), S (5,5 ÷ 6,0 cm), M (6,0 ÷ 6,5 cm), L (6,5 ÷ 7,0 cm), XL (7,0 ÷ 7,5 cm)
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AT53021  Orteza stawu nadgarstkowego z  nylonu zachowująca 
ruchomość stawu 
Orteza wykonana z  elastycznego, przewiewnego materiału, którego głównym składnikiem jest nylon, 
z  dodatkiem lateksu oraz spandexu. Wzmacnia staw, zapewnia kompresję, a  także delikatnie ogrzewa 
staw. Zmniejsza ból związany z długotrwałą pracą na komputerze, a także z przeciążeniem stawu. Orteza 
zapewnia funkcjonowanie stawu w  optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego 
zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Zalecana jako środek profilaktyczny, 
chroniący przed urazami i zwyrodnieniami (np. dla osób pracujących na komputerze, grających w tenisa, 
golfa), jak również podczas chorób zwyrodnieniowych i  reumatycznych. 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.

Rozmiar: UNI

AT53019  Orteza stawu nadgarstkowego z  poliestru zachowująca 
ruchomość stawu 
Orteza wykonana z  elastycznego materiału, którego głównym składnikiem jest poliester. Wzmacnia 
staw, zapewnia kompresję, a także delikatnie ogrzewa staw. Zmniejsza ból związany z długotrwałą pracą 
na komputerze, a także z przeciążeniem stawu. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, 
anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom 
patologicznym. Zalecana jako środek profilaktyczny, chroniący przed urazami i  zwyrodnieniami 
(np. dla osób pracujących na komputerze, grających w  tenisa, golfa), jak również podczas chorób 
zwyrodnieniowych i  reumatycznych. Orteza przeznaczona jest do użytku krótkotrwałego lub 
sporadycznego.

Rozmiar: UNI

AT53018  Orteza stawu nadgarstkowego z  dodatkiem spandexu 
zachowująca ruchomość stawu 
Orteza wykonana z  elastycznego, przewiewnego materiału, w  którego skład wchodzą spandex, 
lateks oraz poliester. Wzmacnia staw, zapewnia kompresję, a  także delikatnie ogrzewa staw. 
Zmniejsza ból związany z  długotrwałą pracą na komputerze, a  także z  przeciążeniem stawu. Orteza 
zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego 
zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Zalecana jako środek profilaktyczny, 
chroniący przed urazami i  zwyrodnieniami (np. dla osób pracujących na komputerze, grających 
w  tenisa, golfa), jak również podczas chorób zwyrodnieniowych i  reumatycznych. Zastosowany 
w ortezie materiał zapewnia jej dobrą elastyczność nawet przy długotrwałym użytkowaniu.

Rozmiary (w celu określenia rozmiaru należy zmierzyć obwód wokół nadgarstka): 
S: 14-16 cm, M: 16-18 cm, L: 18-20cm, XL: 20-22 cm

AT53020  Orteza stawu nadgarstkowego z  włóknem bambusowym 
zachowująca ruchomość stawu
Orteza wykonana z  elastycznego, przewiewnego materiału, którego głównym składnikiem jest włókno 
bambusowe, z dodatkiem bawełny oraz spandexu. Wzmacnia staw, zapewnia kompresję, a także delikatnie 
ogrzewa staw. Zmniejsza ból związany z długotrwałą pracą na komputerze, a także z przeciążeniem stawu. 
Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując 
jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Zalecana jako środek profilaktyczny, 
chroniący przed urazami i zwyrodnieniami (np. dla osób pracujących na komputerze, grających w tenisa, 
golfa), jak również podczas chorób zwyrodnieniowych i reumatycznych. 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. 
Rozmiary (w celu określenia rozmiaru należy zmierzyć obwód wokół nadgarstka): 
S : 14-16 cm, M: 16-18 cm, L: 18-20cm, XL: 20-22 cm

NADGARSTEK



81

NADGARSTEK
2281 Orteza nadgarstka

Wykonana z  rozciągliwego w  4 strony spandexu z  bawełnianą wyściółką wzmacnia staw, 
zapewnia kompresję, a także delikatnie ogrzewa staw. Zmniejsza ból związany z długotrwałą 
pracą na komputerze, a także z przeciążeniem stawu. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu 
w  optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz 
zapobiegając odchyleniom patologicznym. Zalecana jako środek profilaktyczny, chroniący 
przed urazami i zwyrodnieniami (np. dla osób pracujących na komputerze, grających w tenisa, 
golfa), jak również podczas chorób zwyrodnieniowych i reumatycznych. 
Rozmiar (obwód wokół nadgarstka):  
S (13,0 ÷ 16,2 cm), M (16,5 ÷ 19,7 cm), L (20,3 ÷ 23,5 cm), XL (24,1 ÷ 27,3 cm)

2583 Orteza Coolmax

Orteza wykonana jest z rozciągliwego w 4 strony materiału Coolmax, który zapewnia bardzo 
szybkie odprowadzanie nadmiaru wilgoci ze skóry. Orteza wzmacnia nadgarstek, działa pro-
filaktycznie chroniąc go przed urazami, szczególnie gdy staw jest osłabiony. Orteza zapewnia 
funkcjonowanie stawu w  optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego 
zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Pomocna jest również pod-
czas rehabilitacji pourazowej, np. po skręceniach, a  także w  przypadku bóli reumatycznych. 
Orteza posiada wszyte wkładki bioceramiczne, wytwarzające promieniowanie podczerwo-
ne, które wnika do komórek ciała, ogrzewa je i  aktywizuje, a  także poprawia ich ukrwienie  
i ułatwia regenerację. 
Rozmiar (obwód wokół nadgarstka):  
S (13,0 ÷ 16,5 cm), M (16,8 ÷ 21,6 cm), L (21,9 ÷ 24,1 cm)
Długość: 11 cm (dla wszystkich rozmiarów)

2181 Orteza nadgarstka

Wykonana z mocnego, elastycznego materiału wzmacnia staw, zapewnia kompresję, a także 
delikatnie ogrzewa staw. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicz-
nym zakresie ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom 
patologicznym. Zmniejsza ból związany z długotrwałą pracą na komputerze, a  także z prze-
ciążeniem stawu. Zalecana jako środek prewencyjny, chroniący i  łagodzący skutki urazów  
i zwyrodnień, np. dla osób pracujących na komputerze, grających w tenisa, golfa. 
Rozmiar: Uniwersalny

2081 Orteza nadgarstka

Wykonana z bardzo wytrzymałego, elastycznego materiału z pasem dociągającym wzmacnia 
staw, zapewnia kompresję, a  także delikatnie ogrzewa staw. Orteza zapewnia funkcjonowa-
nie stawu w  optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego zniekształce-
nia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Zmniejsza ból związany z przeciążeniem 
stawu i  wstrząsami. Zalecana jako środek prewencyjny, chroniący i  łagodzący skutki urazów  
i zwyrodnień, np. dla osób pracujących na komputerze, grających w tenisa, golfa, jeżdżących 
na snowboardzie. 
Rozmiar: Uniwersalny
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1081 Orteza nadgarstka

Wykonana z oddychającego, perforowanego Breathprenu podszytego bawełną, z pasem 
dociągającym, wzmacnia staw, zapewnia kompresję, a  także ogrzewa staw. Zmniejsza ból 
związany z przeciążeniem stawu i wstrząsami. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w opty-
malnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobie-
gając odchyleniom patologicznym. Zalecana jako środek prewencyjny, chroniący i łagodzący 
skutki urazów i zwyrodnień, np. dla osób pracujących na komputerze, grających 
w tenisa, golfa, jeżdżących na snowboardzie.
Orteza posiada klamrę ułatwiającą zapięcie 
Kolor: beżowy, czarny

Rozmiar: Uniwersalny (12,7 ÷ 22,9 cm)

2083 Orteza nadgarstka

Wykonana z  mocnego elastycznego, przewiewnego materiału wzmacnia staw nadgarstka 
oraz staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka, zapewnia kompresję, a także ogrzewa staw. Orteza 
zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygu-
jąc jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Zmniejsza ból zwią-
zany z przeciążeniem stawu, zwyrodnieniem i wstrząsami. Zalecana jako środek prewencyjny, 
chroniący i  łagodzący skutki urazów i zwyrodnień, np. dla osób pracujących na komputerze, 
grających w tenisa, golfa, jeżdżących na snowboardzie. 
Wysokość: 8 cm
Długość: 36 cm
Rozmiar: Uniwersalny

1083 Orteza nadgarstka i dłoni

Wykonana z oddychającego, perforowanego Breathprenu podszytego bawełną wzmac-
nia staw nadgarstka oraz staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka, zapewnia kompresję, a także 
ogrzewa staw. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym zakre-
sie ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicz-
nym. Zmniejsza ból związany z przeciążeniem stawu, zwyrodnieniem i wstrząsami. 
Zalecany jako środek prewencyjny, chroniący i  łagodzący skutki urazów i zwy-
rodnień, np. dla osób pracujących na komputerze, grających w  tenisa, golfa, 
jeżdżących na snowboardzie. 
Kolor: beżowy, czarny
Rozmiar: Uniwersalny

1289 Orteza nadgarstka i kciuka ze wzmocnieniem

Wykonana z oddychającego, perforowanego Breathprenu podszytego bawełną wzmacnia 
staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka, zapewnia kompresję, a także ogrzewa staw. Orteza po-
zycjonuje staw w optymalnym, anatomicznym położeniu, korygując jego zniekształcenia oraz 
zapobiegając odchyleniom patologicznym. Zmniejsza ból związany z  przeciążeniem stawu, 
reumatyzmem, zwyrodnieniem i wstrząsami. Zalecana jako środek chroniący i łagodzący skut-
ki urazów i zwyrodnień, zmniejszający bóle reumatyczne. Trzy wyjmowane, metalowe szyny 
umieszczone w okolicach kciuka powiększają jego stabilność. Idealna w przypadku zwichnięć, 
złamań i prostych pęknięć kciuka. 
Rozmiar (obwód wokół nadgarstka):  
S (13,0 ÷ 15,2 cm), M (15,6 ÷ 17,2 cm), L (17,5 ÷ 19,1 cm), XL (19,4 ÷ 21,0 cm)

1084 Orteza nadgarstka i kciuka

Wykonana z  oddychającego, perforowanego Breathprenu podszytego bawełną wzmac-
nia staw nadgarstka oraz staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka, zapewnia kompresję, a także 
ogrzewa staw. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie 
ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. 
Zmniejsza ból związany z przeciążeniem stawu, reumatyzmem, zwyrodnieniem i wstrząsami. 
Zalecana jako środek prewencyjny, chroniący i łagodzący skutki urazów i zwyrodnień, zmniej-
sza bóle reumatyczne. 
Rozmiar (obwód wokół nadgarstka):  
S (14,0 ÷ 15,9 cm), M (16,5 ÷ 18,4 cm), L (19,1 ÷ 21,0 cm), XL (21,6 ÷ 23,5 cm)
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2980  AccuTex – Orteza nadgarstka

Orteza AccuTex 2980, należąca do grupy niezwykle nowoczesnych produktów z linii AccuTex. 
Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, 
korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Została wypro-
filowana wzdłuż grzbietu dłoni i nie limituje ruchomości palców. Dwa równoległe wzmocnienia 
wzdłuż przedramienia zapewniają dobre wzmocnienie kości promieniowej i kości łokciowej, 
stabilizując jednocześnie nadgarstek. Zapewnia optymalny zakres ruchomości kciuka. AccuTex 
2980 posiada ponadto wszystkie opisane na wstępie zalety, jakimi charakteryzują się materiały 
z linii AccuTex – niezwykłą lekkość, przewiewność, „oddychanie materiału”, rozbudowane funk-
cje sensomotoryczne, tkaninę 3D, stopniowaną kompresję oraz komfortowe obszycie. Produkt 
zalecany jest w szczególności w przypadku skręcenia lub naciągnięcia nadgarstka, w celu stabi-
lizacji osłabionego, naciągniętego, przeciążonego i zesztywniałego nadgarstka, po operacjach, 
w celu złagodzenia bólu, zapobieżenia i leczenia urazów, przyspieszenia rehabilitacji.
Rozmiar (obwód wokół nadgarstka): S(13.5-15 cm), M(15-16.5 cm), L(16.5-18 cm), XL(18-19.5 
cm), XXL(19.5-21 cm)

3088 Aparat usztywniającu kciuk

Sztywny aparat na kciuk, zapewniający unieruchomienie kciuka oraz usztywnienie nadgarst-
ka. Perforowany materiał zwiększa komfort użytkowania aparatu. Aparat pozycjonuje staw 
w  optymalnym, anatomicznym położeniu, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając 
odchyleniom patologicznym. Zmniejsza ból związany z przeciążeniem stawu, reumatyzmem, 
zwyrodnieniem i wstrząsami. Zalecany jako środek chroniący i łagodzący skutki urazów i zwy-
rodnień, w przypadku pęknięć kciuka, zapalenia stawu nadgarstkowo-śródręcznego kciuka. 
Rozmiar (szerokość dłoni przy nadgarstku):  
S (do 8,0 cm), M (8,0 ÷ 9,0 cm), L (ponad 9,0 cm)

4188 Aparat na kciuk i nadgarstek

Aparat zapewniający unieruchomienie i  odwiedzenie kciuka oraz usztywnienie nadgarstka. 
Aparat pozycjonuje staw w optymalnym, anatomicznym położeniu, korygując jego zniekształ-
cenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Wykonany z lekkiego, miękkiego, oddy-
chającego materiału. Zmniejsza ból związany z przeciążeniem stawu, reumatyzmem, zwyrod-
nieniem i wstrząsami. Zalecany jako środek chroniący i łagodzący skutki urazów i zwyrodnień, 
w przypadku pęknięć kciuka. Aparat zmniejsza również bóle reumatyczne. 
Rozmiar: Uniwersalny

2182 Tutor nadgarstka

Wykonany z mocnego, elastycznego, przewiewnego materiału delikatnie ogrzewa nadgarstek. 
Metalowa wkładka zapewnia całkowite usztywnienie nadgarstka, zaś pas dociągający dodat-
kowo stabilizuje nadgarstek. Tutor pozycjonuje staw w optymalnym, anatomicznym położe-
niu, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Zalecany 
w celu wzmocnienia i stabilizacji osłabionego, przeciążonego, naciągniętego i zesztywniałego 
nadgarstka, w przypadku skręceń lub pęknieć, po operacjach nadgarstka, w celu złagodzenia 
bólu, zapobieżenia i leczenia urazów, przyspieszenia rehabilitacji. Dł. 16,5 cm. 
Rozmiar (obwód wokół nadgarstka):  
S (14,0 ÷ 15,9 cm), M (16,5 ÷ 18,4 cm), L (19,1 ÷ 21,0 cm), XL (21,6 ÷ 23,5 cm)
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1082 Orteza nadgarstka

Wykonana z oddychającego, perforowanego Breathprenu podszytego bawełną ogrzewa 
nadgarstek i  poprawia krążenie krwi. Metalowa wkładka zapewnia całkowite usztywnienie 
nadgarstka. Orteza pozycjonuje staw w optymalnym, anatomicznym położeniu, korygując jego 
zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Zalecana w celu wzmocnienia 
i stabilizacji osłabionego, naciągniętego, przeciążonego i zesztywniałego nadgarstka,w przy-
padku skręceń lub pęknięć, po operacjach nadgarstka, w celu złagodzenia bólu, zapobieżenia 
i leczenia urazów, przyspieszenia rehabilitacji. 
Rozmiar (obwód wokół nadgarstka):  
S (14,0 ÷ 15,9 cm), M (16,5 ÷ 18,4 cm), L (19,1 ÷ 21,0 cm), XL (21,6 ÷ 23,5 cm)

4388 SLIDE-FIT – Łuska usztywniająca nadgarstek i przedramię 
z regulacją długości

Unikalna łuska umożliwiająca łatwą regulację jej długości, zapewniająca bardzo dobrą stabilizację stawu 
nadgarstka oraz przedramienia. Łuska posiada anatomiczny kształt, pozwalający utrzymać nadgarstek 
w neutralnej pozycji, a także zapewniający ochronę kości łokciowej oraz promieniowej. Łuska pozycjonuje 
staw w optymalnym, anatomicznym położeniu, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchy-
leniom patologicznym. Wyrób znajduje zastosowanie przy usztywnieniu nadgarstka lub dłoni po urazach 
lub operacjach, a także po wstępnym leczeniu za pomocą gipsu. Ponadto łuska może być stosowana przy 
leczeniu pęknięć kości śródręcza.
Wersja na prawą i lewą rękę.
Rozmiar (obwód wokół nadgarstka):  
S (13,3 ÷ 16,5 cm), M (16,8 ÷ 19,7 cm), L (20,0 ÷ 25,4 cm)

1089 Orteza nadgarstka i kciuka ze wzmocnieniem

Wykonana z oddychającego, perforowanego Breathprenu podszytego bawełną wzmacnia 
staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka, zapewnia kompresję, a także ogrzewa staw. Orteza po-
zycjonuje staw w optymalnym, anatomicznym położeniu, korygując jego zniekształcenia oraz 
zapobiegając odchyleniom patologicznym. Zmniejsza ból związany z  przeciążeniem stawu, 
reumatyzmem, zwyrodnieniem i wstrząsami. Zalecana jako środek chroniący i łagodzący skutki 
urazów i zwyrodnień, zmniejszający bóle reumatyczne. 
Rozmiar (obwód wokół nadgarstka):  
S (14,0 ÷ 15,9 cm), M (15,9 ÷ 18,4 cm), L (18,4 ÷ 21,0 cm), XL (21,0 ÷ 23,5 cm)

2082 Orteza nadgarstka

Wykonana z  mocnego, elastycznego, przewiewnego materiału delikatnie ogrzewa nadgar-
stek. Metalowa wkładka zapewnia całkowite usztywnienie nadgarstka. Orteza pozycjonuje 
staw w optymalnym, anatomicznym położeniu, korygując jego zniekształcenia oraz zapobie-
gając odchyleniom patologicznym. Zalecana w  celu wzmocnienia i  stabilizacji osłabionego, 
przeciążonego, naciągniętego i zesztywniałego nadgarstka, w przypadku skręceń lub pęknięć, 
po operacjach nadgarstka, w celu złagodzenia bólu, zapobieżenia i leczenia urazów, przyspie-
szenia rehabilitacji. Dł. 16,5 cm. 
Rozmiar (obwód wokół nadgarstka):  
S (14,0 ÷ 15,9 cm), M (16,5 ÷ 18,4 cm), L (19,1 ÷ 21,0 cm), XL (21,6 ÷ 23,5 cm), XXL (24,1 - 26 cm)

1088 Orteza nadgarstka i kciuka ze wzmocnieniem

Wykonana z oddychającego, perforowanego Breathprenu podszytego bawełną wzmacnia 
staw nadgarstka oraz staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka, zapewnia kompresję, a także ogrze-
wa staw. Orteza pozycjonuje staw w optymalnym, anatomicznym położeniu, korygując jego 
zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Zmniejsza ból związany z prze-
ciążeniem stawu, reumatyzmem, zwyrodnieniem i wstrząsami. Zalecana jako środek chroniący  
i łagodzący skutki urazów i zwyrodnień, zmniejszający bóle reumatyczne. 
Rozmiar (obwód wokół nadgarstka):  
S (14,0 ÷ 15,9 cm), M (15,9 ÷ 18,4 cm), L (18,4 ÷ 21,0 cm), XL (21,0 ÷ 23,5 cm)
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3182 Długi bioceramiczny tutor nadgarstka z taśmą mocującą  
i stabilizacją kciuka
Wykonany z mocnego, przewiewnego materiału delikatnie ogrzewa nadgarstek. Posiada wszyte wkładki 
bioceramiczne, wytwarzające promieniowanie podczerwone, które wnika do komórek ciała, ogrzewa je 
i aktywizuje, a także poprawia ich ukrwienie i ułatwia regenerację. Metalowa wkładka, którą można kształ-
tować, zapewnia całkowite usztywnienie nadgarstka, a taśma mocująca dodatkowo stabilizuje go. Tutor po-
zycjonuje staw w optymalnym, anatomicznym położeniu, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając 
odchyleniom patologicznym. Posiada dodatkową stabilizację kciuka. Zalecany w celu wzmocnienia i stabi-
lizacji osłabionego, przeciążonego, lub naciągniętego nadgarstka, w przypadku skręcenia lub pęknięć, po 
operacjach, po leczeniu gipsem, w celu złagodzenia bólu, zapobieżenia i leczenia urazów, 
przyspieszenia rehabilitacji. Zalecany również jako środek chroniący i łagodzący skutki ura-
zów i zwyrodnień, w przypadku pęknięć kciuka oraz zapalenia stawu nadgarstkowo-śród-
ręcznego kciuka.

Wersja na lewą i prawą rękę.

Rozmiar (obwód wokół nadgarstka):  
S (14,0 ÷ 16,0 cm), M (16,5 ÷ 18,5 cm), L (19,0 ÷ 21,0 cm), XL (21,5 ÷ 23,5 cm))

4182 Multifunkcyjny tutor nadgarstka i doni

Tutor zapewnia doskonałe usztywnienie nadgarstka oraz stabilizację dłoni. Metalowa szyna 
dopasowana jest do anatomicznego kształtu ręki. Wykonany z  oddychającego materiału za-
pewnia duży komfort noszenia. Tutor pozycjonuje staw w optymalnym, anatomicznym poło-
żeniu, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. 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 pęknięć ko-
ści śródręcza a  także połączonych urazów nadgarstka, dłoni oraz palców. Produkt zapewnia 
jednoczesne usztywnienie nadgarstka, dłoni oraz palców. Wersja na lewą i prawą rękę.
Rozmiar (obwód wokół nadgarstka):  
S (13,3 ÷ 17,1 cm), M (17,1 ÷ 21,6 cm), L (21,6 ÷ 30,5 cm)

4087 Tutor nadgarstka

Wykonany z oddychającego, perforowanego materiału ogrzewa nadgarstek i poprawia krąże-
nie krwi. Metalowa profilowana wkładka oraz rozbudowany system pasów mocujących zapew-
nia całkowite usztywnienie nadgarstka, zapewniając jednocześnie dużą swobodę ruchu pal-
ców oraz kciuka. Tutor pozycjonuje staw w optymalnym, anatomicznym położeniu, korygując 
jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Zalecany w celu wzmoc-
nienia i  stabilizacji osłabionego, naciągniętego, przeciążonego i  zesztywniałego nadgarstka, 
w przypadku skręceń lub pęknięć, po operacjach nadgarstka, w celu złagodzenia bólu, zapo-
bieżenia i leczenia urazów, przyspieszenia rehabilitacji.
Wersja na lewą i prawą rękę. 
Rozmiar (obwód wokół nadgarstka):  
S (14,0 ÷ 16,0cm), M (16,5 ÷ 18,5cm), L (19,0 ÷ 21,0cm), XL (21,5 ÷ 23,5cm)
Długość: S (16,5 cm), M (17 cm), L (17,5 cm), XL (18 cm)

2288 Aparat na nadgarstek i przedramię z taśmą mocującą

Wykonany z  mocnego, elastycznego, przewiewnego materiału delikatnie ogrzewa nadgar-
stek. Metalowa wkładka, którą można kształtować, zapewnia całkowite usztywnienie nad-
garstka, zaś pas dociągający dodatkowo stabilizuje go. Aparat pozycjonuje staw w optymal-
nym, anatomicznym położeniu, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom 
patologicznym. Zalecany w  celu wzmocnienia i  stabilizacji osłabionego, przeciążonego, lub 
naciągniętego nadgarstka, w  przypadku skręcenia lub pęknięć, po operacjach, po leczeniu 
gipsem, w celu złagodzenia bólu, zapobieżenia i leczenia urazów, przyspieszenia rehabilitacji. 
Długość 20 cm. 
Rozmiar (obwód wokół nadgarstka):  
S (14,0 ÷ 15,9 cm), M (16,5 ÷ 18,4 cm), L (19,1 ÷ 21,0 cm), XL (21,6 ÷ 23,5 cm)
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Tutor nadgarstka długi H-001CM

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

Tutor nadgarstka długi H-OW8

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

Tutor nadgarstka krótki H-OW4

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

Tutor nadgarstka długi H-OEW5

Tutor nadgarstka, długości 23 cm, wykonany z lekkiego, „oddychającego” materiału z wewnętrzną 
wkładką usztywniającą. Wyrób posiada dodatkowe usztywnienie wokół stawu nadgarstka. Tutor 
pozycjonuje staw w optymalnym, anatomicznym położeniu, korygując jego zniekształcenia oraz 
zapobiegając odchyleniom patologicznym. Zapewnia dobrą stabilizację i usztywnienie stawu nad-
garstka.
Wersja na prawą i lewą rękę
Rozmiar (obwód nadgarstka): 
XS (11,5 – 13,0cm), S (14,0 – 15,5 cm), M(16,5 – 19,0 cm), L(20,0-21,5 cm), XL(23,0-24,0 cm)
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AT53025  Orteza stawu łokciowego z  nylonu zachowująca ruchomość 
stawu 
Orteza wykonana z elastycznego, przewiewnego materiału, którego głównym składnikiem jest nylon, 
z dodatkiem lateksu oraz spandeksu. Wzmacnia staw, zapewnia kompresję, a także delikatnie ogrzewa 
staw. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w  optymalnym, anatomicz nym zakresie ruchomości, 
korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom pa tologicznym. Zmniejsza ból związany 
z przeciążeniem stawu. Zalecana jako środek prewencyj ny, chroniący przed urazami i przeciążeniem, 
a  także w  przypadku chorób zwyrodnieniowych i  reumatycznych. 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.

Rozmiar (w celu określenia rozmiaru należy zmierzyć 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 
Orteza wykonana z  elastycznego materiału, którego głównym składnikiem jest poliester. Wzmacnia 
staw, zapewnia kompresję, a  także delikatnie ogrzewa staw. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu 
w optymalnym, anatomicz nym zakresie ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając 
odchyleniom pa tologicznym. Zmniejsza ból związany z  przeciążeniem stawu. Zalecana jako środek 
prewencyj ny, chroniący przed urazami i przeciążeniem, a także w przypadku chorób zwyrodnieniowych 
i reumatycznych. Orteza przeznaczona jest do użytku krótkotrwałego lub sporadycznego.

Rozmiar (w celu określenia rozmiaru należy zmierzyć obwód wokół łokcia):
S: 20-23 cm, M: 23-26 cm, L: 26-29 cm, XL: 29-32 cm

AT53022  Orteza stawu łokciowego z dodatkiem spandexu zachowująca 
ruchomość stawu
Orteza wykonana z  elastycznego, przewiewnego materiału, w  którego skład wchodzą spandex, 
lateks oraz poliester. Wzmacnia staw, zapewnia kompresję, a  także delikatnie ogrzewa staw. Orteza 
zapewnia funkcjonowanie stawu w  optymalnym, anatomicz nym zakresie ruchomości, korygując 
jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom pa tologicznym. Zmniejsza ból związany 
z przeciążeniem stawu. Zalecana jako środek prewencyj ny, chroniący przed urazami i przeciążeniem, 
a  także w  przypadku chorób zwyrodnieniowych i  reumatycznych. Zastosowany w  ortezie materiał 
zapewnia jej dobrą elastyczność nawet przy długotrwałym użytkowaniu.

Rozmiar (w celu określenia rozmiaru należy zmierzyć obwód wokół łokcia):
S: 20-23 cm, M: 23-26 cm, L: 26-29 cm, XL: 29-32 cm

AT53024  Orteza stawu łokciowego z  włóknem bambusowym 
zachowująca ruchomość stawu
Orteza wykonana z elastycznego, przewiewnego materiału, którego głównym składnikiem jest włókno 
bambusowe, z  dodatkiem bawełny oraz spandexu. Wzmacnia staw, zapewnia kompresję, a  także 
delikatnie ogrzewa staw. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w  optymalnym, anatomicz nym 
zakresie ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom pa tologicznym. 
Zmniejsza ból związany z  przeciążeniem stawu. Zalecana jako środek prewencyj ny, chroniący przed 
urazami i przeciążeniem, a także w przypadku chorób zwyrodnieniowych i reumatycznych. 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 (w celu określenia rozmiaru należy zmierzyć obwód wokół łokcia):
S: 20-23 cm, M: 23-26 cm, L: 26-29 cm, XL: 29-32 cm

STAW ŁOKCIOWY
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AT53009 Orteza łokcia z regulacją zgięcia i wyprostu
Orteza AT53009 jest wielofunkcyjnym urządzeniem ochronnym stosowanym w rehabilitacji łokcia. 
Znajduje zastosowanie przy złamaniach kości ramiennej w obrębie stawu łokciowego, złamaniach kości 
łokciowej, promieniowej, przy złamaniach patologicznych, jak również po zabiegach chirurgicznych 
więzadeł stawu łokciowego i w chirurgicznym leczeniu pooperacyjnym oraz w rehabilitacji.
Produkt daje możliwość unieruchomienia lub regulacji zakresu ruchomości stawu łokciowego.
Orteza umożliwia regulację kąta zgięcia oraz wyprostu w zakresie od 10° do 120°. Regulacja odbywa się w 
łatwy sposób za pomocą przycisków.

Waga: 0,65 kg
Długość: 42 cm
Szerokość w części górnej: 12 cm
Szerokość w części dolnej: 10 cm

STAW ŁOKCIOWY

2085 Orteza łokcia zachowująca jego ruchomość anatomiczną

Wykonana z rozciągliwego w 4 strony spandexu z bawełnianą wyściółką wzmacnia staw, za-
pewnia kompresję, a także delikatnie ogrzewa staw. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu 
w optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapo-
biegając odchyleniom patologicznym. Zmniejsza ból związany z przeciążeniem stawu. Zaleca-
na jako środek prewencyjny, chroniący przed urazami i przeciążeniem.
Rozmiar (obwód wokół łokcia):  
S (23,2 ÷ 26,0 cm), M (26,0 ÷ 31,1 cm), L (31,1 ÷ 37,5 cm), XL (37,5 ÷ 43,5 cm)

2280 Orteza łokcia zachowująca jego ruchomość anatomiczną

Wykonana z elastycznego, mocnego materiału wzmacnia staw, zapewnia kompresję, a także 
delikatnie ogrzewa staw. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicz-
nym zakresie ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom pa-
tologicznym. Zmniejsza ból związany z przeciążeniem stawu. Zalecana jako środek prewencyj-
ny, 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)

2185 Orteza ósemkowa

Wykonana z mocnego, elastycznego materiału wzmacnia staw, zapewnia kompresję. Zmniej-
sza ból związany z przeciążeniem stawu. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w optymal-
nym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając 
odchyleniom patologicznym. Zalecana jako środek prewencyjny, chroniący przed urazami 
i przeciążeniem.
Długość: 70 cm
Szerokość: 7,5 cm
Rozmiar: Uniwersalny
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2986  AccuTex – Orteza stawu łokciowego

Orteza AccuTex 2986, należąca do grupy niezwykle nowoczesnych produktów z  linii  
AccuTex. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie ru-
chomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Po-
siada strukturę w kształcie litery X, która zwiększa stabilność stawu łokciowego. Wzmocnienia 
wszyte w środkowej części łokcia zapewniają komfort i dużą swobodę ruchu w zakresie ana-
tomicznym. Produkt poprawia również wydajność funkcjonalną mięśni przedramienia. Orteza 
posiada wewnętrzne wkładki silikonowe w celu zapewnienia lekkiej kompresji w rejonach na-
rażonych na urazy. AccuTex 2986 posiada ponadto wszystkie opisane na wstępie zalety, jakimi 
charakteryzują się materiały z  linii AccuTex – niezwykłą lekkość, przewiewność, „oddychanie 
materiału”, rozbudowane funkcje sensomotoryczne, tkaninę 3D, stopniowaną kompresję oraz 
komfortowe obszycie. Produkt zalecany jest w szczególności w przypadku zapalenia ścięgna 
łokciowego (łokieć golfisty lub łokieć tenisisty) lub osłabienia łokcia, a także jako środek pre-
wencyjny, chroniący i łagodzący skutki urazów i przeciążeń.
Rozmiar (obwód wokół łokcia): S (21-23 cm), M (23-25 cm), L (25-27 cm), XL (27-29 cm),  
XXL (29-31 cm)

1086 Orteza łokcia tenisisty z pelotą

Wykonana z  oddychającego, perforowanego Breathprenu podszytego bawełną. Orteza 
zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygu-
jąc jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Chroni przed zmiana-
mi patologicznymi przyczepu ścięgien mięśni prostowników nadgarstka oraz kości nadkłykcia 
bocznego kości ramiennej. Zalecana jako środek prewencyjny, chroniący i  łagodzący skutki 
tzw. łokcia tenisisty u osób grających w tenisa, golfa, jeżdżących na snowboardzie.
Kolor: beżowy, czarny
Rozmiar: Uniwersalny (17,8 ÷ 33,0 cm)

1080 Orteza łokcia tenisisty z pelotą

Wykonana z oddychającego, perforowanego Breathprenu podszytego bawełną wzmac-
nia staw, zapewnia kompresję, a także ogrzewa staw. Zmniejsza ból związany z przeciążeniem 
stawu, zwyrodnieniem i wstrząsami. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, 
anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchy-
leniom patologicznym. Chroni przed zmianami patologicznymi przyczepu ścięgien mięśni pro-
stowników nadgarstka oraz kości nadkłykcia bocznego kości ramiennej. Zalecana jako środek 
prewencyjny, chroniący i łagodzący skutki urazów i przeciążeń, np. u osób grających w tenisa, 
golfa, jeżdżących na snowboardzie. 
Kolor: beżowy, czarny
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

Tutor zapewnia doskonałą stabilizację stawu łokciowego. Wykonany z  przepuszczającego 
powietrze materiału zapewnia duży komfort noszenia, a ponadto utrzymuje ciepło w rejonie 
stawu. Tutor pozycjonuje staw w optymalnym, anatomicznym położeniu, korygując jego znie-
kształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Zalecany do leczenia zwichnięć 
oraz pęknięć bez przemieszczeń w rejonie łokcia, usztywnienia po operacjach (np. rekonstruk-
cji) oraz po leczeniu za pomocą gipsu, leczenia urazów tkanki miękkiej wymagającego usztyw-
nienia. 
Długość: 33,5 cm
Rozmiar 
(obwód poniżej łokcia): S/M (15,9 ÷ 23,5 cm), L/XL (24,1 ÷ 31,1 cm)
(obwód powyżej łokcia): S/M (24,1 ÷ 31,8 cm), L/XL (31,8 ÷ 39,3 cm)
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1187 Orteza stawu łokciowego z szynami

Orteza zapewnia doskonałą stabilizację stawu łokciowego. Szyny z zawiasami zapewniają kon-
trolę ruchu stawu. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w  kontrolowanym, optymalnym, 
anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchy-
leniom patologicznym. Orteza, wykonana z przepuszczającego powietrze materiału zapewnia 
duży komfort noszenia, a  ponadto utrzymuje ciepło w  rejonie stawu. Zalecana do leczenia 
zwichnięć oraz pęknięć bez przemieszczeń w rejonie łokcia, usztywnienia po operacjach (np. 
rekonstrukcji) oraz po leczeniu za pomocą gipsu, leczenia urazów tkanki miękkiej wymagają-
cego usztywnienia. 
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)

1287 Tutor stawu łokciowego z regulowanym kątem  
zgięcia i wyprostu

Tutor zapewnia doskonałą stabilizację stawu łokciowego. Szyny z zawiasami zapewniają kon-
trolę ruchu stawu, z  możliwością regulacji zakresu zgięcia oraz wyprostu. Tutor, wykonany  
z przepuszczającego powietrze Breathprenu z bawełnianym podszyciem zapewnia duży 
komfort noszenia, a ponadto utrzymuje ciepło w rejonie stawu. Tutor zapewnia funkcjonowa-
nie stawu w ściśle kontrolowanym, optymalnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygu-
jąc jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Zalecany do leczenia 
zwichnięć oraz pęknięć bez przemieszczeń w rejonie łokcia, usztywnienia po operacjach (np. 
rekonstrukcji) oraz po leczeniu za pomocą gipsu, leczenia urazów tkanki miękkiej wymagające-
go usztywnienia. Tutor wciągany. Wersja na prawą i lewą rękę.
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)

3087 Temblak

Temblak służy podtrzymaniu ręki oraz odciążeniu barku po urazach np. złamaniach. Służyć 
może np. w okresie, gdy ręka znajduje się w gipsie.
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)

AT04003 Temblak
Temblak służy podtrzymaniu ręki oraz odciążeniu barku po urazach 
np. złamaniach, łagodnych skręceniach. Służyć może np. w  okre-
sie, gdy ręka znajduje się w  gipsie, podczas rehabilitacji, a  także 
w zwichnięciach stawu łokciowego. 
Wytrzymały, przewiewny materiał gwarantuje komfort, szczegól-
nie podczas noszenia przez dłuższy czas. Uchwyt na kciuk pozwala 
utrzymać rękę w prawidłowej pozycji. 

