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Ortezy odcinka szyjnego

Ko³nierz miêkki B 01
Ko³nierz szyjny miêkki (twarda gêstoœæ) s³u¿y do podtrzymywania,
unieruchamiania lub regulacji szyi w wymaganej pozycji. Zalecany tam,
gdzie wymagane jest czêœciowe lub kontrolowane unieruchomienie
okolicy szyi.
Zastosowanie:
- wczesna choroba reumatoidalna,
- uraz szyjny „smagniêcie biczem”,
- zwichniêcie szyi, sztywnoœæ karku,
- opieka geriatryczna, profilaktyka ogólna,
- zapalenie stawów krêgos³upa szyjnego.
rozmiar
M.
S
L
CH
odleg³oœæ w cm 5.08-6.35 7.5-8.35 8.75-10 10-11.25

Zmierz odleg³oœæ miêdzy krawêdzi¹ mostka
a ¿uchw¹ przy szyi w pozycji wyprostowanej

Ko³nierz szyjny miêkki wentylowany B 02
Ko³nierz szyjny miêkki z podparciem s³u¿y do podparcia, unieruchomienia
lub regulacji szyi w wymaganej pozycji. Zalecany tam, gdzie wymagane jest
czêœciowe lub kontrolowane unieruchomienie okolicy szyi.
Zastosowanie:
- zwichniêcie szyi, sztywnoœæ karku,
- zapalenie stawów krêgos³upa szyjnego,
- choroby krêgów szyjnych,
- krêcz szyi,
- opieka pooperacyjna.

rozmiar
L
M.
XL
S
odleg³oœæ w cm 7.5-8.75 8.75-10 10-11.25 11.25-12.5

Zmierz odleg³oœæ miêdzy krawêdzi¹ mostka
a ¿uchw¹ przy szyi w pozycji wyprostowanej

Ko³nierz szyjny twardy regulowany B 03
Ko³nierz szyjny twardy (regulowany) s³u¿y do podtrzymywania,
unieruchamiania lub regulacji szyi w pozycjach zgiêtej i wyprostowanej.
Zalecany tam, gdzie wymagane jest sztywne unieruchomienie okolicy szyi.
Zastosowanie:
- spondyloza szyjna,
- dyskopatia szyjna,
- neuralgia szyjna,
rozmiar
L
M.
S
- z³amania krêgos³upa szyjnego,
odleg³oœæ w cm 7.5-8.75 8.75-10 10-11.25
- krêcz szyi,
Zmierz odleg³oœæ miêdzy krawêdzi¹ mostka
- wczesna choroba reumatoidalna,
a ¿uchw¹ przy szyi w pozycji wyprostowanej
- uraz- tzw. smagniêcie biczem,
- inne przypadki w których unieruchomienie obszaru szyi jest wymagane.
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Ortezy odcinka szyjnego

Ko³nierz ortopedyczny B 05
Zaawansowany ko³nierz o naukowej konstrukcji, który z jednej strony
zapewnia pe³ne unieruchomienie, z drugiej doskona³y komfort. Otwieranie
z przodu pozwala na stosowanie go u pacjentów po tracheotomii, pomaga
te¿ w dobrej wentylacji okolicy. Spuchniêty kszta³t balonu sprawia, ¿e ?jest to
idealny ko³nierz do leczenia pacjentów z oparzeniami.

rozmiar
L
XL
M.
S
odleg³oœæ w cm 7.5-8.75 8.75-10 10-11.25 11.25-12.5

Zmierz odleg³oœæ miêdzy krawêdzi¹ mostka
a ¿uchw¹ przy szyi w pozycji wyprostowanej

Zastosowanie:
- stan zapalny krêgos³upa szyjnego,
- zwyrodnienie odcinka szyjnego krêgos³upa,
- pooperacyjna opieka okolic odcinka szyjnego krêgos³upa,
- stabilne z³amanie krêgos³upa szyjnego,
- ochrona w przypadku poparzeñ obszaru szyi,
- unieruchamianie odcinka szyjnego krêgos³upa u ofiar wypadków,
- stabilizacja po trakcji krêgos³upa,
Wszystkie inne warunki wymagaj¹ce unieruchomienia odcinka
szyjnego krêgos³upa

Ko³nierz ortopedyczny miêkki B 07
Ko³nierz szyjny miêkki s³u¿y do podtrzymywania szyi i ochrony przed
szarpniêciami i wibracjami, zalecany tam, gdzie wymagane jest miêkkie
podparcie odcinka szyjnego.

Zastosowanie:
- wczesna choroba reumatoidalna,
- uraz szyjny „smagniêcie biczem”,
- w geriatrii, profilaktycznie,
- zwichniêcie szyi, sztywnoœæ karku,
- spondyloza szyjna.

rozmiar
L
M.
S
odleg³oœæ w cm 7.5-8.75 8.75-10 10-11.25

Zmierz odleg³oœæ miêdzy krawêdzi¹ mostka
a ¿uchw¹ przy szyi w pozycji wyprostowanej

Ortezy koñczyn górnych

Temblak na ramiê C 01
Utrzymuje, podtrzymuje i unieruchamia skrêcone, z³amane lub operowane
ramiê w pozycji zgiêtej podczas rekonwalescencji. Elegancki i elegancki
design. Praktyczny nawet latem
Zastosowanie:
- z³amania: koœci ramiennej, koœci promieniowej, obojczyka,
³opatki.
- we wszelkich warunkach wymagaj¹cych unieruchomienia
rêki.
- opieka pooperacyjna,
- po zdjêciu gipsu,
rozmiar
M.
S
L
XL
XXL
- po zwichniêciu
obwód w cm 70-85 85-100 100-115 115-130 130-145
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zmierz obwód wokó³ klatki piersiowej
tu¿ pod ramionami

Ortezy koñczyn górnych

Uniwersalny temblak na ramiê C 02
Temblak to jeden z najskuteczniejszych sposobów unieruchamiania
i podtrzymywania zwichniêtego barku. Stosuje siê to równie¿ w z³amaniach
koœci obojczyka i stawu barkowego, w których niezbêdne jest
unieruchomienie okolicy.
Zastosowanie:
- zwichniêcie barku,
- z³amania w obrêbie stawu ramiennego,
- z³amanie obojczyka,
- z³amanie koœci ramiennej lub ³opatki,
- opieka pooperacyjna.

zmierz obwód wokó³ klatki piersiowej
tu¿ pod ramionami
rozmiar
uniwersalny specjalny
obwód w cm
107-130
70-107

Stabilizator barku C 03
Produkt zosta³ zaprojektowany by zapewniæ unieruchomienie po zwichniêciu
stawu barkowego i w trakcie rehabilitacji pooperacyjnej ramienia. Zmniejsza
odwodzenie i rotacjê ramienia, ustawiaj¹c je blisko cia³a oraz zapewnia
terapeutyczne ciep³o.
Zastosowanie:
- unieruchomienie ramienia w przypadku kontuzji i urazów,
- opieka pooperacyjna oraz w trakcie rehabilitacji,
- w wystêpowaniu zespo³ów bólowych.
zmierz obwód wokó³ klatki piersiowej
tu¿ pod ramionami
rozmiar
M.
S
L
XL
obwód w cm 70-85 85-100 100-115 115-130

Stabilizator wad postawy C 04
Orteza jest wygodnym, ?naukowo zaprojektowanym produktem,
przeznaczonym do unieruchamiania koœci obojczyka. Zapewnia
odpowiedni zrost koœci obojczyka, poprzez utrzymywanie go
w odpowiedniej pozycji. Stosowany gdy zaburzenia w wyniku urazu
nie s¹ powa¿ne i operacja nie jest wymagana.
Zastosowanie:
- z³amania koœci obojczyka,
- ochrona pooperacyjna obszaru obojczyka,
- leczenie wad postawy (pochylone ramiona i zgarbione plecy).
rozmiar
M.
dzieciêcy
S
L
XL
obwód w cm poni¿ej 71 71-86 86-101 101-116 116-132

zmierz obwód wokó³ klatki piersiowej
tu¿ pod ramionami
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Ortezy koñczyn górnych