Rozmiar (w  celu dopasowania odpowiedniego rozmiaru należy 
zmierzyć długość przedramienia): 
XS ( 21÷23 cm), S (23,5 ÷ 25,4 cm), M (25,7 ÷ 30,5 cm), 
L (30,8 ÷ 35,6 cm), XL (35,9 ÷ 40,6 cm)
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3187 Temblak z mocowaniem  
wokół pasa

Temblak służy podtrzymaniu ręki oraz odciążeniu barku po ura-
zach np. złamaniach. Służyć może np. w okresie, gdy ręka znaj-
duje się w gipsie. Dodatkowa opaska wokół ciała unieruchamia 
całkowicie rękę w pozycji przy pasie.
Wysokość: S – 37 cm, M - 44 cm, L - 50 cm, XL -52 cm
Rozmiar (długość przedramienia):  
S (25,4 ÷ 29,2 cm), M (29,5 ÷ 36,8 cm) 
L (37,2 ÷ 43,2 cm), XL (43,5 ÷ 48,3 cm)

3289 Temblak przewiewny

Temblak służy podtrzymaniu ręki oraz odciążeniu barku po urazach np. złamaniach. Służyć 
może np. w okresie, gdy ręka znajduje się w gipsie. Przewiewny materiał gwarantuje komfort, 
szczególnie podczas noszenia przez dłuższy czas. Uchwyt na kciuk pozwala utrzymać rękę  
w prawidłowej pozycji.
Wysokość: S – 32 cm, M - 38 cm, L - 45 cm, XL - 50 cm
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)

4089 Aparat usztywniajacy ramię i bark

Aparat podtrzymuje i usztywnia rękę stabilizując bark w ustalonej pozycji. Aparat pozycjonuje 
staw w optymalnym, anatomicznym położeniu, korygując jego zniekształcenia oraz zapobie-
gając odchyleniom patologicznym. Zalecany do leczenia urazów barku (usztywnienie), a także 
po operacjach barku.
Rozmiar: Uniwersalny
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AT04001, AT04002 Orteza na ramię i bark typu „Dessault” 
Orteza na ramię i bark typu „Dessault” 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.

Zastosowanie:
Orteza zalecana jest przy leczeniu urazów stawu barkowego, łokciowego i  ramiennego, w  tym 
złamaniach w  obręczy barkowej, zwichnięciach i  skręceniach stawu barkowego i  łokciowego. 
Może być również stosowana w procesie doleczania stanów zapalnych i zmian zwyrodnieniowych 
stawu barkowo-obojczykowego i łokciowego. Orteza pozwala zminimalizować okres stosowania 
unieruchomienia gipsowego, gwarantując doskonałą stabilizację i  unieruchomienie stawu 
barkowego oraz kończyny górnej.

Wyrób posiada szeroki zakres regulacji. Ortezę szybko i łatwo można dopasować do kształtu ciała 
pacjenta. Zapięcie na rzepy gwarantuje skuteczne unieruchomienie i odciążenie kończyny górnej.

Ortezę należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub fizjoterapeuty. Orteza jest dwustronna, 
może być stosowana na prawe lub lewe ramię. Wyrobu nie należy stosować w przypadku otwartych 
ran, otarć naskórka, a także po wcześniejszym zastosowaniu żelu lub maści rozgrzewającej.

Ortezę można prać wyłącznie ręcznie w  letniej wodzie (w  temperaturze do 40°C) delikatnym 
detergentem (np. szare mydło). Nie prasować, nie prać chemicznie, nie stosować wybielaczy, nie 
odwirowywać. Suszyć na sucho w postaci rozłożonej, wycisnąć delikatnie przed suszeniem.

W celu doboru odpowiedniego rozmiaru należy zmierzyć obwód w klatce piersiowej.

AT04001 (z szerokim 
pasem mocującym)

Model:

AT04002 (z rzepem mocującym)

Orteza na ramię i bark typu ,,Dessault”

Orteza z szerokim pasem mocującym: AT04001
S: 60-70 cm, M: 70-80 cm, L: 80-90 cm, XL: 90-120 cm, XXL: 120-135 cm 

Orteza z rzepem mocującym: AT04002
S: 60-70 cm, M: 70-80 cm, L: 80-90 cm, XL: 90-105 cm, XXL: 105-120 cm,  
XXXL: 120-135 cm

Modele: AT04001 (z szerokim pasem mocują-
cym), AT04002 (z rzepem mocującym)

Orteza na ramię i bark typu „Dessault”  została 
wykonana z lekkiej, oddychającej pianki ob-
szytej przyjazną dla skóry tkaniną. Materiał 
ten odprowadza ciepło i wilgoć na zewnątrz, 
co zwiększa  komfort użytkowania wyrobu  
i pozwala łatwo utrzymać higienę.

Zastosowanie
Orteza zalecana jest przy leczeniu urazów 
stawu barkowego, łokciowego i ramien-
nego, w tym złamaniach w obręczy bar-
kowej, zwichnięciach i skręceniach stawu 
barkowego i łokciowego. Może być również 
stosowana w procesie doleczania stanów 
zapalnych i zmian zwyrodnieniowych sta-
wu barkowo-obojczykowego i łokciowe-
go. Orteza pozwala zminimalizować okres 
stosowania unieruchomienia gipsowe-
go, gwarantując doskonałą stabilizację  
i unieruchomienie stawu barkowego oraz 
kończyny górnej.

 

Wyrób posiada szeroki zakres regulacji. Ortezę 
szybko i łatwo  można dopasować do kształtu 
ciała pacjenta. Zapięcie na rzepy gwarantuje 
skuteczne unieruchomienie i odciążenie koń-
czyny górnej.

Ortezę należy stosować zgodnie z zalece-
niami lekarza lub fizjoterapeuty. Orteza jest 
dwustronna, może być stosowana na prawe 
lub lewe ramię. Wyrobu nie należy stosować 
w przypadku otwartych ran, otarć naskórka,  
a także po wcześniejszym zastosowaniu żelu 
lub maści rozgrzewającej.

Ortezę można prać wyłącznie ręcznie  
w letniej wodzie  (w temperaturze do 40°C) 
delikatnym detergentem (np. szare mydło). 
Nie prasować, nie prać chemicznie, nie stoso-
wać wybielaczy, nie odwirowywać. Suszyć na 
sucho w postaci rozłożonej, wycisnąć delikat-
nie przed suszeniem.

W celu doboru odpowiedniego rozmiaru na-
leży zmierzyć obwód w klatce piersiowej.

Orteza z rzepem mocującym: 
AT04002

S:  60-70 cm
M: 70-80 cm
L:  80-90 cm
XL: 90-105 cm
XXL: 105-120 cm  
XXXL: 120-135 cm

Orteza z rzepem mocującym: AT04002

Orteza z szerokim pasem mocującym: AT04001

Orteza z szerokim pasem mocującym: 
AT04001

S:   60-70 cm
M: 70-80 cm
L: 80-90 cm
XL:  90-120 cm
XXL: 120-135 cm   
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Orteza na ramię i bark typu ,,Dessault”
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Modele: AT04001 (z szerokim pasem mocują-
cym), AT04002 (z rzepem mocującym)

Orteza na ramię i bark typu „Dessault”  została 
wykonana z lekkiej, oddychającej pianki ob-
szytej przyjazną dla skóry tkaniną. Materiał 
ten odprowadza ciepło i wilgoć na zewnątrz, 
co zwiększa  komfort użytkowania wyrobu  
i pozwala łatwo utrzymać higienę.

Zastosowanie
Orteza zalecana jest przy leczeniu urazów 
stawu barkowego, łokciowego i ramien-
nego, w tym złamaniach w obręczy bar-
kowej, zwichnięciach i skręceniach stawu 
barkowego i łokciowego. Może być również 
stosowana w procesie doleczania stanów 
zapalnych i zmian zwyrodnieniowych sta-
wu barkowo-obojczykowego i łokciowe-
go. Orteza pozwala zminimalizować okres 
stosowania unieruchomienia gipsowe-
go, gwarantując doskonałą stabilizację  
i unieruchomienie stawu barkowego oraz 
kończyny górnej.

 

Wyrób posiada szeroki zakres regulacji. Ortezę 
szybko i łatwo  można dopasować do kształtu 
ciała pacjenta. Zapięcie na rzepy gwarantuje 
skuteczne unieruchomienie i odciążenie koń-
czyny górnej.

Ortezę należy stosować zgodnie z zalece-
niami lekarza lub fizjoterapeuty. Orteza jest 
dwustronna, może być stosowana na prawe 
lub lewe ramię. Wyrobu nie należy stosować 
w przypadku otwartych ran, otarć naskórka,  
a także po wcześniejszym zastosowaniu żelu 
lub maści rozgrzewającej.

Ortezę można prać wyłącznie ręcznie  
w letniej wodzie  (w temperaturze do 40°C) 
delikatnym detergentem (np. szare mydło). 
Nie prasować, nie prać chemicznie, nie stoso-
wać wybielaczy, nie odwirowywać. Suszyć na 
sucho w postaci rozłożonej, wycisnąć delikat-
nie przed suszeniem.

W celu doboru odpowiedniego rozmiaru na-
leży zmierzyć obwód w klatce piersiowej.

Orteza z rzepem mocującym: 
AT04002

S:  60-70 cm
M: 70-80 cm
L:  80-90 cm
XL: 90-105 cm
XXL: 105-120 cm  
XXXL: 120-135 cm

Orteza z rzepem mocującym: AT04002

Orteza z szerokim pasem mocującym: AT04001

Orteza z szerokim pasem mocującym: 
AT04001

S:   60-70 cm
M: 70-80 cm
L: 80-90 cm
XL:  90-120 cm
XXL: 120-135 cm   

1 2

4

3

5

Orteza na ramię i bark typu ,,Dessault”

21 3

4 5
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AT04004 Orteza na ramię i bark typu”Dessault”
Orteza stabilizująca na bark i ramię AT04004 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. Orteza została zaprojektowana tak, by ułatwić 
pacjentowi samodzielne założenie i użytkowanie na co dzień. Wyrób posiada szeroki zakres regulacji co 
zapewnia optymalne zastosowanie niezależnie od okoliczności. Ortezę szybko i łatwo można dopaso-
wać do kształtu ciała pacjenta. Zapięcie na rzepy gwarantuje skuteczne unieruchomienie i odciążenie 
kończyny górnej.
Dzięki uniwersalnej taśmie ramienia i podwieszce dłoniowej wyrób może być używany na prawe jak 
i lewe ramię. Pas ramienny i podwieszka połączone są ze sobą przy użyciu klamry szybkozłącznej co 
umożliwia zachowanie wcześniejszych ustawień produktu. 
Zastosowanie: 
Orteza zalecana jest przy leczeniu urazów stawu barkowego, łokciowego, ramiennego, w tym złama-
niach w obręczy barkowej, zwichnięciach i skręceniach stawu barkowego i łokciowego
W celu doboru odpowiedniego rozmiaru należy zmierzyć obwód w klatce piersiowej (cm) 
Rozmiary: XS (45-60 cm), S (60-75 cm), M (75-90 cm), L (90-110 cm) 
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2075 Orteza odciągająco-korygująca 
obojczyka

Wykonana z  elastycznego materiału odciąga do tyłu barki wy-
muszając zachowanie prostej postawy, korygując skoliozy krę-
gosłupa, a  z  drugiej strony nie powoduje wiotczenia mięśni, 
które cały czas pracują.
Rozmiar (obwód klatki piersiowej pod biustem):  
XS (46,0 ÷ 53,7 cm), S (53,7 ÷ 63,8 cm) 
M (63,8 ÷ 76,5 cm), L (76,5 ÷ 89,2 cm) 
XL (89,2 ÷ 104,5 cm), XXL (104,5 ÷ 117,2 cm) 
XXXL (117,2 ÷ 129,9 cm)

2175 Orteza odciągająco-korygująca na skoliozy, 
dwupłaszczyznowa

Wykonana z elastycznego materiału odciąga do tyłu barki oraz ciągnie tułów do tyłu wymusza-
jąc zachowanie prostej postawy, a z drugiej strony nie powoduje wiotczenia mięśni, które cały 
czas pracują. Koryguje skoliozy kręgosłupa.
Rozmiar (obwód klatki piersiowej pod ramionami):  
S (64,1 ÷ 76,5 cm), M (76,5 ÷ 89,2 cm), L (89,2 ÷ 104,5 cm) 
XL (104,5 ÷ 117,2 cm), XXL (117,2 ÷ 129,9 cm)

4075 Aparat usztywniajecy obojczyk

Aparat unieruchamia obojczyk i zapewnia pacjentowi komfort. Może być używany do stabili-
zacji obojczyka po złamaniach. Jest łatwy w użyciu, może być używany przez dorosłych i dzieci. 
Nie należy go stosować jako korektora postawy.
Rozmiar (obwód klatki piersiowej pod ramionami):  
XS (46,0 ÷ 53,7 cm), S (54,0 ÷ 63,8 cm), M (64,1 ÷ 76,5 cm) 
L (76,8 ÷ 89,2 cm), XL (89,5 ÷ 104,5 cm)

2275 Orteza odciągająco-korygująca na skoliozy, 
dwupłaszczyznowa, wzmacniana

Wykonana z elastycznego materiału odciąga do tyłu barki oraz ciągnie tułów do tyłu wymu-
szając zachowanie prostej postawy, a z drugiej strony nie powoduje wiotczenia mięśni, które 
cały czas pracują. Zalecana w przypadku skolioz, skrzywień kręgosłupa, a także w przypadku 
konieczności odciążenia kręgosłupa na odcinku piersiowym.
Rozmiar (obwód klatki piersiowej pod ramionami):  
S (64,1 ÷ 76,5 cm), M (76,5 ÷ 89,2 cm), L (89,5 ÷ 104,5 cm), XL (104,8 ÷ 117,2 cm) 
XXL (117,2 ÷ 129,9 cm)

BARK I OBOJCZYK
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2970 AccuTex – Orteza stawu barkowego

Orteza AccuTex 2970, należąca do grupy niezwykle nowocze-
snych produktów z linii AccuTex, przeznaczona jest do leczenia 
różnorodnych schorzeń barku. Silikonowa wkładka w  kształcie 
litery V w  połączeniu z  elastycznymi taśmami utrzymują staw 
ramienny w  położeniu anatomicznym, zapewniając jego stabi-
lizację. Wkładka posiada wypukłości stymulujące propriocepcję, 
aby zwiększyć ruchomość stawu oraz aktywność mięśni. Regulo-
wane zakończenia taśm umożliwiają łatwą aplikację i  regulację 
ortezy na dowolnym ramieniu (prawym lub lewym). Podszycie 
zapięcia zapewnia dodatkowy komfort noszenia wyrobu. Orteza 
zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym 
zakresie ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapo-
biegając odchyleniom patologicznym. AccuTex 2903 posiada 
ponadto wszystkie opisane na wstępie zalety, jakimi charaktery-
zują się materiały z linii AccuTex – niezwykłą lekkość, przewiew-
ność, „oddychanie materiału”, rozbudowane funkcje sensomo-
toryczne, tkaninę 3D, stopniowaną kompresję oraz komfortowe 
obszycie. Wyrób zalecany jest w szczególności w procesie lecze-
nia zerwania stożka (pierścienia) rotatorów, podwichnięcia bar-
ku, tendomiopatii, uszkodzeń obrąbka stawowego.
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)

1072 Orteza barku

Orteza podtrzymuje i stabilizuje bark, ogrzewa go i poprawia krążenie krwi, co skutkuje zmniej-
szeniem bólu, obrzęków oraz zdrętwień. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w optymal-
nym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając 
odchyleniom patologicznym. Zalecana w okresie rehabilitacji po schorzeniach barku oraz pre-
wencyjnie, jeśli występuje podwyższone ryzyko wystąpienia schorzeń barku.
Rozmiar (obwód klatki piersiowej pod ramionami):  
S (83,2 ÷ 93,3 cm), M (94,0 ÷ 103,5 cm), L (104,1 ÷ 113,7 cm), XL (114,3 ÷ 126,4 cm)

4072 Orteza barku

Orteza podtrzymuje i  stabilizuje bark, ogrzewa go i  poprawia 
krążenie krwi, co skutkuje zmniejszeniem bólu, obrzęków oraz 
zdrętwień. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w  opty-
malnym, anatomicznym zakresie ruchomości, korygując jego 
zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. 
Zalecana w okresie rehabilitacji po schorzeniach barku oraz pre-
wencyjnie, jeśli występuje podwyższone ryzyko wystąpienia 
schorzeń barku.
Rozmiar (obwód barku):  
S (24,1 ÷ 29,2 cm), M (29,2 ÷ 34,3 cm), L (34,3 ÷ 39,3 cm)

BARK I OBOJCZYK



KOŁNIERZE



98

KOŁNIERZE

4090 Kołnierz ortopedyczny sztywny

Zapewnia dobrą stabilizację kręgów szyjnych po urazach. Kołnierz pozycjonuje kręgosłup w optymalnym, 
anatomicznym położeniu, usztywniając go, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom 
patologicznym. Posiada regulowaną wysokość.
Rozmiar (obwód szyi):  
S (34,3 ÷ 40,0 cm),  
M (40,6 ÷ 46,4 cm) 
L (47,0 ÷ 52,7 cm),  
XL (53,3 ÷ 59,1 cm)

4190 Kołnierz ortopedyczny sztywny

Zapewnia dobrą stabilizację kręgów szyjnych po urazach. Kołnierz pozycjonuje kręgosłup w optymalnym, 
anatomicznym położeniu, usztywniając go, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom 
patologicznym. Posiada regulowaną wysokość. Oparcie na brodę zwiększa stabilność oraz komfort.
Rozmiar (obwód szyi):  
S (34,3 ÷ 40,0 cm),  
M (40,6 ÷ 46,4 cm) 
L (47,0 ÷ 52,7 cm)

Kołnierze ortopedyczne miękkie C-BWC

Kołnierze wykonane z wysokiej jakości gęstej pianki, posiadającej “pamięć” kształtu. Powłoka zewnętrzna 
jest miła w dotyku. Pozycjonują kręgosłup w optymalnym, anatomicznym położeniu, usztywniając go, kory-
gując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Zapewniają stabilizację odcinka 
szyjnego, umożliwiając jednocześnie ograniczone poruszanie szyją.
Rozmiar: 
“0” - 5 x 43 cm, “1” - 7 x 39 cm, “2” - 7 x 44,5 cm, “3” - 7 x 48 cm, “4” - 7,5 x 46 cm, “5” - 7,5 x 51 cm,  
“6” - 9 x 42 cm, “7” - 9 x 46 cm, “8” - 9 x 51 cm, “9” - 10 x 53 cm

Kołnierze ortopedyczne półsztywne C-SRC

Kołnierze wykonane z wysokiej jakości gęstej pianki, z usztywnieniem wewnętrznym. Powłoka zewnętrzna 
jest miła w dotyku. Pozycjonują kręgosłup w optymalnym, anatomicznym położeniu, usztywniając go, ko-
rygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Zapewniają usztywnienie oraz 
stabilizację odcinka szyjnego kręgosłupa.
Rozmiar: 
“1” - 7 x 39 cm, “2” - 7 x 44,5 cm, “3” - 7 x 48 cm, “4” - 7,5 x 46 cm, “5” - 7,5 x 51 cm, “6” - 9 x 42 cm,  
“7” - 9 x 46 cm, “8” - 9 x 51 cm, “9” - 10 x 53 cm

AT53029 KOŁNIERZ SZYJNY miękki
Kołnierze wykonane z wysokiej jakości gęstej pianki, z usztywnieniem wewnętrznym. Powłoka zewnętrzna 
jest miła w dotyku. Pozycjonują kręgosłup w optymalnym, anatomicznym położeniu, usztywniając go, ko-
rygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Zapewniają usztywnieníe oraz 
stabilizację odcinka szyjnego kręgosłupa.

Rozmiar S M L XL

Wysokość kołnierza 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

obwód szyi <38 cm 38-42 cm 44-48 cm 49-53 cm
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4097 Cervical Collar-Premium – półgorsetowa orteza szyjna 

Orteza przeznaczona jest do stabilizacji szyjnego odcinka kręgosłupa. Ultralekka. Orteza pozycjonuje kręgo-
słup w optymalnym, anatomicznym położeniu, usztywniając go, korygując jego zniekształcenia oraz zapo-
biegając odchyleniom patologicznym. Podtrzymuje głowę zarówno z tyłu, jak i z przodu. Zapewnia całko-
witą stabilizację szyjnego odcinka kręgosłupa. Nadaje się do długotrwałego użytkowania. Wyposażona jest 
w miękką, dopasowaną wkładkę w celu zwiększenia komfortu użytkowania wyrobu.
OPPO Cervical Collar – Premium pomaga pacjentom zachować ograniczony zakres ruchu, zwłaszcza u osób 
ze średnimi lub poważnymi zaburzeniami kręgosłupa szyjnego, takimi jak niestabilność kręgosłupa. Ergo-
nomiczny projekt uwzględnia najlepszą stabilizację i  wygodę podczas codziennej aktywności. Zalecana 
w przypadku: niestabilności szyi, pęknięć kręgów szyjnych, urazów lub operacji odcinka szyjnego kręgosłu-
pa, zwężenia kanału kręgu szyjnego, spondyloliztezy kręgów szyjnych.

Charakterystyka produktu

A. Potrójny system podparcia
Dwa punkty po obu stronach ortezy 
wraz z  punktem przednim tworzą 
potrójny system podparcia, który 
pomaga ustabilizować kąt ułoże-
nia żuchwy i  podbródka. Potrójne 
podparcie zmniejsza ból i zwiększa 
wygodę noszenia.

B. Ergonomiczne wygięcie pod bark
Ergonomiczne wygięcie pod bark 
zaprojektowano tak, by zwiększyć 
komfort noszenia i  wyeliminować 
niepożądany nacisk.

C. Łatwo zapinany pasek
Łatwo zapinany pasek umożliwia 
indywidualne dostosowanie wiel-
kości kołnierza, a  jednocześnie za-
bezpiecza potylicę.

Rozmiar (odległość od czubka 
podbródka do najwyższego punk-
tu ramienia):
S  5–6,25 cm
M  6,25–7 cm
L  ≥ 7 cm

4096 Kołnierz ortopedyczny sztywny

Przeznaczony jest do pełnego usztywnienia szyjnego odcinka kręgosłupa. Lekki i przepuszczalny dla pro-
mieni Roentgena. Kołnierz pozycjonuje kręgosłup w optymalnym, anatomicznym położeniu, usztywniając 
go, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Podtrzymuje głowę za-
równo z tyłu, jak i z przodu. Zapewnia całkowitą stabilizację szyjnego odcinka kręgosłupa. Nadaje się do 
długotrwałego użytkowania. Posiada otwór do tracheotomii. 
Wysokość kołnierza: ok. 20 cm
Grubość kołnierza: 11 mm
Rozmiar (obwód szyi):  
S (25,4 ÷ 33,0 cm), M (33,0 ÷ 40,6 cm), L (40,6 ÷ 48,3 cm)

4095      Dwuczęściowy sztywny kołnierz ortopedyczny

Komfortowy, pokryty trykotem kołnierz, wytworzony z pianki o dużej gęstości zawiera ruchomą, odczepianą 
wstawkę, która powoduje, że można go dostosować do rozmiaru szyi. Pozycjonuje kręgosłup w optymal-
nym, anatomicznym położeniu, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicz-
nym. Umożliwia poruszanie szyją w nieznacznym zakresie. Uśmierza ból powstający w wyniku uszkodzenia 
trzaskawki, sztywności karku i napięcia mięśni. Materiał z którego powstał posiada sieć otworów zapewnia-
jących przenikanie przez niego powietrza.

Rozmiar: Uniwersalny (40,6 ÷ 55,9 cm)
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Charakterystyka produktu

A. Dwuczęściowa konstrukcja
Dwuczęściowa plastikowa kon-
strukcja jest niezwykle łatwa 
w  czyszczeniu. Zaprojektowana 
w  celu trwałej stabilizacji i  unieru-
chomienia, łączy prostotę i wysoką 
jakość.

B. Mechanizm zatrzaskowy
Przyjazna dla użytkownika kon-
strukcja umożliwia łatwą regulację 
wysokości, a  specjalne oznaczenie 
wskazuje najlepszą pozycję.

C. Ochrona podbródka i  obojczy-
ków
Miękkie i stabilne wsparcie dla pod-
bródka oraz zmniejszenie nacisku 
na obojczyki.

D. Uniwersalny rozmiar
Wyraźne linie prowadzące i  pasek 
regulujący umożliwiają indywidual-
ne dopasowanie kołnierza.

4290 Cervical Collar-Primary – kołnierz ortopedyczny sztywny

Zapewnia dobrą stabilizację kręgów szyjnych po urazach. Kołnierz pozycjonuje kręgosłup w optymalnym, ana-
tomicznym położeniu, usztywniając go, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patolo-
gicznym.
OPPO Cervical Collar-Primary zapewnia właściwe unieruchomienie i stabilizację, co pomaga pacjentom z łagod-
nymi urazami kręgosłupa, na przykład nadwyrężeniem mięśni lub naciągnięciem więzadeł, urazami dysku szyjne-
go, czy też zmianami zwyrodnieniowymi kręgów szyjnych. Łączy funkcjonalność i łatwość aplikacji z nowoczesną 
stylistyką.

Rozmiar: Uniwersalny
Produkt dopasowany do obwodu szyi: 25,5–51 cm

4098 Cervical Collar-Professional – półgorsetowa orteza szyjna

Orteza przeznaczona jest do pełnego usztywnienia szyjnego odcinka kręgosłupa. Ultralekka. Orteza pozycjo-
nuje kręgosłup w  optymalnym, anatomicznym położeniu, usztywniając go, korygując jego zniekształcenia 
oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Podtrzymuje głowę zarówno z tyłu, jak i z przodu. Zapewnia 
całkowitą stabilizację szyjnego odcinka kręgosłupa. Nadaje się do długotrwałego użytkowania. Wyposażona 
jest w miękką, dopasowaną wkładkę w celu zwiększenia komfortu użytkowania wyrobu.
OPPO Cervical Collar-Professional z trójkątnym otworem umożliwia dostęp do tchawicy. Przylegające do most-
ka zewnętrzne wkładki oraz podparcie potyliczne unieruchamiają odcinek szyjny, zmniejszają ból i zapewniają 
doskonały komfort noszenia. Zalecana w przypadku konieczności unieruchomienia szyi z otwarciem tchawicy, 
zwężenia kanału kręgu szyjnego, spondyloliztezy kręgów szyjnych

Należy zmierzyć odległość od czubka podbródka do najwyższego punktu ramienia.
S  5–6,25 cm
M  6,25–7 cm
L  ≥ 7 cm

A. Potrójny system podparcia
Dwa punkty po obu stronach 
ortezy wraz z punktem przed-
nim tworzą potrójny system 
podparcia, który pomaga 
ustabilizować kąt ułożenia 
żuchwy i  podbródka. Potrój-
ne podparcie zmniejsza ból 
i zwiększa wygodę noszenia. 

B. Ergonomiczne wygięcie 
pod bark
Ergonomiczne wygięcie 
pod bark zaprojektowano 
tak, by zwiększyć komfort 
noszenia i  wyeliminować 
niepożądany ucisk. 

C. Łatwo zapinany pasek
Łatwo zapinany pasek 
umożliwia indywidualne do-
stosowanie wielkości ortezy, 
a  jednocześnie zabezpiecza 
potylicę. 

D. Ergonomiczne wsparcie
Ergonomicznie zaprojekto-
wane plastikowe ramki pod-
trzymują mostek i wspierają 
potylicę, aby ustabilizować 
szyję pacjenta, ograniczyć 
dyskomfort skóry i  rozpro-
szyć nacisk. 

E. Dojście do tchawicy
Nowoczesny projekt otworu 
w  kształcie odwróconego 
trójkąta zapewnia łatwy do-
stęp w  celu wykonania tra-
cheotomii i  zabiegów dróg 
oddechowych. 