Stabilizator wad postawy C 05
Orteza jest wygodnym, ?naukowo zaprojektowanym produktem,
przeznaczonym do unieruchamiania koœci obojczyka. Zapewnia
odpowiedni zrost koœci obojczyka, poprzez utrzymywanie go
w odpowiedniej pozycji. Stosowany gdy zaburzenia w wyniku urazu
nie s¹ powa¿ne i operacja nie jest wymagana.
Zastosowanie:
- z³amania koœci obojczyka,
- ochrona pooperacyjna obszaru obojczyka,
- leczenie wad postawy (pochylone ramiona i zgarbione plecy).
rozmiar
obwód w cm

M.
S
L
XL
XXL
70-85 85-100 100-115 115-130 132-147

zmierz obwód wokó³ klatki piersiowej
tu¿ pod ramionami

Os³ona gipsu C 19
Produkt to rodzaj ochronnego opatrunku zabezpieczaj¹cego gips,
banda¿ czy ranê przed zamokniêciem podczas k¹pieli lub w deszczu.
Jest wielokrotnego u¿ytku. Wykonany z trwa³ej, przezroczystej
i wodoodpornej tkaniny PVC. Lateksowa membrana umieszczona
na pierœcieniu z tworzywa umo¿liwia ³atw¹ aplikacjê oraz dopasowuje
siê do obwodu koñczyny zapewniaj¹c szczelnoœæ.
Zastosowanie:
Zabezpieczenie przed przemokniêciem w trakcie k¹pieli lub podczas
deszczu gipsu, opatrunku oraz rany.
uniwersalny
rozmiar
d³ugoœæ w cm
do 56
obwód w cm
16 - 36

Zmierzyæ dystans pomiêdzy nadgarstkiem a ³okciem

Temblak C 21
Temblak marki Tynor, model C-21 jest wyrobem medycznym o doœæ
uniwersalnym zastosowaniu. Mo¿e byæ pomocny zarówno przy drobnych
urazach, jak i powa¿niejszych kontuzjach. Zapewnia stabilizacjê uszkodzonej
rêki, a przy tym jest lekki i wygodny w u¿ytkowaniu.
Zastosowanie:
- przy z³amaniach koœci ramienia lub przedramienia,
- przy z³amaniach obojczyka albo ³opatki,
- stabilizowanie uszkodzonego stawu ramiennego, ³okciowego,
barkowo-obojczykowego lub mostkowo-obojczykowego,
- unieruchomianie rêki przy zwichniêciach lub skrêceniach,
- pomocny przy niedow³adach koñczyn górnych i po udarze mózgu,
- sprawdza siê w trakcie rekonwalescencji i po operacjach,
- odci¹¿enie rêki podczas noszenia gipsu.
rozmiar
M.
L
S
XL
obwód w cm 70-85 85-100 100-115 115-130
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zmierz obwód wokó³ klatki piersiowej
tu¿ pod ramionami

Ortezy koñczyn górnych

Temblak L 04
Produkt podtrzymuje i unieruchamia zwichniête, z³amane lub operowane
hirurgicznie ramiê w pozycji zgiêcia w trakcie rekonwalescencji. Zaprojektowany
aby zas³oniæ gips i zapewniæ dodatkow¹ ochronê kontuzjowanego ramienia.
Zastosowanie:
- z³amania koœci ramiennej, promieniowej, koœci ³okciowej, obojczyka, ³opatki,
- ochrona ramienia po zabiegu chirurgicznym lub po zdjêciu gipsu,
- zwichniête ramiê,
- wszelkie inne warunki wymagaj¹ce wsparcia lub unieruchomienia ramienia.
rozmiar
M.
S
L
XL
obwód w cm 70-85 85-100 100-115 115-130

zmierz obwód wokó³ klatki piersiowej
tu¿ pod ramionami

Orteza nadgarstka E 01
Produkt, dziêki zastosowaniu konfigurowalnej, aluminiowej szyny, unieruchamia
i zapewnia silne wsparcie rêki i nadgarstka w ró¿nych warunkach ortopedycznych.
Utrzymuje nadgarstek w pozycji funkcjonalnej, umo¿liwiaj¹c pe³ny zakres ruchów
palcom i kciukowi. Kompresuje i zatrzymuje ciep³o cia³a, aby uœmierzyæ miejscowy
ból i stany zapalne. Produkt mo¿na usun¹æ w celu umo¿liwienia sesji terapeutycznych,
mycia i higieny.
Zastosowanie:
- postêpowanie zachowawcze w chorobie Kienbocka,
- ochrona pooperacyjna oraz w trakcie rehabilitacji,
- z³amania, skrêcenia i zwichniêcia,
- stany zapalne w obrêbie nadgarstka,
rozmiar
- ochrona po rekonstrukcji œciêgien,

M.
S
L
XL
obwód w cm 18,3-21,6 21.6-24.9 24.9-28.2 28.2-31.5

zmierz obwód oko³o 15 cm powy¿ej nadgarstka

Orteza nadgarstka E 05
Orteza z podwójnym zapiêciem zosta³a zaprojektowana by wspieraæ, ochraniaæ
i czêœciowo unieruchamiaæ nadgarstek. Optymalna kompresja zatrzymuje ciep³o
cia³a ³agodz¹c miejscowy ból i stan zapalny.
Zastosowanie:
-o pieka pooperacyjna oraz po œci¹gniêciu gipsu,
- zapalenie œciêgna, zapalenie pochewki œciêgna,
- pielêgnacja nadgarstka w artretyzmie,
- profilaktyka podczas æwiczeñ i w sporcie,
- zespó³ cieœni nadgarstka,
- zwichniêcie i nadwyrê¿enie nadgarstka
- przemieszczenie stawu nadgarstka.

M.
S
L
rozmiar
obwód w cm 12.5-15.5 15.5-18.5 18.5-21.5

zmierz obwód nadgarstka

7

Ortezy koñczyn górnych

Orteza nadgarstka E 06
Orteza nadgarstka z dodatkowym wsparciem kciuka wspiera, ochrania
i czêœciowo unieruchamia nadgarstek jednoczeœnie pozwalaj¹c na
swobodny i naturalny ruch kciuka i palców..Optymalna kompresja
zatrzymuje ciep³o cia³a ³agodz¹c miejscowy ból i stan zapalny. Produkt
pozwala na utrzymanie kciuka w pozycji funkcjonalnej, czyli uprowadzenia.
Zastosowanie:
- opieka pooperacyjna oraz po œci¹gniêciu gipsu,
- zapalenie œciêgna, pochewki œciêgna i b³ony maziowej,
- pielêgnacja nadgarstka w artretyzmie,
- profilaktyka podczas æwiczeñ i w sporcie.

rozmiar
obwód w cm

uniwersalny
12.5-23.8

zmierz obwód nadgarstka

Stabilizator na ³okieæ tenisisty E 10
Ochraniacz na ³okieæ jest szeroko stosowany w praktyce ortopedycznej, aby
zapewniæ mocny ucisk, ciep³o oraz wsparcie przedramienia i stawu ³okciowego,
w celu ³agodzenia stanów zapalnych i sztywnoœci bólowej, zwykle zwi¹zanych
ze staroœci¹, artretyzmem, urazami sportowymi itp.
Zastosowanie:
- leczenie zapalenia nadk³ykcia koœci ramiennej,
- wsparcie psychologiczne dla pacjentów,
- urazy sportowe,
- pomaga zredukowaæ stany zapalne i sztywnoœæ,
- zapewnia mocn¹ kompresjê oraz terapeutyczne ciep³o.
rozmiar
obwód w cm

S
18-25

M.
25-30

L
30-35

XL
35-40

zmierz obwód ³okcia przy wyprostowanej rêce

Stabilizator stawu ³okciowego E 11
Ochraniacz na ³okieæ jest szeroko stosowany w praktyce ortopedycznej, aby
zapewniæ mocny ucisk, ciep³o oraz wsparcie przedramienia i stawu ³okciowego,
w celu ³agodzenia stanów zapalnych i sztywnoœci bólowej, zwykle zwi¹zanych
ze staroœci¹, artretyzmem, urazami sportowymi itp.
Zastosowanie:
- leczenie zapalenia nadk³ykcia koœci ramiennej,
- zapewnia mocn¹ kompresjê oraz terapeutyczne ciep³o,
- wsparcie psychologiczne dla pacjentów geriatrycznych,
- pomaga zredukowaæ stany zapalne i sztywnoœæ,
- urazy sportowe, zwichniêcia i skrêcenia,
- ochrona po zabiegach i operacjach,
- zapobieganie ponownym urazom.
rozmiar
obwód w cm
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S
18-25

M.
25-30

L
30-35

XL
35-40

zmierz obwód ³okcia przy wyprostowanej rêce

Ortezy koñczyn górnych

Szyna rêki E 29
Szyna podpieraj¹ca d³oñ zosta³a zaprojektowana w celu zmniejszenia bólu
i obrzêku poprzez zapewnienie wygodnego podparcia i unieruchomienia
w naturalnej pozycji stawów rêki i nadgarstka.
Zastosowanie:
Zmniejsza podra¿nienia nerwów w ciele nadgarstka poprzez podparcie
i oparcie nadgarstka w pozycji „luŸnej paczki”. Utrzymuje d³ugoœæ tkanek
miêkkich, dziêki czemu zapobiega przykurczom.
S
rozmiar
obwód w cm 6.6-7.5

M.
7.6-8.5

L
8.6-9.5

zmierz obwód na œrodku d³oni

Stabilizator przedramienia/nadgarstka z szynami E 30
Przed³u¿ona orteza zosta³a zaprojektowana, aby zapewniæ dziêki konfigurowalnym
szynom unieruchomienie koœci ³okciowej oraz promieniowej w ró¿nych warunkach
ortopedycznych. Anatomicznie wyprofilowany produkt utrzymuje nadgarstek
w pozycji funkcjonalnej, daj¹c mo¿liwoœæ swobodnego poruszania palcami.
Zastosowanie:
- inne warunki wymagaj¹ce wsparcia ortopedycznego przedramienia,
- ochrona pooperacyjna, w trakcie rehabilitacji,
- po rekonstrukcji œciêgien prostowników nadgarstka,
- urazy, z³amania koœci przedramienia,
- zespó³ cieœni nadgarstka,
- skrêcenia i zwichniêcia.
rozmiar
obwód w cm

uniwersalny specjalny
26 - 34
19 - 26

Zmierzyæ dystans pomiêdzy nadgarstkiem a ³okciem

Orteza nadgarstka z szyn¹ E 43
Produkt zapewnia silne wsparcie rêki i nadgarstka w ró¿nych warunkach ortopedycznych.
Unieruchamia nadgarstek jednoczeœnie umo¿liwiaj¹c pe³ny zakres ruchów palcom i kciukowi.
Zatrzymuje ciep³o co powoduje uœmierzenie bólu i zmniejszenie stanów zapalnych. Mo¿e
byæ stosowany zarówno na praw¹ jak i lew¹ rêkê.
Zastosowanie:
- skrêcenia i zwichniêcia,
- ochrona pooperacyjna oraz w trakcie rehabilitacji,
- zapalenia stawów i œciêgien,
- ochrona po rekonstrukcji œciêgien,
- postêpowanie zachowawcze w chorobie Kienbocka,
- zapobieganie ponownym urazom.
XL
M.
S
L
rozmiar
obwód w cm 12.5-15.5 15.5-18.5 18.5-21.5 21.5-24.5

zmierz obwód nadgarstka
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Orteza stabilizuj¹ca nadgarstek i kciuk E 44
Produkt zalecany w sytuacjach, kiedy konieczne jest jednoczesne
unieruchomienie nadgarstka i kciuka. Dziêki anatomicznemu kszta³towi
oraz mo¿liwoœci modelowania aluminiowych szyn, oferuje idealne
dopasowanie do indywidualnego kszta³tu nadgarstka.
Zastosowanie:
- urazy nadgarstka i kciuka,
- urazy œródrêcza,
- ochrona pooperacyjna oraz w trakcie rehabilitacji,
- stany zapalne w obrêbie nadgarstka,
- ochrona po rekonstrukcji œciêgien.
XL
M.
S
L
rozmiar
obwód w cm 18.3-21.6 21.6-24.9 24.9-28.2 28.2-31.5

Zmierz obwód przedramienia oko³o 15cm powy¿ej nadgarstka

Orteza ³okcia z regulowanym zakresem ruchu E 46
Produkt kontroluje i ogranicza stopieñ zgiêcia i wyprostu stawu
³okciowego poprzez wyrafinowany system wybierania. Uniwersalna
konstrukcja pozwala na stosowanie go u wiêkszoœci pacjentów
oraz na ró¿nego rodzaju problemy ortopedyczne.
Zastosowanie:
- ³agodne lub ciê¿kie obra¿enia tkanek miêkkich.
- unieruchomienie pooperacyjne,
- leczenie zwichniêcia stawu ³okciowego,
- stabilizacja z³amañ stawu ³okciowego,
- rekonstrukcja wiêzad³a ³okciowego,
rozmiar
- ³okieæ tenisisty,
obwód w cm
- profilaktyczne w sporcie,

uniwersalny
18,3-30

Zmierz obwód przedramienia
oko³o 15cm powy¿ej nadgarstka

Szyna na palec F 02
Orteza na palec zosta³a zaprojektowana tak, aby zapewnia³a siln¹
ochronê wokó³ zranionego, poparzonego, z³amanego, chirurgicznie
operowanego palca. Zapewnia wygodne i ekonomiczne leczenie
ró¿nego rodzaju schorzeñ palców. Dostêpne w ró¿nych rozmiarach,
w zale¿noœci od indywidualnych d³ugoœci palców.
Zalety:

Ortezy koñczyny
górnejamortyzuj¹ca uderzenia,
- wewnêtrzna wyœció³ka
- lekki, ale wytrzyma³y,
- ³atwy do aplikacji lub usuniêcia,
- estetyka wykonania,
- dobrze wentylowany.

S
rozmiar
obwód w cm poni¿ej 5

M.
5-7.5

L
7.5-10

zmierz d³ugoœæ palca wskazuj¹cego
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Ortezy koñczyn górnych

Stabilizator kciuka F 06
Stabilizator to wygodne urz¹dzenie przeznaczone do unieruchomienia kciuka
w pozycji odwodzenia (funkcjonalnie neutralna). Podpiera staw nadgarstkowo
-œródrêczny kciuka i unieruchamia staw paliczkowy kciuka bez zatrzymywania
ruchu rêki.
Zastosowanie:
- ochrona profilaktyczna podczas niektórych sportów oraz aktywnoœci.
- idealny do zapalenia stawów, tzw. kciuka narciarza czy bramkarza,
- pomaga zmniejszyæ ból i stany zapalne zwi¹zane ze skumulowanymi urazami,
- z³amanie lub podejrzenie z³amania koœci ³ódeczkowatej w nadgarstku i uszkodzenia
tkanek miêkkich kciuka i nadgarstka,
- leczenie zwichniêæ oraz nadwerê¿eñ kciuka,
- leczenie po usuniêciu gipsu,
uniwersalny
rozmiar
- leczenie po oparzeniach,
obwód w cm 12.5-23.8
zespó³ De Quervaina,
zmierz obwód nadgarstka

Stabilizator barku (neopren) J 14
Stabilizator zosta³ zaprojektowany by zapewniæ ochronê i wsparcie
uszkodzonego czy schorowanego stawu ramienia. Utrzymuje ciep³o
oraz elastycznoœæ stawu ramienia oraz wspomaga szybkie leczenie.
Zastosowanie:
- zapewnia ochronê, ciep³o, kompresjê, wsparcie oraz elastycznoœæ ramienia,
- niewielkie skrêcenia, przesilenia, ból artretyczny stawu ramienia.
- idealny produkt do leczenia i zapobiegania urazom sportowym,
- artretyzm, zapalenie torebki stawowej czy œciêgien,
- zwichniêcia i zranienia rotatorów,
- zapalenie barku, ból barku, ³agodna niestabilnoœæ barku.
rozmiar
uniwersalny specjalny
66-91.4
99.4-121.9
obwód w cm

zmierz obwód wokó³ klatki piersiowej

Szyna na palec F 03
Przed³u¿ona szyna na palec zosta³a zaprojektowana w celu
unieruchomienia i ochrony palca z urazem œródrêcza, z³amaniem
lub po operacji podczas rekonwalescencji.
Zalety:
- wewnêtrzna wyœció³ka amortyzuj¹ca uderzenia,
- lekki, ale wytrzyma³y,
- ³atwy do aplikacji lub usuniêcia,
- estetyka wykonania,
S
rozmiar
- dobrze wentylowany.