Charakterystyka produktu



OCHRONA
STOPY



102

OCHRONA STOPY

AT53501 Wkładki ortopedyczne, skórzane przeciw 
płaskostopiu poprzecznemu i  podłużnemu na sztywnym 
podzespole
Cechy produktu:
Wkładki wykonane są z polipropylenu spienionego odpowiedniej twardości 
i  sprężystości pokrytego skórą naturalną o  odpowiedniej grubości. 
Wkładki posiadają świadectwo „Zdrowej Stopy”. Z  wkładką połączony 
jest wyprofilowany element usztywniający wspierający łuki poprzeczny 
i podłużny stóp, mający w tylnej części otwór z  lateksowym wypełnieniem, 
dla odciążenia kości piętowej. W  przedniej części wkładek wykonana jest 
perforacja umożliwiająca spokojne krążenie powietrza wewnątrz obuwia, 
która powoduje również delikatny masaż stóp w  rejonie głów palców. 
Wkładki posiadają charakter stabilizujący, utrzymujący stopę w odpowiedniej 
pozycji. Zalecane przy dolegliwościach w obrębie stawu skokowego oraz przy 
koślawym ustawieniu stóp.
Rozmiary (obuwia): 35 – 45

AT53502 Wkładki ortopedyczne skórzane przeciw 
płaskostopiu poprzecznemu i  podłużnemu – 
amortyzujące
Cechy produktu:
Spód wkładek wykonany jest ze spienionego lateksu o  odpowiedniej 
twardości i  sprężystości, bez trwałego odkształcenia. Wkładki posiadają 
wyprofilowany klin supinujący proporcjonalny do wielkości wkładki 
oraz pelotę metatarsalną, której wielkość zależy od długości stopy (od 
1 do 5). Wkładki łagodnie wspierają łuki stopy – podłużny i  porzeczny. 
W  części piętowej posiadają zagłębienie spełniające funkcję stabilizacji 
stóp. W  przedniej części wkładek wykonana jest perforacja umożliwiająca 
spokojne krążenie powietrza wewnątrz, która powoduje również delikatny 
masaż stóp w  rejonie głów palców. Wierzch wkładek pokryty jest skórą 
naturalną o  odpowiedniej grubości posiadającą świadectwo „Zdrowej 
Stopy”. Zalecane są przy płaskostopiu podłużnym i  poprzecznym oraz przy 
koślawym ustawieniu pięt i kolan. Amortyzują wstrząsy, łagodzą dolegliwości 
i bóle w obrębie podeszwowej strony stóp. Wkładki nie zajmują dużo miejsca 
w obuwiu i poprawiają komfort chodzenia.
Rozmiary (obuwia): 35 – 45

AT53503 Wkładki ortopedyczne skórzane przeciw 
płaskostopiu podłużnemu – amortyzujące
Cechy produktu:
Spód wkładek wykonany jest ze spienionego lateksu o  odpowiedniej 
twardości i  sprężystości, bez trwałego odkształcenia. Wkładki posiadają 
wyprofilowany klin supinujący proporcjonalny do wielkości wkładki. Wkładki 
łagodnie wspierają podłużny łuk stóp. W części piętowej posiadają zagłębienie 
spełniające funkcję stabilizacji stóp. W  przedniej części wkładek wykonana 
jest perforacja umożliwiająca spokojne krążenie powietrza wewnątrz obuwia, 
która powoduje również delikatny masaż stóp w rejonie głów palców. Wierzch 
wkładek pokryty jest skórą naturalną o  odpowiedniej grubości posiadającą 
świadectwo „Zdrowej Stopy”. Zalecane są przy płaskostopiu podłużnym 
oraz przy koślawym ustawieniu pięt i  kolan. Amortyzują wstrząsy, łagodzą 
dolegliwości i bóle w obrębie podeszwowej strony stóp. Wkładki nie zajmują 
dużo miejsca w obuwiu i poprawiają komfort chodzenia.
Rozmiary (obuwia): 35 – 45

Wkładki ortopedyczne
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AT53504 Wkładki ortopedyczne skórzane przeciw 
płaskostopiu poprzecznemu 3/4 – amortyzujące
Cechy produktu:
Spód wkładek wykonany jest ze spienionego lateksu o  odpowiedniej 
twardości i sprężystości, bez trwałego odkształcenia. Wkładki posiadają pelotę 
metatarsalną, proporcjonalną do wielkości stopy. Podpierają łuk poprzeczny 
stopy. Wierzch wkładek pokryty jest skórą naturalną o odpowiedniej grubości 
posiadającą świadectwo „Zdrowej Stopy”. Wkładki posiadają w  przedniej 
części odpowiedni kształt umożliwiający dopasowanie do każdego rodzaju 
obuwia. Zalecane są przy płaskostopiu poprzecznym. Łagodzą bóle śródstopia 
i palców młotkowatych, zapobiegają odparzeniom głów palców szczególnie 
w  części środkowej. Zalecane przy opuszczeniu łuku poprzecznego stopy, 
a  zwłaszcza przy zniekształceniach dużego palucha (halluks). Wkładki są 
bardzo lekkie, przyjazne dla użytkownika. Amortyzują wstrząsy, łagodzą 
dolegliwości i bóle w obrębie podeszwowej strony stóp. Wkładki nie zajmują 
dużo miejsca w obuwiu i poprawiają komfort chodzenia.
Rozmiary (obuwia): 35/36, 37/38, 39/40, 41/42

AT53505 Podpiętki ortopedyczne skórzane 
męskie na podzespole lateksowym
Cechy produktu:
Wierzch wkładek pokryty jest skórą naturalną o  odpowiedniej 
grubości posiadającą świadectwo „Zdrowej Stopy”. Stosowane 
mogą być przy urazach stawu skokowego. Posiadają właściwości 
amortyzujące. Wskazane przy skrzywieniach kręgosłupa oraz 
przy wyrównaniu kończyn dolnych. Zapobiegają otarciom stopy.
Wkładka posiada taśmę mocującą dwustronnie klejącą.
Rozmiar: uniwersalny

AT53507 Podpiętki ortopedyczne skórzane 
damskie na podzespole lateksowym
Cechy produktu:
Wierzch wkładek pokryty jest skórą naturalną o  odpowiedniej 
grubości posiadającą świadectwo „Zdrowej Stopy”. Stosowane 
mogą być przy urazach stawu skokowego. Posiadają właściwości 
amortyzujące. Wskazane przy skrzywieniach kręgosłupa oraz 
przy wyrównaniu kończyn dolnych. Zapobiegają otarciom stopy.
Wkładka posiada taśmę mocującą dwustronnie klejącą
Rozmiar: uniwersalny

AT53506 Podpiętki ortopedyczne skórzane 
męskie na korku 
Cechy produktu:
Wierzch wkładek pokryty jest skórą naturalną o  odpowiedniej 
grubości posiadającą świadectwo „Zdrowej Stopy”. Spodnią 
część podpiętki stanowi naturalny korek. Produkt dobrze 
amortyzuje obciążenie. Podpiętki doskonale regulują wysokość 
pięty, zapobiegają obcieraniu.
Wkładka posiada taśmę mocującą dwustronnie klejącą
Rozmiar: uniwersalny
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AT53509 Podpiętki ortopedyczne skórzane „na 
ostrogi” męskie na podzespole lateksowym
Cechy produktu:
Wierzch wkładek pokryty jest skórą naturalną o  odpowiedniej 
grubości posiadającą świadectwo „Zdrowej Stopy”. W środkowej 
części posiadają wycięty otwór umożliwiający swobodne 
zagłębianie się kości piętowej. Wkładki zapobiegają bólom 
związanym ze stanami zapalnymi i  zwyrodnieniami kości 
piętowej. Wkładki odciążają guz kości piętowej. Wskazane są 
w przypadku ostróg piętowych i po urazach tej kości.
Wkładka posiada taśmę mocującą dwustronnie klejącą
Rozmiar: uniwersalny

AT53511 Podpiętki ortopedyczne skórzane „na 
ostrogi” damskie na podzespole lateksowym
Cechy produktu:
Wierzch wkładek pokryty jest skórą naturalną o  odpowiedniej 
grubości posiadającą świadectwo „Zdrowej Stopy”. W środkowej 
części posiadają wycięty otwór umożliwiający swobodne 
zagłębianie się kości piętowej. Wkładki zapobiegają bólom 
związanym ze stanami zapalnymi i  zwyrodnieniami kości 
piętowej. Wkładki odciążają guz kości piętowej. Wskazane są 
w przypadku ostróg piętowych i po urazach tej kości.
Wkładka posiada taśmę mocującą dwustronnie klejącą
Rozmiar: uniwersalny

AT53510 Podpiętki ortopedyczne skórzane „na 
ostrogi” męskie na korku 
Cechy produktu:
Wierzch wkładek pokryty jest skórą naturalną o  odpowiedniej 
grubości posiadającą świadectwo „Zdrowej Stopy”. Spodnią 
część podpiętki stanowi naturalny korek. W  środkowej części 
posiadają wycięty otwór umożliwiający swobodne zagłębianie 
się kości piętowej. Wkładki zapobiegają bólom związanym ze 
stanami zapalnymi i  zwyrodnieniami kości piętowej. Wkładki 
odciążają guz kości piętowej. Wskazane są w przypadku ostróg 
piętowych i po urazach tej kości.
Wkładka posiada taśmę mocującą dwustronnie klejącą
Rozmiar: uniwersalny

AT53508 Podpiętki ortopedyczne skórzane 
damskie na korku
Cechy produktu:
Wierzch wkładek pokryty jest skórą naturalną o  odpowiedniej 
grubości posiadającą świadectwo „Zdrowej Stopy”. Spodnią 
część podpiętki stanowi naturalny korek. Produkt dobrze 
amortyzuje obciążenie. Podpiętki doskonale regulują wysokość 
pięty, zapobiegają obcieraniu.
Wkładka posiada taśmę mocującą dwustronnie klejącą
Rozmiar: uniwersalny
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AT53512 Podpiętki ortopedyczne skórzane „na 
ostrogi” damskie na korku
Cechy produktu:
Wierzch wkładek pokryty jest skórą naturalną o  odpowiedniej 
grubości posiadającą świadectwo „Zdrowej Stopy”. Spodnią 
część podpiętki stanowi naturalny korek. W  środkowej części 
posiadają wycięty otwór umożliwiający swobodne zagłębianie 
się kości piętowej. Wkładki zapobiegają bólom związanym ze 
stanami zapalnymi i  zwyrodnieniami kości piętowej. Wkładki 
odciążają guz kości piętowej. Wskazane są w przypadku ostróg 
piętowych i po urazach tej kości.
Wkładka posiada taśmę mocującą dwustronnie klejącą
Rozmiar: uniwersalny

AT53513 Stoppery ortopedyczne skórzane na 
podzespole lateksowym
Cechy produktu:
Wierzch wkładek pokryty jest skórą naturalną o  odpowiedniej 
grubości posiadającą świadectwo „Zdrowej Stopy”, połączoną 
z  elementem lateksowym. Stoppery podnoszą łuk poprzeczny 
stopy. Zapobiegają zsuwaniu się stóp do przodu. Łagodzą bóle 
śródstopia. Zalecane szczególnie do obuwia na wysokim obcasie.
Wkładka posiada taśmę mocującą dwustronnie klejącą
Rozmiar: uniwersalny

AT53514 Półwkładki ortopedyczne skórzane 
z pelotą na podzespole lateksowym
Wkładki wykonane są na bazie elementu lateksowego 
z  wyprofilowaną pelotą metatarsalną, proporcjonalną do 
wielkości stóp. Wierzch wkładek pokryty jest skórą naturalną 
o  odpowiedniej grubości posiadającą świadectwo „Zdrowej 
Stopy”. Wkładki podpierają przednią część stóp, a pelota podnosi 
łuk poprzeczny. Wkładki łagodzą bóle przodostopia i  kości 
palców. Zalecane przy zwyrodnieniach głów kości palców oraz 
koślawego palucha (halluks). Mogą być stosowane do każdego 
rodzaju obuwia.
Rozmiar: uniwersalny
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6780  Żelowy bandaż metatarsalny

Chroni głowy kości śródstopia przed urazami i zapobiega bólom w rejonie śród-
stopia. Chroni przed zrogowaceniami oraz stanami zapalnymi w rejonie przodo-
stopia. Koryguje ustawienie kości śródstopia.
Rozmiar: Uniwersalny
Wskazania: Bóle śródstopia (Metatarsalgia), redukcja wstrząsów, zrogowacenia
Całkowita szerokość 7 cm
Wymiary wkładki żelowej 6,5 x 6 cm
Produkt wielokrotnego użytku
Opakowanie: 1 sztuka

6781  Podkładka metatarsalna okrągła, żelowa

Zmniejsza nacisk na śródstopie. Zmniejsza bóle śródstopia. Koryguje ustawienie 
kości śródstopia.
Rozmiar: Uniwersalny
Wskazania: Bóle śródstopia (Metatarsalgia), redukcja wstrząsów, zrogowacenia
Wymiary: 9,5 x 6,5 cm
Opakowanie: 2 sztuki

6441 Aparat korygujący-prostujący palce stóp

Zapobiega stwardnieniu, zrogowaceniu oraz młoteczkowatości palców. Zapewnia 
rozciąganie ściśniętych palców i poprawia ich ustawienie. Chroni wierzch i opusz-
ki palców przed otarciem. Koryguje pozycję kości palców, zapobiegając ich usta-
wieniom patologicznym. Pomaga zredukować naprężenia i  ból spowodowany 
zniekształceniem palców.
Rozmiar (rozmiar buta): S (33 ÷ 36), M (37 ÷ 41), L (42 ÷ 46)
Wskazania: Zrogowacenia, palce młoteczkowate
Wymiary: S (6 x 1,5 cm), M (6,5 x 1,5 cm), L (7 x 1,5 cm)
Opakowanie: 2 sztuki

6442 Podkładka metatarsalna

Zapewnia właściwą osłonę przedniej części śródstopia. Pomaga uśmierzyć ból 
w  śródstopiu. Zapobiega zgrubieniom, zrogowaceniom i  stanom zapalnym 
w przedniej części stopy. Koryguje ustawienie kości śródstopia.
Rozmiar (rozmiar buta): S/M (33 ÷ 38), L/XL (39 ÷ 46)
Wskazania: Bóle śródstopia (Metatarsalgia), redukcja wstrząsów, zrogowacenia, 
palec Mortona
Wymiary: S/M (7 x 6 cm -razem z kółkiem), L/XL (8,5 x 6 cm razem z kółkiem)
Opakowanie: 2 sztuki

6790  Osłona żelowa pięty

Chroni piętę przed otarciami. Łagodzi ból związany z uciskiem buta. Zastosowane 
oleje mineralne wygładzają skórę. Zapobiega odkształceniom przeciążeniowym 
organów.
Rozmiar: Uniwersalny
Długość od pięty do kostki i od pięty w kierunku palców: 10 cm
Wskazania: Bóle pięt, redukcja wstrząsów, spierzchnięcie skóry na piętach
Opakowanie: 2 sztuki

6770  Osłona ścięgna Achillesa

Wkładka przeznaczona do ochrony ścięgna Achillesa, a także w procesie leczenia 
ścięgna Achillesa.
Rozmiar (obwód kości w stawie skokowym): S/M (do 17 cm), L/XL (17 ÷ 25 cm)
Wskazania: Redukcja wstrząsów, zapalenie ścięgna Achillesa, opuchnięcie ścię-
gna Achillesa
Wymiary wkładki żelowej: 10 x 8 cm
Opakowanie: 1 sztuka
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6440 Aparat korekcyjny na halluksy

Aparat chroni halluksy, a jednocześnie zapewnia równomierne rozłożenie sił po-
wodujących podwijanie się dużego palca. Koryguje ustawienie palucha.
Rozmiar (rozmiar buta): S/M (33 ÷ 39), L/XL (40 ÷ 46)
Wskazania: Bóle palucha, halluksy
Opakowanie: 1 sztuka

6740  Aparat korekcyjny na halluksy

Aparat chroni halluksy, a  jednocześnie zapewnia równomierne rozłożenie sił 
powodujących podwijanie się palucha. Lekka i cienka łatwo dopasowuje się do 
kształtu stopy. Koryguje ustawienie palucha.
Rozmiar: Uniwersalny
Długość: 7,5 cm
Szerokość w najszerszym miejscu: 5 cm
Wskazania: Bóle palucha, halluksy
Opakowanie: 1 sztuka

6741  Aparat korekcyjny na halluksy

Aparat chroni halluksy, a  jednocześnie utrzymuje paluch we właściwej pozycji  
i  zapewnia optymalną dystrybucję nacisku masy ciała. Koryguje ustawienie pa-
lucha.
Rozmiar (rozmiar buta): S (35 ÷ 37), M (38 ÷ 40), L (41 ÷ 43)
Wskazania: Bóle palucha, halluksy
Produkt z wkładką żelową
Opakowanie: 1 sztuka

6750  Aparat korekcyjny łuku stopy

Podnosi łuk stopy w przypadku płaskostopia podłużnego. Zapobiega bólom sto-
py, redukuje wstrząsy, redukuje tarcie, podwyższa komfort.
Rozmiar (rozmiar buta): S (35 ÷ 39), M (40 ÷ 43), L (44 ÷ 48)
Wskazania: Bóle w rejonie łuku podłużnego stopy, plantar fasciitis (bóle spodu 
pięty)
Wymiary: S (9 x5 cm), M (10,5 x 6) cm, L (11 x 6,5 cm)
Opakowanie: 2 sztuki

6420 Aparat korekcyjny na halluksy

Zapobiega zachodzeniu palucha na drugi palec, przez co zmniejsza jego kośla-
wość. Zmniejsza bóle spowodowane zachodzeniem na siebie palców oraz wra-
staniem paznokcia. Przywraca palcom właściwe położenie. Koryguje ustawienie 
palucha do pozycji anatomicznej.
Rozmiar (rozmiar buta): S (33 ÷ 36), M (37 ÷ 41), L (42 ÷ 46)
Wskazania: Halluksy, zachodzenie palucha, zrogowacenia
Opakowanie: 2 sztuki 

6422 Aparat korekcyjny-międzypalcowy rozwierający

Zapobiega zachodzeniu na siebie palców i redukuje bóle spowodowane ich wza-
jemnym naciskiem. Zapewnia wygodę, nie utrudnia ruchu. Koryguje ustawienie 
palucha do właściwej pozycji.
Rozmiar (rozmiar buta): S (33 ÷ 36), M (37 ÷ 41), L (42 ÷ 46)
Wskazania: Zachodzenie palucha, zrogowacenia
Grubość: około 1 cm
Opakowanie: 2 sztuki 
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6720 Osłony pierścieniowe palców

Poprawiają krążenie i  zmniejszają bóle palców. Zapobiegają otarciom. Chronią 
przez urazami spowodowanymi przez stały ucisk palca.
Rozmiar (obwód palca): S/M (40 ÷ 50 mm), L/XL (60 ÷ 69 mm)
Wskazania: Zrogowacenia, palce młoteczkowate, palce szponiaste
Wysokość: S/M -2 cm, L/XL -2,7 cm
Opakowanie: 2 sztuki 

6760 Separatory palców

Redukują tarcie pomiędzy sandałami a palcami.
Rozmiar: Uniwersalny
Wysokość: 3 cm
Wskazania: Ochrona palców
Opakowanie: 2 sztuki 

6761 Podkładki matatarsalne ochronne

Redukują tarcie pomiędzy sandałami a  palcami. Zwiększają stabilność stopy  
i zapobiegają poślizgowi stopy.
Rozmiar: Uniwersalny
Długość: 10 cm
Szerokość: 7,5 cm
Wskazania: Ochrona palców
Opakowanie: 2 sztuki

6704 Żelowe osłony palców - nasadki cylindryczne

Wyściełane żelem zmniejszają ból spowodowany przez zrogowacenia, młoteczko-
watość palców, odciski. Sprzyjają eliminacji pęcherzy. Można je stosować również 
na rękach.
Rozmiar (obwód osłony): S (20 mm), M (25 mm), L (35 mm)
Wskazania: Zrogowacenia, palce młoteczkowate, palce szponiaste
Opakowanie: 2 sztuki

6705 Żelowe tabularne osłony palców - nasadki 
cylindryczne

Wyściełane żelem zmniejszają ból spowodowany przez zrogowacenia, młoteczko-
-watość palców, odciski. Sprzyjają eliminacji pęcherzy. Można je stosować również 
na rękach. Długość – 15 cm, do samodzielnego przycięcia, produkt bez kapturka.
Rozmiar (obwód osłony): S (20 mm), M (25 mm), L (35 mm)
Wskazania: Zrogowacenia, palce młoteczkowate, palce szponiaste
Opakowanie: 1 sztuka  

6702 Żelowe, jednostronne osłony cylindryczne

Wyściełane jednostronnie żelem zmniejszają ból spowodowany przez zrogowa-
cenia, młoteczkowatość palców, odciski. Sprzyjają eliminacji pęcherzy. Długość 
– 2,54 cm.
Rozmiar (obwód osłony): S (20 mm), M (25 mm), L (35 mm)
Wskazania: Zrogowacenia, palce młoteczkowate, palce szponiaste
Opakowanie: 2 sztuki
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6701 Jednostronne osłony cylindryczne z osłonami żelowymi

Wyściełane osłonami żelowymi zmniejszają ból spowodowany przez zrogowacenia, młotecz-
kowatość palców, odciski. Sprzyjają eliminacji pęcherzy. Długość – 61 cm, do samodzielnego 
przycięcia.
Rozmiar (obwód osłony): S - 17 kulek żelowych (20 mm), M - 14 kulek żelowych (25 mm),  
L - 11 kulek żelowych (35 mm)
Wskazania: Zrogowacenia, palce młoteczkowate, palce szponiaste
Opakowanie: 1 sztuka

6481 Podkładka metatarsalna

Zapewnia właściwą osłonę przedniej części śródstopia. Pomaga uśmierzyć ból  
w  śródstopiu. Zapobiega zgrubieniom, zrogowaceniom i  stanom zapalnym  
w przedniej części stopy. Koryguje ustawienie kości śródstopia.
Rozmiar (rozmiar buta): S/M (33 ÷ 38), L/XL (39 ÷ 46)
Wskazania: Bóle śródstopia (Metatarsalgia), redukcja wstrząsów, zrogowacenia, 
palec Mortona
Opakowanie: 2 sztuki

6480 Podkładka metatarsalna

Zapewnia właściwą osłonę przedniej części śródstopia. Pomaga uśmierzyć ból  
w śródstopiu. Zapobiega zgrubieniom, zrogowaceniom i stanom zapalnym w przedniej części 
stopy. Koryguje ustawienie kości śródstopia.
Rozmiar (rozmiar buta): S/M (33 ÷ 38), L/XL (39 ÷ 46)
Wskazania: Bóle śródstopia (Metatarsalgia), redukcja wstrząsów, zrogowacenia, 
palec Mortona
Opakowanie: 2 sztuki

6443 Aparat korekcyjny na halluksy

Osłona chroni halluksy, a jednocześnie zapewnia równomierne rozłożenie sił po-
wodujących podwijanie się palucha. Koryguje ustawienie palucha.
Rozmiar (rozmiar buta): S/M (33 ÷ 38), L/XL (39 ÷ 46)
Wymiary:
S/M - długość: 10 cm, szerokość: 5 cm
L/XL - długość: 12 cm, szerokość: 7 cm
Wskazania: Bóle palucha, halluksy
Opakowanie: 1 sztuka

6703 Żelowe, jednostronne osłony cylindryczne

Wyściełane jednostronnie żelem zmniejszają ból spowodowany przez zrogowace-
nia, młoteczkowatość palców, odciski. Sprzyjają eliminacji pęcherzy. 
Długość – 65 cm, do samodzielnego przycięcia.
Rozmiar (obwód osłony): S (20 mm), M (25 mm), L (35 mm)
Wskazania: Zrogowacenia, palce młoteczkowate, palce szponiaste
Opakowanie: 1 sztuka

6700 Jednostronne osłony cylindryczne z osłonami 
żelowymi

Wyściełane osłonami żelowymi zmniejszają ból spowodowany przez zrogowa-
cenia, młoteczkowatość palców, odciski. Sprzyjają eliminacji pęcherzy. Długość 
– 2,54 cm.
Rozmiar (obwód osłony): S (20 mm), M (25 mm), L (35 mm)
Wskazania: Zrogowacenia, palce młoteczkowate, palce szponiaste
Opakowanie: 2 sztuki



110

OCHRONA STOPY
5459 Aparaty korekcyjne łuku stopy

Zwiększają stabilność i zapobiegają bólom stopy. Podtrzymują łuk stopy, absorbu-
ją wstrząsy, redukują tarcie i poprawiają komfort.
Rozmiar: Uniwersalny
Wskazania: Podtrzymanie łuku stopy
Opakowanie: 2 sztuki 

6425 Aparat korygujący-prostujący palce stóp

Zapobiega stwardnieniu, zrogowaceniu oraz młoteczkowatości palców. Zapewnia 
rozciąganie ściśniętych palców i poprawia ich ustawienie. Chroni wierzch i opusz-
ki palców przed otarciem. Pomaga zredukować naprężenia i  ból spowodowany 
zniekształceniem palców. Koryguje ustawienie palców.
Rozmiar (rozmiar buta): S (33 ÷ 36), M (37 ÷ 41), L (42 ÷ 46)
Wskazania: Zrogowacenia, palce młoteczkowate
Wymiary: 7,5 x 1,5 cm
Opakowanie: 2 sztuki

6423 Aparaty korekcyjne na halluksy 

Zapobiegają zachodzeniu palucha na drugi palec, przez co zmniejszają jego kośla-
wość. Zmniejszają bóle spowodowane zachodzeniem na siebie palców oraz wra-
staniem paznokcia. Przywracają palcom właściwe położenie. Korygują ustawienie 
palucha do pozycji anatomicznej.
Rozmiar (rozmiar buta): S (33 ÷ 36), M (37 ÷ 41), L (42 ÷ 46)
Wskazania: Halluksy, zachodzenie palucha, zrogowacenia
Opakowanie: 2 sztuki

6421 Aparaty międzypalcowe, korekcyjne 

Zapobiegają zachodzeniu na siebie palców i redukują bóle spowodowane ich wzajemnym na-
ciskiem. Zapewniają wygodę, nie utrudniają ruchu. Korygują ustawienie palców do właściwej 
pozycji.
Rozmiar (rozmiar buta): S (33 ÷ 36), M (37 ÷ 41), L (42 ÷ 46)
Wskazania: Zachodzenie palucha, zrogowacenia
Opakowanie: 2 sztuki

6472 Nakładka ochronna

Zapobiega powstawaniu odcisków, pęcherzy i otarć. Łagodzi ból pięty.
Rozmiar: Uniwersalny
Długość: 7 cm
Szerokość: 5 cm
Wskazania: Zrogowacenia, nadwrażliwość, halluksy
Opakowanie: 3 sztuki

6424 Aparaty korekcyjne międzypalcowe rozwierające 

Zapobiegają zachodzeniu na siebie palców i redukują bóle spowodowane ich wzajemnym na-
ciskiem. Zapewniają wygodę, nie utrudniają ruchu. Korygują ustawienie palców do właściwej 
pozycji.
Rozmiar (rozmiar buta): S (33 ÷ 36), M (37 ÷ 41), L (42 ÷ 46)
Wskazania: Zachodzenie palucha, zrogowacenia
Opakowanie: 2 sztuki
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6080 Podkładka metatarsalna, korygująca, z pianki
Zapewnia optymalny rozkład nacisku. Może być używana w leczeniu bólu śródstopia. Koryguje 
ustawienie kości śródstopia.

Rozmiar: Uniwersalny

Wskazania: Bóle śródstopia (Metatarsalgia), absorpcja wstrząsów, zrogowacenia

Opakowanie: 2 sztuki

6060 Wkładki piankowe ochronne - typu „pasek”
Zapobiegają otarciom i powstaniu pęcherzy.

Rozmiar: Uniwersalny

Wskazania: Otarcia

Opakowanie: 8 sztuk 

6021 Aparaty korekcyjne międzypalcowe rozwierające 

Zapobiegają zachodzeniu na siebie palców i  redukują bóle spowodowane ich 
wzajemnym naciskiem. Zapewniają wygodę, nie utrudniają ruchu. Korygują usta-
wienie palców do właściwej pozycji.
Rozmiar: Uniwersalny
Wskazania: Zachodzenie palucha, zrogowacenia
Opakowanie: 6 sztuk

6474 Owalna nakładka ochronna

Zapobiega uciskowi na wybrane miejsce stopy.
Rozmiar: Uniwersalny
Długość: 2,5 cm
Szerokość: 2,5 cm
Wskazania: Zrogowacenia, nadwrażliwość, odciski
Opakowanie: 9 sztuk

6070 Podkładka metatarsalna, korygująca, z pianki, z wycięciem

Zapobiega powstawaniu odcisków, pęcherzy i otarć. Zmniejsza ból związany ze zrogowaceniami.
Rozmiar: Uniwersalny
Długość: 3 cm
Szerokość: 4 cm
Wskazania: Zrogowacenia, nadwrażliwość, odciski
Opakowanie: 4 sztuki

6020 Nakładka osłonowa z pianki

Zapobiega powstawaniu odcisków, pęcherzy i otarć. Zmniejsza ból związany ze 
zrogowaceniami.
Rozmiar: Uniwersalny
Wskazania: Zrogowacenia, nadwrażliwość, odciski
Opakowanie: 6 sztuk
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5452 Podpiętki silikonowe
Szybko łagodzą bóle pięt. Zapobiegają powstawaniu ostróg piętowych. Redukują 
wstrząsy oraz nacisk oddziaływujące na piętę. Łagodzą schorzenia związane z na-
ciągnięciem więzadeł oraz ścięgnem Achillesa. 

Rozmiar (rozmiar buta): N1 (poniżej 34), N2 (35 ÷ 40), N3 (41 ÷ 46)

Wskazania: Bóle pięt, plantar fasciitis (bóle spodu pięty) 
rozproszenie nacisku na piętę, rozproszenie nacisku na środek pięty

Opakowanie: 2 sztuki

5460 Podpiętki silikonowe z wyjmowanymi wkładkami
Szybko łagodzą bóle pięt. Zapobiegają powstawaniu ostróg piętowych. Redukują wstrząsy 
oraz nacisk oddziaływujące na piętę. Łagodzą schorzenia związane z naciągnięciem więzadeł 
oraz ścięgnem Achillesa. 

Rozmiar (rozmiar buta): S (35 ÷ 37), M (38 ÷ 40), L (41 ÷ 43)

Wskazania: Bóle pięt, ostrogi piętowe, absorpcja wstrząsów, 
rozproszenie nacisku na piętę

Opakowanie: 2 sztuki

5451 Podpiętki silikonowe
Pomagają zredukować wstrząsy wywierane na stawy oraz kręgosłup, łagodzą naciągnięcia 
więzadeł, mięśni oraz ścięgna Achillesa. Są wytrzymałe i  łatwo się je czyści. Absorbują 96,3% 
energii wstrząsu.

Rozmiar (rozmiar buta): N1 (35 ÷ 37), N2 (38 ÷ 40), N3 (41 ÷ 43)

Wskazania: Bóle pięt, ostrogi piętowe, plantar fasciitis (bóle spodu pięty), 
rozproszenie nacisku na piętę, rozproszenie nacisku na środek pięty

Opakowanie: 2 sztuki

5454 Miękkie podpiętki silikonowe
Pomagają zredukować wstrząsy wywierane na stawy oraz kręgosłup, łagodzą 
naciągnięcia więzadeł, mięśni oraz ścięgna Achillesa. Są wytrzymałe i łatwo się je 
czyści. Absorbują 96,3% energii wstrząsu. Boczne osłony zapewniają prawidłowe 
pozycjonowanie pięty. Wysokość silikonu od poziomu pięty około 3 cm

Rozmiar (rozmiar buta): N1 (35 ÷ 37), N2 (38 ÷ 40), N3 (41 ÷ 43)

Wysokość silikonu od poziomu pięty: około 3 cm

Wskazania: Bóle pięt, absorpcja wstrząsów, rozproszenie nacisku na piętę

Opakowanie: 2 sztuki

5463 Miękkie podpiętki silikonowe
Pomagają zredukować wstrząsy wywierane na stawy oraz kręgosłup, łagodzą naciągnięcia 
więzadeł, mięśni oraz ścięgna Achillesa. Są wytrzymałe i  łatwo się je czyści. Absorbują 96,3% 
energii wstrząsu.

Rozmiar (rozmiar buta): N1 (35 ÷ 37), N2 (38 ÷ 40), N3 (41 ÷ 43)

Wskazania: Bóle pięt, absorpcja wstrząsów, rozproszenie nacisku na piętę

Opakowanie: 2 sztuki 

5466  Podpiętka odciążająca przeciw zapaleniom 
powięzi podeszwy oraz bólom pięt. 
Podpiętka silikonowa 5466 jest innowacyjnym rozwiązaniem dla osób cierpiących na 
bóle pięt, w tym na zapalenie powięzi podeszwy stopy. Wyposażona jest w zestaw 
wymiennych pasków podwyższających, które zmniejszają napięcie powięzi podeszwy 
stopy oraz okalających tkanek miękkich. Paski podwyższające mają zróżnicowaną 
twardość – od miękkiej (zielony pasek), przez średnią (niebieski pasek), aż do twardej 
(pomarańczowy pasek). W zależności od potrzeb można stosować paski o optymalnej 
w danym momencie twardości. Ponadto podpiętki zapewniają doskonałą absorpcję 
wstrząsów wywieranych na piętę przez ciało użytkownika.

Rozmiar (rozmiar buta): S (34 ÷ 36), M (37 ÷ 40), L (41 ÷ 43)
Opakowanie: 2 sztuki + zestaw pasków
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5401 Wkładki korygujące, silikonowe
Wykonane są z silikonu o 2 stopniach gęstości. W rejonach pięty i śródstopia zastosowano 
silikon o  zwiększonej miękkości. Doskonale absorbują wstrząsy wywierane na stawy 
skokowy, kolana oraz biodra, powstające podczas chodzenia lub uprawiania sportów. 
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. Są wytrzymałe i  łatwo się je czyści. 
Absorbują 96,3% energii wstrząsu.

Rozmiar (rozmiar buta): N1 (37 ÷ 38), N2 (39 ÷ 40), N3 (41 ÷ 42), N4 (43 ÷ 44), N5 (45 ÷ 
46)
Szerokość wkładki – około 6,5 cm
Wskazania: Stabilizacja łuku podłużnego i poprzecznego, absorpcja wstrząsów, 
rozproszenie nacisku, bóle pięt, długotrwałe stanie, zmęczenie stóp
Opakowanie: 2 sztuki 

5407 Miękkie wkładki korygujące, silikonowe
Wykonane są z  miękkiego silikonu o  2 stopniach gęstości. W  rejonach pięty i  śródstopia 
zastosowano silikon o zwiększonej miękkości. Doskonale absorbują wstrząsy wywierane na 
stawy skokowy, kolana oraz biodra, powstające podczas chodzenia lub uprawiania sportów. 
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. Są wytrzymałe i  łatwo się je czyści. Absorbują 96,3% 
energii wstrząsu.

Rozmiar (rozmiar buta): N1 (37 ÷ 38), N2 (39 ÷ 40), N3 (41 ÷ 42), N4 (43 ÷ 44), N5 (45 ÷ 46) 
Wskazania: Stabilizacja łuku podłużnego i poprzecznego, absorpcja wstrząsów, 
rozproszenie nacisku, bóle pięt, długotrwałe stanie, zmęczenie stóp
Opakowanie: 2 sztuki

5408 Wkładki korygujące, silikonowe
Wykonane są z silikonu o 2 stopniach gęstości. W rejonach pięty i śródstopia zastosowa-
no silikon o zwiększonej miękkości. Doskonale absorbują wstrząsy wywierane na stawy 
skokowy, kolana oraz biodra, powstające podczas chodzenia lub uprawiania sportów. 
Pomagają optymalnie rozłożyć nacisk wywierany na stopę przez ciężar całego ciała, re-
dukują bóle stóp, nóg oraz dolnego odcinka pleców, a także podrażnienia związane ze 
wstrząsami oraz naciskiem wywieranym na stopy. Są wytrzymałe i łatwo się je czyści. Ab-
sorbują 96,3% energii wstrząsu. Wkładki pokryte są przyjemną w dotyku tkaniną, która 
zwiększa komfort ich użytkowania.

Rozmiar (rozmiar buta): N1 (37 ÷ 38), N2 (39 ÷ 40), N3 (41 ÷ 42), N4 (43 ÷ 44), N5 (45 ÷ 46) 
Wskazania: Absorpcja wstrząsów, rozproszenie nacisku, bóle pięt, 
długotrwałe stanie, zmęczenie stóp
Opakowanie: 2 sztuki

5404 Wkładki korygujące, silikonowe 3/4 długości
Stabilizują tył stopy podtrzymując jednocześnie łuk podłużny. Pochłaniają wstrząsy 
w okolicach pięty, łuku podłużnego oraz śródstopia. Poprzez masowanie stopy poprawiają 
krążenie krwi.

Rozmiar (rozmiar buta): N1 (33 ÷ 36), N2 (37 ÷ 40), N3 (41 ÷ 44)

Wskazania: Stabilizacja łuku podłużnego i poprzecznego, absorpcja wstrząsów, 
rozproszenie nacisku, bóle pięt

Opakowanie: 2 sztuki

5406 Miękkie wkładki korygujące, silikonowe
Pozwalają poprawić ustawienie kości stopy oraz stawu skokowego, co umożliwia przyjęcie 
wyprostowanej pozycji, poprawia postawę oraz balans ciałem. Absorbują 96,3% energii 
wstrząsu. Wkładki pokryte są przyjemną w  dotyku tkaniną, która zwiększa komfort ich 
użytkowania. 

Rozmiar (rozmiar buta): N1 (34 ÷ 37), N2 (38 ÷ 42), N3 (44 ÷ 48)

Wskazania: Absorpcja wstrząsów, rozproszenie nacisku, długotrwałe stanie, zmęczenie stóp

Opakowanie: 2 sztuki
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5601 Wkładki biomagnetyczne
Posiadają magnesy, które stymulują zakończenia nerwowe spodniej części 
stóp, zapewniają masaż i  poprawiają przepływ krwi. Dzięki oddychającej 
poliuretanowej piance POLIYOU stopa pozostaje sucha i  się nie przegrzewa. 
Zapewniają dobrą absorpcję drgań, przez co zmniejszają bóle i  zmęczenie 
stóp oraz dolnego odcinka pleców. Wierzchnia tkanina zwiększa komfort  
i pomaga w odprowadzaniu wilgoci.

Rozmiar (rozmiar buta): S (36 ÷ 39), M (40 ÷ 43), L (44 ÷ 46)
Wskazania: Zmęczenie stóp
Opakowanie: 2 sztuki

5002 Wkładki absorbujące, masujące
Kulkowata powierzchnia zapewnia ciągły masaż stóp. Pomagają poprawić 
krążenie krwi. Dzięki oddychającej poliuretanowej piance POLIYOU stopa 
pozostaje bardziej sucha i  nie przegrzewa się. Doskonale absorbują wstrząsy, 
przez co zmniejszają bóle i zmęczenie stóp oraz dolnego odcinka kręgosłupa.
Maksymalna szerokość wkładki 9 cm, szerokość minimalna 6,5 cm.

Rozmiar: Uniwersalny
Wskazania: Zmęczenie stóp
Opakowanie: 2 sztuki

5003 Wkładki korygujące z podparciem łuku 
podłużnego stopy
Dzięki oddychającej poliuretanowej piance POLIYOU stopa pozostaje suchsza 
i  nie przegrzewa się. Wkładki pokryte są miękką tkaniną w  celu zwiększenia 
komfortu i lepszego odprowadzania wilgoci. Doskonale absorbują wstrząsy, przez 
co zmniejszają bóle i zmęczenie stóp oraz dolnego odcinka kręgosłupa. Wkładki 
posiadają podparcie łuku stopy.