obwód w cm poni¿ej 5

M.
5-7.5

L
7.5-10

zmierz d³ugoœæ palca wskazuj¹cego

11

Ortezy koñczyn górnych

Szyna na palec F 04
Szyna s³u¿y do podtrzymywania i unieruchamiania stawów miêdzypaliczkowych
palców w ich naturalnych pozycjach funkcjonalnych. Zapewnia wygodne
i ekonomiczne leczenie ró¿nego rodzaju schorzeñ palców. Dostêpne w ró¿nych
rozmiarach, w zale¿noœci od indywidualnych d³ugoœci palców.
Zalety:
-miêkkie ramiona dla lepszej przyczepnoœci,
- ³atwa aplikacja oraz usuwanie,
- estetyka wykonania,
- dobrze wentylowany.
S
rozmiar
obwód w cm poni¿ej 5

M.
5-7.5

L
7.5-10

zmierz d³ugoœæ palca wskazuj¹cego

Szyna na palec F 05
Stabilizator jest bardzo prostym urz¹dzeniem do utrzymywania dystalnego
po³¹czenia miêdzypaliczkowego (DIP) w pozycji zgiêcia grzbietowego lub
pozycji funkcjonalnej. Unieruchomienie tych paliczków jest wa¿ne w leczeniu
z³amañ lub dysfunkcji stawu miêdzypaliczkowego dalszego.
Zastosowanie:
- leczenie deformacji palca m³otkowatego,
- postêpowanie w przypadku uszkodzenia œciêgna prostownika,
- drobne z³amania paliczków palca,
- opieka po z³amaniu paliczka dystalnego,
- opieka pooperacyjna.
rozmiar
obwód w cm

uniwersalny
5 - 10

zmierz d³ugoœæ palca wskazuj¹cego

Orteza nadgarstka E 03
Stabilizator zosta³ zaprojektowany, aby unieruchomiæ i zapewniæ stabilne, ale wygodne
podparcie rêki i nadgarstka w ró¿nych warunkach ortopedycznych. Utrzymuje nadgarstek
w pozycji neutralnej dziêki anatomicznie dopasowanej szynie. Odpowiednio umiejscowiony
otwór na kciuk umo¿liwia jego swobodny ruch.
Zastosowanie:
- postêpowanie zachowawcze w chorobie Kienbocka,
- ochrona pooperacyjna oraz w trakcie rehabilitacji,
- skrêcenia i zwichniêcia,
- zapalenia stawów i œciêgien,
- ochrona po rekonstrukcji œciêgien,
- zapobieganie ponownym urazom.
M.
S
L
XL
rozmiar
obwód w cm 18,3-21,6 21.6-24.9 24.9-28.2 28.2-31.5
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Zmierz obwód przedramienia oko³o 15cm powy¿ej nadgarstka

Ortezy koñczyn górnych

Stabilizator nadgarstka J 03
Orteza nadgarstka ze wsparciem kciuka chroni i czêœciowo unieruchamia nadgarstek,
umo¿liwiaj¹c swobodny i naturalny ruch kciuka i palców. Kompresuje i zatrzymuje
ciep³o cia³a, aby z³agodziæ miejscowy ból i stany zapalne. Utrzymuje kciuk w naturalnej
pozycji odwodzenia.
Zastosowanie:
- opieka po operacji i zdjêciu gipsu,
- zapalenie kaletki, œciêgien i b³ony maziowej,
- ochrona nadgarstka w artretyzmie,
- profilaktycznie podczas aktywnoœci sportowych,
- zespó³ cieœni nadgarstka,
- uraz stawu nadgarstkowo-œródrêcznego,
- skrêcenia oraz nadwyrê¿enia,
- wiêzad³owe zwiotczenie kciuka.

uniwersalny
rozmiar
obwód w cm 12.5 - 23.8

zmierz obwód nadgarstka

Stabilizator nadgarstka J 04
Orteza nadgarstka chroni i czêœciowo unieruchamia nadgarstek. Kompresuje
i zatrzymuje ciep³o cia³a, aby z³agodziæ miejscowy ból i stany zapalne. Produkt
zosta³ wykonany z trójwarstwowej tkaniny neoprenowej. Œrodkowa warstwa
z elastycznej pianki neoprenowej zapewnia czterostronn¹ elastycznoœæ tkaniny,
zewnêtrzna warstwa z nieprzerwanymi pêtelkami ma tê zaletê, ¿e oferuje bardzo
wszechstronny system zamykania, który u³atwia aplikacjê i pewny chwyt nadgarstka.
Zastosowanie:
- opieka po operacji i zdjêciu gipsu,
- zapalenie œciêgien i b³ony maziowej,
- ochrona nadgarstka w artretyzmie,
- profilaktycznie podczas aktywnoœci sportowych,
- zespó³ cieœni nadgarstka,
- skrêcenia oraz nadwyrê¿enia,
- przemieszczenie stawu nadgarstka.

uniwersalny
rozmiar
obwód w cm 12.5 - 23.8

zmierz obwód nadgarstka

Magnetyczny stabilizator ³okcia Y4611
Magnetyczna opaska z turmalinem zosta³a stworzona z myœl¹ o osobach,
które maj¹ ró¿nego pochodzenia problemy z ³okciem. Pomaga zarówno
seniorom, którzy cierpi¹ z powodu bóli reumatycznych i zwyrodnieniowych,
jak równie¿ sportowcom. Wspomaga rehabilitacjê w stanach pourazowych
i po przeci¹¿eniach. Mo¿e byæ stosowana tak¿e profilaktycznie.
Wskazania:
- bóle promieniuj¹ce w obrêbie ³okcia
- przyœpieszenie metabolizmu i kr¹¿enia
- wsparcie po kontuzjach
- bóle zwyrodnieniowe i reumatyczne
- terapia ciep³em
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Opaska magnetyczna na nadgarstek OSN-Y4603
Magnetyczna opaska z turmalinem zosta³a stworzona z myœl¹ o osobach,
które maj¹ ró¿nego pochodzenia problemy z nadgarstkami. Pomaga zarówno
seniorom, którzy cierpi¹ z powodu bóli reumatycznych i zwyrodnieniowych,
jak równie¿ sportowcom. Wspomaga rehabilitacjê w stanach pourazowych
i po przeci¹¿eniach. Mo¿e byæ stosowana tak¿e profilaktycznie.
Wskazania:
- w leczeniu kontuzji, zespo³u cieœni nadgarstka oraz urazów kciuka.
- w przypadku zapalenia œciêgien, reumatoidalnego zapalenia stawów
oraz podczas rekonwalescencji po zabiegach chirurgicznych w obrêbie
nadgarstka.

Stabilizator ³okcia OSL-TL24
Elastyczny stabilizator ³okcia marki Tynor wykonany jest z elastycznego i bardzo
wytrzyma³ego materia³u. Zapewnia ³agodn¹, równomiern¹ kompresjê i daje
przyjemne ciep³o. £agodzi stany zapalne i zmniejsza ból spowodowany
przeci¹¿eniem. Ma przede wszystkim zastosowanie prewencyjne, mo¿e byæ
jednak pomocy tak¿e w niwelowaniu skutków niewielkich urazów.
Zastosowanie:
- pomaga zmniejszyæ stan zapalny i zmniejsza sztywnoœæ
- daje mocn¹ kompresjê i terapeutyczne ciep³o przy stanach zapalnych ³okcia
- ³okieæ tenisisty, ³okieæ golfisty
- wsparcie psychologiczne dla pacjentów geriatrycznych
- w przypadku zapalenia stawów ³okciowych
- urazy sportowe, zwichniêcia i skrêcenia
- rehabilitacja pooperacyjna
S
M.
rozmiar
L
XL
obwód w cm 18,5-21

21.5-24

24.5-29 29.5-34

zmierz obwód ³okcia przy wyprostowanej rêce

Ortezy tu³owia

Orteza krêgos³upa A 12
Orteza s³u¿y do unieruchomienia krêgos³upa i utrzymania go
w pozycji neutralnej lub lekko nadmiernie wyprostowanej. Zapewnia
stabilizacjê krêgos³upa, sprzyja lordozie szyjnej i lêdŸwiowej,
zmniejszaj¹c w ten sposób nacisk na przednie czêœci trzonów krêgów.
Zaprojektowany do dzia³ania na zasadzie trzypunktowego nacisku,
wywieraj¹c nacisk na mostek i ³ono na brzuchu i odcinek lêdŸwiowy
na grzbiecie.
rozmiar
wzrost w cm
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S
do 165

L
powy¿ej 165

Ortezy tu³owia

Stabilizator brzucha A 01
Stabilizator brzucha to pas kompresyjny podtrzymuj¹cy brzuch
i œciskaj¹cy miêœnie brzucha. Jest stosowany jako pomoc pooperacyjna,
przez matki po porodzie oraz do redukcji linii talii.
Zastosowanie:
- ochrona chirurgicznych naciêæ brzucha i klatki piersiowej,
- opieka pooperacyjna,
- zmniejszanie dyskomfortu zwi¹zanego z nag³ym
rozszerzeniem klatki piersiowej w wyniku kaszlu
lub kichania,
- pomaga w uzyskaniu szczup³ej sylwetki,
- po porodzie pomaga wzmocniæ delikatne miêœnie brzucha
i powróciæ do sylwetki sprzed ci¹¿y,
- w przepuklinie pêpkowej i brzusznej.

rozmiar
obwód pasa w cm

L
XXL
S
XL
M.
70-85 80-100 100-115 115-130 130-145

zmierz obwód wokó³ talii bezpoœrednio poni¿ej pêpka

Pas brzuszny A 03
Pas brzuszny wspomaga i uciska miêœnie brzucha
w celu zmniejszenia linii talii i jest stosowany jako
pomoc pooperacyjna lub po porodzie.
Zastosowanie:
- ochrona chirurgicznych naciêæ brzucha i klatki piersiowej,
- opieka pooperacyjna,
- zmniejszanie dyskomfortu zwi¹zanego z nag³ym
rozmiar
L
XXL
S
XL
M.
obwód pasa w cm 70-85 80-100 100-115 115-130 130-145
rozszerzeniem klatki piersiowej w wyniku kaszlu
lub kichania,
zmierz obwód wokó³ talii bezpoœrednio poni¿ej pêpka
- pomaga w uzyskaniu szczup³ej sylwetki,
- po porodzie pomaga wzmocniæ delikatne miêœnie brzucha
i powróciæ do sylwetki sprzed ci¹¿y,
- w przepuklinie pêpkowej i brzusznej.

Pas lêdŸwiowo-krzy¿owy A 05
Pas zosta³ zaprojektowany z elastycznymi szynami pleców, aby zapewniæ
wygodne podparcie pleców i z³agodziæ ból krzy¿a. Pas mo¿na nosiæ podczas
codziennych czynnoœci oraz jako œrodek profilaktyczny.
Zastosowanie:
- niewielka spondyloliza, zapalenie krêgos³upa lêdŸwiowego,
- osteochondroza wczesnego stadium, spondyloartroza,
- dyskopatia,
- przewlek³y ból krzy¿a, deformacje postawy,
rozmiar
L
XXL
S
XL
M.
- osteoporetyczny ból krêgos³upa lêdŸwiowego,
obwód pasa w cm 70-85 80-100 100-115 115-130 130-145
- komfort podczas d³ugich godzin pracy i podró¿y,
zmierz obwód wokó³ talii bezpoœrednio poni¿ej pêpka
- rehabilitacja pooperacyjna po operacji przepukliny,
unieruchomieniu z³amania i fuzji lêdŸwiowej,
- stabilizacja podczas z³amañ krêgów i urazów,
- tymczasowe unieruchomienie ofiar wypadków.

15

Ortezy tu³owia

Opaska mosznowa I 59
Suspensorium jest przeznaczone do utrzymywania, uciskania
i podnoszenia worka mosznowego. Pomaga w ³agodzeniu bólu,
dyskomfortu i napiêæ w stanach zapalnych lub obwis³ych j¹der.
Idealny do opieki pooperacyjnej, opieki paliatywnej i leczenia.
Zaprojektowany, aby zmniejszyæ kontuzjê, wspieraæ miêsieñ
dŸwigacz j¹der, zapewnia pacjentowi komfort i wygodê, umo¿liwiaj¹c bardziej produktywne ¿ycie.

rozmiar
S
obwód pasa w cm 70-85

M.
XL
L
85-100 100-115 115-130

zmierz obwód wokó³ talii bezpoœrednio poni¿ej pêpka

Zastosowanie:
- ¿ylaki powrózka nasiennego,
- wsparcie chirurgiczne po wazektomii,
- zapalenie naj¹drza, j¹der,
- wodniak,
- urazy w okolicy j¹der,
- operacja w okolicy narz¹dów p³ciowych,
- skrêcenie j¹dra,
- rak j¹der,
- aktywnoœci sportowe.

Pas ¿ebrowy A 09

rozmiar
obwód w cm

M.
L
S
XL
70-85 85-100 100-115 115-130

zmierz obwód wokó³ klatki piersiowej

Pas ¿ebrowy jest zak³adany na klatkê piersiow¹ i górn¹ czêœæ brzucha,
aby œcisn¹æ i zwi¹zaæ klatkê piersiow¹ podczas z³amañ ¿eber i podczas
opieki pooperacyjnej. zapewniaj¹c odpowiedni¹ elastycznoœæ dla
wygodnego oddychania.
Zastosowanie:
- z³amania i dyslokacje ¿eber,
- stabilizacja przy z³amaniu mostka,
- zastosowanie przed lub po operacji w okolicy klatki
piersiowej,
- po przednio-bocznej dekompresji krêgos³upa,
- do ochrony i wi¹zania chirurgicznych naciêæ na brzuchu
i klatce piersiowej,
- zmniejszenie dyskomfortu zwi¹zanego z nag³ym rozszerzeniem
klatki piersiowej spowodowanym przez kaszel lub kichanie,
- wspomaganie procesu wydalania flegmy z p³uc, której zaleganie
mog³yby prowadziæ do zapalenia op³ucnej i innych powik³añ.

Pas brzuszny L 03

rozmiar
S
obwód pasa w cm 70-85

M.
XL
L
85-100 100-115 115-130

zmierz obwód wokó³ talii bezpoœrednio poni¿ej pêpka
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Pas sùuýy do podtrzymywania i úciskania okolicy brzucha. Sprawdza siæ
przy redukcji linii talii, jako pomoc pooperacyjna lub pomoc po porodzie.
Zastosowanie:
- pooperacyjna ochrona brzucha i klatki piersiowej,
- uùatwia pacjentowi usuniæcie flegmy bez bólu po operacji brzucha
lub klatki piersiowej,
- redukuje dyskomfort spowodowany nag³ym rozszerzaniem klatki
piersiowej podczas g³êbokich oddechów, kaszlu czy kichania,
- chroni i wi¹¿e naciêcia chirurgiczne brzucha i klatki piersiowej,
- u¿ywany jako pas redukuj¹cy obwód talii,
- przy przepuklinie pêpkowej i brzusznej,
- po porodzie – pomaga wzmocniæ delikatne miêœnie brzucha.