Rozmiar (rozmiar buta): S (36 ÷ 39), M (40 ÷ 43), L (44 ÷ 46)
Wskazania: Zmęczenie stóp
Opakowanie: 2 sztuki

5001 Wkładki absorbujące
Dzięki oddychającej poliuretanowej piance POLIYOU stopa pozostaje sucha i się 
nie przegrzewa. Wkładki pokryte są miękką tkaniną w celu zwiększenia komfor-
tu i  lepszego odprowadzania wilgoci. Doskonale absorbują wstrząsy, przez co 
zmniejszają bóle i zmęczenie stóp oraz dolnego odcinka kręgosłupa.
Maksymalna szerokość wkładki 9 cm, szerokość minimalna 6,5 cm.

Rozmiar: Uniwersalny
Wskazania: Zmęczenie stóp
Opakowanie: 2 sztuki

5501 Wkładki bioceramiczne
Zawierają proszek ceramiczny, powodujący powstawanie ciepła (promieniowania 
podczerwonego) o  działaniu terapeutycznym oraz poprawiający krążenie krwi. 
Wykonane są z gęstej „oddychającej” pianki pokrytej miękką tkaniną, zapewniającą 
długotrwały komfort. Zapobiegają wydzielaniu się przykrego zapachu, nawet 
przy długotrwałym używaniu. Dobrze absorbują wstrząsy.

Rozmiar: Uniwersalny
Wskazania: Zmęczenie stóp
Opakowanie: 2 sztuki
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Wszystkie produkty z serii biomagnetycznej posiadają magnesy ferrytowe (ilość Gaus 700-800).

2660 Orteza kręgosłupa biomagnetyczna

Wykonana z  oddychającego materiału posiada 16 magnesów, które poprawiają krążenie krwi, 
pobudzają komórki, mają właściwości terapeutyczne dla mięśni, zmniejszają ból. Ponadto 
orteza pozycjonuje kręgosłup w  optymalnym, anatomicznym położeniu, usztywniając go, 
korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Zalecana jest 
do leczenia zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa, a  także w  leczeniu urazów mięśni  
i kręgosłupa powstałych np. podczas uprawiania sportu. 
Rzep mocujący z przodu.
Wysokość ortezy: 15 cm
Rozmiar: Uniwersalny (71,1 – 110,5 cm)

2620 Biomagnetyczna orteza kolana

Wykonana z  oddychającego materiału posiada magnesy, które poprawiają krążenie krwi, pobudzają 
komórki, zmniejszają ból. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie 
ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Ponadto orteza 
wzmacnia i stabilizuje kolano.
Rozmiar (obwód wokół kolana):  
S (28,6 ÷ 33,7 cm), M (34,3 ÷ 40,6 cm), L (41,3 ÷ 47,6 cm), XL (48,3 ÷ 55,2 cm)

2681 Biomagnetyczna orteza nadgarstka

Wykonana z  oddychającego materiału posiada magnesy, które poprawiają krążenie krwi, pobudzają 
komórki, zmniejszają ból. Orteza zapewnia funkcjonowanie stawu w optymalnym, anatomicznym zakresie 
ruchomości, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Ponadto orteza 
wzmacnia i stabilizuje nadgarstek.
Rozmiar (obwód wokół nadgarstka):  
S (14,0 ÷ 15,9 cm), M (16,5 ÷ 18,4 cm), L (19,1 ÷ 21,0 cm), XL (21,6 ÷ 23,5 cm)

SERIA BIOMAGNETYCZNA



OKŁADY
ZIMNO-CIEPŁE OPPO
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3970 Okład zimno-ciepły

Średniej wielkości okład przeznaczony do przykładania w dowolnym miejscu ciała w przy-
padku kontuzji lub bólu. Ze względu na brak mocowania, nie jest możliwe swobodne prze-
mieszczanie się z okładem.

Rozmiar: 17x14,5 cm

3973 Okład zimno-ciepły

Średniej wielkości okład przeznaczony do szybkiego przy-
kładania do kończyn w  przypadku kontuzji lub bólu. Pas 
mocujący umożliwia przemieszczanie się z  przyłożonym 
okładem. Pokryty jest tkaniną, dzięki czemu ciało nie ma 
bezpośredniego styku z plastikiem.
Rozmiar: 18x18 cm

Okłady zimno-ciepłe OPPO są idealnym sposobem, aby w  każdej chwili mieć w  domu zimny lub gorący okład. 
Trzymane w zamrażarce, w przypadku nagłego wypadku, np. oparzenia, stłuczenia, silnego bólu głowy, są gotowe 

do użycia. Natomiast wyjęte z zamrażarki i włożone do gorącej (ok. 80 stopni C) wody, po kilku minutach zamieniają się 
w gorący okład. Jako okład zimny są pomocne na: bóle głowy, bóle zębów, opuchlizny, uderzenia, skręcenia, kontuzje, 
ukąszenia owadów, zapalenia stawów, zaś jako okład gorący na: bóle wskutek napięcia mięśni, bóle reumatyczne, bóle 
chroniczne (lumbago), bolesne miesiączkowanie, skurcze mięśni (zamiast okładów parafinowych).

OKŁADY ZIMNO-CIEPŁE



OPPO
BAND
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Jak trzymać taśmę OPPO?
Końcówkę taśmy należy owinąć kilkukrotnie wokół ręki, a następnie należy ściągnąć taśmę.

Tworzenie węzłów.
Możliwe jest tworzenie węzłów z taśm OPPO.

Przykładowy zestaw ćwiczeń możliwych do wykonania za pomocą taśm OPPO.

Taśmy rehabilitacyjne OPPO są doskonałym narzędziem do ćwiczeń mięśni nóg, 
ramion, rąk, brzucha i innych. Zalecane są w okresie rehabilitacji, w przypadku 
wykonywania pracy, którą spędza się w  pozycji siedzącej, a  także w  celu 
podtrzymania dobrej kondycji fizycznej. Oferujemy taśmy o  różnej długości  
i różnej grubości. Taśmy OPPO BAND są wyrobami lateksowymi (kauczukowymi).

 Kolor Opór 1,5 m 5 m 45,5

 Żółty Bardzo lekki 8001 8011 8021

 Czerwony Lekki 8002 8012 8022

 Zielony Średni 8003 8013 8023

 Niebieski Duży 8004 8014 8024

 Purpurowy Bardzo duży 8005 8015 8025

 Srebrny Super duży 8006 8016 8026

OPPO BAND



MAXTAPING
i MAXTAPING A+

OPPO BAND
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mięsień mięsień

naskórek

skóra 
właściwa

płyn
limfatyczny

System Maxtaping jest używany w wielu dziedzinach, takich 
jak rehabilitacja, opieka zdrowotna czy sport. Pomaga 
uśmierzyć ból, przynosi ulgę w przypadku stanów zapalnych 
i  wspiera osłabione tkanki mięśni, żeby wspomóc ich 
wydajność. Zaletą systemu Maxtaping jest łatwość w użyciu 
oraz niska cena w porównaniu z tradycyjną, sportową taśmą. 
Cechuje się większą elastycznością i  nie ogranicza ruchów 
tkanek miękkich.

Maxtaping wykonany jest ze 100% bawełny bez dodatku lateksu i  jakichkol-
wiek leków. Grubość i waga Maxtaping dają wrażenie noszenia drugiej skóry, 
co zwiększa wydatnie poczucie komfortu w  czasie używania. Aktywowany 
ciepłem akrylowy klej powoduje powstanie falistej, perforowanej i  dobrze 
wentylowanej powierzchni. Maxtaping jest wodoodporny i  może być używany podczas wysiłku fizycznego. Zazwyczaj Maxtaping 
może pozostać na skórze przez 2-3 dni po jego zastosowaniu. Nawet po zamoczeniu taśma nie odczepi się od skóry ani nie utraci nic 
ze swoich funkcji. Maxtaping jest bardzo elastyczny i może rozciągnąć się do 140% naturalnej długości, dzięki czemu nie ogranicza 
w żaden sposób ruchu tkanek miękkich.

Dzięki unikalnej formule poprawnie zastosowany system Maxtaping ujędrnia skórę, polepsza krążenie, poprawia metabolizm i łagodzi 
obrzęki. Poprawia również priopriocepcję. Podczas wykonywania ćwiczeń Maxtaping wspomaga i rozciąga tkanki miękkie aby przy-
spieszyć proces leczenia, zapobiec ranom i polepszyć ogólną wydajność organizmu. 

Maxtaping jest prosty w użyciu, wytrzymały i odpowiedni dla każdego. 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. Może być użyty na każdym fragmencie ciała.

Kody i rozmiary:
8094 – rozmiar 5 cm x 4 m – 1 sztuka
8194 – rozmiar 5 cm x 4 m – komplet 6 sztuk

MAXTAPING, MAXTAPING A+

MAXTAPING znajduje następujące zastosowania:
- zmniejszanie dolegliwości bólowych;
- zmniejszanie obrzęków i stanów zapalnych;
- niwelowanie nadmiernego napięcia mięśniowego oraz 

zespołu powięzi;
- zapobieganie nadmiernemu rozciągnięciu oraz przemęczeniu 

osłabionych mięśni;
- zmniejszanie sztywności oraz skurczów mięśni;

- poprawa zakresu ruchomości;
- rehabilitacja mięśni oraz propriocepcji;
- poprawa postawy oraz przywrócenie 

równowagi mięśniowej;
- utrzymanie właściwej struktury tkanek;
- zapobieganie urazom;
- poprawa możliwości kinetycznych;
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MAXTAPING, MAXTAPING A+
Maxtaping A+ produkt japoński

Sprawność fizyczna i  dobra kondycja zależą od napięcia, siły i  wytrzymałości mięśni. Długotrwałe przebywanie  
w nieprawidłowej pozycji lub wykonywanie czynności fizycznych powodujących długotrwałe lub powtarzające się 
napięcie mięśni, powodują ich przemęczenie oraz pogorszenie sprawności fizycznej i samopoczucia, a także przeciążenie 
całego organizmu. W dłuższej perspektywie mięśnie i stawy słabną i sztywnieją, pojawia się ucisk na tkanki miękkie  
i wzrasta ryzyko wystąpienia stanu zapalnego.

MAXTAPING A+ zapewnia stabilizację, odciążenie i wzmocnienie tkanek miękkich, takich jak mięśnie, więzadła, ścięgna, a także stawów. MAXTAPING 
A+ zapewnia długotrwałą ochronę oraz wspomaga dynamicznie stawu podczas ruchu, gdy stawu naprzemiennie zginają się i prostują. MAXTAPING A+ 
zwiększa moc oraz elastyczność mięśni, pomagając w takich codziennych czynnościach, jak wspinaczka po schodach, wędrówki piesze, czy podnosze-
nie ciężkich przedmiotów.
Mechanizm działania MAXTAPING A+

MAXTAPING A+, będący systemem „poczwórnych łuków”, zapew-
nia głęboką, skoncentrowaną terapię masującą nadwyrężonych 
mięśni oraz tkanek, pod warunkiem jego prawidłowej aplikacji 
w „punkcie zapalnym”. MAXTAPING A+ poprawia działanie ukła-
du limfatycznego oraz krążenie krwi. Wspomaga przenikanie 
limfy do tkanek w  celu ich odżywienia, a  także odprowadzanie 
z  tkanek efektów przemiany materii. MAXTAPING A+ pomaga 
przywrócić pierwotną elastyczność zesztywniałym, zwłókniałym 
mięśniom i  zapewnia ich prawidłowe funkcjonowanie. System 
omaga również zredukować ból, obrzęki oraz stany zapalne.

Cechy produktu:
Specyficzna, czterołukowa struktura
Scentralizowana, głęboka terapia masująca: Specyficzna technika aplikacji 4 łuków zapewnia głęboki masaż 
zesztywniałych mięśni, poprawia funkcjonowanie układu limfatycznego, przywraca pierwotną elastyczność 
mięśni, zmniejsza dolegliwości bólowe, obrzęki oraz stany zapalne.

Dynamiczne wzmocnienie: 
Wielokierunkowe wzmocnienie i „siła odrzutu”, poprawiające stabilność stawów oraz funkcjonowanie mięśni 
podczas ruchu.

Łatwa aplikacja: 
Struktura czterołukowa jest łatwa w aplikacji w miejscu zesztywnienia mięśni lub stanu zapalnego tkanek.
Doskonały materiał
MAXTAPING A+ wykonany jest z rozciągliwego w 4 strony materiału, który nie ogranicza ruchomości mięśni 
i stawów, nawet przy długotrwałym użytkowaniu.
Niezwykle lekkie, szybkoschnące pokrycie zmniejsza ryzyko podrażnienia skóry i zapewnia oddychanie skóry 
nawet podczas długotrwałego użytkowania
Samoprzylepna Struktura „Rozproszonych Fal”
Struktura „rozproszonych fal” powoduje fałdowanie skóry w celu pobudzenia krążenia oraz redukcji bólu lub 
obrzęków.

Wskazania:
• Bóle, obrzęki, stany zapalne mięśni
 • Bóle/sztywność szyi
 • Bóle ramienia
 • Bóle nadgarstka
 • Zapalenie kaletki maziowej
 • Bóle łokcia
 • Nerwoból międzyżebrowy
 • Bóle menstruacyjne
 • Bóle kolana

• Leczenie dodatkowe w przypadku
 • Urazu kręgosłupa szyjnego spowodowanego   
  czynnikami zewnętrznymi (np. szarpnięciem)
 • Wypadnięcia kręgu 
 • Zapalenia powięzi podeszwy

• Choroby zwyrodnieniowe
 • Spondyloza
 • Artretyzm

• Niestabilność stawów

• Przeciążenie/bóle chroniczne
 • Łokieć tenisisty, łokieć golfisty
 • Zespół De Quervaina
 • Przewlekłe stany bólowe dolnego odcinka  
  kręgosłupa
 • Zapalenie pochewki ścięgna 
 • Zapalenie ścięgna rzepkowego

• Urazy
 • Urazy pasa rotacyjnego barku
 • Rwa kulszowa

• Naciągnięcia/skręcenia

• Dysfunkcje układu krwionośnego oraz układu 
limfatycznego

MAXTAPING, MAXTAPING A+
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Instrukcja aplikacji:

1. Zdjąć taśmę z separatora. Trzymać ostrożnie aby uniknąć posklejania taśmy.

2. Przykleić taśmę do pacjenta pozostającego w  pozycji neutralnej. Nie naciągać taśmy. 
Upewnić się, że środek taśmy jest w miejscu bólu lub schorzenia podlegającego leczeniu za 
pomocą MAXTAPING-u A+.

3. Rozpocząć odczepianie wąskich pasów i  przesuwanie ich na zewnątrz. Należy najpierw 
przesunąć zewnętrzny pasek, a  następnie pasek wewnętrzny. Powtarzać czynności aż do 
otrzymania kształtu trapezu.

4. Powtórzyć czynności punktu 3 dla pasków z drugiej połowy taśmy i utworzyć sześciokąt. 
Docisnąć taśmę i przytrzymać około 5 sekund aby klej przywarł do skóry.

1. 2. 

3. 4. 
Rozmiary i przykłady aplikacji:
S (14 cm) – zalecany na nadgarstek, stopę, staw skokowy

MAXTAPING, MAXTAPING A+

M (18 cm) – zalecany na łokieć, ramię, kolano

L (22 cm) – zalecany na szyję, plecy, nogę

Ilość w opakowaniu:
OPPO 8095 10 taśm/opakowanie OPPO 8195 10 opakowań/pudełko



WYROBY
KOMPRESYJNE

Ilość w opakowaniu:
OPPO 8095 10 taśm/opakowanie OPPO 8195 10 opakowań/pudełko
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Koronka z paskami 
silikonowymi dla 
zapobiegania zsuwaniu 
się i nadmiernemu 

uciskowi

Wzmocniona 
podeszwa 
dla długiej 
żywotności

Podwójnie dziana pięta 
i palce dla lepszego 
dopasowana 
i komfortu

Szeroka opaska 
dla zapobiegania 
zsuwaniu się 
i nadmiernemu uciskowi

Wzory dopasowane dla kobiet 
w różnych stadiach ciąży 
pomagają poprawić krążenie 
w nogach zmniejszając ryzyko 
powstania żylaków.

WYROBY KOMPRESYJNE WYROBY KOMPRESYJNE

Cechy Pończoch Uciskowych OPPO®
Pończochy Uciskowe OPPO® wywierają ściśle określony, zewnętrzny ucisk mechaniczny na rozszerzone żyły  
i  nogę dla wspomagania funkcji zastawek. Jest to proste i  bezinwazyjne leczenie żylaków i  pokrewnych 
objawów.

Stopniowany poziom ucisku:
• Stopniowo malejący ucisk od kostki do uda dla poprawy działania zastawek, co przyspiesza powrotny 

przepływ krwi żylnej do serca.
• Dla zapobiegania narastaniu obrzęku w nogach.

Różne wzory dla zapewnienia komfortu:
Komfortowa faktura i  rozmaite przemyślane wzory Pończoch Uciskowych OPPO® są odpowiednie do 
codziennego noszenia przez długi czas. Mogą być stosowane do wszystkich codziennych czynności, np. praca, 
podróż, czy szczególne medyczne wymogi dla dolegliwości żylnych, zgodne z zaleceniami lekarza.
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WYROBY KOMPRESYJNE

Pończochy Uciskowe OPPO®
Poziomy ucisku dla każdego wskazania

Klasa 1  18-21 mmHg Klasa 2  23-32 mmHg Klasa 3  34-46 mmHg

Wskazanie

• spuchnięte nogi
• zmęczenie nóg
• łagodne żylaki 
• macierzyństwo: zapobieganie 

żylakom
• syndrom Economy Class
• osłabienie mięśni

• zapobieganie syndromowi 
Economy Class

• spuchnięte nogi
• noszenie po zabiegu 

chirurgicznym
• żylaki pajęczynowe
• żylaki średnie do ostrych
• żylaki podczas ciąży

• poważne opuchlizny
• sklerodermia
• nawracające żylaki
• noszenie po zabiegach 

chirurgicznych
• poważne żylaki
• chroniczne niewydolności żył

 * Stosuj się do zaleceń lekarza dla właściwego poziomu ucisku. Nie nosić podczas snu.

Żylakowatość i jej symptomy
Żylakowatość wynika z  chronicznego wzrostu ciśnienia krwi żylnej, które powoduje pęcznienie żył. Kiedy 
zastawki żylne nie mogą funkcjonować poprawnie, przepływ krwi ulega odwróceniu. Krew zbiera się w żyle, 
zwiększając ciśnienie żylne i prawdopodobieństwo zatoru, powodując jednocześnie wybrzuszanie i skręcanie 
żyły, tj. żylakowatość.

Najczęstsze oznaki żylakowatości:

1. Oznaki kosmetyczne:
• odbarwiona skóra
• łuszcząca się skóra
• wrzody skórne
• powierzchniowe żyły  

staja się żylakowate

2. Oznaki fizyczne: 
• opuchlizna kostki
• słabość mięśni
• swędzenie lub ból nogi

3. Oznaki funkcjonalne:
• ociężałość nogi
• niemożność siedzenie lub stania 

przez dłuższy czas
• podrażnienie w razie 

utrzymywania stałej pozycji

Terapia uciskowa –  
Najbardziej podstawowe leczenie i środek zapobiegawczy w zaburzeniach żylnych

Zastawka
żylna
otwarta

Zastawka żylna
zamknięta

Rozciągnięta
zastawka
żylna

Ilustracja 1: zdrowa żyła
• Normalna zastawka pozwala 

na przepływ krwi ku górze 
a zamknięta zastawka 
zapobiega odwrotnemu 
przepływowi krwi.

Ilustracja 2: Żyła dysfunkcjonalna
• Zastawki żylne nie mogą się 

zamykać skutecznie. 
Krew płynie z powrotem 
i krzepnie w żyle, co rozdyma 
odcinek żył poniżej, powodując 
uszkodzenie kolejnych 
zastawek.

Ilustracja 3: Żyła dysfunkcjonalna  
z Pończochami Uciskowymi 
OPPO®
• Pończochy uciskowe uciskają żyły 

poprawiając przepływ krwi.
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2802
PODKOLANÓWKI
UCISKOWE
Wskazania:  
Żylaki umiarkowane do 
ostrych,  
Żylaki pajęczynowe,  
Stosowanie pooperacyjne

Rozmiar: I ÷ V

Cechy: A, B, D

Kolor: beżowy

Poziom kompresji: 
Klasa 2, 23-32 mmHg

2824
PODKOLANÓWKI
UCISKOWE
Wskazania:  
Żylaki umiarkowane do 
ostrych,  
Żylaki pajęczynowe,  
Stosowanie pooperacyjne

Rozmiar: I ÷ V

Cechy: A, B, C, D

Kolor: beżowy, czarny

Poziom kompresji: 
Klasa 2, 23-32 mmHg

CECHY:  
A. Szeroka opaska zapobiega zsuwaniu się produktu i nadmiernemu uciskowi. 
B. Podwójnie dziana pięta i palce poprawiają dopasowanie i komfort.
C. Wzmocniona podeszwa przedłużająca żywotność wyrobu.
D. Progresywna kompresja pomaga poprawić krążenie krwi.

Rozmiar I II III IV V VI VII

cC 31 ÷ 35 cm 33 ÷ 38 cm 35 ÷ 40 cm 37 ÷ 42 cm 39 ÷ 44 cm 41 ÷ 47 cm 43 ÷ 49 cm

cB 18 ÷ 20 cm 20 ÷ 22 cm 22 ÷ 24 cm 24 ÷ 26 cm 26 ÷ 28 cm 28 ÷ 30 cm 30 ÷ 32 cm

ID 35 ÷ 39 cm 35 ÷ 39 cm 39 ÷ 44 cm 39 ÷ 44 cm 39 ÷ 44 cm 40 ÷ 45 cm 40 ÷ 45 cm

ROZMIARY:
Zmierz obwód stawu skokowego tuż nad kostką (malleoli) (cB) oraz w najszerszym miejscu łydki (cC).
Zmierz wysokość do kolana (ID).

2830
PODKOLANÓWKI
UCISKOWE
Wskazania do stosowania 
wyrobu:  
• łagodne żylaki 
• ból nóg, obrzęki, osłabienie 
mięśni 
• ciąża

Rozmiar: I ÷ VII

Kolor: beżowy

Poziom kompresji: 
Klasa 1, 18-21 mmHg

2803
PODKOLANÓWKI
UCISKOWE
Wskazania do stosowania 
wyrobu:  
• sklerodermia 
• poważne obrzęki 
• nawracające żylaki 
• duże żylaki w okresie ciąży 
• stany po operacjach 
• chroniczna niewydolność żył

Rozmiar: I ÷ VII

Kolor: beżowy, czarny

Poziom kompresji: 
Klasa 3, 34-46 mmHg
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ROZMIARY:
Zmierz obwód stawu skokowego tuż nad kostką (malleoli) (cB) oraz w najszerszym miejscu łydki (cC).
Zmierz wysokość do kolana (ID).

Rozmiar I II III IV V VI VII

cC 31 ÷ 35 cm 33 ÷ 38 cm 35 ÷ 40 cm 37 ÷ 42 cm 39 ÷ 44 cm 41 ÷ 47 cm 43 ÷ 49 cm

cB 18 ÷ 20 cm 20 ÷ 22 cm 22 ÷ 24 cm 24 ÷ 26 cm 26 ÷ 28 cm 28 ÷ 30 cm 30 ÷ 32 cm

ID 35 ÷ 39 cm 35 ÷ 39 cm 39 ÷ 44 cm 39 ÷ 44 cm 39 ÷ 44 cm 40 ÷ 45 cm 40 ÷ 45 cm

ROZMIARY:
Zmierz obwód stawu skokowego tuż nad kostką (malleoli) (cB) oraz w najszerszym miejscu łydki (cC).
Zmierz wysokość do kolana (ID).

2840
POŃCZOCHY
UCISKOWE
DO PÓŁ UDA
Wskazania:  
Żylaki umiarkowane  
do ostrych,  
Żylaki pajęczynowe,  
Stosowanie pooperacyjne

Rozmiar: I ÷ V

Cechy: A, B, C, D

Kolor: beżowy , czarny

Poziom kompresji: 
Klasa 2, 23-32 mmHg

CECHY:  
A. Szeroka opaska zapobiega zsuwaniu się produktu i nadmiernemu uciskowi. 
B. Podwójnie dziana pięta i palce poprawiają dopasowanie i komfort.
C. Wzmocniona podeszwa przedłużająca żywotność wyrobu.
D. Progresywna kompresja pomaga poprawić krążenie krwi.

2852
PODKOLANÓWKI
UCISKOWE
Wskazania do stosowania 
wyrobu:  
• średnie i duże żylaki 
• żylaki pajęczynowe 
• stany po operacjach

Rozmiar: I ÷ VII

Kolor: beżowy

Poziom kompresji: 
Klasa 2, 23-32 mmHg
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CECHY:  
A. Szeroka opaska zapobiega zsuwaniu się produktu i nadmiernemu uciskowi. 
B. Podwójnie dziana pięta i palce poprawiają dopasowanie i komfort.
C. Wzmocniona podeszwa przedłużająca żywotność wyrobu.
D. Progresywna kompresja pomaga poprawić krążenie krwi.

2875
POŃCZOCHY
UCISKOWE
Wskazania do stosowania 
wyrobu:  
• średnie i duże żylaki 
• żylaki pajęczynowe 
• stany po operacjach

Rozmiar: I ÷ VII

Kolor: beżowy

Poziom kompresji: 
Klasa 2, 23-32 mmHg

2865
POŃCZOCHY
UCISKOWE
Wskazania do stosowania 
wyrobu:  
• średnie i duże żylaki 
• żylaki pajęczynowe 
• stany po operacjach

Rozmiar: I ÷ VII

Kolor: beżowy

Poziom kompresji: 
Klasa 2, 23-32 mmHg

2861
POŃCZOCHY
UCISKOWE
Wskazania do stosowania 
wyrobu:  
• sklerodermia 
• poważne obrzęki 
• nawracające żylaki 
• duże żylaki w okresie ciąży 
• stany po operacjach 
• chroniczna niewydolność żył

Rozmiar: I ÷ VII

Kolor: beżowy, czarny

Poziom kompresji: 
Klasa 3, 34-46 mmHg

Rozmiar I II III IV V VI VII

cG 45 ÷ 53 cm 48 ÷ 56 cm 51 ÷ 59 cm 54 ÷ 63 cm 57 ÷ 66 cm 60 ÷ 70 cm 63 ÷ 73 cm

cC 31 ÷ 35 cm 33 ÷ 38 cm 35 ÷ 40 cm 37 ÷ 42 cm 39 ÷ 44 cm 41 ÷ 47 cm 43 ÷ 49 cm

cB 18 ÷ 20 cm 20 ÷ 22 cm 22 ÷ 24 cm 24 ÷ 26 cm 26 ÷ 28 cm 28 ÷ 30 cm 30 ÷ 32 cm

IG 62 ÷ 70 cm 62 ÷ 70 cm 70 ÷ 80 cm 70 ÷ 80 cm 70 ÷ 80 cm 75 ÷ 83 cm 75 ÷ 83 cm

ROZMIARY:
Zmierz obwód stawu skokowego tuż nad kostką (malleoli) (cB), w najszerszym miejscu łydki (cC) 
oraz w najgrubszym miejscu uda (cG). Zmierz wysokość uda (IG). 
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CECHY:  
A. Szeroka opaska zapobiega zsuwaniu się produktu i nadmiernemu uciskowi. 
B. Podwójnie dziana pięta i palce poprawiają dopasowanie i komfort.
C. Wzmocniona podeszwa przedłużająca żywotność wyrobu.
D. Progresywna kompresja pomaga poprawić krążenie krwi.

CECHY:  
A. Atrakcyjny wzór.
B. Wzór siatkowy zwiększa komfort. 
C. Podwójnie dziana pięta i palce poprawiają dopasowanie i komfort.
D. Wzmocniona podeszwa przedłużająca żywotność wyrobu.
E. Progresywna kompresja pomaga poprawić krążenie krwi.

2891
RAJSTOPY 
UCISKOWE
Wskazania:  
• łagodne żylaki 
• ból nóg, obrzęki, osłabie-
nie mięśni

Rozmiar: I ÷ VII

Kolor: beżowy

Poziom kompresji: 
Klasa 1, 18-21 mmHg

2882
RAJSTOPY
UCISKOWE
Wskazania:  
Żylaki umiarkowane  
do ostrych,  
Żylaki pajęczynowe,  
Stosowanie pooperacyjne

Rozmiar: I ÷ V

Cechy: A, B, C, E

Kolor: beżowy, czarny

Poziom kompresji: 
Klasa 2, 23-32 mmHg

2880
RAJSTOPY
UCISKOWE
Wskazania:  
Żylaki umiarkowane  
do ostrych,  
Żylaki pajęczynowe,  
Stosowanie pooperacyjne

Rozmiar: I ÷ V

Cechy: A, B, C, D, E

Kolor: beżowy

Poziom kompresji: 
Klasa 2, 23-32 mmHg

2884
RAJSTOPY 
UCISKOWE
Wskazania:  
• sklerodermia 
• poważne obrzęki 
• nawracające żylaki 
• stany po operacjach 
• chroniczna niewydolność 
żył

Rozmiar: I ÷ VII

Kolor: beżowy, czarny

Poziom kompresji: 
Klasa 3, 34-46 mmHg

Rozmiar I II III IV V VI VII

cH 85 ÷ 97 cm 90 ÷ 102 cm 95 ÷ 107 cm 100 ÷ 112 cm 105 ÷ 117 cm 110 ÷ 122 cm 112 ÷ 125 cm

cG 45 ÷ 53 cm 48 ÷ 56 cm 51 ÷ 59 cm 54 ÷ 63 cm 57 ÷ 66 cm 60 ÷ 70 cm 63 ÷ 73 cm

cB 18 ÷ 20 cm 20 ÷ 22 cm 22 ÷ 24 cm 24 ÷ 26 cm 26 ÷ 28 cm 28 ÷ 30 cm 30 ÷ 32 cm

IG 62 ÷ 70 cm 62 ÷ 70 cm 70 ÷ 80 cm 70 ÷ 80 cm 70 ÷ 80 cm 75 ÷ 83 cm 75 ÷ 83 cm

ROZMIARY:
Zmierz obwód stawu skokowego tuż nad kostką (malleoli) (cB), w najgrubszym miejscu uda (cG) oraz 
w najszerszym miejscu bioder (cH). Zmierz wysokość uda (IG). 
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Rozmiar I II III IV V

cG 28 ÷ 38 cm 44,5 ÷ 61 cm 49,5 ÷ 66 cm 56 ÷ 71 cm 66 ÷ 81 cm

cC 26,5 ÷ 37 cm 29 ÷ 39,5 cm 32 ÷ 43 cm 35,5 ÷ 44,5 cm 37 ÷ 49,5 cm

cB 16,5 ÷ 20,5 cm 20,5 ÷ 24,5 cm 24,5 ÷ 28 cm 28 ÷ 32 cm 32 ÷ 35,5 cm

IG 72 ÷ 74 cm 74 ÷ 76 cm 76 ÷ 78 cm 78 ÷ 81 cm 81 ÷ 884 cm

CECHY:  
A. Wzór siatkowy w obszarze brzucha nie uciska płodu. 
B. Zapięcie na guziki w pasie ułatwia regulację.
C. Wzmocniona podeszwa przedłuża żywotność wyrobu.
D. Progresywna kompresja pomaga poprawić krążenie krwi.

ROZMIARY:
Zmierz obwód kostki tuż powyżej kości (malleoli) (cB), w najgrubszym miejscu łydki (Cc) 
i w najgrubszym miejscu uda (cG). Zmierz wysokość uda (lG).

2883
MACIERZYŃSKIE 

RAJSTOPY
UCISKOWE

Wskazania:  
Łagodna żylakowatość, 

Zapobieganie opuchliźnie 
i zaburzeniom żylnym 

podczas ciąży, 
Początki problemów 

żylnych

Rozmiar: I ÷ V

Cechy: A, B, C, D

Kolor: beżowy

Poziom kompresji: 
Klasa 1, 18-21 mmHg
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2826
PODKOLANÓWKI UCISKOWE
Wskazania:  
• poprawa krążenia w kończynach dolnych
• zapobieganie swędzeniu, obrzękom i dyskomfortowi
• zapobieganie Syndromowi Klasy Ekonomicznej w czasie 
dalekich podróży

Rozmiar: I ÷ VII

Kolor (damskie): beżowy, czarny

Kolor (męskie): szary, czarny 

Poziom kompresji: 
Klasa 1, 18-21 mmHg

WYROBY KOMPRESYJNE

CECHY:  
A. Wzór siatkowy w obszarze brzucha nie uciska płodu. 
B. Zapięcie na guziki w pasie ułatwia regulację.
C. Wzmocniona podeszwa przedłuża żywotność wyrobu.
D. Progresywna kompresja pomaga poprawić krążenie krwi.

ROZMIARY:
Zmierz obwód kostki tuż powyżej kości (malleoli) (cB), w najgrubszym miejscu łydki (Cc) 
i w najgrubszym miejscu uda (cG). Zmierz wysokość uda (lG).

2821
PODKOLANÓWKI
PODRÓŻNE
Wskazania:  
Poprawa krążenia krwi  
w kończynach dolnych,  
Zapobieganie obrzękowi 
nóg, opuchliźnie 
i dyskomfortowi,  
Redukcja ryzyka DVT 
podczas dalekich podróży

Rozmiar: I ÷ V

Cechy: A, B, C

Kolor: beżowy, czarny

Poziom kompresji: 
Klasa 2, 23-32 mmHg

2800
PODKOLANÓWKI 
UCISKOWE
Wskazania:  
Poprawa krążenia krwi  
w kończynach dolnych,  
Zapobieganie obrzękowi  
nóg, opuchliźnie 
i dyskomfortowi,  
Redukcja ryzyka DVT 
podczas dalekich podróży

Rozmiar: I ÷ V

Cechy: A, B, C, D

Kolor: beżowy, czarny

Poziom kompresji: 
Klasa 2, 23-32 mmHg

CECHY:  
A. Szeroka opaska zapobiega zsuwaniu się wyrobu i nadmiernemu uciskowi. 
B. Podwójnie dziana pięta i palce poprawiają dopasowanie i komfort.
C. Progresywna kompresja pomaga poprawić krążenie krwi.