Ortezy tu³owia

Orteza krêgos³upa A 13
Lekka orteza krêgos³upa, obejmuj¹ca wszystkie krêgi grzbietowe,
lêdŸwiowe i krzy¿owe, podtrzymuj¹ca i unieruchamiaj¹ca krêgos³up
w pozycji neutralnej, nadal umo¿liwiaj¹ca wymagany ruch cia³a
Zastosowanie:
- wszelkie wskazania wymagaj¹ce unieruchomienia grzbietowo-lêdŸwiowego,
- zapadniêcie siê krêgów w krêgos³upie piersiowym i lêdŸwiowym,
- urazy klatki piersiowej i lêdŸwiowej,
- problemy z dyskami krêgowymi,
rozmiar
uniwersalny specjalny
- os³abiony krêgos³up grzbietowy z powodu gruŸlicy,
obwód w cm
107-130
70-107
- rehabilitacja pooperacyjna,
zmierz obwód wokó³ talii bezpoœrednio poni¿ej pêpka
- m³odzieñcza kifoza (choroba Scheuermanna),
- hiperkifoza,
rozmiar
d³ugi
krótki
- z³amanie krêgos³upa obszaru klatki piersiowej,
wzrost w cm 140-171

171-201

Pas lêdŸwiowy A 15
Lumbo Support Uni zosta³ zaprojektowany z myœl¹ o wygodzie.
Wspomaga i unieruchamia okolicê lêdŸwiowo-krzy¿ow¹ oraz
koryguje deformacjê postawy, aby z³agodziæ zespó³ bólowy krzy¿a.
Posiada pó³sztywne wyprofilowane szyny dla zwiêkszenia komfortu
z jednej strony i unieruchomienia z drugiej.
Zastosowanie:
- lumbago,
- choroby stawów krzy¿owo- biodrowych,
- artretyzm stawów krzy¿owo- biodrowych,
- niestabilnoœæ stawu krzy¿owo- biodrowego,
- rozejœcie lub rozluŸnienie spojenia
- spondyloza lêdŸwiowa,
- leczenie bólu osteoporotycznego,
- leczenie deformacji postawy,
- komfort w trakcie d³ugiej podró¿y lub wielogodzinnej pracy.

rozmiar
uniwersalny specjalny
obwód w cm
112-132
71-112

zmierz obwód wokó³ talii bezpoœrednio poni¿ej pêpka

Pas przepuklinowy A 16
Pas przepuklinowy Tynor zapewnia ³agodn¹ i sta³¹ ulgê
w przepuklinach pachwinowych, które mo¿na zmniejszyæ,
zapewniaj¹c regulowany i wygodny ucisk na przepuklinê.
Noszenie paska eliminuje wyst¹pienie przepukliny. Pas
przepuklinowy Tynor mo¿na nosiæ dyskretnie pod ubraniem.
Zastosowanie:
- redukcja przepukliny pachwinowej

rozmiar
S
obwód pasa w cm 70-85

M.
XL
L
85-100 100-115 115-130

zmierz obwód wokó³ talii bezpoœrednio poni¿ej pêpka
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Ci¹¿owa orteza krêgos³upa A 20
Ci¹¿owa orteza krêgos³upa oferuje przewagê zaawansowanego
projektu i technicznie poprawnych materia³ów, aby zapewniæ
ciê¿arnej mamie: z jednej strony skuteczne wsparcie i unieruchomienie,
a z drugiej doskona³¹ estetykê i wygodê. Ci¹¿owa orteza krêgos³upa
utrzymuje odcinek lêdŸwiowo-krzy¿owy w neutralnej pozycji, aby
z³agodziæ „ci¹¿owy zespó³ bólu krzy¿a”.

rozmiar
obwód w cm

S
85-95

L
M.
XL
95-110 110-125 125-140

zmierz obwód wokó³ talii bezpoœrednio poni¿ej pêpka

Zastosowanie:
- bóle dolnego odcinka krêgos³upa zwi¹zane z ci¹¿¹,
- niew³aœciwa postawa, zmêczenie, stres mechaniczny
wywo³any niew³aœciw¹ postaw¹,
- zapewnienie komfortu podczas d³ugich godzin pracy
czy podró¿y,
- os³abienie miêœni brzucha.

Pas lêdŸwiowy A 29
Pas lêdŸwiowy to zaawansowana orteza zaprojektowana
z pó³sztywnym tylnym panelem i mechanizmem œci¹gania z wieloma
ko³ami pasowymi, aby podkreœliæ kontrolowane i niezale¿ne efekty
nacisku, aby ustabilizowaæ ból w dolnej czêœci pleców. Ergonomicznie
stabilizuje taliê, wymaga mniejszej si³y dla starszych u¿ytkowników,
aby uzyskaæ wysok¹ kompresjê i unieruchomienie. Polecany szczególnie
do stabilizacji pooperacyjnej i wielopoziomowej dekompresji.
Zastosowanie:
- stabilizacja pooperacyjna,
- stabilne z³amanie krêgos³upa, bez przemieszczeñ,
- stenoza kana³u krêgowego,
rozmiar
uniwersalny specjalny
obwód w cm
100-130
70-100
- przepuklina krêgos³upa
- zwyrodnieniowe zmiany krêgos³upa,
zmierz obwód wokó³ talii bezpoœrednio poni¿ej pêpka
- spondyloza lêdŸwiowa,
- krêgozmyk,
- zaburzenia wiêzad³owe,
- obci¹¿enie miêœni pleców.

Pas rolkowy A 30
Pas rolkowy jest zaawansowan¹ ortez¹ zaprojektowan¹ z pó³sztywnymi
szynami pleców i mechanizmem napinaj¹cym z wieloma ko³ami pasowymi,
aby zapewniæ kontrolowan¹ i niezale¿n¹ kompresjê w celu z³agodzenia bólu
dolnej czêœci pleców. Ergonomicznie stabilizuje taliê, wymaga bardzo mniejszej
si³y, aby uzyskaæ du¿¹ kompresjê i unieruchomienie. Polecany szczególnie do
stabilizacji pooperacyjnej i wielopoziomowej dekompresji.
Zastosowanie:
- stabilizacja pooperacyjna,
- stabilne, nie przemieszczone z³amania krêgos³upa,
zwê¿enie kana³u krêgowego,
SiM
L i XL
XXL i XXXL
rozmiar
90-110
obwód w cm
70-90
110-130
- przepuklina krêgos³upa
- zwyrodnieniowe patologie krêgos³upa,
zmierz obwód wokó³ talii bezpoœrednio poni¿ej pêpka
- spondylolisteza,
- zaburzenia wiêzad³owe,
niskie napiêcie miêœni pleców.
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Korektor wad postawy A 33
Korektor postawy zosta³ zaprojektowany tak, aby przez ca³y czas
utrzymywaæ krêgos³up we w³aœciwej pozycji, szczególnie podczas
wielogodzinnej pracy przy komputerze lub na stoj¹co, gdy
pochylamy siê do przodu.
Zastosowanie:
- dla osób, które wykonuj¹ pracê siedz¹c¹
- przy d³ugotrwa³ym pochylaniu.
- zmniejszyæ ryzyko powstawania skoliozy, kifozy i lordozy
rozmiar
M.
S
L
XL
obwód w cm 70-85 85-100 100-115 115-130

zmierz obwód wokó³ klatki piersiowej
tu¿ pod ramionami

Pas ortopedyczny L 01
Produkt zosta³ naukowo zaprojektowany, aby wspieraæ
i unieruchamiaæ obszar lêdŸwiowo-krzy¿owy i korygowaæ
zniekszta³cenia postawy, a tak¿e ³agodziæ zespó³ bólu krzy¿a.
Zastosowanie:
- spondyloza lêdŸwiowa,
- zapewnienie komfortu podczas d³ugich godzin pracy czy podró¿y,
- bóle dolnej czêœci pleców, niew³aœciwa postawa, deformacje postawy
i stres mechaniczny spowodowany z³¹ postaw¹.
- przepuklina kr¹¿ka miêdzykrêgowego,
- opieka po wyciêciu kr¹¿ka miêdzykrêgowego,
- osteoporotyczny ból odcinka lêdŸwiowego krêgos³upa,
- stabilizacja po z³amaniach i urazach krêgos³upa,
- zmiany zwyrodnieniowe krêgos³upa,
- os³abienie miêœni brzucha,
rozmiar
S
obwód pasa w cm 70-85

M.
XL
L
85-100 100-115 115-130

zmierz obwód wokó³ talii bezpoœrednio poni¿ej pêpka

Pas lêdŸwiowy L 02
Produkt zosta³ zaprojektowany z elastycznymi tylnymi szynami,
aby zapewniæ komfortowe podparcie i unieruchomienie na plecach
oraz z³agodziæ ból krzy¿a.
Zastosowanie:
- bóle dolnej czêœci pleców, niew³aœciwa postawa, deformacje postawy
i stres mechaniczny spowodowany z³¹ postaw¹,
- zapewnienie komfortu podczas d³ugich godzin pracy czy podró¿y,
- efekt placebo powoduje spontaniczne wykonywanie zaleceñ lekarza,
M.
rozmiar
XL
S
L
- spondyloza lêdŸwiowa,
obwód pasa w cm 70-85 85-100 100-115 115-130
- przepuklina kr¹¿ka miêdzykrêgowego,
zmierz obwód wokó³ talii bezpoœrednio poni¿ej pêpka
- opieka po wyciêciu kr¹¿ka miêdzykrêgowego,
- osteoporotyczny ból odcinka lêdŸwiowego krêgos³upa,
- stabilizacja po z³amaniach i urazach krêgos³upa,
- tymczasowe unieruchomienie krêgos³upa u ofiar wypadków.
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Ortezy tu³owia

Ortopedyczny Korektor Wad Postawy OP-Y6126
Bardzo dyskretny produkt do u¿ytku codziennego, maj¹cy za zadanie wymusiæ
postawê naturaln¹ u u¿ytkownika. Ze wzglêdu na wykonywane codzienne
czynnoœci, u wielu osób pojawia siê problem z tendencj¹ do garbienia siê
w górnym odcinku krêgos³upa. W celu unikniêcia w przysz³oœci problemów
z krêgos³upem, zespo³ów bólowych i schorzeñ ortopedycznych warto stosowaæ
korektor który bêdzie wymusza³ zachowanie naturalnej postawy.
Wskazania:
- wymuszenie naturalnej postawy
- ból pleców spowodowany z³¹ postaw¹
- garbienie siê/wypuk³e plecy
- codzienna aktywnoœæ z obci¹¿eniem krêgos³upa
- modelowanie sylwetki
- urazy w obrêbie obojczyków
- praca siedz¹ca

Pas magnetyczny lêdŸwiowy OP - 4621
Pas stabilizuje dolny odcinek krêgos³upa, zosta³ zaprojektowany z myœl¹
o osobach zmagaj¹cymi siê z zespo³ami bólowymi. W tylnej czêœci posiada
wszyte magnesy których lokalizacja zapewnia optymalne dzia³anie.
Dzia³anie pola magnetycznego zmniejsza napiêcie miêœni szkieletowych
i przynosi ulgê w bólu. Pas posiada dodatkowo kryszta³ki turmalinu.
Wskazania:
- rwa kulszowa
- bóle i bóle promieniuj¹ce do koñczyny dolnej,
- bóle zwyrodnieniowe i reumatyczne w krêgos³upie,
- przyœpieszenie metabolizmu , kr¹¿enia i procesu odchudzania,
- wsparcie przy oczyszczaniu jelit, nerek, w¹troby,
- bóle artretyczne krêgos³upa,
- zespo³y bólowe w okolicy lêdŸwiowej.
Rozmiar: Wskazany obwód w talii to 90-110cm

Stabilizator krêgos³upa – A 34
Stosowanie ortezy krêgos³upa TYNOR zalecane jest najczêœciej pacjentom cierpi¹cym
z powodu niestabilnoœci krêgos³upa, na skutek zmian zwyrodnieniowych
spowodowanych ró¿nego rodzaju schorzeniami, a tak¿e osobom po urazach czy zabiegach
operacyjnych. Prezentowany stabilizator marki Tynor zapewnia kompleksowe wsparcie
krêgos³upa piersiowo-lêdŸwiowo-krzy¿owego. Unieruchamia go w pozycji neutralnej,
chroni¹c jego strukturê i zapewniaj¹c prawid³ow¹ postawê cia³a, pozwalaj¹c mu
jednoczeœnie pacjentowi na normaln¹ aktywnoœæ.
Obwód
Uniwersalny 75 - 100 cm
Specjalny 90 - 120 cm
Wysokoœæ
Krótki 141 - 171cm
Wysoki 171 - 201cm
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Ortezy koñczyn dolnych

Orteza kolana D 05
Orteza z otwarciem rzepki zapewnia optymaln¹ kompresjê, terapeutyczne ciep³o oraz wsparcie
kolana w celu z³agodzenia bólu i stanów zapalnych zwi¹zanych ze staroœci¹, artretyzmem,
zapaleniem stawów, urazami sportowymi itp.
Zastosowanie:
- mocne wsparcie i ³agodne unieruchomienie s³abego kolana,
- wsparcie psychologiczne u pacjentów geriatrycznych,
- ciep³o wspomagajàce szybkie leczenie,
- optymalna kompresja,
- artretyczne stany kolanowe,
- urazy sportowe,
- rehabilitacja pooperacyjna,
- przemieszczenie rzepki.
S
rozmiar
obwód w cm 37-43

M.
L
43-49 49-55

XL
XXL
55-61 61-67

zmierz obwód wokó³ uda oko³o 15 cm powy¿ej kolana

Orteza kolana D 06
Nakolannik ze sztywnym zawiasem to uproszczona, ale skuteczna konstrukcja, która
oferuje korzyœci jakimi s¹: kompresja wokó³ kolana i wsparcie szyny bocznej. Pozwala
na normalny ruch kolana.
Zastosowanie:
- uszkodzenia wiêzad³a krzy¿owego przedniego i tylnego,
- wsparcie we wczesnych stadiach choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego,
- ³agodne uszkodzenie wiêzad³a (przyœrodkowe lub boczne),
- ³agodna do umiarkowanej niestabilnoœæ stawu kolanowego,
- kontrola bolesnego ruchu kolana w artretyzmie,
- po czêœciowej menisektomii lub wyg³adzaniu chrz¹stki,
- profilaktycznie w aktywnoœciach sportowych,
- ³agodne obra¿enia ³¹kotki,
- pomoc psychologiczna w geriatrii,
M.
S
L
XL
rozmiar
- opieka pooperacyjna,
obwód w cm 37-43 43-49 49-55 55-61
- lekkie zwichniêcia i skrêcenia.
zmierz obwód wokó³ uda

XXL
61-67

oko³o 15 cm powy¿ej kolana

Stabilizator stawu kolanowego D 07
Nakolannik z pierœcieniem rzepki to nowa generacja stabilizatora kolana
zapewniaj¹ca kompresjê, stabilizacjê, przyczepnoœæ i wsparcie dla s³abego
lub niestabilnego kolana
Zastosowanie:
W leczeniu stanów zapalnych i urazów wystêpuj¹cych w obrêbie stawu kolanowego,
takich jak: zwichniêcia, nadwyrê¿enia, niestabilnoœæ rzepki, bóle reumatyczne,
obrzêki. Wykazuje równie¿ dzia³anie profilaktyczne przy wzmo¿onym wysi³ku.