Rozmiar I II III IV V VI VII

Damski

cC 31 ÷ 35 cm 33 ÷ 38 cm 35 ÷ 40 cm 37 ÷ 42 cm 39 ÷ 44 cm 41 ÷ 47 cm 43 ÷ 49 cm

cB 18 ÷ 20 cm 20 ÷ 22 cm 22 ÷ 24 cm 24 ÷ 26 cm 26 ÷ 28 cm 28 ÷ 30 cm 30 ÷ 32 cm

ID 35 ÷ 39 cm 35 ÷ 39 cm 39 ÷ 44 cm 39 ÷ 44 cm 39 ÷ 44 cm 40 ÷ 45 cm 40 ÷ 45 cm

Męski

cC 33 ÷ 38 cm 35 ÷ 40 cm 37 ÷ 42 cm 39 ÷ 44 cm 41 ÷ 47 cm 43 ÷ 49 cm 45 ÷ 51 cm

cB 20 ÷ 22 cm 22 ÷ 24 cm 24 ÷ 26 cm 26 ÷ 28 cm 28 ÷ 30 cm 30 ÷ 32 cm 32 ÷ 34 cm

ID 39 ÷ 44 cm 39 ÷ 44 cm 42 ÷ 47 cm 42 ÷ 47 cm 42 ÷ 47 cm 43 ÷ 48 cm 43 ÷ 48 cm

ROZMIARY:
Zmierz obwód stawu skokowego tuż nad kostką (malleoli) (cB) oraz w najszerszym miejscu łydki (cC).
Zmierz wysokość do kolana (ID).
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2805
PODKOLANÓWKI 
UCISKOWE PRZECIW 
ZATOROM
Wskazania:  
• zapobieganie zastojom 
żylnym
• stany po operacjach
• długotrwałe przebywanie  
w pozycji leżącej
• redukcja formowania się zato-
rów lub zakrzepicy

Rozmiar: I ÷ VII

Kolor: biały

Poziom kompresji: 
Klasa 1, 18-21 mmHg

WYROBY KOMPRESYJNE

2828
PODKOLANÓWKI
UCISKOWE
Wskazania:  
Spuchnięte nogi, 
Ból nóg i opuchlizna  
Zmęczenie nóg, 
Łagodne żylaki

Rozmiar: I ÷ V

Cechy: A, C, D

Kolor: szary, czarny

Poziom kompresji: 
Klasa 1, 18-21 mmHg

2804
PODKOLANÓWKI
UCISKOWE
Wskazania:  
Żylaki umiarkowane  
do ostrych,  
Żylaki pajęczynowe,  
Stosowanie pooperacyjne

Rozmiar: I ÷ V

Cechy: A, C, D

Kolor: szary, czarny

Poziom kompresji: 
Klasa 2, 23-32 mmHg

CECHY:  
A. Szeroka opaska zapobiega zsuwaniu się wyrobu i nadmiernemu uciskowi. 
B. Szeroka opaska z paskami silikonowymi zapobiega zsuwaniu się wyrobu i nadmiernemu uciskowi.
C. Podwójnie dziana pięta i palce poprawiają dopasowanie i komfort.
D. Progresywna kompresja pomaga poprawić krążenie krwi.

Rozmiar I II III IV V VI VII

cC 31 ÷ 35 cm 33 ÷ 38 cm 35 ÷ 40 cm 37 ÷ 42 cm 39 ÷ 44 cm 41 ÷ 47 cm 43 ÷ 49 cm

cB 18 ÷ 20 cm 20 ÷ 22 cm 22 ÷ 24 cm 24 ÷ 26 cm 26 ÷ 28 cm 28 ÷ 30 cm 30 ÷ 32 cm

ID 35 ÷ 39 cm 35 ÷ 39 cm 39 ÷ 44 cm 39 ÷ 44 cm 39 ÷ 44 cm 40 ÷ 45 cm 40 ÷ 45 cm

ROZMIARY:
Zmierz obwód stawu skokowego tuż nad kostką (malleoli) (cB) oraz w najszerszym miejscu łydki (cC).
Zmierz wysokość do kolana (ID).
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CECHY:  
A. Szeroka opaska zapobiega zsuwaniu się wyrobu i nadmiernemu uciskowi. 
B. Szeroka opaska z paskami silikonowymi zapobiega zsuwaniu się wyrobu i nadmiernemu uciskowi.
C. Podwójnie dziana pięta i palce poprawiają dopasowanie i komfort.
D. Progresywna kompresja pomaga poprawić krążenie krwi.

ROZMIARY:
Zmierz obwód stawu skokowego tuż nad kostką (malleoli) (cB) oraz w najszerszym miejscu łydki (cC).
Zmierz wysokość do kolana (ID).

CECHY:  
A. Otwór pod kłębem palucha dla łatwiejszego monitorowania krążenia bez zdejmowania pończoch. 
B. Kolorowe oznaczenie dla identyfikacji prawidłowego obszaru pięty i stopy dla zapewnienia stałego ucisku.
C. Wygodna opaska dla zapobiegania zsuwaniu się i nadmiernemu uciskowi.

ROZMIARY:
Zmierz obwód kostki tuż powyżej kości (malleoli) (cB), w najgrubszym miejscu łydki (cC)  
i w najgrubszym miejscu uda B. Zmierz wysokość uda (lG).

2862
POŃCZOCHY PRZECIWZAKRZEPOWE DO UDA
Wskazania:  
Zapobieganie zastojowi żylnemu, odpowiednie do stosowania pooperacyjnego,  
Redukcja powstawania zakrzepicy lub zakrzepów. 

Rozmiar: I ÷ V

Cechy: A, B, C,

Kolor: biały

Poziom kompresji: Klasa 1, 18-21 mmHg

Rozmiar I II III IV V

cG 45 ÷ 53 cm 48 ÷ 56 cm 51 ÷ 59 cm 54 ÷ 63 cm 57 ÷ 66 cm

cC 31 ÷ 35 cm 33 ÷ 38 cm 35 ÷ 40 cm 37 ÷ 42 cm 39 ÷ 44 cm

cB 18 ÷ 20 cm 20 ÷ 22 cm 22 ÷ 24 cm 24 ÷ 26 cm 26 ÷ 28 cm

IG 62 ÷ 70 cm 62 ÷ 70 cm 70 ÷ 80 cm 70 ÷ 80 cm 70 ÷ 80 cm
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Pończochy kompresyjne OPPO®

Specyfikacja
Seria Caring Seria Voyage

Seria 
Eminence

Seria Anti-
-embolism

2830 2891 2883 2824 2852 2875 2880 2802 2840 2865 2882 2803 2861 2884 2826 2821 2800 2828 2804 2805 2862

Poziom 
kompresji

I

18 mmHgII

III

Długość

Podkolanowe

Do pół uda

Do uda

Rajstopy

Palce
Otwarte Otwór w kuli 

stopyZamknięte

Kolor

Beż

BiałyCzarny

Szary

Wskaza-
nie

Syndrom Klasy 
Ekonomicznej  

1. Zapobiega-
nie 
zastojowi 
żylnemu

2. Stosowanie 
poopera-
cyjne

3. Redukcja 
ryzyka 
zakrzepicy / 
zakrzepów

4. Pacjent leżą-
cy  

Spuchnięte 
nogi

Słabość mięśni

Ból nóg

Łagodne żylaki

Ciąża

Stan poopera-
cyjny

Umiarkowane 
żylaki

Twardzina

Poważne 
obrzęki

Nawracające 
żylaki

Ciężka 
żylakowatość 
w okresie ciąży
Przewleka 
niewydolność 
żylna

Przeciwwskazania: Zapalenie skóry, pooperacyjne podwiązanie żył, gangrena, niedawny przeszczep skóry, podejrzenie 
zakrzepicy żył głębokich, niedokrwienna choroba naczyń, ostra opuchlizna kończyn dolnych



WYROBY KOMPRESYJNE

PIELUCHOMAJTKI FQI
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PIELUCHOMAJTKI FQI

Kod  Rozmiar  Kolor  Obwód wokół pasa  Ilość sztuk w kartonie  Absorpcja (ml)
PF-012/1  M  Biały  80 ÷ 110 cm  6 opak. po 16 szt.  2000
PF-016/1  Reg  Lawendowy  100 ÷ 125 cm  4 opak. po 20 szt.  1950
PF-013/1  L  Niebieski  115 ÷ 150 cm  4 opak. po 18 szt.  2050
PF-014/1  XL  Beżowy  150 ÷ 165 cm  4 opak. po 15 szt.  2100

Pieluchomajtki dla dorosłych firmy First Quality International – lidera na amerykańskim rynku pieluchomajtek, to seria 
bardzo wysokiej jakości, zaawansowanych technologicznie wyrobów, zapewniających użytkownikowi maksimum komfortu i poczucia 
bezpieczeństwa. Oferujemy 2 linie pieluchomajtek: Breezers by Prevail oraz Per Fit.

PER-FIT by Prevail
Pieluchomajtki PER-FIT by Prevail przeznaczone są dla osób ze średnim lub ciężkim nietrzymaniem moczu. Wyposażone w system 
mocowań Easy-Lock Fastener umożliwiają wielokrotne zaczepianie i odczepianie taśm mocujących. Przewiewny, oddychający materiał 
zapewnia komfort nawet w czasie zwiększonego wysiłku fizycznego. 

Zalety wyrobów serii PER-FIT by Prevail:
• Oddychająca Tkanina Zewnętrzna – miękka i przewiewna zapewnia komfort i obniża ryzyko podrażnienia skóry.
• Zapięcia Wielokrotnego Użytku – umożliwiają zaczepienie taśm mocujących w  dowolnym miejscu pieluchomajtek, a  także 

wielokrotne odczepianie i zaczepianie taśm.
• Zaawansowany System Strefowy.

Pieluchomajtki wyposażone są w kilka stref, aby optymalnie spełniać swoje funkcje:
• Strefa Pochłaniania – wyposażona w szybko absorbujący system Blue Stay-Dry Strip, znacząco poprawia suchość skóry, zmniejsza 

ryzyko wycieku oraz obniża ryzyko powstania nieprzyjemnych zapachów;
• Strefa Tylna – przeznaczona do zatrzymania luźnego stolca i zminimalizowania podrażnień skóry;
• Strefa Oddychająca – pieluchomajtki posiadają strefy o dużej przepuszczalności dla powietrza, dzięki czemu zapewniają komfort, 

zdrowie i zapobiegają podrażnieniom skóry.

Breezers by Prevail
Pieluchomajtki Breezers by Prevail to najwyższej klasy produkty przeznaczone dla osób ze średnim lub ciężkim nietrzymaniem 
moczu. Wyposażone w system mocowań Easy-Lock Fastener umożliwiają wielokrotne zaczepianie i odczepianie taśm mocujących. 
Przewiewny, oddychający materiał zapewnia komfort nawet w czasie zwiększonego wysiłku fizycznego. 

Zalety wyrobów serii Breezers by Prevail:
• Oddychająca Tkanina Zewnętrzna – miękka i przewiewna zapewnia komfort i obniża ryzyko podrażnienia skóry.
• Zapięcia Wielokrotnego Użytku – umożliwiają zaczepienie taśm mocujących w  dowolnym miejscu pieluchomajtek, a  także 

wielokrotne odczepianie i zaczepianie taśm.
• Zaawansowany System Strefowy.

Pieluchomajtki wyposażone są w kilka stref, aby optymalnie spełniać swoje funkcje:
• Strefa Pochłaniania – wyposażona w szybko absorbujący system Blue Stay-Dry Strip, znacząco poprawia suchość skóry, zmniejsza 

ryzyko wycieku oraz obniża ryzyko powstania nieprzyjemnych zapachów;
• Strefa Tylna – przeznaczona do zatrzymania luźnego stolca i zminimalizowania podrażnień skóry;
• Strefa Zaczepiania Taśm – umożliwia swobodne, wielokrotne zaczepianie i odczepianie taśm mocujących;
• Strefa Oddychająca – pieluchomajtki posiadają strefy o dużej przepuszczalności dla powietrza, dzięki czemu zapewniają komfort, 

zdrowie i zapobiegają podrażnieniom skóry;.

Kod  Rozmiar  Kolor  Obwód wokół pasa  Ilość sztuk w kartonie  Absorpcja (ml)
PVB-012/2  M Biały  80 ÷ 110 cm  6 opak. po 16 szt.  2150
PVB-016/1  Reg Lawendowy  100 ÷ 125 cm  4 opak. po 20 szt.  2175
PVB-013/2 L  Niebieski  115 ÷ 150 cm  4 opak. po 18 szt.  2425
PVB-014/1 XL  Beżowy  150 ÷ 165 cm  4 opak. po 15 szt.  2350



PIELUCHOMAJTKI FQI

PODKŁADY SANITARNE
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SN-801L, SN-801M
Podkład sanitarny, dwuwarstwowy, wielokrotnego użytku.
Górną część podkładu stanowi miękka tkanina, dół natomiast stanowi folia. 
Produkt polecamy przy opiece nad pacjentami leżącymi. Ułatwia utrzymanie 
czystości łóżka i pościeli.

Wskazania:
- dla chorych z problemami urologicznymi
- dla osób obłożnie chorych
- dla kobiet w okresie połogu 

Rozmiar: 
M (71 x 54,5 cm), 
L (85 x 72,40 cm)

PODKŁADY SANITARNE

Niezwykle praktyczny nieprzemakalny podkład stanowiący kombinację 
tkaniny frotte z  wierzchniej strony produktu i  ceraty od spodu. Doskonale 
chroni materac przed zabrudzeniem i  zamoczeniem. Jest wykonany 
z materiałów obojętnych dla skóry i układu oddechowego. Wykorzystywany 
u osób unieruchomionych przez chorobę na dłuższy czas w łóżku. Stosowany 
jest w profilaktyce przeciwodleżynowej.

Rozmiary podkładów:
AT05001 - 70 x 140 cm
AT05004 - 100 x 140 cm
AT05005 - 200 x 140 cm

Rozmiary podkładów:
AT05006 - 200 x 90 cm

AT05001, AT05004, AT05005 Podkład na 
materac nieprzemakalny, wielorazowego 
użytku

AT05006(G) 200 x 90 cm (z gumką)



PODKŁADY SANITARNE

WORKI NA MOCZ 
CEWNIKI



142142

WORKI NA MOCZ, CEWNIKI

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

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

Worek na mocz, 2 l, zawór kręcony

Worek na mocz, 2 l, zawór 
popychany

Worek na mocz, 2 l, zawór poprzeczny

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



WORKI NA MOCZ, CEWNIKI

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

Worek na mocz, 2 l, zawór poprzeczny

KULE ŁOKCIOWE I LASKI FDI
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Kula łokciowa „SAFE WALK”
• Niezwykle wytrzymała, a zarazem lekka (450g), wykonana z wysokiej jakości aluminium.
• Kula w pełni spełnia wymagania normy europejskiej ISO 11334-1. Produkt pomyślnie przeszedł testy 

pod naciskiem 130 kg.
• Zabezpieczona epoksydowym lakierem.
• Opatentowany system “Backbone Structure” zapewnia sztywność, wytrzymałość i bezpieczeństwo.
• Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań technicznych kula jest bardzo cicha w użytkowaniu.
• Łatwa w przystosowaniu do wzrostu użytkownika. Możliwe długości od 680 do 990 mm (14 stopni co 

25 mm). Kula zawiera opatentowaną blokadę zwiększającą bezpieczeństwo użytkowania.
System podparć:
• Ergonomiczny kształt podparć oraz ich wentylacja zwiększają wygodę użytkowania.
• Zestaw antyrotacyjny zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.
• Opatentowane odczepiane podparcie daje możliwość szybkiej wymiany 

w przypadku zużycia.
• Dostępne w wielu wariantach kolorystycznych.
Nasadka na kulę:
• Dzięki unikalnemu kształtowi i zastosowaniu ultranowoczesnych materiałów 

nasadka zapobiega poślizgom oraz zapewnia maksymalny kontakt 
i przyleganie do podłoża nawet przy pochyleniu kuli pod znacznym kątem. 

• Unikalny kształt i  zastosowane materiały doskonale absorbują wstrząsy 
powstające podczas stawiania kuli na podłożu.

• Wyposażona w system antyperforacyjny.
• Nasadka jest bardzo łatwa w wymianie.

Kula łokciowa „COMFORT”
• Niezwykle wytrzymała, a zarazem lekka (460g), wykonana z wysokiej jakości aluminium.
• Kula w pełni spełnia wymagania normy europejskiej ISO 11334-1. Produkt pomyślnie przeszedł testy 

pod naciskiem 130 kg.
• Zabezpieczona epoksydowym lakierem.
• Opatentowany system “Backbone Structure” zapewnia sztywność, wytrzymałość i bezpieczeństwo.
• Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań technicznych kula jest bardzo cicha w użytkowaniu.
• Łatwa w przystosowaniu do wzrostu użytkownika. Możliwe długości od 690 do 990 mm (14 stopni co 

25 mm). Kula zawiera opatentowaną blokadę zwiększającą bezpieczeństwo użytkowania.
System podparć:
• Ergonomiczny kształt podparć oraz ich wentylacja zwiększają wygodę użytkowania.
• Zestaw antyrotacyjny zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.
• Opatentowane odczepiane podparcie daje możliwość szybkiej jego wymiany, a także zastosowania, 

w zależności od potrzeb, wersji podparcia zapobiegającej poślizgowi ręki lub też wersji miękkiej.
• Dostępne w wielu wariantach kolorystycznych.
Nasadka na kulę:
• Dzięki unikalnemu kształtowi i zastosowaniu ultranowoczesnych materiałów nasadka zapobiega po-

ślizgom oraz zapewnia maksymalny kontakt i przyleganie do podłoża nawet 
przy pochyleniu kuli pod znacznym kątem. 

• Unikalny kształt i  zastosowane materiały doskonale absorbują wstrząsy 
powstające podczas stawiania kuli na podłożu.

• Wyposażona w system antyperforacyjny. 
• Nasadka jest bardzo łatwa w wymianie.

Kula łokciowa „OPTI-COMFORT”
• Niezwykle wytrzymała, a zarazem lekka (465g), wykonana z wysokiej jakości aluminium.
• Kula w pełni spełnia wymagania normy europejskiej ISO 11334-1. Produkt pomyślnie przeszedł testy 

pod naciskiem 130 kg.
• Zabezpieczona epoksydowym lakierem.
• Opatentowany system “Backbone Structure” zapewnia sztywność, wytrzymałość i bezpieczeństwo.
• Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań technicznych kula jest bardzo cicha w użytkowaniu.
• Łatwa w przystosowaniu do wzrostu użytkownika. Możliwe długości od 690 do 990 mm (14 stopni co 

25 mm). Kula zawiera opatentowaną blokadę zwiększającą bezpieczeństwo użytkowania.
System podparć:
• Ergonomiczny kształt podparć oraz ich wentylacja zwiększają wygodę użytkowania.
• Zestaw antyrotacyjny zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.
• Opatentowane odczepiane podparcie daje możliwość szybkiej jego wymiany, 

a także zastosowania, w zależności od potrzeb, wersji podparcia zapobiegającej 
poślizgowi ręki lub też wersji ultramiękkiej.

• Miękkie, zwiększające komfort podparcie przedramienia.
• Dostępne w wielu wariantach kolorystycznych.
Nasadka na kulę:
• Dzięki unikalnemu kształtowi i zastosowaniu ultranowoczesnych materiałów 

nasadka zapobiega poślizgom oraz zapewnia maksymalny kontakt i przylega-
nie do podłoża nawet przy pochyleniu kuli pod znacznym kątem. 

KULE ŁOKCIOWE I LASKI FDI
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• Unikalny kształt i zastosowane materiały doskonale absorbują wstrząsy powstające podczas stawiania 
kuli na podłożu.

• Wyposażona w system antyperforacyjny. 
• Nasadka jest bardzo łatwa w wymianie.

Nowe cechy konstrukcyjne

Nowe cechy funkcjonalne

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

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

Kula łokciowa „ERGODYNAMIC”
Cechy produktu:
• Niezwykle wytrzymała, a zarazem lekka (600g), wykonana z wysokiej jakości aluminium.
• Kula w pełni spełnia wymagania normy europejskiej ISO 11334-1. Produkt pomyślnie przeszedł testy pod 

naciskiem 130 kg.
• Zabezpieczona epoksydowym lakierem.
• Opatentowany system “Backbone Structure” zapewnia 

sztywność, wytrzymałość i bezpieczeństwo.
• Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań technicz-

nych kula jest bardzo cicha w użytkowaniu.
• Łatwa w przystosowaniu do wzrostu użytkownika. Możli-

we długości od 770 do 1070 mm (14 stopni co 25 mm). 
Kula zawiera opatentowaną blokadę zwiększającą bezpie-
czeństwo użytkowania.

System podparć:
• Ergonomiczny kształt podparć oraz ich wentylacja zwięk-

szają wygodę użytkowania.
• Zestaw antyrotacyjny zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.
• Opatentowane odczepiane, ultramiękkie, zapobiegają-

ce poślizgowi ręki, łatwe w wymianie podparcie dłoni.
 Miękkie, zwiększające komfort podparcie przedramienia
Kula wyposażona jest w  unikalny system absorpcji 
wstrząsów, który zapewnia miękkość każdego kroku  
i zmniejsza dolegliwości bólowe dłoni, nadgarstków łokci 
i  ramion, wynikające ze wstrząsów podczas używania 
„zwyczajnych” kul łokciowych.
• Dostępna w 3 wersjach „ miękkości”, w zależności od wagi 

i preferencji użytkownika.
• Dostępna w kolorze biało – czarnym.

Nasadka na kulę:
• Dzięki unikalnemu kształtowi i  zastosowaniu ultranowo-

czesnych materiałów nasadka zapobiega poślizgom oraz 
zapewnia maksymalny kontakt i  przyleganie do podłoża 
nawet przy pochyleniu kuli pod znacznym kątem. 

• Unikalny kształt i zastosowane materiały doskonale absorbu-
ją wstrząsy powstające podczas stawiania kuli na podłożu.

• Wyposażona w system antyperforacyjny.
• Nasadka jest bardzo łatwa w wymianie.

Stopień „miękkości”
S – najbardziej miękka
M – średnio miękka
L – najtwardsza

KULE ŁOKCIOWE I LASKI FDI KULE ŁOKCIOWE I LASKI FDI
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Trójnóg
Opatentowane urządzenie umożliwiające kuli 
łokciowej pozostanie w pionie, gdy nie jest ona 
trzymana przez użytkownika:
• kompatybilny ze wszystkimi modelami firmy 

FDI,
• łatwy w montażu,
• łatwy w  użyciu: raz zamontowany trójnóg 

może być używany przez cały czas, razem 
z kulą,

• rozstaw nóżek w najszerszym miejscu: 15 cm.
• niezwykle lekki (110 g).

AKCESORIA

FDI pasek na nadgarstek:
Umożliwia przymocowanie kuli łokciowej do 
przedramienia, co umożliwia swobodne wyko-
rzystanie obu rąk:
• łatwy w  montażu, łatwy w  regulacji, łatwo 

zdejmowalny,
• bardzo lekki,
• dzięki przesuwnej regulacji mechanizmu, 

nie zwiększa ryzyka spowodowania upadku 
użytkownika,

• może być wykorzystywany nawet podczas 
noszenia kurtki bądź płaszcza,

• kompatybilny ze wszystkimi modelami firmy 
FDI.

Wymienne podparcia:
• dla kuli „SAFE WALK”
• dla kuli „COMFORT”: uchwyt miękki
• dla kuli „OPTI-COMFORT”  

i „ERGOTECH”: bardzo miękki.

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

Wymienna nasadka na kulę:
• Dzięki unikalnemu kształtowi i  zastosowaniu 

ultranowoczesnych materiałów nasadka zapo-
biega poślizgom oraz zapewnia maksymalny 
kontakt i  przyleganie do podłoża nawet przy 
pochyleniu kuli pod znacznym kątem. 

• Unikalny kształt i zastosowane materiały dosko-
nale absorbują wstrząsy powstające podczas 
stawiania kuli na podłożu.

• Wyposażona w system antyperforacyjny.
• Nasadka jest bardzo łatwa w wymianie.
• Dostosowana do wszystkich modeli kul FDI.
• Średnica 18 mm.
• Opakowanie - 10 sztuk.

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

KULE ŁOKCIOWE I LASKI FDI
Kula łokciowa „ERGOTECH”
• Niezwykle wytrzymała, a zarazem lekka (465g), wykonana z wysokiej jakości aluminium.
• Kula w pełni spełnia wymagania normy europejskiej ISO 11334-1. Produkt pomyślnie przeszedł testy 

pod naciskiem 130 kg.
• Zabezpieczona epoksydowym lakierem.
• Opatentowany system “Backbone Structure” zapewnia sztywność, wytrzymałość i bezpieczeństwo.
• Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań technicznych kula jest bardzo cicha w użytkowaniu.
• Łatwa w przystosowaniu do wzrostu użytkownika. Możliwe długości od 690 do 990 mm (14 stopni co 25 mm). 

Kula zawiera opatentowaną blokadę zwiększającą bezpieczeństwo użytkowania.
System podparć:
• Ergonomiczny kształt podparć oraz ich wentylacja zwiększają wygodę użytkowania.
• Zestaw antyrotacyjny zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.
• Opatentowane odczepiane podparcie daje możliwość szybkiej jego wymiany, a także zastosowania, 

w zależności od potrzeb, wersji podparcia zapobiegającej poślizgowi ręki lub też wersji ultramiękkiej.
• Możliwość regulacji wysokości podparcia przedramienia (4 pozycje w przedziale 215 – 263 mm).
• Możliwość złożenia podparcia dłoni, np. w przypadku transportu kuli.
• Zestaw antypoślizgowy zwiększający stabilność kuli, w przypadku odłożenia jej na bok.
• Dostępne w wielu wariantach kolorystycznych.
Nasadka na kulę:
• Dzięki unikalnemu kształtowi i zastosowaniu ultranowoczesnych materiałów 

nasadka zapobiega poślizgom oraz zapewnia maksymalny kontakt i przylega-
nie do podłoża nawet przy pochyleniu kuli pod znacznym kątem. 

• Unikalny kształt i  zastosowane materiały doskonale absorbują wstrząsy po-
wstające podczas stawiania kuli na podłożu.

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

MIĘKKA RĄCZKA ZAPEWNIA OPTYMALNY KOMFORT  
I BEZPIECZEŃSTWO
Gruba warstwa miękkiego materiału pochłania wstrząsy oraz 
działa antypoślizgowo

RÓŻNE WERSJE KOLORYSTYCZNE
(biała, niebieska, czarna)

Regulacja wysokości

Wykonane z  wysokiej jakości aluminiowych rurek 
wyposażonych w antypoślizgowe końcówki 

DANE TECHNICZNE:

Maksymalne obciążenie: do 100 kg
Waga: 0,35 kg 
Wysokość minimalna: 73 cm
Wysokość maksymalna: 103 cm
Długość rączki: 15 cm 
Zabezpieczenie na klips

Laska inwalidzka FDI «SOFT STEP»



KULE I LASKI 



149149

AT51101 (CA833L1) 
Laska aluminio-
wa - kolor czarny, 
uchwyt uniesiony
Maks. masa użytkownika: 
120 kg
Waga: 0,31 kg; 
Długość 67 – 90 cm

AT51102 (CA833L5) 
Laska aluminio-
wa - kolor czarny, 
uchwyt poziomy
Maks. masa użytkownika: 
120 kg 
Waga: 0,34 kg; 
Długość 70 – 93 cm

KULE I LASKI

AT51104 (CA835L2) 
Laska aluminiowa 
- składana - kolor 
czarny
Maks. masa użytkownika: 
120 kg
Waga: 0,35 kg; 
Długość 80 – 90 cm

AT51105 (CA8411) 
Czwórnóg - duży 
rozstaw
Maks. masa użytkownika: 
120 kg
Waga: 0,83 kg; 
Długość 72 – 95 cm

AT51106 (CA8424)  
Czwórnóg
Rozstaw stopek:
Długość całkowita: 21.5 cm, 
(wewnątrz: 18 cm)
Szerokość całkowita:16 cm 
(wewnątrz:13 cm)
Przekątna stopek: 22 cm
Maks. masa użytkownika: 
120 kg
Waga: 0,71 kg; 
Długość 72 – 95 cm

CA 832L (10)
(AT51115)

CA 832L (5) 
(AT51115)

AT51107 
(CA843)  
Trójnóg
Odległość między 
stopkami-17 cm
Maks. masa użytkow-
nika: 120 kg
Waga: 0,75 kg; 
Długość 73 – 93 cm

AT51108 
(CA853L) 
Laska dla 
niewidomych, 
składana
Maks. masa użytkow-
nika: 120 kg
Waga: 0,21 kg; 
Długość 120 cm

AT51109 (CA802) 
Kula pachowa
Maks. masa użytkownika: 
120 kg
Rozmiar S: Waga: 0,70 kg; 
Długość 92-112 cm
Rozmiar M: Waga: 0,75 kg; 
Długość 112-132 cm
Rozmiar L: Waga: 0,80 kg; 
Długość 132-152 cm

AT51116 
(CA835) Laska 
aluminiowa, 
składana

Drewniany uchwyt 
Waga całkowita: 0,34 kg
Długość: 80-90 cm
Maksymalna masa użyt-
kownika: 100 kg

Nakładka 
antypoślizgowa 
”Kolce” 

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

AT02003

wersja na 4 stopkach

AT02002

wersja z 2 kołami

AT02001

w
ersja z 4 kołami skrętnym

i

Balkoniki są lekkimi, wygodnymi w użytkowaniu wyrobami, przeznaczonymi do pomocy w przemieszczaniu się osobom o ograniczonych zdolnościach 
ruchowych. Zapewniają użytkownikowi podparcie, zmniejszając ryzyko przewrócenia się użytkownika, a także umożliwiają mu chodzenie z zachowa-
niem podparcia z obu stron. Są łatwe w składaniu oraz rozkładaniu. Maksymalna waga użytkownika wynosi 150 kg.

W zależności od potrzeb oraz preferencji użytkownika możliwy jest wybór jednej z 3 wersji balkoników:

AT02001 – wersja z 4 kołami obrotowymi. Wyrób pozwala na szybkie przemieszczanie się użytkownika we wszystkich kierunkach, a w razie potrzeby 
możliwe jest zablokowanie balkonika poprzez włączenie hamulców. Model ten polecany jest dla osób o dużej mobilności, niemających problemów 
z równowagą.

AT02002 – wersja z 2 kołami. Umożliwia przesunięcie balkonika bez konieczności podnoszenia go.

AT02003 – wersja z 4 stopkami, przestawna. Zapewnia największą stabilność. W celu przestawienia balkonika niezbędne jest podniesienie go. Zalecana 
jest głównie do przemieszczania się na krótkich odcinkach.

Parametry techniczne:

AT02001 AT02002 AT02003

Wysokość 87 – 99 cm 78 – 90 cm 77 – 89 cm

Szerokość (w najszerszym miejscu - wymiar zewnętrzny stopek) 51 cm 51 cm 51 cm

Głębokość 49 cm 49 cm 49 cm

Grubość w stanie złożonymí 15 cm 12 cm 12 cm

Waga 4,2 kg 3 kg 2,75 kg

Kółka boczne i obrotowe mają średnicę 75mm

Balkonik AT02001, AT02002, AT02003



152

BALKONIKI

BALKONIK TRÓJFUNKCYJNY AT51002
Balkonik przeznaczony jest dla osób z problemami pionizacji, ze schorzeniami narządów ruchu lub osób 
z problemem utrzymania równowagi podczas chodzenia. Balkonik zapewnia użytkownikowi podparcie, 
zmniejszając ryzyko przewrócenia się.

•  wykonany ze wzmocnionego aluminium
•  wyposażony w zestaw dwóch kółek i stopek
•  3 w 1; może pełnić rolę balkonika kroczącego na 4 stopkach, balkonika przestawnego, bądź balkonika 
o dwóch kółkach ułatwiającego poruszanie
•  łatwy w składaniu i transporcie, składany przy pomocy jednego przycisku
•  8 stopni regulacji wysokości
•  ergonomiczne uchwyty

Wysokość: 75-93 cm, 8 stopni regulacji, co 2 cm
Szerokość między uchwytami: 46 cm
Waga z kółkami: 2,650 kg, ze stopkami: 2,35 kg
Głębokość: 40 cm
Grubość w stanie złożonym: 12 cm
Średnica kół: 12,5 cm
Szerokość: (przód) 46 cm, (tył) 51 cm

AT02004

AT02006

AT02005

AT02007

Balkoniki są lekkimi, wygodnymi w użytkowaniu wyrobami, przeznaczonymi do pomocy w przemieszczaniu się osobom o ograniczonych zdolnościach 
ruchowych. Zapewniają użytkownikowi podparcie, zmniejszając ryzyko przewrócenia się użytkownika, a także umożliwiają mu chodzenie z zachowa-
niem podparcia z obu stron. Są łatwe w składaniu oraz rozkładaniu. Maksymalna waga użytkownika wynosi 150 kg.

W zależności od potrzeb oraz preferencji użytkownika możliwy jest wybór jednej z 4 wersji balkoników:
AT02004 – wersja z 4 stopkami, przestawna. Zapewnia największą stabilność. W celu przestawienia balkonika niezbędne jest podniesienie go. Zalecana 
jest głównie do przemieszczania się na krótkich odcinkach.
AT02005 – wersja z 2 kołami. Umożliwia przesunięcie balkonika bez konieczności podnoszenia go.
AT02006 – wersja z 4 kołami. Koła tylne obrotowe z hamulcami. Wyrób pozwala na szybkie przemieszczanie się użytkownika do przodu, a w razie po-
trzeby możliwe jest zablokowanie balkonika poprzez włączenie hamulców. Model ten polecany jest dla osób niemających problemów z równowagą.
AT02007 – wersja z 4 kołami obrotowymi. Wyrób pozwala na szybkie przemieszczanie się użytkownika we wszystkich kierunkach, a w razie potrzeby 
możliwe jest zablokowanie balkonika poprzez włączenie hamulców. Model ten polecany jest dla osób o dużej mobilności, niemających problemów 
z równowagą.

Parametry techniczne:

AT02004 AT02005 AT02006 AT02007

Waga 1,4 kg 1,6 kg 2,3 kg 2,75 kg

Szerokość - przód 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm

Długość (część dolna) 55-60 cm 55-60 cm 55-60 cm 55-60 cm

Szerokość pomiędzy uchwytami 41 cm 41 cm 41 cm 41 cm

Wysokość 74-84 cm 75-85 cm 75-85 cm 82-92 cm

Wysokość uchwytu w części środkowej 70-80 cm 72-82 cm 74-84 cm 79-89 cm

wersja na 4 stopkach
wersja z 4 kołami

wersja z 2 koła mi

w
ersja z 4 koła mi skrętnym

i

Balkonik AT02004, AT02005, AT02006, AT02007
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AT51027 (CA820G)  
Chodzik trójkołowy stalowy

Maksymalna masa użytkownika: 100 kg
Szerokość między rączkami: 26 cm
Długość koszyka: 28 cm
Wysokość koszyka: 20 cm
Wysokość: od 83 do 97 cm
Szerokość w części górnej: 42 cm
Waga: 7,30 kg
Średnica kół: 20 cm

AT51029 (CA891L) Chodzik aluminiowy trójkołowy
Chodzik wyposażony jest w koszyk, tackę i torbę.
Posiada funkcjonalną, trójkątną, składaną ramę z funkcją postojowego blokowania – wystarczy pociągnąć 
i zabezpieczyć ją specjalnym pokrętłem.
Kółka 8’’ umożliwiają użytkowanie chodzika zarówno w pomieszczeniach, jak i na świeżym powietrzu.
Regulacja rączek umożliwia dopasowanie wysokości oraz jej zabezpieczenie za pomocą samogwintującego 
pokrętła.
Specjalne pętlowe zamknięcie z aluminiowego odlewu jest łatwe w obsłudze i zapewnia bezpieczeństwo.

Waga: 6.5 kg
Maksymalna masa użytkownika: 115 kg
Rozmiar kół: 8’’
Szerokość maksymalna: 63 cm
Długość maksymalna: 65 cm
Wysokość maksymalna: 97 cm
Wysokość minimalna: 82 cm
Odległość między rączkami: 45 cm
Długość tacki i koszyka: 28 cm
Szerokość tacki i koszyka: 24 cm
Wysokość koszyka: 19 cm
Maksymalne obciążenie koszyka: 5 kg
Wysokość torby: około 35 cm
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BALKONIKI

AT51028 
Chodzik aluminiowy, czterokołowy

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

AT51017 
Chodzik aluminiowy, czterokołowy

Rozmiar kół: 6”
Wysokość: od 81 do 93 cm
Szerokość w części górnej: 50 cm
Siedzenie na wysokośc:i 56 cm
Grubość siedzenia: 4 cm
Szerokość siedzenia: 36 cm
Waga 7,45 kg
Maksymalna masa użytkownika: 100 kg
Brak możliwości regulacji siedziska

AT51003  
Chodzik aluminiowy, czterokołowy

Rozmiar kół: 8”
Wysokość: od 78 do 89 cm
Szerokość w części górnej: 50 cm
Siedzenie na wysokości: 54 cm
Grubość siedzenia: 4 cm
Szerokość siedzenia: 36 cm
Waga: 8,8 kg
Maksymalna masa użytkownika: 100 kg
Wysokość od podłoża do siedziska: 57 cm
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CA8882L  
Chodzik aluminiowy, czterokołowy, transportowy.
Chodzik posiada miękkie siedzisko, składane podnóżki, dwustronne rączki. 
Rama chodzika pokryta jest powłoką z ciekłego aluminium. 
Rozmiar kół: 8”
Wysokość: od 78 do 89 cm
Wysokość siedziska: 53 cm
Szerokość siedziska: 44 cm
Całkowita szerokość (z kołami): 61 cm
Maksymalna masa użytkownika: 110 kg
Waga netto: 9 kg (waga z kartonem: 10,5 kg)

RL-S42014 Chodzik stalowy, trzykołowy 

Chodzik stalowy , trzykołowy.
Wysokość: 82 - 99 cm
Koła o średnicy 8’’
Wysokość siedziska: 50 cm
Odległość między rączkami: 33 cm
Odległość między kołami tylnymi: 58 cm
Odległość między kołem tylnym i przednim: 49 cm
Maksymalna masa użytkownika: 135 kg
Waga: 6,250 kg

AT51005 Chodzik aluminiowy, czterokołowy
Chodzik czterokołowy, aluminiowy, składany. 
Odchylane podnóżki, siedzisko z oparciem.
Wysokość: 86 - 98 cm
Wysokość siedziska: 56 cm
Średnica kół: 8”
Maksymalna masa użytkownika: 135 kg
Szerokość całkowita: 60 cm
Szerokość siedziska: 43 cm
Długość całkowita: 60 cm
Waga: 9,700 kg
Przednie koła skrętne, 
Tylne koła z hamulcami, 
Hamulce z możliwością blokady, 
Pełne koła śr. 20 cm

AT51013 Chodzik stalowy, czterokołowy, z koszem
Chodzik stalowy, czterokołowy, z koszem 
Wysokość: od 80 do 92 cm
Szerokość w części górnej: 48 cm
Siedzenie na wysokości: 61 cm
Grubość siedzenia: 2 cm
Szerokość siedzenia: 38 cm
Waga: 10,85 kg
Maksymalna masa użytkownika: 100 kg
Całkowita szerokość: około 60 cm
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BALKONIKI
AT51006 Chodzik aluminiowy, czterokołowy
Chodzik czterokołowy, aluminiowy, składany.

Wysokość: 79,5-92,5 cm
Średnica kół: przednie 8”, tylne 7”
Wysokość siedziska: 53,5 cm
Odległość między rączkami: 46 cm
Długość siedziska: 46 cm
Szerokość siedziska: 20 cm
Odległość między kołami przednimi: 59 cm
Odległość między kołem przednim i tylnym: 51cm
Maksymalna masa użytkownika:135 kg
Maksymalne obciążenie torby: 5 kg
Waga chodzika: 7,350 kg
Kolor: srebrny, czerwony
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AT51112 Chodzik Ultra Light
Lekki aluminiowy, składany, 4-kołowy chodzik wyposażony w siedzisko, torbę i hamulce po-
stojowe. 
4-stopniowa regulacja wysokości siedziska. 
Dane techniczne:

Odległość między rączkami 45 cm
Wysokość siedziska 53 cm
Zakres regulacji wysokości uchwytów 85 – 95 cm
Szerokość chodzika 63 cm
Wysokość chodzika 66 cm
Szerokość siedziska 32 cm
Maksymalne obciążenie torby 5 kg
Maksymalna waga użytkownika 120 kg
Waga produktu 7 kg
Średnica kół 19 x 3,5 cm

AT51111 Chodzik Lux
Składany aluminiowy chodzik na kółkach z pasem tylnym oraz podnóżkami do przechylania, 
dwoma uchwytami poziomymi z wyściółką oraz torbą na zamek błyskawicznym. Chodzik wy-
posażony jest w uruchamiany ręcznie hamulec oraz w hamulec postojowy uniemożliwiający 
przypadkowe przemieszczenie się chodzika, skrętne kółka przednie i nieskrętne tylne.
Dane techniczne:

Odległość między uchwytami 45 cm
Wysokość siedziska 54 cm
Zakres regulacji wysokości uchwytów 
(regulacja w 6 położeniach)

81 cm – 93,6 cm

Szerokość chodzika 65,3 cm
Szerokość siedziska 45 cm
Wysokość siedziska: 54 cm
Waga całkowita 7,85 kg
Wymiary po złożeniu 70,6 x 25 x 81 cm
Maksymalna waga użytkownika 136 kg
Maksymalne obciążenie torby 5,5 kg
Średnica kół przednich 25 x 3,5 cm
Średnica kół 21 x 3,5 cm
Promień skrętu 17,7 cm

AT51113 Chodzik Ambona
Aluminiowy, składany, 4-kołowy chodzik wyposażony w torbę, skrętne koła przednie i nieskręt-
ne tylne. 
Dane techniczne:

Odległość między uchwytami 50 cm
Wysokość siedziska 54 cm
Zakres regulacji wysokości uchwytów 108,5 – 121 cm
Szerokość chodzika 61,5 cm
Głębokość siedziska 25 cm
Szerokość siedziska 46 cm
Waga całkowita 8,4 kg
Maksymalna waga użytkownika 136 kg
Rozmiar kół 8”

Chodziki



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

CA 201 Stolik nad łóżko
Stolik przeznaczony jest dla osób starszych i chorych leżących w łóżku. Służy do spożywania posiłków lub pisania 
czy czytania. Wysokość stolika jest regulowana.
Waga: 7,1 kg 
Długość blatu: 54 cm 
Szerokość blatu: 40 cm 
Wysokość minimalna: 75 cm 
Wysokość maksymalna: 128 cm 
Maksymalne obciążenie blatu: 5 kg 
Odległość między nóżkami: 40 cm

PODPARCIE PLECÓW, ROTORY, STOLIKI

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

AT02020 Podparcie pleców (wezgłowie)
Wyrób przeznaczony jest do umożliwienia osobom chorym lub osłabionym, które nie są w 
stanie opuszczać łózka, na czasowe przebywanie w pozycji siedzącej. Podparcie umożliwia 
regulację kąta pochylenia i zapewnia wygodne i miękkie podparcie pleców użytkownika.

Wymiary:
Oparcie: 50 x 58 cm.
Podstawa: 43 x 54 cm
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AT01001 AT01003

Krzesło toaletowe - aluminiowe

Krzesła toaletowe Antar, to seria nowoczesnych wyrobów, wykonanych z lekkich i nierdzewnych materiałów, z zastosowaniem stopów aluminium, za-
pewniających użytkownikowi komfort, łatwość obsługi oraz bezpieczeństwo. Waga około 3 kg umożliwia łatwe przenoszenie wyrobu. System podwój-
nych mocowań zapewnia bezpieczeństwo użytkownikowi (wyrób testowany był pod statycznym obciążeniem 350 kg). Również zastosowane stopki 
przeciwpoślizgowe zapewniają stabilność krzesła w warunkach zwiększonej wilgotności. 

Krzesła toaletowe Antar występują również w wersji na kołach.

Wyrób może być stosowany dla użytkowników o masie do 150 kg.

Parametry techniczne:

Waga: 3 kg

Szerokość pomiędzy dolnymi nogami 54 cm

Szerokość siedziska – w części górnej 46 cm

Wysokość siedziska 52 cm

Wysokość 65-75 cm

Długość wyrobu 55 cm

Krzesło toaletowe - aluminiowe
AT01001

AT01003

Taboret toaletowy
AT01004 Taboret 
toaletowy pod 
prysznic
Aluminiowy taboret toaletowy 
z  plastikowym siedziskiem. 
Wysokość siedziska regulowana. 
Parametry:
Waga - 1,5 kg
Wysokość siedziska -37-54 cm
Szerokość – 45 cm
Średnica siedziska – 31 cm

AT01005 Taboret 
toaletowy pod 
prysznic. 
Taboret toaletowy pod prysznic. 
Aluminiowy taboret toaletowy 
z  plastikowym siedziskiem. 
Odczepiane podparcie pleców. 
Wysokość siedziska regulowana. 
Parametry:
Waga - 2 kg
Wysokość siedziska -37-54 cm
Szerokość – 45 cm
Średnica siedziska – 31 cm
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AT51019 Krzesło toaletowe
Krzesło  toaletowe stałe  posiada  stabilną konstrukcję   stalową.  Możliwość regulacji wysoko-
ści dzięki wysuwanym teleskopowo nóżkom wyposażonym w antypoślizgowe nasadki. Tylna, 
podwyższona konstrukcja krzesła pozwala na oparcie dla osób niestabilnych. Wygodne, wy-
ścielane uchwyty boczne ułatwiają wstawanie. W zestawie znajduje się plastikowe wiaderko 
wymienne z uchwytem i przykrywką. Krzesło zostało wyłożone ułatwiającą utrzymanie czy-
stości tapicerką.

Dane techniczne:

Szerokość  61 cm
Długość  53 cm
Wysokość  81-91 cm
Głębokość  45 cm
Wysokość deski  48-58 cm
Wysokość siedziska  52-62 cm
Waga  9 kg
Maksymalne obciążenie 120 kg

Krzesło toaletowe

AT51025 Krzesło toaletowe
Krzesło toaletowe jeżdżące, z ramą stalową, odczepianymi podnóżkami oraz podłokietnikami. 
Krzesło wyposażone jest w pojemnik toaletowy. Siedzisko wykonane jest z miękkiej gąbki po-
wleczonej nieprzemakalnym, łatwym w utrzymaniu materiałem.
Wysokość od siedziska do ramy: 40 cm
Całkowita wysokość: 92 cm
Wysokość od siedziska do podłokietników: 23 cm
Odległość od podnóżków do siedziska: 44 cm
Szerokość podnóżka: 15 cm
Wysokość siedziska od podłogi: 48 cm
Maksymalna masa użytkownika: 100 kg
Masa wózka: 12 kg
Szerokość całkowita: 55 cm
Szerokość siedziska: 44 cm
Głębokość siedziska: 43 cm
Średnica kół: 12 cm

AT51026 Składane krzesło toaletowe
Krzesło stalowe.
Rama malowana proszkowo.
Regulowana wysokość.
Waga całkowita: 6,6 kg
Wysokość minimalna od podłoża do podłokietników: 58 cm
Szerokość całkowita: 56 cm
Szerokość pomiędzy dolnymi nogami: 49 cm
Wysokość minimalna siedziska: 35 cm
Wysokość maksymalna siedziska: 50 cm
Wysokość maksymalna od podłoża do podłokietników: 74 cm
Maksymalna masa użytkownika: 100 kg

AT51030 Krzesło toaletowe (C23)

Stalowe, składane krzesło toaletowe. Krzesło wyposażone jest w pojemnik toaletowy oraz 
deskę toaletową.
Waga z wiaderkiem: 4 kg
Waga bez wiaderka: 3,7 kg
Wysokość siedziska: 37 cm
Wysokość: 77,5 cm
Szerokość: 42,5 cm
Maksymalna masa użytkownika: 100 kg
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CA 341 Taboret toaletowy pod prysznic

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

AT51009 Taboret toaletowy pod prysznic

Aluminiowy taboret toaletowy z plastikowym siedziskiem. Wysokość siedziska regulowana.
Maksymalna masa użytkownika: 100 kg
Masa wyrobu: 2,2 kg
Szerokość siedziska: 50 cm
Szerokość całkowita: 50 cm
Głębokość siedziska: 29 cm
Grubość siedziska: 2,5 cm
Wysokość minimalna: 35 cm
Wysokość maksymalna: 45 cm

AT51008 Nasadka wannowa do siedzenia
Nasadka umożliwia montaż w  górnej części wanny i  przebywanie użytkownika  
w pozycji siedzącej nad wanną. Ma charakter przenośny – łatwo ją zdemontować 
i przenieść w dowolne miejsce.
Wymiary:
Szerokość/głębokość/wysokość 70,5 cm/32 cm/18 cm
Siedzisko 40,5-65 cm
Waga 2,7 kg
Maksymalna masa użytkownika 120 kg

AT51010 Taboret toaletowy pod prysznic

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



NASADKI TOALETOWE
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AT51201, AT51202  Nasadka podwyższająca  
z pokrywą
Charakterystyka produktu:
- dwie klapki mocujące dostosowują się do muszli klozetowej 
- instalowanie nasadki jest proste, wystarczy dokręcić dwa zaczepy 
- produkt dostępny w 2 wysokościach:  AT51201 -10 cm, AT51202 - 15 cm 
Wymiary (szerokość x długość):  40 x 36 cm 
Maksymalna waga użytkownika: 180 kg
Waga produktu: AT51201-1,2 kg, AT51202 -1,4 kg 

Podwyższające nasadki toaletowe przeznaczone są dla osób z artretyzmem, osób po operacji biodra, oraz innych, które mają 
problemy z przemieszczaniem się, wstawaniem i siadaniem. Nasadka posiada nowoczesny system mocowań, umożliwiający 
łatwe jej ustabilizowanie na toalecie. Ergonomicznie zaprojektowana powierzchnia nasadki powoduje równomierny rozkład sił 
nacisku na powierzchnię ciała użytkownika. Lekkie nachylenie siedziska pod kątem wymusza prawidłową postawę i zmniejsza 
zgięcie w stawach biodrowych i kolanowych. Nasadka toaletowa posiada  dwa wycięcia w części przedniej i tylnej, które ułatwiają 
wykonywanie czynności higienicznych w pozycji siedzącej.

AT51203 Nasadka podwyższająca
Charakterystyka produktu:
- bezpieczne mocowanie do toalety na dokręcane zaciski (stabilniejsza 
niż na clipery) 
- montaż nie wymaga narzędzi
- nakładka pasuje do większości sedesów
- wodoodporna powierzchnia, wykonana z miękkiej pianki 
Wymiary (szerokość x długość): 40 x 36 cm 
Maksymalna waga użytkownika: 180 kg
Waga produktu: 2,2 kg
Wysokość: 10 cm

AT51204 Nasadka podwyższająca z pokrywą i podłokietnikami i regulacją 
wysokości (montaż na stałe)
Charakterystyka produktu:
- bezpieczne mocowanie do toalety na dokręcane zaciski (stabilniejsza niż na clipery) 
- montaż nie wymaga narzędzi
- wyposażona w odchylane rączki ułatwiające osobie niepełnosprawnej wstawanie z toalety
- nakładka pasuje do większości sedesów, posiada także 3 stopnie regulacji wysokości
Dane techniczne:
Całkowita wys. (cm): 37-59 (z podniesioną deską) cm 
Wymiary, szer. x dł.(cm): 40 (nasadka)/57 (z podłokietnikami) x 46
Regulowana wys. siedziska (cm): 6, 10, 14 
Szerokość pomiędzy górną częścią podłokietników (cm): 47 
Waga wyrobu: 4,2 kg 
Waga użytkownika i maksymalne obciążenie nie może przekraczać: 180 kg

AT51205 Nasadka podwyższająca z pokrywą i podłokietnikami
Charakterystyka produktu:
- bezpieczne mocowanie do toalety
- wyposażona w odchylane podłokietniki ułatwiające osobie niepełnosprawnej wstanie z toalety
- nakładka pasuje do większości sedesów
Dane techniczne:
Całkowita wys. (cm): 35-60 (z podniesioną deską) cm 
Wymiary, szer. x dł. (cm): 40 (nasadka)/54 (z podłokietnikami) x 46
Szerokość pomiędzy górną częścią podłokietników (cm): 47 
Waga wyrobu: 3,6 kg 
Waga użytkownika i maksymalne obciążenie nie może przekraczać: 180 kg

AT51117 Taboret toaletowy pod prysznic
Aluminiowy taboret toaletowy z plastikowym siedziskiem z możliwością regulacji 
wysokości. 
Dwie wersje kolorystyczne siedziska: białe i niebieskie. 
Dane techniczne:
Średnica siedziska: 32 cm
Wysokość: 37,5 – 55,5 cm
Waga: 1,36 kg
Maksymalne obciążenie: 180 kg

Nasadki toaletowe
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UCHWYTY

Siedzisko prysznicowe
Siedzisko wyposażone jest w opcję 
składania dzięki czemu zajmuje 
mniej miejsca. Siedzisko odchyla 
się do góry.

 A B C
 [mm] [mm] [mm]
SPU-370 370 400 200

wymiary uchwytu do mocowania 
długość: 20 cm
szerokość: 3 cm

AB

C

Ławeczka nawannowa
 A B C
 [mm] [mm] [mm]
SNW-500 690 290 200

Długość siedziska: 39 cm

AB

C

Uchwyty ANTAR to seria wyrobów przeznaczonych do samodzielnego montażu pozwalających na łatwiejsze 
funkcjonowanie osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych. Estetyczne, funkcjonalne i  łatwe w montażu, 

pomoce łazienkowe ANTAR to ekonomiczne i praktyczne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą mieć podparcie 
podczas wstawania, siadania bądź przemieszczania się.

Wszystkie uchwyty dostępne są w kolorze białym, lub w wersji ze stali nierdzewnej (nie lakierowane).

Uchwyt Prosty

 A B
 [mm]  [mm]
U-200 200 100
U-300 300 100
U-400 400 100
U-500 500 100
U-600 600 100
U-700 700 100
U-800 800 100
U-900 900 100
U-1000 1000 100

Uchwyt Umywalkowy

 A B
 [mm]  [mm]
UU-500 500 100
UU-600 600 100

Uchwyt Poziomy
 A B C
 [mm] [mm] [mm]
UP-600/600 600 600 100

Uchwyt Kątowy
 A B C
 [mm] [mm] [mm]
UKL-800/400 800 400 100
UKP-800/400 800 400 100



168168168

A

α

B

UCHWYTY

A

α

B

Uchwyt uchylny
Odchyla się do góry

 A B C D
 [mm] [mm] [mm] [mm]
UUCH-500 500 100 150 100
UUCH-600 600 100 150 100
UUCH-700 700 100 150 100

Maksymalne obciążenie uchwytów:do 100 kg

A

C

D

Uchwyt wolnostojący
Odchyla się do góry

 A B C
 [mm]  [mm] [mm]
UUCHW-500 500 100 750
UUCHW-600 600 100 750
UUCHW-700 700 100 750

A

B

C

Uchwyt do WC
UWCL - do prawej ręki
UWCP- do lewej ręki

 A B C
 [mm] [mm] [mm]
UWCL-700/700  700 300 200
UWCP-700/700  700 300 200

A

A

B

C

Uchwyt Specjalny 90°
 A B α
 [mm] [mm] [ ° ]
US-600/90° 300 100 90

Uchwyt Specjalny 120°
 A B α
 [mm] [mm] [ ° ]
US-600/120° 300 100 120

BA

α

Uchwyt Specjalny 150°
 A B α
 [mm] [mm] [ ° ]
US-600/150° 300 100 150

B



UCHWYTY

WÓZKI
INWALIDZKIE
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AT52301 Wózek inwalidzki  

Wyposażenie: pas dla pacjenta, hamulce dla opiekuna, łamane oparcie, 
podwójny krzyżak, miękkie podłokietniki, kieszeń, odchylane podnóżki. 

Parametry techniczne:

Szerokość wózka (wózek stalowy)  66 cm

Szerokość siedziska  46 cm

Szerokość wózka po złożeniu  26 cm

Głębokość siedziska  40 cm

Wysokość oparcia  42 cm

Wysokość maksymalna  94 cm

Wysokość ze złożonym oparciem  66 cm

Wysokość minimalna  86 cm

Koło przednie  lane, 8”

Koło tylne  lane, 22”

Waga wózka  13,40 kg

Maksymalne obciążenie wózka  130 kg 

Wózek inwalidzki
WÓZKI INWALIDZKIE WÓZKI INWALIDZKIE
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AT52304  Wózek inwalidzki elektryczny

Dane techniczne:

Rozmiar całkowity (długość * szerokość * wysokość) 1005 * 670 * 960 mm 

Wysokość siedziska 520 mm 

Szerokość siedziska 450 mm 

Głębokość siedziska 450 mm 

Wysokość podłokietnika 200 mm 

Wysokość oparcia 800 mm 

Waga akumulatora 2,5 kg 

 Waga wózka inwalidzkiego z baterią 36 kg 

Prędkość maksymalna 6 km/h 

Odległość hamowania przy prędkości 6 km/h ≤ 1500 mm 

Maks. promień skrętu ≤ 1200 mm 

Obciążenie użytkowe 130 kg 

Przybliżony zasięg na jednym ładowaniu 20 km 

Stabilność statyczna ≤ 9o 

Stabilność dynamiczna ≤ 6o 

Maksymalny kąt wzniesienia 6o 

Specyfikacja silnika 24 V/250 W*2 

Specyfikacja baterii 24 V/12 Ah*1 

Maksymalne natężenie zasilania sterownika 50 A 

Natężenie zasilania akumulatorów 2 A 

Koło przednie opony niewymagające pompowania, średnica 
zewnętrzna 190 mm

Koło tylne opony pneumatyczne, średnica zewnętrzna 
406 mm

Wózek inwalidzki elektryczny
WÓZKI INWALIDZKIE WÓZKI INWALIDZKIE
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WÓZKI INWALIDZKIE WÓZKI INWALIDZKIE

KARMA oraz SOMA to lekkie, doskonale wyposażone wózki inwalidzkie w  konkurencyjnych cenach. 
Wózki nasze posiadają aluminiową ramę, zapewniającą im lekkość, a zarazem dużą wytrzymałość.

WÓZEK INWALIDZKI ALUMINIOWY SOMA SM-802  
WÓZEK INWALIDZKI ALUMINIOWY SOMA SM-802 WB
Lekki, aluminiowy wózek inwalidzki wyposażony w szybkozłącza, odchylane podłokietniki, odczepiane 
podnóżki, poduszkę, lane koła przednie o dużej grubości oraz pneumatyczne koła tylne. Opcjonalnie 
dostępna jest również wersja z hamulcami dla opiekuna (SM-802WB).

Maksymalna masa użytkownika: 115 kg
Masa wózka (z zamontowaną poduszką i podnóżkami): 
15 kg
SOMA SM-802 - 
Dostępne szerokości siedziska: 41, 43, 46 oraz 49 cm
Kolor: czarny lub granatowy
SOMA SM-802 WB - 
Dostępne szerokości siedziska: 43, 46 oraz 49 cm
Kolor: czarny

WÓZEK INWALIDZKI ALUMINIOWY SOMA SM-852
Lekki, aluminiowy wózek inwalidzki wyposażony w szybkozłącza, odchylane podłokietniki, odczepiane 
podnóżki, składane oparcie tylne, poduszkę, lane koła przednie o dużej grubości oraz pneumatyczne 
koła tylne.

Maksymalna masa użytkownika: 115 kg
Masa wózka (z zamontowaną poduszką i podnóżkami): 15 kg
Dostępne szerokości siedziska: 41, 43, 46 oraz 49 cm

WÓZEK INWALIDZKI ALUMINIOWY KARMA S-ERGO 305
Lekki, aluminiowy wózek inwalidzki o  nowoczesnym, unikalnym, anatomicznym kształcie, zapewniającym użyt-
kownikowi wyjątkowy komfort oraz lepsze rozłożenie nacisku ciała na pośladki oraz uda. Tkanina, z której wykona-
ne jest siedzisko „oddycha”, a dodatkowo zapobiega gromadzeniu się na jej powierzchni mikroorganizmów. Wózek 
wyposażony jest w szybkozłącza, odchylane podłokietniki o regulowanej wysokości, odczepiane podnóżki, regu-
lowaną wysokość mocowania kół tylnych, składane oparcie tylne, poduszkę, lane koła przednie o dużej grubości, 
anatomicznie wyprofilowaną ramę siedziska, pokrycie tkaniną AEGIS, „wąsy” zapobiegające możliwości wywróce-
nia wózka do tyłu, podwójny krzyżak oraz ramę wykonaną w całości z aluminium.
Koła przednie i tylne lane.

Maksymalna masa użytkownika:  
115 kg
Masa wózka: 13 kg
Dostępne szerokości siedziska:  
41, 43 oraz 46 cm

WÓZEK INWALIDZKI ALUMINIOWY KARMA S-ERGO 125
Lekki, aluminiowy wózek inwalidzki o  nowoczesnym, unikalnym, anatomicznym kształcie, zapewnia-
jącym użytkownikowi wyjątkowy komfort oraz lepsze rozłożenie nacisku ciała na pośladki oraz uda. 
Wózek posiada odczepiane podnóżki, co ułatwia przemieszczanie się w ciasnych pomieszczeniach. Mo-
del S-ERGO 125 posiada wygodne odchylane do tyłu podłokietniki typu „flip-back”. Podłokietniki te za-
pewniają większą wygodę podczas przesiadania się użytkownika z wózka na łóżko lub do samochodu. 
Konstrukcja wózka zmniejsza ryzyko rozwoju odleżyn i skoliozy.
Wózek wyposażony jest w szybkozłącza, odczepiane podnóżki, regulowaną wysokość mocowania kół 
tylnych, składane oparcie tylne, poduszkę, lane koła przednie o dużej grubości, podwójny krzyżak.
Koła przednie i tylne lane.
Maksymalna masa użytkownika: 120 kg
Masa wózka: 14,5 kg
Dostępne szerokości siedziska: 41cm oraz 46 cm 
Głębokość siedziska: 43 cm 
Wysokość całkowita: 92 cm
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WÓZKI INWALIDZKIE WÓZKI INWALIDZKIE
WÓZEK INWALIDZKI ALUMINIOWY KARMA S-ERGO 115

Lekki, aluminiowy wózek inwalidzki o nowoczesnym, unikalnym, anatomicznym kształcie, zapewniającym 
użytkownikowi wyjątkowy komfort oraz lepsze rozłożenie nacisku ciała na pośladki oraz uda. S-Ergo 
115 łączy w  sobie cechy nowoczesnego, dobrze wyposażonego wózka, z  przystępną ceną. Tkanina,  
z której wykonane jest siedzisko „oddycha”, a dodatkowo zapobiega gromadzeniu się na jej powierzchni 
mikroorganizmów. Wózek posiada odczepiane podnóżki, duże, bardzo wygodne podłokietniki, 
składane oparcie, hamulec dla opiekuna, anatomicznie wyprofilowaną ramę siedziska, pokrycie tkaniną 
AEGIS, podwójny krzyżak oraz ramę wykonaną w całości z aluminium.
Koła przednie i tylne lane. Podłokietniki stałe. Wózek posiada hamulec dla osoby prowadzącej.

Maksymalna masa użytkownika: 115 kg 
Masa wózka: 13 kg
Dostępne szerokości siedziska: 41 oraz 46 cm

STALOWY WÓZEK INWALIDZKI ECON 220

Wózek inwalidzki wyposażony w  szybkozłącza, odchylane podłokietniki, odczepiane podnóżki, 
poduszkę, lane koła przednie o dużej grubości oraz pneumatyczne koła tylne. Wózek posiada podwójny 
krzyżak.
Maksymalna masa użytkownika: 120 kg
Masa wózka: 17 kg
Dostępne szerokości: 41, 43, 46 cm.

SOMA 802/852

41 62 32 41 61 19 92 48 72 106 42 45 15

43 65 32 43 61 19 92 48 72 106 42 45 15

46 67 32 46 61 19 92 48 72 106 42 45 15

49 70 32 49 61 19 92 48 72 106 42 48 15

S-ERGO

41 63 32 41 61 19 97 50 75 106 44 42 15,6

43 65 32 43 61 19 97 50 75 106 44 42 15,6

46 67 32 46 61 19 97 50 75 106 44 42 15,6

ECON 220

41 59 28 41 60 19 95 52,5 95 110 42 41 18

43 61 28,5 44,5 60 19 95 52,5 95 110 42 41 18

46 62,5 30 46 60 19 95 52,5 95 110 42 41 18
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WÓZEK INWALIDZKI Z ODCHYLANYM SIEDZISKIEM KARMA KM-5000

Lekki, aluminiowy wózek z  regulowanym kątem pochylenia siedziska w  pełnym zakresie oraz 
regulowanym podparciem głowy. Wózek posiada również podparcie nóg użytkownika, system łatwego 
pochylania siedziska, odchylane podłokietniki, odczepiane podnóżki, „wąsy” zapobiegające możliwości 
wywrócenia wózka do tyłu, regulowany podgłówek oraz ramę wykonaną w całości z aluminium. Koła 
przednie i tylne są lane.

Wysokość od siedziska z dodatkowym podparciem: 86 cm
Maksymalna masa użytkownika: 115 kg 
Masa wózka: 20 kg
Dostępne szerokości siedziska: 41, 43, 46 cm

WÓZKI INWALIDZKIE

PODRÓŻNY WÓZEK INWALIDZKI O WADZE 8 KG KARMA ERGOLITE KM-
2501
Jeden z  najlżejszych wózków na rynku. 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. Szczególnie polecany jest 
do transportu pacjenta podczas podróży, gdy sam wózek musi być często składany. Tkanina, z której 
wykonane jest siedzisko „oddycha”, a  dodatkowo zapobiega gromadzeniu się na jej powierzchni 
mikroorganizmów. Wózek posiada składane oparcie, anatomicznie wyprofilowaną ramę siedziska, 
pokrycie tkaniną AEGIS, podwójny krzyżak oraz ramę wykonaną w całości z aluminium. Koła przednie 
i tylne lane.

Podnóżki znajdują się na wysokości 42 cm od siedziska, istnieje możliwość zmniejszenia tej odległości.
Wysokość siedziska od podłoża: 45 cm   Oparcie łamane na wysokości 70 cm 
Długość oparcia: 43 cm   Szerokość oparcia: 42 cm  
Maksymalna masa użytkownika: 100 kg   Masa wózka: 8 kg
Dostępne szerokości: 41 oraz 46 cm. Ze względu na specyfikę wyrobu przy powyższych szerokościach 
wózka szerokość siedziska wynosi odpowiednio 37 oraz 43 cm

PODRÓŻNY WÓZEK INWALIDZKI O WADZE 10 kg KARMA ERGOLITE KM-
2512

Jeden z najlżejszych wózków na rynku. Niezwykle lekki, łatwy w składaniu, aluminiowy wózek inwalidzki 
o nowoczesnym, unikalnym, anatomicznym kształcie, zapewniającym użytkownikowi wyjątkowy kom-
fort oraz lepsze rozłożenie nacisku ciała na pośladki oraz uda. Szczególnie polecany jest do transportu 
pacjenta podczas podróży, gdy sam wózek musi być często składany. 20-to calowe koła tylne z szybko-
złączami umożliwiają użytkownikowi samodzielne napędzanie wózka. Tkanina, z której wykonane jest 
siedzisko „oddycha”, a  dodatkowo zapobiega gromadzeniu się na jej powierzchni mikroorganizmów. 
Wózek posiada składane oparcie, anatomicznie wyprofilowaną ramę siedziska, pokrycie tkaniną AEGIS, 
podwójny krzyżak oraz ramę wykonaną w całości z aluminium. Wózek wyposażony jest w miękkie pod-
łokietniki (podłokietniki nie są odchylane), łamane oparcie tylne. Koła przednie i tylne są lane.
Maksymalna masa użytkownika: 100 kg
Masa wózka: 10 kg
Dostępne szerokości: 41 oraz 46 cm. Ze względu na specyfikę wyrobu przy powyższych szerokościach 
wózka szerokość siedziska wynosi odpowiednio 37 oraz 43 cm.

KM 2512

41 58 28 37,5 50,5 15 90 47,5 70,5 93 41 43 10,55

46 63 29,5 43 50,5 15 90 47,5 70,5 93 41 43 10,55

KM 2501

41 55,5 27 37 33 15 90 48 70 85 41 44 8,6

46 61 29 43 33 15 90 48 70 85 41 44 8,6

KM 5000

41 61 39,5 41 59 20,5 129 51 93 147 42 46,5 20

43 62 37,5 43 59 20,5 129 51 93 147 42 46,5 20

46 65,5 38,5 46 59 20,5 129 51 93 147 42 46,5 20
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E materac rurowy XI (ALU)  
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: 
– odpinane rury, funkcja wentylacji, cykl – 12 minut.
– zawór CPR umożliwiający szybkie opróżnienie materaca 
w przypadkach nagłych
– maksymalna masa użytkownika: 145 kg

Podkład:
– wymiary: 190 x 85 x 11,5 cm – 17 komór
– wentylowany
– skład pokrowiec na materac: nylon PU
– skład komory powietrzne: PVC
– zestaw naprawczy oraz wężyk w zestawie, dodatkowa komora 
– pokrowiec na materac
– wyłogi dla lepszej stabilizacji podkładu
– waga podkładu: 5-5,5 kg

Pompa (aluminium, ultracicha):
– zasilanie: 220 V AC / 50 Hz / 10 W
– wydajność: 6-8 litrów / min.
– zakres ciśnienia: 50 mmHg - 120 mmHg
– czas cyklu: 12 min
– rozmiar:   27.5 x13.5 x 9 cm
– waga: 1,6 kg

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.

Cechy materaca rurowego: 
– odpinane rury, cykl – 12 minut.
– maksymalna masa użytkownika: 120 kg

Podkład:
– wymiary: 186 x 80 x 8,5 cm – 17 komór
– skład  komora powietrzna: PVC
– waga podkładu: 4,5-5 kg
– zestaw naprawczy oraz wężyk w zestawie

Pompa (tworzywo sztuczne) :
– zasilanie: 220 V AC / 50 Hz / 10 W
– wydajność: 5-7 litrów / min.
– zakres ciśnienia: 70 mmHg - 120 mmHg
– czas cyklu: 12 min
– rozmiar:   27.5 x13.5 x 9 cm
– waga: 1,6 kg 

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.

Maksymalna masa użytkownika: 130 kg
Waga: 3,5 kg

Podkład:
Wymiary: 185 x 80 x 7 cm (po napompowaniu)
Materiał: 100% PVC medyczne, wysokoelastyczne
Grubość: PCV: 0,35 mm

Pompa:
Wymiary: 22 x 11 x 9 cm
Zasilanie: 220V/50Hz, 7W
Wydajność: 7-8 l/min
Czas cyklu: 6 min

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

MATERACE
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MATERACEMATERACE
E materac rurowy XI (ALU 18 R)  
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: 
– odpinane rury, funkcja wentylacji, cykl – 12 minut.
– zawór CPR umożliwiający szybkie opróżnienie materaca 
w przypadkach nagłych
– maksymalna masa użytkownika: 145 kg

Podkład:
– wymiary: 203 x 82-91,5 x 11,5 cm – 18 komór
– wentylowany
– skład pokrowiec na materac: nylon/PVC/TPU
– skład komory powietrzne: nylon/PVC/TPU
– zestaw naprawczy oraz wężyk w zestawie, dodatkowa komora 
– pokrowiec na materac
– wyłogi dla lepszej stabilizacji podkładu
– waga podkładu: 5,5 -6,5 kg

Materac bąbelkowy Xi (N)  

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

Podkład:
– wymiary (materac napompowany):  
 200 cm (L) x 90 cm (W) x 7 cm (H)
– materiał:  PVC medyczne, wysokoelastyczne
– grubość PVC: 0,30 mm
– zestaw naprawczy oraz wężyk w zestawie
– wyłogi dla lepszej stabilizacji podkładu
– wąż 1.5 m
– 130 komór 
– waga: 2,2-2,5 kg
– maksymalna masa użytkownika: 130 kg 

Pompa (tworzywo sztuczne):
– wymiary:  20 x 10,4 x 7,2 cm
– zasilanie: 220 V / 50 Hz, 7 W
– wydajność: 5-7 l/min.
– 50 mmHg - 110 mmHg
– czas cyklu: 12 min.
– waga: 1.4 kg

Materac bąbelkowy Xi (ALU) 

Pompa (wkład aluminiowy, ultracicha):
– zasilanie: 220 V AC / 50 Hz/ 10 W
– wydajność: 6-8 litrów / min.
– zakres ciśnienia: 50 mmHg - 120 mmHg
– czas cyklu: 12 min
– rozmiar:   27.5 x13.5 x 9 cm
– waga: 1,6 kg

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.

Podkład:
– wymiary (materac napompowany):  
 200 cm (L) x 90 cm (W) x 7 cm (H)
– materiał:  PVC medyczne, wysokoelastyczne
– grubość PVC: 0,30 mm
– zestaw naprawczy oraz wężyk w zestawie
– wyłogi dla lepszej stabilizacji podkładu
– wąż 1.5 m
– 130 komór 
– waga: 2,2-2,5 kg
– maksymalna masa użytkownika: 130 kg 

Pompa (wkład aluminiowy, ultracicha):
– wymiary:  20 x 10,4 x 7,2 cm
– zasilanie: 220 V / 50 Hz, 7 W
– wydajność: 6-8 l/min.
– 50 mmHg - 110 mmHg
– czas cyklu: 12 min.
– waga: 1.4 kg



PNEUMATYCZNA PODUSZKA  
PRZECIWODLEŻYNOWA
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Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna  pozwala na przyjęcie przez 
użytkownika komfortowej i  stabilnej pozycji siedzącej. Jednokomorowa pneumatyczna 
poduszka przeciwo dleżynowa została zaprojektowana z  myślą o  równomiernym 
rozłożeniu ciężaru ciała pacjenta oraz o dostosowaniu się poduszki do aktualnej pozycji 
ciała użytkownika. Poduszka jest miękka, lekka, łatwa w transporcie i czyszczeniu.

Wyrób umożliwia całkowite zanurzenie kości krzyżowej w poduszce, zmniejszenie nacisku 
na kość ogonową i  kulszową. Poduszka zapobiega powstawa niu odleżyn, zapobiega 
bólowi w  trakcie poruszania się, zmniejsza ryzyko uszkodzeń tkanki skóry, jak również 
optymalizuje odciążenie tkanek. 

• Połączone komory wypełnione powietrzem są łatwe w nadmuchiwaniu i regulacji. 
• Specjalnie zaprojektowana struktura wypełnionych powietrzem komór umożliwia 
przepływ powietrza między nimi, tym samym optymalizując rozłożenie nacisku ciała na 
poduszkę. 
• Każda poduszka zawiera wentyl, służący do regulacji ilości powietrza w poduszce, a przez 
to miękkości poduszki.

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

Maksymalna masa użytkownika: 100 kg

Poduszka przeciwodleżynowa 
pneumatyczna

Modele: 
AT52108
AT52110
AT52109

Kod produktu Wymiary poduszki

Szerokość/ długość/ wysokość

Cechy produktu

AT52108 44 x 38 x 5 cm - małe komory powietrzne bez możliwości wzrostu komór

- 9 rzędów po 8 komór powietrznych

- wymiary komór powietrznych: szerokość 4 cm, długość 4 cm

- waga netto: 0.33 kg

- materiał: PVC

AT52109 45 x 39 x 4 cm - niska wysokość komór powietrza 

- większa stabilizacji dzięki większym i niższym komorom

- 7 rzędów po 6 komór powietrznych

- wymiary komór powietrznych: szerokość 6 cm, długość 6 cm

- waga netto: 0.255 kg

- materiał: PVC

AT52110 45 x 39 x 6 cm - stosunkowo wysokie komory powietrzne 

- 7 rzędów po 6 komór powietrznych

- przyjemniejsza w dotyku za sprawą większych i wyższych komór powietrznych 

- wymiary komór powietrznych: szerokość 6 cm, długość 6 cm

- waga netto: 0.315 kg

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

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

1. Komory powietrzne: wykonane z  medycznego 
PVC oraz kauczuku.

2. Pompka ręczna: do wypełniania poduszki 
powietrzem.

3. Wentyl: każda poduszka zawiera wentyl, służący 
do regulacji ilości powietrza w poduszce, a przez 
to miękkości poduszki.

4. Czarny sznurek: do przenoszenia lub podnoszenia 
poduszki.

5. Zestaw naprawczy: zawiera klej na bazie wody 
oraz dwie łatki do naprawy poduszki w przypadku 
wystąpienia niewielkich dziurek.

6. Instrukcja obsługi: zawiera wskazówki odnośnie 
regulacji, konserwacji i naprawy.

7. Poszewka: wykonana z  tkaniny poliestrowej, 
zapobiega wystawaniu powierzchni poduszki 
poza siedzisko oraz zsuwaniu się poduszki.

Wysokość 1 zawór Rozmiar Ilość komór  
w rzędzie

6 cm

P06-4040-1 40x40x6cm 8 x 8

P06-4540-1 45x40x6cm 8 x 9

P06-4545-1 45x45x6cm 9 x 9

PNEUMATYCZNA PODUSZKA PRZECIWODLEŻYNOWA
Pneumatyczna poduszka przeciwodleżynowa, 
jednokomorowa.
Pneumatyczna poduszka przeciwodleżynowa, dzięki zastosowaniu specjalnego ro-
dzaju gumy, jest miękka oraz zapewnia przyjęcie przez użytkownika komfortowej 
i  stabilnej pozycji siedzącej. Pneumatyczna poduszka przeciwodleżynowa została 
zaprojektowana z  myślą o  równomiernym rozłożeniu ciężaru ciała pacjenta oraz 
o dostosowaniu się poduszki do aktualnej pozycji ciała użytkownika.
Wyrób umożliwia całkowite zanurzenie kości krzyżowej w poduszce, zmniejszenie 
nacisku na kość ogonową i  kulszową. Poduszka zapobiega powstawaniu odleżyn 
oraz uszkodzeń tkanki skóry, jak również optymalizuje odciążenie tkanek.

Maksymalna masa użytkownika: 200 kg

• Połączone komory wypełnione powietrzem są łatwe w nadmuchiwaniu i regulacji.
• Specjalnie zaprojektowana struktura wypełnionych powietrzem komór umożliwia przepływ 

powietrza między nimi, tym samym optymalizując rozłożenie nacisku ciała na poduszkę.
• Poszewka wykonana z antypoślizgowej, paroprzepuszczalnej tkaniny o dużej wytrzymałości 

oraz elastyczności. Zapobiega bólowi w trakcie poruszania się.

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

Odwzorowanie nacisku przed 
zastosowaniem poduszki

Odwzorowanie nacisku  
z zastosowaniem poduszki

1. Komory powietrzne

3. Wentyl

4. Czarny sznurek

5. Zestaw naprawczy

6. Instrukcja obsługi

2. Pompka ręczna

7. Poszewka



PNEUMATYCZNA PODUSZKA PRZECIWODLEŻYNOWA

PREPARATY ZAPOBIEGAJĄCE  
POWSTAWANIU ODLEŻYN
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1. Działanie:
- Wykazuje intensywne działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. 
- Pobudza mikrokrążenie co ma decydujące znaczenie w profilaktyce  

i usuwaniu odleżyn.
- Przyspiesza regenerację uszkodzonych tkanek. 
- Nawilża i uelastycznia skórę zapobiegając jej wiotczeniu.
- Działa kojąco, dając uczucie relaksu, poprawiając ogólny komfort  

i samopoczucie stosującego.
- Naturalne substancje aktywne zapobiegają powstawaniu otarć, odparzeń  

i odleżyn.
- Olejek eukaliptusowy działa: antybakteryjnie i przeciwwirusowo. 
- Olejek jodłowy działa: przeciwzapalnie i przeciwgrzybiczo, naturalnie 

wygładza skórę.

2. Wskazania:
Pinol jest preparatem polecanym do pielęgnacji skóry narażonej na 
powstawanie odleżyn, szczególnie u osób długotrwale unieruchomionych oraz 
przy odleżynach I stopnia. Może być stosowany do codziennej pielęgnacji. 

3. Produkt przebadany dermatologicznie. 
Preparat odpowiada wymaganiom testu zgodności ze skórą atopową  
i szczególnie wrażliwą, łatwo ulegającą podrażnieniom, (Skin Compatibility 
Test) oraz spełnia wymagania stawiane kosmetykom o deklarowanych 
właściwościach tzw. hipoalergicznych. 

Opakowania: 200 ml z atomizerem, 500 ml z atomizerem
Opakowanie zbiorcze:
Pinol 200 ml - 12 szt w pudełku
Pinol 500 ml - 12 szt w pudełku

Preparaty zapobiegające powstaniu odleżyn,  
otarć i odparzeń.

• Zawierają substancje aktywne
• Przyspieszają regenerację

• Nawilżają i natłuszczają skórę
• Tworzą barierę ochronną

• Łagodzą podrażnienia

Pinol – płyn pielęgnacyjny do ciała 
zapobiegający powstawaniu odleżyn

Badania aplikacyjne wspólne dla płynu i kremu (4 tygodnie), prowadzone pod nadzorem lekarza dermatologa, 
wykazały, że preparaty:

- Stosowane w codziennej pielęgnacji skóry osób leżących łagodziły i koiły istniejące już zmiany, jak  
i zapobiegały powstawaniu nowych odleżyn, otarć i odparzeń.

- Mogą być stosowane przy niewielkich podrażnieniach skóry, nie wymagających leczenia farmakologicznego 
oraz w profilaktyce i pielęgnacji skóry skłonnej do powstawania odleżyn.

- Były bardzo dobrze tolerowane przez skórę osób z dodatnim wywiadem w kierunku alergii  
oraz o skórze podrażnionej.

Potwierdzona skuteczność działania preparatów*:
- Skutecznie łagodziły odleżyny, otarcia i odparzenia, u osób, u których one występowały
- Po całkowitym wchłonięciu nie wywoływały uczucia nadmiernego ściągania naskórka
- Podczas stosowania dawały przyjemne uczucie świeżości i ukojenia 
- Wygodnie i higienicznie się aplikują        

* Test przeprowadzony na wybranej grupie 20 osób, w wieku 28-85 lat, pod ścisłą kontrolą dermatologa, 
trwający 4 tygodnie. 

Wyniki badań :

100%
80% 
75%
100%

PREPARATY ZAPOBIEGAJĄCE POWSTAWANIU ODLEŻYN
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1. Działanie: 
- Pielęgnuje i regeneruje skórę narażoną na powstawanie odleżyn, odparzeń i otarć. 
- Zawarte w kremie oleje z rokitnika, nagietka i aloesu działają przeciwzapalnie, 

przyspieszają regenerację skóry. 
- Olej z aloesu wzmacnia naczynia krwionośne. 
- Olej z drzewa herbacianego zapewnia właściwości bakteriobójcze, przeciwgrzybicze  

i antywirusowe.
- Alantoina pobudza ziarninowanie skóry a olej jojoba sprawia, że skóra jest odpowiednio 

nawilżona i wygładzona. 
- Delikatna konsystencja kremu to zasługa lanoliny, która odbudowuje barierę lipidową 

skóry i sprawia, że skóra staje się bardziej elastyczna i miękka w dotyku. 
- Cynk tworząc barierę ochronną zabezpiecza skórę przed wilgocią czyniąc ją bardziej 

odporną na uszkodzenia.

2. Wskazania:
Pinol krem jest preparatem polecanym do pielęgnacji skóry narażonej na powstawanie 
odleżyn, szczególnie u osób długotrwale unieruchomionych. Działa łagodząco również 
przy odparzeniach i otarciach. Do stosowania naprzemiennie z płynem Pinol.

3. Produkt przebadany dermatologicznie. 
Preparat odpowiada wymaganiom testu zgodności ze skórą atopową i szczególnie 
wrażliwą, łatwo ulegającą podrażnieniom (Skin Compatibility Test) oraz spełnia 
wymagania stawiane kosmetykom o deklarowanych właściwościach tzw. 
hipoalergicznych. 

Opakowanie: 100 ml
Opakowanie zbiorcze:
Pinol krem - 20 szt w pudełku

1. Działanie:
- Specjalna formuła preparatu sprawia, że Rokitosol intensywnie pielęgnuje i regeneruje 

skórę skłonną do odparzeń i odleżyn.
- Rokitnik i nagietek stymulują regenerację skóry, intensywnie ją nawilżają co spowalnia 

procesy jej starzenia. 
- Nagietek i olej jojoba łagodzą podrażnienia i stany zapalne, ograniczając powstawanie 

odleżyn i odparzeń. 
- Lanolina dogłębnie odżywia skórę, odbudowuje warstwę lipidową odpowiedzialną za 

ochronę skóry przed czynnikami zewnętrznymi. Przyspiesza procesy gojenia.

2. Wskazania:
Do codziennego stosowania przy pielęgnacji osób narażonych na powstawanie odleżyn  
i odparzeń. Szczególnie dla osób długotrwale unieruchomionych, ze skórą wiotką o słabej 
kondycji. 

3. Produkt przebadany dermatologicznie. Preparat odpowiada wymaganiom testu 
zgodności ze skórą atopową i szczególnie wrażliwą, łatwo ulegającą podrażnieniom, (Skin 
Compatibility Test). 

Opakowanie: 150 ml
Opakowanie zbiorcze:
Rokitosol - 15 szt w pudełku

Pinol – krem ochronny przeciw odleżynom

Rokitosol olejek do pielęgnacji skóry  
narażonej na odleżyny

Przyspiesza regenerację skóry, tworzy barierę ochronną, łagodzi 
podrażnienia.

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

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

Pobudza regenerację, łagodzi podrażnienia, odżywia i natłuszcza.

PREPARATY ZAPOBIEGAJĄCE POWSTAWANIU ODLEŻYN



PODUSZKI
ORTOPEDYCZNE
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PODUSZKI ORTOPEDYCZNE

AT03004 Poduszka lędźwiowa
Poduszka, wykonana z  gęstej pianki wiskoelastycznej z  efektem 
pamięci, idealnie dopasowuje się do kształtu ciała, tworzy dobre 
podparcie dla kręgosłupa, a także wymusza właściwą – anatomicz-
ną lordozę kręgosłupa lędźwiowego. Pomaga zapobiegać powsta-
waniu schorzeń odcinka lędźwiowego kręgosłupa wynikających 
z długotrwałego pozostawania w niewłaściwej pozycji. Zapobiega 
bólom kręgosłupa lędźwiowego podczas pozostawania przez długi 
czas w pozycji siedzącej. 

Wymiary: szerokość 33 cm, wysokość 22 cm, grubość 7 cm.

AT03001 Poduszka ortopedyczna z pa-
mięcią, z wyprofilowaniem pod głowę
Poduszki ANTAR z LINII BIAŁO-CZERWONEJ to seria no-
woczesnych wyrobów produkcji polskiej. Wykonane 
z poliuretanowej pianki wiskoelastycznej z efektem pa-
mięci, stanowią doskonałe podparcie, rozpraszają nacisk 
wywierany przez ciało, zapewniają komfort, a  przede 
wszystkim pomagają w zapobieganiu bólom oraz scho-
rzeniom kręgosłupa, wynikającym często z  długotrwa-
łego przebywania w niewłaściwej pozycji.

Dostępna wersja miękka lub twarda.

Wymiary: długość 44 cm, szerokość 30 cm, wysokość 7 
do 11 cm.

AT03002 Poduszka ortopedyczna z pa-
mięcią, z rowkami masującymi
Poduszka, wykonana z  gęstej pianki wiskoelastycznej 
z efektem pamięci, idealnie dopasowuje się do kształtu 
ciała, tworzy dobre podparcie dla kręgosłupa szyjnego, 
zapobiega porannym bólom głowy, szyi oraz ramion. 
Pomaga zapobiegać powstawaniu schorzeń szyjnego 
odcinka kręgosłupa wynikających z  długotrwałego po-
zostawania w  niewłaściwej pozycji. Zwiększa komfort 
snu. Poduszka posiada zestaw rowków zapewniający 
dobrą wentylację oraz masaż głowy. Zaokrąglony profil 
w  przedniej części poduszki odzwierciedla ruch głowy 
podczas snu (jej przesunięcie do przodu lub do tyłu).

Dostępna wersja miękka lub twarda.

Wymiary: długość 44 cm, szerokość 30 cm, wsokość 7 do 11 cm.

AT03003 Poduszka lędźwiowa
Poduszka, wykonana z  gęstej pianki wiskoelastycznej 
z efektem pamięci, idealnie dopasowuje się do kształtu 
ciała, tworzy dobre podparcie dla kręgosłupa, a  także 
wymusza właściwą – anatomiczną lordozę kręgosłupa 
lędźwiowego. Pomaga zapobiegać powstawaniu scho-
rzeń odcinka lędźwiowego kręgosłupa wynikających 
z  długotrwałego pozostawania w  niewłaściwej pozycji. 
Zapobiega bólom kręgosłupa lędźwiowego podczas po-
zostawania przez długi czas w pozycji siedzącej. Podusz-
ka posiada zestaw rowków zapewniający masaż pleców.

Dostępna wersja miękka lub twarda.

Wymiary: szerokość 42cm, wysokość 35 cm, grubość 6 do 10 cm.

ZAPOBIEGAJĄ PORANNYM BÓLOM SZYI, GŁOWY I RAMION
Poduszki ortopedyczne ANTAR są wysokiej jakości wyrobem zwiększającym komfort snu, a także zapobiegającym 
bólom szyi, poprzez dobre podtrzymanie kręgów szyjnych podczas snu. Poduszka zapewnia optymalne podtrzymanie 
głowy oraz szyi, niezależnie od pozycji w której się śpi. Dzięki odpowiedniemu podtrzymaniu kręgów szyi mięśnie 
mogą odpocząć, dzięki czemu znikają bóle szyi, ramion, a także bóle głowy. Oferowane przez nas poduszki posiadają 
tzw. “pamięć”, to znaczy, że pianka, z której są wykonane, zachowuje profil kształtu jeszcze przez kilka sekund po 
odciążeniu danego punktu. Optymalizuje to rozkład nacisku wywieranego przez poduszkę na ciało i  zwiększa 
komfort snu. Tego typu pianka stosowana była pierwotnie w programie kosmicznym NASA. Szeroki wybór kształtów 
i rozmiarów pozwala dobrać odpowiednią poduszkę do indywidualnych potrzeb konkretnego użytkownika.
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AT03005 Poduszka ortopedyczna podróżna
Poduszka, wykonana z gęstej pianki wiskoelastycznej z efektem pamięci, idealnie dopasowuje się do 
kształtu ciała, tworzy dobre podparcie dla kręgosłupa szyjnego oraz głowy. Pomaga zapobiegać bólom 
głowy, szyi oraz ramion powstającym podczas snu w pozycji siedzącej. Zwiększa komfort snu. Odciąża 
mięśnie oraz umożliwia pozostanie kręgosłupa szyjnego w pozycji zbliżonej do anatomicznej. Idealna 
w podróży.

Dostępna wersja miękka lub twarda.

Wymiary: szerokość 33 cm, długość 33 cm, wysokość 11 cm.

AT03007 Poduszka ortopedyczna z pamięcią, 
z rowkami masującymi
Poduszka, wykonana z gęstej pianki wiskoelastycznej z efektem pa-
mięci, idealnie dopasowuje się do kształtu ciała, tworzy dobre pod-
parcie dla kręgosłupa szyjnego, zapobiega porannym bólom gło-
wy, szyi oraz ramion. Pomaga zapobiegać powstawaniu schorzeń 
szyjnego odcinka kręgosłupa wynikających z długotrwałego pozo-
stawania w niewłaściwej pozycji. Zwiększa komfort snu. Poduszka 
posiada zestaw rowków zapewniający dobrą wentylację oraz masaż 
głowy. Zaokrąglony profil w przedniej części poduszki odzwiercie-
dla ruch głowy podczas snu (jej przesunięcie do przodu lub do tyłu).

Dostępna wersja miękka lub twarda.

Wymiary: 
- długość - 48 cm, - szerokość - 38 cm, - wysokość - 8 do 13 cm

AT03006, AT03006D  Poduszka do 
siedzenia
Poduszka wykonana jest z  gęstej pianki wiskoelastycz-
nej z  efektem pamięci. Zapo biega bólom oraz swędze-
niu pośladków i  ud powstającym podczas długotrwałego 
przebywania w  pozycji siedzącej, szczegól nie u  osób po-
ruszających się na wózkach inwalidzkich. Poprawia krąże-
nie krwi, za pobiega podrażnieniom skóry oraz zmniej sza 
ryzyko powstania odleżyn. Odpowied nia elastyczność 
zapewnia optymalne rozłożenie nacisku ciała na pośladki  
i uda. Powierzchnia poduszki jest wyprofilowana do kształ-
tów ciała.

Poduszka AT03006 występuje w dwóch wariantach:
- AT03006D - pokrycie nieprzemakalne, zmywalne,  
z  dolną warstwą antypoślizgową, umożliwiające pranie  
w temp. Do 95 º C;
- AT03006 - pokrycie standardowe, miękkie;

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

AT03006 AT03006D

AT03008 Poduszka do siedzenia typu jeż (w 
pokrowcu)

Poduszka typu jeż z  wyjmowanym otworem jest zalecana do 
wszystkich typów wózków inwalidzkich, a także po porodach, przy 
schorzeniach jelita grubego oraz przy pracy w  pozycji siedzącej. 
Odpowiednio wyprofilowana powierzchnia poduszki zapewnia 
optymalne rozłożenie nacisku ciała na pośladki i  uda, umożliwia 
przepływ powietrza, zapobiegając tworzeniu się miejscowych od-
leżyn. W zależności od potrzeb, można używać poduszkę z otwo-
rem, wówczas ze środkowej powierzchni gąbki należy wyjąć wy-
ciętą powierzchnię otworu o średnicy 15 cm.
Poduszka wyposażona w poszewkę bawełnianą typu frotte z zam-
kiem błyskawicznym.
Poduszka wykonana z pianki typu PU.
Poduszki dostępne w wymiarach:
45x40x10 cm

45x40x6 cm
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AT03010 Poduszka do siedzenia typu jeż 
(bez pokrowca)

Poduszka typu jeż z wyjmowanym otworem jest zalecana do 
wszystkich typów wózków inwalidzkich, a także po porodach, 
przy schorzeniach jelita grubego oraz przy pracy w pozycji sie-
dzącej. Odpowiednio wyprofilowana powierzchnia poduszki 
zapewnia optymalne rozłożenie nacisku ciała na pośladki i uda, 
umożliwia przepływ powietrza, zapobiegając tworzeniu się 
miejscowych odleżyn. W zależności od potrzeb, można używać 
poduszkę z otworem, wówczas ze środkowej powierzchni gąbki 
należy wyjąć wyciętą powierzchnie otworu o średnicy 15 cm.
Poduszka wykonana z pianki typu PU.
Poduszki dostępne w wymiarach:
45x40x10 cm
45x40x6 cm

AT03009 Poduszka do siedzenia eliptyczna

Eliptyczna poduszka do siedzenia polecana jest w  przypadku bólu w  okolicach odbytu lub 
pośladków związanych np. z  hemoroidami lub bólami po zabiegach operacyjnych. Polecana jest 
również dla kierowców odbywających długotrwałe podróże samochodem. Może być użytkowana 
na dowolnym rodzaju płaskiego podłoża.

Poduszka wyposażona w poszewkę bawełnianą typu frotte z zamkiem błyskawicznym.

Poduszka wykonana z pianki PU wysokiej gęstości.

Wymiary: 41x32x8 cm

AT03011 Poduszka do siedzenia
Poduszka wykonana jest z gęstej pianki wiskoelastycznej z efektem pamięci. Poduszka do 
siedzenia zapobiega bólom oraz swędzeniu pośladków i ud powstającym podczas długotrwałego 
przebywania w pozycji siedzącej, szczególnie u osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Poprawia krążenie krwi, zapobiega podrażnieniom skóry oraz zmniejsza ryzyko powstawania 
odleżyn. Odpowiednia elastyczność zapewnia optymalne rozłożenie nacisku ciała na pośladki i uda. 
Wykonana jest z gęstej pianki “z pamięcią”, obszytej przyjemnym w dotyku materiałem. Poduszka 
posiada wycięcie w tylnej części.

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
Poduszka do siedzenia O - kształtna przeznaczona jest do użytkowania na różnorodnych siedziskach.
Składa się z dwóch warstw pianki - pianki z pamięcią oraz pianki poliuretanowej. Dobrze przylega 
do pośladków i optymalizuje nacisk wywoływany przez ciężar ciała.

Wymiary: 34 x 40 x 8 cm
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Poduszka ortopedyczna podróżna, „motylek”
Poduszka “motylek” przeznaczona jest do użytkowania podczas podróży samochodem. Dobrze 
podtrzymuje głowę i szyję podczas podróży, zapobiega bólom szyi, głowy i ramion. Poduszka po-
siada elastyczny uchwyt w celu zamocowania jej do fotela.

Wymiary: TM301001-L: 40 x 34 x 11 cm, TM301001-S: 38 x 34 x 10 cm

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

Rozmiar: długość 50 cm, szerokość 30, wysokość 8 do 10 cm

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

Rozmiar: długość 40 cm, szerokość 30, wysokość 5,5 do 8,5 cm

Poduszka lędźwiowa na wózek inwalidzki LW 41430702-16, 
LW46430702-18 i LW51430702-20
Poduszka lędźwiowa na wózek inwalidzki poprawia komfort użytkowania wózków inwalidzkich. 
Dzięki odpowiedniemu profilowi zapewnia optymalną lordozę odcinka lędźwiowego kręgosłupa 
użytkownika, przez co zapobiega bólom pleców, a  także zmniejsza ryzyko chorób kręgosłupa. 
Wykonana jest z wysokiej jakości pianki „z pamięcią”.

Wymiary: 
LW41430702-16 – 41 x 43 x 7/2 cm
LW46430702-18 – 46 x 43 x 7/2 cm
LW51430702-20 – 51 x 43 x 7/2 cm

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

 Rozmiar: długość 62 cm, szerokość 48 cm, wysokość 16 cm
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PODUSZKA ORTOPEDYCZNA WODNA

WODNA PODUSZKA ORTOPEDYCZNA JEST UNIKALNYM 
ROZWIĄZANIEM, ŁĄCZĄCYM W SOBIE WSZYSTKIE ZALETY 
TRADYCYJNYCH PODUSZEK ORTOPEDYCZNYCH Z DUŻYM 
KOMFORTEM UŻYTKOWANIA.

•	 Poprawia	jakość	snu;
•	 Zapobiega	porannym	bólom	szyi	i ramion;
•	 Zapobiega	porannym	bólom	głowy;
•	 Zapewnia	optymalne	podparcie	głowy	oraz	szyi	 

w każdej pozycji przyjmowanej podczas snu, w efekcie 
czego mięśnie w tym rejonie mogą odpocząć.

Poduszka składa się z 3 warstw:
1) Miękkiej i hypoalergicznej warstwy poliestru, zwiększającej 

komfort.
2) Warstwy izolacji termicznej otaczającej ze wszystkich stron 

warstwę wodną.
3) Warstwy wodnej, zapewniającej doskonałe podparcie głowy oraz 

szyi we wszystkich pozycjach.

W odróżnieniu od tradycyjnych poduszek ortopedycznych nie wywołuje uczucia dyskomfortu oraz 
uczucia ucisku na szyję w pierwszej fazie użytkowania.

Wypchnięta przez nacisk woda przemieszcza się zapewniając optymalne podparcie głowy oraz szyi  
w każdym momencie snu.

Podparcie szyi zapewnia woda wyparta przez nacisk wywierany przez głowę.

Przez dolewanie lub wylewanie wody możliwe jest dostosowanie stopnia twardości poduszki do 
indywidualnych preferencji.

Badania kliniczne dowiodły, że poduszka wodna:
•	 zmniejsza	poranne	bóle	szyi	u osób	cierpiących	na	chroniczne	bóle	szyi,
•	 84%	badanych	stwierdziło,	iż	poduszka	wodna	zdecydowanie	poprawia	jakość	snu.

Wymiary: 47 x 68 cm

Poduszka do siedzenia, U-kształtna SM 41370504-US

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

Wymiary: 43 x 37 x 5 cm

Poduszka do siedzenia CM 404506-WT
Poduszka do siedzenia zapobiega bólom oraz swędzeniu pośladków i  ud powstającym podczas 
długotrwałego przebywania w  pozycji siedzącej, szczególnie u  osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. Poprawia krążenie krwi, zapobiega podrażnieniom skóry oraz zmniejsza ryzyko 
powstawania odleżyn. Odpowiednia elastyczność zapewnia optymalne rozłożenie nacisku ciała na 
pośladki i uda.

Wymiary: 40 x 45 x 6 cm
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Poduszka do siedzenia na wózek inwalidzki, dwuwarstwowa SP444107-
-DL-PC

Poduszka do siedzenia na wózek inwalidzki, dwuwarstwowa, profilowana, zapobiega bólom oraz 
swędzeniu pośladków i  ud powstających podczas długotrwałego pozostawania w  pozycji siedzącej 
poprzez rozproszenie ciężaru wywieranego przez ciało użytkownika na pośladki oraz nogi. Polecana 
jest szczególnie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wymusza właściwą postawę, 
pozycjonuje użytkownika na wózku i zapewnia maksimum komfortu. Poduszka wykonana jest z gęstej 
pianki „z pamięcią”.

Wymiary: 44 x 41 x 7 cm

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

Poduszka do siedzenia na wózek inwalidzki, żelowa  
SG 404575-GL-01

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

Wymiary: SG 404575-GL-01 – 40 x 45 x 7,5 cm

Poduszka do siedzenia na wózek inwalidzki, żelowa  
SP 404505-GL-02

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

Wymiary: SP 404505-GL-02 – 40 x 45 x 5 cm
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Materace	piankowe	z pamięcią;	Nakładki	piankowe	 
z pamięcią na materace
Materace przeciwodleżynowe piankowe oraz nakładki piankowe na materac 
umożliwiają optymalne rozłożenie nacisku wywieranego przez ciało na 
tkanki przylegające do podłoża. Dzięki temu spowalniają proces zatykania 
naczyń krwionośnych, prowadzący do powstawania odleżyn. Zalecane są 
dla osób o  znacznie ograniczonej ruchowości, spędzających większość czasu 
w  pozycji leżącej. Wyroby nie chronią w  pełni przed powstawaniem odleżyn 
u  osób pozostających przez długi czas w  pozycji leżącej bez ruchu (np. osób 
sparaliżowanych, po wylewie krwi do mózgu, nieprzytomnych, itp.). 
Skład materaca:
Składniki pianki: welurowa powłoka: 80% bawełny, 20 % poliestru. Ilość warstw 
w materacu: 2 warstwy.
Całkowita grubość materaca: 20 cm w  tym 7,5 cm pianki z  pamięcią i  12,5 cm 
pianki PU.
Pianka z pamięcią jest umieszczona w wierzchniej części materaca, a pianka PU 
w warstwie podstawowej dla lepszej wytrzymałości materaca.
Gęstość warstw:
Warstwa wierzchnia pianki z pamięcią: 80-80 kg/m3,
Warstwa podstawowa pianki PU: 36 kg/m3.

 Rodzaj Model Rozmiar Wymiary (dł. / szer./ wys.)
 Materac MM743708-T Twin 188 / 94 / 20 cm
 Materac MM785808-Q Queen 198 / 147 / 20 cm
 Nakładka MT743702-T  Twin  188 / 94 / 5 cm
 Nakładka MT785802-Q Queen 198 / 147 / 5 cm
 Materac MM783108  200 / 80/ 20 cm
 Materac MM783508  200 / 90 / 20 cm
 Materac MM784708  200 / 120 / 20 cm
 Materac MM785508  200 / 140/ 20 cm
 Materac MM786306  200 / 160/ 20 cm
 Materac MM787108  200 / 180 / 20 cm
 Materac MM 787808-027  200 / 200 / 20 cm

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

3DN803504 -materac w pokryciu nylonowym
3DP803504 - materac w pokryciu PU/PVC

Rodzaj  Wymiary (dł. / szer./ wys.)

Materac  198 / 90 / 5 cm
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Materac trzyczęściowy z pianki

Materac trzyczęściowy przeznaczony jest głównie dla fizjoterapeutów. Umożliwia 
szybkie i wygodne rozłożenie, a nastepnie złożenie i transport. Pianka zastosowana  
w materacu umożliwia optymalne rozłożenie nacisku wywieranego przez ciało na 
tkanki przylegające do podłoża. 

Rozmiar: 195 x 85 x 5 cm.

Kliny rehabilitacyjne wykonane są z  pianki poliuretanowej wysokiej jakości, 
która nie ulega deformacji. Wyposażone w  pokrowce z  łatwo zmywalnego 
skóropodobnego materiału. Kliny pomocne są przy zabiegach rehabilitacyjnych, 
gimnastyce korekcyjnej, a  także przy masażu. Kliny ułatwiają pozycjonowanie 
pacjenta w zależności od potrzeb.

Rozmiary klinów:
AT03551 – 44 x 33 x 22 cm
AT03552 – 48 x 38 x 25 cm
AT03553 – 53 x 37 x 29 cm

Wałki rehabilitacyjne wykonane są z  pianki poliuretanowej wysokiej jakości, 
która nie ulega deformacji. Wyposażone w  pokrowce z  łatwo zmywalnego 
skóropodobnego materiału. Wałki pomocne są przy zabiegach rehabilitacyjnych, 
gimnastyce korekcyjnej, a  także przy masażu. Wałki ułatwiają pozycjonowanie 
pacjenta w zależności od potrzeb.

Rozmiary wałków:
AT03501 – 50 x 10 cm
AT03502 – 50 x 15 cm
AT03503 – 60 x 10 cm
AT03504 – 60 x 15 cm

Wałki rehabilitacyjne

Kliny rehabilitacyjne

33 cm

22 cm

44 cm 48 cm 53 cm

38 cm

25 cm

37 cm

29 cm
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PODKŁADY PRZECIWODLEŻYNOWE SPRZĘT DO REHABILITACJI

SU-8202 Poduszka przeciwodleżynowa
Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna przeznaczona jest do odciążenia części ciała, 
które podczas długotrwałego leżenia osoby o ograniczonej zdolności ruchowej narażone są na 
stały ucisk, a w efekcie powstanie odleżyn. W szczególności poduszka służy do odciążenia kości 
ogonowej, pięt, łokci, potylicy. 

Średnica otworu: 14 cm
Maksymalna masa użytkownika: 150 kg
Rozmiar: średnica 46 cm

SU-8407
Poduszka przeciwodleżynowa, żelowo - powietrzna, z funkcją okładu zimno-ciepłego. Pomaga 
zapobiec bólom oraz swędzeniu pośladków i  ud powstających podczas długotrwałego 
przebywania w  pozycji siedzącej, szczególnie u  osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. Zmniejsza ryzyko powstania odleżyn. Wkład żelowy utrzymuje przez dłuższy czas 
ciepło lub chłód, co umożliwia zastosowanie wyrobu również jako okładu zimno-ciepłego.

Rozmiar: 43 x 43 cm

Wysokość: 2 cm

Maksymalna masa użytkownika: 150 kg

OP-002;	003
Podkład przeciwodleżynowy, pozycjonujący 

Rozmiar:  
OP-002 średnica 13,5 cm, 
OP-003 średnica 19 cm.

Wysokość: 5 cm

SU-8209 POWIETRZNA PODUSZKA NA SZYJĘ / Inflatbale Neck 
Pillow 
SU-8209 POWIETRZNA PODUSZKA NA SZYJE / Inflatbale Neck Pillow
Polecana przez lekarzy z całego świata. Zapewnia komfort głowy i szyi. Doskonała do samolo-
tu, pociągu, autobusu, samochodu.
 Utrzymuje głowę w pionowej pozycji.
 Wykonana z delikatnego, aksamitnego materiału w kolorze szarym, zapewnia komfort 
w kontakcie ze skórą.
 Proste napełnianie i wypuszczanie powietrza. 

Maksymalna masa użytkownika: 150 kg 

Wymiary: 43 x 27 cm

SU-8204 Poduszka przeciwodleżynowa
Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna przeznaczona jest do odciążenia części ciała, 
które podczas długotrwałego leżenia osoby o ograniczonej zdolności ruchowej narażone są na 
stały ucisk a w efekcie powstanie odleżyn. W szczególności poduszka służy do odciążenia kości 
ogonowej, pięt, łokci, potylicy. 

Średnica otworu: 12 cm
Maksymalna masa użytkownika: 150 kg 
Rozmiar: 44,5 x 44,5 cm
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AT03102 Materac przeciwodleżynowy gofrowany
Materace piankowe przeciwodleżynowe na lóżka szpitalne. Materace 
umożliwiają optymalne rozłożenie nacisku wywieranego przez cialo na 
tkanki przylegające do podloża. Dzięki temu spowalniają proces zaty-
kania naczyń krwionośnych, prowadzący do powstawania odleżyn. Za-
lecane są dla osób o znacznie ograniczonej ruchowości, spędzających 
większość czasu w pozycji leżącej. System nacięć ułatwia zginanie się ma-
teraca podczas podnoszenia poszczególnych części łóżka.
Odpowiednia sprężystość pianki, z której wykonany jest materac zapew-
nia równomierne rozkladanie ciężaru ciala podczas leżenia lub zmia-
ny pozycji, zachowanie naturalnych krzywizn kręgosłupa, zdrowy sen, 
profilaktykę dolegliwości odkręgosłupowych.
Materac posiada pokrowiec paroprzepuszczalny.

Wymiar: 200 x 90 x 15 cm

AT03101 Materac piankowy na łóżko szpitalne
Materac w bawełnie stanowi wyposażenie łóżka szpitalnego, rehabilita-
cyjnego, ortopedycznego lub sanatoryjnego. Wypełnienie stanowi gąbka 
poliuretanowa.
Zastosowanie sprężystej gąbki poliuretanowej przyczynia się do rów-
nomiernego i pełnokontaktowego oparcia poszczególnych odcinków 
kręgosłupa i dodatkowo oddziałuje na spoczynkową regulację napięcia 
mięśniowego.

Wymiary: 200 x 90 x 10 cm

MATERACE PRZECIWODLEŻYNOWE
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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 (ok. 80 
stopni C) wody, po kilku minutach zamieniają się w gorący okład. Jako okład zimny są pomocne na: bóle 
głowy, bóle zębów, opuchlizny, uderzenia, skręcenia, kontuzje, ukąszenia owadów, zapalenia stawów, 
zaś jako okład gorący na: bóle wskutek napięcia mięśni, bóle reumatyczne, bóle chroniczne (lumbago), 
bolesne miesiączkowanie, skurcze mięśni (zamiast okładów parafinowych).

SP-7203
Okład zimno-ciepły

Rozmiar: 31 x 17 cm

SP-7221
Okład zimno-ciepły

Rozmiar: 10 x 15 cm

SP-7200
Okład zimno-ciepły

Rozmiar: 25 x 12 cm

SP-7201
Okład zimno-ciepły

Rozmiar: 28,5 x 11,5 cm

SF-7501
Okład zimno-ciepły

Rozmiar: 28,5 x 11,5 cm

GB-F
Okład zimno-ciepły

Rozmiar: 27 x 14 cm
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SP-7302
Okład zimno-ciepły
z mocowaniem

Rozmiar: 48 x 20 cm

SP-7301
Okład zimno-ciepły
z mocowaniem

Rozmiar: 37 x 18 cm

SU-8402
Okład zimno-ciepły
poduszka

SP-7206S
Okład zimno-ciepły
na oczy

Rozmiar: 17,5 x 5 cm

SF-7502
Okład zimno-ciepły
z pasem mocującym

Rozmiar: 33 x 11 cm

SP-7212
Okład zimno-ciepły 

Rozmiar: 50 x 25 cm
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OKŁADY ZIMNO-CIEPŁE OKŁADY ZIMNO-CIEPŁE I SAMOROZGRZEWAJĄCE

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

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

UN-005  
Kaczka sanitarna
Pojemność: 1000 ml

ST-102 
Basen sanitarny
Pojemność: 2,5 l

Długość: 36 cm

Szerokość: 28 cm

SC-1005S
Okład zimny
samochłodzący
(produkt jednorazowy)

Rozmiar: 18 x 11 cm

BB-311
Opakowanie na lód

Rozmiar: 28 cm
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Jeżyk
Mata korekcyjno–masująca „Jeżyk” umożliwia leczniczy masa stóp podczas codziennych czynności domowych.
Zastosowanie
• Masaż punktów reflektorycznych znajdujących się w stopach,
• Uaktywnia siły witalne organizmu i poprawia krążenie krwi we wszystkich narządach,
• Korzystnie reguluje zaburzenia przemiany materii, bóle głowy, krzyża, krążenie krwi (nadciśnienie), zimne 

stopy, choroby zwyrodnieniowe,
• Stymuluje mięśnie krótkie stopy, dzięki czemu skutecznie przeciwdziała powstawaniu płaskostopia oraz 

koryguje koślawość kończyn dolnych.
Grupa docelowa
• Dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe,
• Osoby prowadzące siedzący tryb życia,
• Osoby z problemami krążenia,
• Osoby mające problemy z płaskostopiem,
• Osoby uprawiające ćwiczenia korekcyjne, jogę.
Historyczne wyniki sprzedaży
• Do 300 000 sztuk rocznie.
Ochrona prawna produktu
Wyrób uzyskał ochronę patentowa w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej.

Mata korekcyjno–masująca „Jeżyk” ma szeroki wachlarz zastosowań za-
równo korekcyjnych jak i prewencyjnych, co czyni ja atrakcyjna ofertą dla 
szerokiego wachlarza odbiorców.
• Terapię można rozpocząć w skarpetkach i w miarę upływu czasu kontynuować bosymi stopami.
• Masaż stóp przy pomocy „Jeżyka” może być przeprowadzany podczas:
 - porannej toalety (mycia, golenia),
 - w  środowisku wodnym np. w  wannie, pod prysznicem, chodząc w  wodzie po kostki lub w  formie 

tzw. fakirskiego masażu pleców i  kręgosłupa. Polega on na stosowaniu ćwiczenia zwanego „kołyską”- 
przetaczania się na plecach w pozycji siadu skulnego po macie.

• Bardzo efektywny masaż tym sposobem polecany jest szczególnie w  stanach przeciążeniowych 
kręgosłupa, zwyrodnieniach i bólach korzonkowych.

• Zaleca się aby jednorazowe ćwiczenia wynosiły 5-7 minut
Długość: 1 m
Szerokość: 31 cm 
Wsokość: 2,5 cm
Jeżyki dostępne w różnych wariantach kolorystycznych. 

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

1. Podczas utrzymywania 
poprawnej pozycji Pajączek 
milczy

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

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

3. W  konsekwencji użytkownik 
wraca do prawidłowej postawy

Sposób użycia korektora postawy Pajączek jest prosty i nieuciążliwy.

Wystarczy kwadrans 
dziennie, aby osiągnąć efekt 
prawidłowych nawyków.
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63° 100°

30°

 

Łóżko elektryczne

Parametry techniczne

Wymiary całkowite łóżka:  (D) 2115 x (S)1025 x (W) 405-810 mm
Podstawa materaca:   90 cm x 195 cm
Regulacja wysokości:   od 405 mm — 810 mm
Podparcie pleców:   ~63°; 
podparcie nóg:   ~30°; 
podparcie głowy:   ~100°;
Masa:    105kg
Obciążenie:   175 kg
Dane elektryczne:   Napięcie: 230 V, 50 HZ
Napięcie wyjściowe:   DC 24 V, Max. 100 VA

Charakterystyka techniczna
A. Sterowanie elektryczne pięcioma funkcjami: oparcie dla pleców, oparcie dla stóp, regulacja wysokości, funkcja „Trandelenburg” oraz 
„Odwrotny Trandelenburg”.
B. Rama materaca. Kółka z indywidualnym systemem blokowania. Drewnopodobna deska w przedniej i tylnej części łóżka. Drewniane 
poręcze boczne. Trapez z wyciągiem.
C. Kontroler ręczny.

Łóżko dostępne także w wersji z niezabudowanymi siłownikami 

ŁÓŻKO ELEKTRYCZNE
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PROTEZY PIERSI

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

Od ponad 50 lat firma Trulife stara się ułatwić życie kobietom po zabiegach mastektomii. 
Misja firmy pozostaje niezmienna – projektowanie oraz produkcja szerokiej oferty protez piersi o  cechach jak 
najbardziej zbliżonych do naturalnych, a także bielizny i akcesoriów mających na celu zapewnienie komfortu oraz 
pewności siebie kobietom po zabiegach mastektomii. 
Protezy piersi Trulife produkowane są w różnorodnych kształtach oraz rozmiarach aby uzupełnić naturalne piękno 
każdej kobiety.

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

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

472 Harmony Silk Triangle Plus
Wykonana z nowoczesnego, lekkiego silikonu.
Proteza o kształcie trójkątnym, symetryczna.
Uniwersalny kształt trójkąta dobrze pasuje do różnorodnych kształtów ciała 
oraz typów zabiegów.
Dobrze dopasowuje się do ruchów ciała. Wewnętrzna strona protezy z dodatko-
wym wypełnieniem zapewnia komfort, idealne dopasowanie oraz pełny kształt 
i obrys piersi.
Jedwabiście miękka.
Rozmiary: 1-17
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344 E-Supreme
Proteza uzupełniająca w przypadku częściowej mastektomii.
Symetryczna, wykonana z jednowarstwowego silikonu.
Kształt kropli pozwala na dowolne ułożenie protezy w zależności od kształtu i miejsca wy-
brania tkanek.

Rozmiary: 1-17

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

Rozmiary: 1-14 – lewa/prawa

633 Symphony
Tradycyjna proteza zapewniająca naturalny balans wagowy.
Proteza o kształcie trójkątnym, symetryczna.
Uniwersalny kształt trójkąta dobrze pasuje do różnorodnych kształtów ciała i typów zabie-
gów chirurgicznych.
Wykonana z jednowarstwowego silikonu.

Rozmiary: 1-14

Modele tradycyjne
Modele tradycyjne zachowują się w użytkowaniu jak naturalna pierś. Miękkie pokrycie oraz różnorodność kształtów czynią 
z nich produkt dopasowany do potrzeb wielu kobiet.
Cechy:
- przypomina naturalne tkanki piersi,
- zapewnia optymalny balans wagowy,
- półprzezroczysty kolor adoptujący się do naturalnego odcienia skóry,
- zdejmowane bawełniane pokrycie protezy.

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

Rozmiary: 3-14
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701 Duette Triangle
Wykonana z połączenia tradycyjnego silikonu, zapewniającego naturalność oraz lekkiego silikonu, 
co pozwoliło na zredukowanie wagi o 15%.
Proteza o kształcie trójkątnym, symetryczna.
Uniwersalny kształt pozwala na idealne dopasowanie do różnych kształtów ciała oraz typów zabie-
gów chirurgicznych.
Idealnie dopasowuje się do biustonoszy zarówno na fiszbinach jak i z miękkimi miseczkami. 

Rozmiary: 1-14.

150 Sublime
Niezwykle miękki trzywarstwowy model protezy piersi, naturalny 
w  dotyku i  wygodny przy poruszaniu się. Zapewnia maksimum 
komfortu nawet podczas snu.
- Zaawansowany, specjalnie wyprofilowany system poprawiający 

chłodzenie i oddychanie skóry.
- Delikatne stożkowe krawędzie, zastosowane dla bezproblemowego 

i dyskretnego założenia protezy. 
- Model z delikatnie zarysowaną brodawką dla zachowania jak 

najbardziej naturalnego kobiecego wyglądu.
Proteza piersi Sublime to najlżejsza i  najbardziej komfortowa proteza 
piersi dostępna na rynku. 
100% silikonu

Rozmiary: 4-12

533 Triangular Partial 
Wykonana z nowoczesnego lekkiego silikonu.
Proteza o kształcie trójkątnym, symetryczna.
Uniwersalny kształt trójkąta dobrze pasuje do różnorodnych kształtów ciała.
Dobrze dopasowuje się do ruchów ciała.
Zalecana po rekonstrukcji i lumpektomii piersi.

Rozmiary: 3-9

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

Rozmiary: 3-9

P355 Partial

- nakładki symetryczne w kształcie łezki

- miseczki zbudowane z cienkiej warstwy miękkiego silikonu, delikatnie dopasowujące się do piersi

- maskujące wszystkie nierówności piersi po operacjach oszczędzających i rekonstrukcji piersi
Rozmiary: 1-11
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PROTEZY PIERSI
Modele Impressions
Modele Impressions stanowią owoc 50 lat doświadczeń firmy Trulife w tworzeniu protez piersi. Unikalna lekkość, miękkość oraz natu-
ralność, to ich podstawowe zalety.
Cechy:
- naturalność – wyjątkowej klasy czysty silikon zapewnia miękkość oraz delikatność,
- lekkość – najlżejsza z dostępnych protez,
- komfort – profil 3D idealnie wypełnia biustonosz i dopasowuje się idealnie do każdego kształtu.

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

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

Rozmiary: 4-12

Tabela Doboru Bielizny 
i Protez

Aby dobrać odpowieni rozmiar 
protezy do gorsetu zacznij od 
wyboru miseczki i  obwodu pod 
biustem, a  następnie przejdź do 
dołu tabeli (podążaj za strzałką)  
i dopasuj typ i rozmiar protezy.
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GORSETY JEVETTA
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Gorsety Jevetta Model 415

Zastosowanie i właściwości: 
Gorset ma na celu stabilizację i  częściowe odciażenie kręgosłupa 
Iędźwiowego i dolnej części kręgosłupa piersiowego:
- urazy i złamania kompresyjne kręgosłupa piersiowego i Iędźwiowego,
- koryguje kyfozę - zwłaszcza u  dzieci i  pogłębia fzjologiczną Iordozę 
Iędźwiową.
Działa na zasadzie trzech punktów oparcia Andrego.
Stabilizuje chorego w płaszczyźnie strzałkowej.
415/ 1 - rama prostokątna S - Th 12
Stosowana przy: złamaniach, osteroporozie, zwyrodnieniach, chorobie 
Parkinsona, skoliozie.
415 /2 - rama piramidka od Th 8
Stosowana przy: złamaniach, osteroporozie, zmianach zwyrodnieniowych 
TBC, chorobie Parkinsona, skoliozie.

Model 419

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

Model 420
Gorset stosowany jest w  celu stabilizacji i  częściowego odciążenia 
kręgosłupa lędźwiowego i dolnej części kręgosłupa piersiowego:
- urazy i złamania kompresyjne kręgosłupa lędźwiowego i piersiowego,
- osteoporoza,
- koryguje hiperkifozę piersiową i  stabilizuje fizjologiczną lordozę 
lędźwiową,
- stabilizuje chorego w płaszczyźnie strzałkowej
Rama tylna prostokątna stosowana jest dla zaopatrzenia odcinka 
kręgosłupa S – Th12
Rama tylna piramidka, stosowana jest dla zaopatrzenia odcinka 
kręgosłupa S – Th8
Przy wysokich złamaniach kręgosłupa piersiowego, gorset wykonuje 
się z  podparciem pod żuchwę i  potylicę. Wówczas montowana jest 
zamiennie pelota mostkowa z  regulowanym podparciem pod żuchwę, 
oraz rama tylna z regulowanym podparciem pod potylicę. 
Gorset produkowany jest w  5 rozmiarach oraz posiada regulację 
wysokości i szerokości. Wysokość stanowi odległość od górnej krawędzi 
peloty rękojeści mostka do dolnej krawędzi peloty spojenia łonowego, 
mierzona w cm.

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

Rozmiar S M L XL

Wysokość H w cm 38 43 48 52

Rozmiar S M L XL XXL

Wysokość (cm) 40 - 44 41 - 47 42 - 48 45 – 51 49 – 55

Rozmiar 1 2

Wysokość H w cm 37-43 41-47

GORSETY JEWETTA



PIŁKI I PODUSZKI  
DO REHABILITACJI 

Rozmiar S M L XL XXL

Wysokość (cm) 40 - 44 41 - 47 42 - 48 45 – 51 49 – 55
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PIŁKI I PODUSZKI DO REHABILITACJI 

Piłka do rehabilitacji z systemem ABS.

Piłka do rehabilitacji z systemem “ABS” wykonana jest z wysokiej jakości materiału przeciwdziałającego 
rozerwaniu piłki oraz zapewniającego powolną utratę powietrza w  przypadku jej przebicia. 
Piłka umożliwia wykonywanie szeregu ćwiczeń, zarówno o  charakterze rehabilitacyjnym, jak 
i ogólnorozwojowym.
Wszystkie piłki występują w kolorze niebieskim.

Maksymalna masa użytkownika: 100 kg
Rozmiary (średnica piłki): 55, 65, 75, 85 cm

Piłka do rehabilitacji, masująca

Przeznaczona do wykonywania ćwiczeń podczas procesu rehabilitacji, jak również ćwiczeń 
ogólnorozwojowych. Wyposażona jest w miękkie wypustki zapewniające ciągły masaż podczas ćwiczeń 
oraz stymulujące receptory skórne.
Maksymalna masa użytkownika: 90 kg
Rozmiary (średnica piłki): 55, 65, 75 cm
Kolory piłek:
55 cm - niebieska
65 cm - zielona
75 cm - żółta

Piłki do rehabilitacji ANTAR to seria wysokiej jakości wyrobów przeznaczonych do prowadzenia różnego 
rodzaju ćwiczeń podczas rehabilitacji, jak również ćwiczeń ogólnorozwojowych. Wszystkie piłki wykonane 
są	z	kauczuku	(100%)

Piłka rehabilitacyjna orzeszek
Piłka może być wykorzystywana do ćwiczeń ogólnorozwojowych, korekcji wad postawy i rehabilitacji 
kręgosłupa. Stosowana jest do treningów i fitnessu. 
Piłka rehabilitacyjna „Orzeszek” przeznaczona jest do:
- korygowania wad postawy
- w terapii mającej na celu poprawę kondycji i koordynacji ruchowej
- wzmocnienia mięśni grzbietu
- wspomagania mobilności kręgosłupa
- zwiększenia ruchomości stawów
- idealna do rehabilitacji i ćwiczeń równoważnych
- ćwiczeń w schorzeniach kręgosłupa
- ćwiczeń w schorzeniach neurologicznych
- doskonała dla osób chcących zachować sprawność fizyczną dzięki treningowi ogólnorozwojowemu

Piłka rehabilitacyjna „Orzeszek” wykonana jest ze specjalnego materiału który, zapewnia równomierną, 
spowolnioną utratę powietrza nawet przy gwałtownym mechanicznym uszkodzeniu piłki, zapobiega 
jej rozerwaniu i nagłej utracie powietrza. Dodatkowo materiał zapewnia dobrą przyczepność piłki do 
podłoża (nie ślizga się).

Kolor: srebrny
Wymiary: 50 x 100 cm
Maksymalne obciążenie:  180 kg
Materiał: PVC 

PIŁKI I PODUSZKI DO REHABILITACJI 
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PIŁKI I PODUSZKI DO REHABILITACJI 

- wysokość krzesła podlega regulacji do 7,5 cm
- wysokość oparcia podlega regulacji do 12 cm
- podstawka najlepiej przesuwa się po powierzchniach 

niepokrytych wykładziną
- wysokość maksymalna nóżek z kółkami: 26 cm 
- wysokość minimalna nóżek z kółkami: 20 cm 
- odległość pomiędzy nóżkami: 33 cm
- wysokość maksymalna podstawki: 77 cm
- wysokość minimalna podstawki: 62 cm
- waga produktu z pudełkiem: 5,900 kg
- wymiary kartonu 55 x 55 x 15 cm
 
Maksymalna masa użytkownika: 100 kgBlokada kółek

Możliwość regulacji Możliwość regulacji

Piłeczka „kolczasta”, masująca, do rehabilitacji

Piłeczka przeznaczona jest do rehabilitacji i  masażu ręki, dłoni, a  także zewnętrznego masażu 
powierzchni całego ciała.
Rozmiary (średnica piłki): 
5 cm- żółta
6 cm - zielona
7 cm - niebieska
8 cm- czerwona
9 cm - fioletowa
10 cm – srebrna

Poduszka do siedzenia

Poduszka przeznaczona jest do korygowania wad postawy oraz wzmocnienia mięśni okołokręgosłupo-
wych. Poduszka wymusza zachowanie właściwej postawy podczas siedzenia. 
Maksymalna masa użytkownika: 100 kg
Średnica poduszki wynosi 34 cm.

Poduszka masująca do siedzenia oraz ćwiczeń

Poduszka przeznaczona jest do rehabilitacji, wymusza siedzenie w  odpowiedniej pozycji. Poduszka 
świetnie nadaje się do ćwiczeń ogólnorozwojowych. Wypustki masujące działają stymulująco na 
organizm. 
Średnica poduszki wynosi 37 cm.
Maksymalna masa użytkownika: 100 kg

Piłka rehabilitacyjna z podstawką 

Piłka rehabilitacyjna z podstawką ANTAR to wyrób wysokiej jakości przeznaczony do prowadzenia 
różnego rodzaju ćwiczeń podczas rehabilitacji, jak również ćwiczeń ogólnorozwojowych.
Piłka rehabilitacyjna z  podstawką wymusza przyjęcie podczas siedzenia aktywnej postawy 
wzmacniającej plecy i prostującej sylwetkę.

Podstawka posiada regulowaną wysokość i jest wyposażona w kółka z blokadą. 
Oparcie podstawki jest regulowane w zależności od indywidualnych potrzeb 
użytkownika (istnieją 4 różne pozycje regulacji oparcia). Podstawkę można 
dostosować do wzrostu użytkownika.

PIŁKI I PODUSZKI DO REHABILITACJI 
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Mata rehabilitacyjna do akupunktury
Mata 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. Mata idealnie 
nadaje się do rehabilitacji kręgosłupa, pomocna jest przy problemach z  odcinkiem 
szyjnym kręgosłupa, migrenowymi bólami głowy, bólem pleców, skurczami i napięciem 
mięśni, bezsennością, zmęczeniem, rwą kulszową, depresją, artretyzmem, krążeniem 
czy trawieniem.
Regularne stosowanie maty redukuje ból i  stres, poprawia ogólne samopoczucie 
przywraca jędrność skóry oraz zwiększa odporność organizmu.
Wymiary maty: 75 x 44 x 2cm
Materiał: 100% bawełna i pianka (100% poliuretan)
Kolce do akupresury: tworzywo ABS

Poduszka rehabilitacyjna do akupunktury
Poduszka stymuluje umiejscowione na twarzy człowieka punkty akupresury, dzięki 
czemu umożliwia masowanie mięśni twarzy, poprawiając jej ukrwienie oraz utlenienie, 
sprawiając, że cera wygląda świeżo i zdrowo. Poduszka idealnie nadaje się do rehabilitacji 
szyjnego odcinka kręgosłupa, pomocna jest przy problemach z migrenowymi bólami 
głowy, bólem karku, skurczami i  napięciem mięśni, bezsennością, zmęczeniem, 
krążeniem czy trawieniem.
Regularne stosowanie poduszki redukuje ból i  stres, poprawia ogólne samopoczucie 
przywraca jędrność skóry oraz zwiększa odporność organizmu.
Wymiary poduszki: 37 x 15 x10 cm
Materiał: 100% bawełna i pianka (100% poliuretan)
Kolce do akupresury: tworzywo ABS

Kopuła masująco-rehabilitacyjna
Kopuła masująca znalazła zastosowanie w rehabilitacji, w celu zwiększenia stabilności 
stawu skokowego, wsparcia wytrzymałości obręczy barkowej oraz masażu punktów 
czuciowych stóp i  dłoni. Wspomagając stabilność i  koordynację ciała piłka może być 
używana do szeregu treningów równowagi (w  tym fitness) i  ćwiczeń na podłodze. 
Specjalnie zaprojektowane kolce wpływają na pobudzenie krążenia i zapewniają masaż 
punktów czuciowych.
Zaleca się zakup kilku serii piłek balansujących w celu tworzenia obwodów.
•  zestaw 2 piłek balansowych napełnionych powietrzem
•  poprawia stabilność kostki
•  zwiększa wytrzymałość obręczy barkowej
•  poprawia koordynację i czucie głębokie
•  kolczasta powierzchnia idealna do stymulacji sensorycznej
•  łatwy w użyciu dzięki możliwości regulacji ciśnienia
•  odpowiedni dla wszystkich grup wiekowych i dostosowany do poziomu umiejętności 
użytkownika
•  bez lateksu i  ftalanów - odpowiedni dla osób wrażliwych lub uczulonych na te 
materiały
Średnica kopuły: 16 cm
Zestaw zawiera: 2 piłki w kolorze niebieskim

PIŁKI I PODUSZKI DO REHABILITACJI 
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Wałki rehabilitacyjne

Piłki

Piłka podwójna

Wałek podwójny do fizjoterapii
• 2 w 1, dwa wałki w zestawie wykonane z trwałego tworzywa EVA (zewnętrzny z wypustkami, 

wewnętrzny gładki)
•  służy do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych w celu łagodzenia skutków urazów i 

upośledzeń, a także w zabiegach fizjoterapeutycznych i ćwiczeniach wspomagających 
korygowanie wad postawy

•  zapewnia masaż tkanek głębokich: redukuje napięcie mięśni, zapewnia lepszą koordynację 
ruchową i poprawia krążenie krwi

•  wykonany z wysokiej jakości materiału gwarantującego komfort podczas ćwiczeń, odporny 
na ścieranie, wodoodporny i łatwy w utrzymaniu czystości i higieny
Wymiary: 14 cm x 32 cm

Wałki rehabilitacyjne wykonane są z przyjaznej dla środowiska pianki EPP (polipropylen 
ekspandowany), którą można poddać recyklingowi. Są one odporne na ścieranie, nie chło-
ną wilgoci, dzięki temu łatwo utrzymać je w czystości.
Wałki przeznaczone są do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych w celu łagodzenia 
skutków urazów i upośledzeń, a także w zabiegach fizjoterapeutycznych i ćwiczeniach 
wspomagających koordynowanie budowy anatomicznej. 
Sprawdzają się nie tylko w masażu, ale są także świetnym przyrządem do ćwiczeń ogólno-
rozwojowych. Wałki mają zastosowanie rozluźniające, poprawiające elastyczność i kurczli-
wość mięśni, sprawdzają się także w redukcji cellulitu czy w ćwiczeniach jogi.

Rozmiary wałków: 
15 x 30 cm (rdzeń niewypełniony)
15 x 45 cm
15 x 90 cm

Piłka podwójna wykonana jest z wysokiej jakości materiału (polipropylen ekspandowany). 
Idealnie nadaje się do masażu, rehabilitacji, czy ćwiczeń „crossfit”. Skutecznie zmniejsza 
uczucie zmęczenia przez masaż tkanek głębokich, redukując napięcie mięśni i poprawiając 
krążenie krwi. Piłka świetnie sprawdza się przy masażu punktów spustowych lub punktów 
uciskowych mięśni oraz masażu pleców. Dzięki niewielkim wymiarom i dużej poręczności 
produkt ten stanowi idealne rozwiązanie dla osób pracujących w biurze oraz sportowców 
(zarówno kobiet, jak i mężczyzn).

Wymiary: 16 x 8 cm.

Piłka rehabilitacyjna wykonana jest z wysokiej jakości materiału (PVC) bez ftalanów.
Idealna do rehabilitacji, korygowania wad postawy. Przeznaczona jest do zwiększenia ru-
chomości stawów w schorzeniach neurologicznych. Pozwala zachować sprawność fizyczną
Umożliwia trenowanie mięśni całego ciała. Doskonale sprawdzi się do stretchingu, ćwiczeń 
równowagi, aerobiku i gimnastyki.
Do każdej piłki dołączony jest zestaw służący do pompowania. Zastosowano maksymalnie 
bezpieczny system zapobiegający wybuchaniu piłki.

Rozmiary piłek (średnica): 20 cm, 22 cm, 25 cm.

PIŁKI I PODUSZKI DO REHABILITACJI PIŁKI I PODUSZKI DO REHABILITACJI 
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INHALATOR

Inhalator SY-N8002 Xi
INHALATOR Super Care polecany jest w  przypadku następujących 
schorzeń: w  przeziębieniach, męczącym kaszlu i  katarze - dla do-
rosłych i  dzieci. Szczególnie polecany dla osób ze skłonnością do 
infekcji układu oddechowego w  stanach zapalnych dolnych i  gór-
nych dróg oddechowych, krtani do nawilżania górnych dróg od-
dechowych solą fizjologiczną w  stanach wyczerpania głosowego 
przy grzybicach jamy ustnej, gardła, krtani, układu oddechowego 
w stanach po zapaleniach płuc w przewlekłych zapaleniach oskrzeli 
w schorzeniach takich jak astma i alergie. 

Inhalator Super Care wyróżnia się bardzo dużą wydajnością w  po-
równaniu z niskim poborem mocy, gdyż jest to jedynie 150 W. Po-
jemność nebulizatora wynosi 6 ml i jest to pojemność optymalna do 
domowego użytkowania. Przeciętny poziom inhalacji wynosi 0.2ml/
min. Większość kropli wytwarzanych ma średnicę 0.5 -5 μm. Jest to 
jedyny inhalator na rynku z takimi parametrami. 
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NOTATKI SPIS TREŚCI
 WSTĘP
 Antar linia biało-czerwona
Nowości
Linia Biało-Czerwona
Ortezy kręgosłupa
 Pasy brzuszne
 Orteza stabilizująca staw skokowy
 Orteza na ramię i bark typu ,,Dessault”
Temblak
Podkład, wałki, kliny
 Krzesło toaletowe, aluminiowe
 Taboret toaletowy
 Balkoniki
 Poduszki Antar
 Orteza stawu kolanowego z regulacją ruchomości
Orteza łokcia z regulacją zgięcia i wyprostu
Orteza sztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę
Ortezy miękkie
Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna
Rotor reahabilitacyjny
Wkładki ortopedyczne
 Staw skokowy
Staw kolanowy
Łydka, udo, staw biodrowy
Kręgosłup 
Palce
Nadgarstek
Staw łokciowy
Bark i obojczyk
Kołnierze
Ochrona stopy
Seria biomagnetyczna
Okłady zimno-ciepłe OPPO
OPPO band
MAXTAPING i MAXTAPING A+
Wyroby kompresyjne
 Pieluchomajtki FQI
Podkłady sanitarne
Worki na mocz, cewniki
Kule łokciowe i laski FDI
Kule i laski 
Balkoniki
Podparcie pleców, rotory, stoliki
Krzesła toaletowe
Nasadki toaletowe
Uchwyty
Wózki inwalidzkie
Materace
Pneumatyczna poduszka przeciwodleżynowa
Preparaty zapobiegające powstawaniu odleżyn
Poduszki ortopedyczne
Materace przeciwodleżynowe
Okłady zimno-ciepłe
Medpatent
Łóżko elektryczne
Protezy piersi
Gorsety Jevetta
Piłki i poduszki do rehabilitacji
Inhalator
Notatki
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