S
rozmiar
obwód w cm 37-43

M.
L
43-49 49-55

XL XXL
55-61 61-67

zmierz obwód wokó³ uda oko³o 15 cm powy¿ej kolana

21

Ortezy koñczyn dolnych

Elastyczny stabilizator stawu kolanowego
z zawiasami D 08
Orteza stawu kolanowego z otworem stabilizuj¹cym rzepkê oraz szynami bocznymi
z zawiasami- zapewnia odci¹¿enie stawu, w³aœciw¹ kompresjê oraz swobodê ruchów.
Zastosowanie:
- konflikt rzepkowo- udowy,
- zapobieganie urazom przy aktywnoœciach sportowych oraz w geriatrii,
- urazy œciêgna lub wiêzad³a kolana,
- zwichniêcia i naci¹gniêcia miêœni,
- pooperacyjna ochrona kolana,
- artretyzm.
S
rozmiar
obwód w cm 37-43

M.
L
43-49 49-55

XL
XXL
55-61 61-67

zmierz obwód wokó³ uda oko³o 15 cm powy¿ej kolana

Orteza stawu kolanowego z zawiasami D 09
Zapewnia kontrolowan¹ kompresjê wokó³ kolana oraz sztywne boczne
podparcie i unieruchomienie. Umo¿liwia normalne zgiêcie i swobodê
ruchów stawu kolanowego.
Zastosowanie:
- wsparcie s³abych kolan,
- zapobieganie urazom przy aktywnoœciach sportowych oraz w geriatrii,
- urazy œciêgna lub wiêzad³a kolana,
- zwichniêcia i naci¹gniêcia miêœni,
- pooperacyjna ochrona kolana,
- artretyzm.
S
rozmiar
obwód w cm 37-43

M.
L
43-49 49-55

XL
XXL
55-61 61-67

zmierz obwód wokó³ uda oko³o 15 cm powy¿ej kolana

Orteza stawu kolanowego z zegarem R.O.M. D 10
Zapewnia kontrolowan¹ kompresjê wokó³ kolana oraz sztywne boczne
podparcie i unieruchomienie. Umo¿liwia normalne zgiêcie i swobodê
ruchów stawu kolanowego.
Zastosowanie:
- wsparcie s³abych kolan,
- zapobieganie urazom przy aktywnoœciach sportowych oraz w geriatrii,
- urazy œciêgna lub wiêzad³a kolana,
- zwichniêcia i naci¹gniêcia miêœni,
- pooperacyjna ochrona kolana,
- artretyzm.
uniwersalny
rozmiar
obwód w cm
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37-55

zmierz obwód wokó³ uda oko³o 15 cm powy¿ej kolana

Ortezy koñczyn dolnych

Tutor koñczyny dolnej 19” D 11
Stabilizator stawu kolanowego to doskona³y produkt do unieruchomienia, podparcia
i ochrony uszkodzonego lub operowanego kolana podczas rekonwalescencji. Zosta³
wykonany z wysokiej jakoœci, mocnego, trójwarstwowego materia³u z piank¹
poliuretanow¹, który jest przyjemny w dotyku i pozwala skórze oddychaæ. Aluminiowe
szyny usztywniaj¹ce s¹ lekkie i anatomicznie wyprofilowane, a zapiêcia na rzep
pozwalaj¹ na idealne dopasowanie stabilizatora wokó³ kolana.
Zastosowanie:
- unieruchomienie kolana po z³amaniu, urazach miêœni/wiêzade³ oraz zwichniêciach,
- kontrola ruchu rzepki oraz stabilizacja kolana s³abego lub po urazie,
- problemy z kontrol¹ ruchu stawu kolanowego,
- wczesne usuniêcie gipsu,
M.
S
L
XL XXL
rozmiar
obwód w cm 37-43 43-49 49-55 55-61 61-67
- opieka pooperacyjna,
zmierz obwód wokó³ uda
oko³o 15 cm powy¿ej kolana

Tutor koñczyny dolnej 14” D 13
Stabilizator stawu kolanowego to doskona³y produkt do unieruchomienia, podparcia
i ochrony uszkodzonego lub operowanego kolana podczas rekonwalescencji. Zosta³
wykonany z wysokiej jakoœci, mocnego, trójwarstwowego materia³u z piank¹
poliuretanow¹, który jest przyjemny w dotyku i pozwala skórze oddychaæ. Aluminiowe
szyny usztywniaj¹ce s¹ lekkie i anatomicznie wyprofilowane, a zapiêcia na rzep
pozwalaj¹ na idealne dopasowanie stabilizatora wokó³ kolana.
Zastosowanie:
- unieruchomienie kolana po z³amaniu, urazach miêœni/wiêzade³ oraz zwichniêciach,
- kontrola ruchu rzepki oraz stabilizacja kolana s³abego lub po urazie,
- problemy z kontrol¹ ruchu stawu kolanowego,
M.
S
L
XL
rozmiar
- wczesne usuniêcie gipsu,
obwód w cm 37-43 43-49 49-55 55-61
- opieka pooperacyjna,
zmierz obwód wokó³ uda
- natychmiastowa opieka pooperacyjna,
oko³o 15 cm powy¿ej kolana
- Ból przedoperacyjny,
- ciê¿ki osteoartretyzm z niestabilnoœci¹ kolana
- unieruchomienie koñczyny pacjenta podczas transportu.

XXL
61-67

Orteza na opadaj¹c¹ stopê D 17
Orteza zosta³a zaprojektowana z grzbietow¹ pow³ok¹ wykonan¹ z polipropylenu
o dzia³aniu sprê¿yny p³ytkowej, aby zatrzymaæ ruch zgiêcia podeszwowego
i podnieœæ stopê. Wspiera i stabilizuje kostkê i stopê w przypadku opadania stopy.
Zastosowanie:
- zapobieganie i korekcja opadaj¹cej stopy,
- funkcjonalne wyrównanie i stabilizacja stopy i kostki,
- uszkodzenie nerwu strza³kowego/ obwodowego lub miêœnia,
- deficyt neurologiczny,
- pora¿enie nerwu peryferyjnego,
- przykurcz zgiêcia kostki lub podeszwy,
- opieka pooperacyjna,
M.
rozmiar
S
L
- opieka po oparzeniach.
rozmiar buta 34-36 37-39 40-42
strona: lewa/prawa

XL
43-45
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Ortezy koñczyn dolnych

Stabilizator pod kolano/rzepkê D 19
Opaska przeznaczona jest do podnoszenia rzepki i ³agodzenia objawów bólu,
stanu zapalnego i dyskomfortu zwi¹zanego ze zwyrodnieniem kolana.
Nie ogranicza kr¹¿enia, zapewnia tak¿e swobodê ruchów. Niewielkie rozmiary,
anatomiczny kszta³t oraz wykorzystane do produkcji materia³y zapewniaj¹
komfort u¿ytkowania.
Zastosowanie:
- zapobieganie entezopatii wiêzad³a rzepki (tzw. kolano skoczka),
- artretyzm,
- podwichniêcie i zwichniêcie rzepki,
- chondromalacja rzepki,
- choroba Osgooda-Schatlera
uniwersalny
rozmiar
30-50
obwód w cm
- stabilizacja i odci¹¿enie rzepki.
zmierz obwód kolana

Orteza stawu skokowego D 26
Produkt s³u¿y do unieruchamiania, podtrzymywania i stabilizacji stawu
skokowego lub oferuje ochronê osobom podatnym na urazy kostki.
Sztywna konstrukcja szkieletu zewnêtrznego pozwala lepiej chroniæ
i kontrolowaæ odwrócenie lub awersjê kostki, natomiast zastosowana
wewn¹trz tkanina neoprenowa zapewnia amortyzacjê. Orteza, dziêki
specjalnie wyprofilowanej budowie i dwustronnej symetrii mo¿e byæ
stosowana zarówno na prawej jak i lewej stopie oraz wewn¹trz obuwia.
Zastosowanie:
- hemiplegia stopy,
- z³amania w obrêbie stawu skokowego,
- rehabilitacja pooperacyjna,
rozmiar
uniwersalny
- przewlek³e lub nawracaj¹ce skrêcenia kostki,
obwód w cm
18-30
- kontroluje obrzêk i ból po urazie,
zmierz obwód
- zwiêkszenie stabilnoœci i aktywnoœci kostki,
oko³o 5 cm powy¿ej kostki
- profilaktycznie w aktywnoœciach sportowych.

Orteza derotacyjna stawu skokowego D 41
Sztywna obudowa zapewnia wsparcie dla podniesienia kostki, ograniczaj¹c
zgiêcie podeszwowe, umo¿liwiaj¹c zapobieganie stanom takim jak opadanie
stopy lub przykurcze podczas d³u¿szego le¿enia w ³ó¿ku.
Zastosowanie:
Przeznaczona do rehabilitacji po urazach, z³amaniach, zwichniêciach lub
zabiegach chirurgicznych stóp, kostek lub podudzi, aby w razie potrzeby
zapobiec zgiêciu podeszwowemu. Jest bardzo skuteczna w przypadku zapalenia
powiêzi podeszwy. Mo¿e byæ stosowana do ochrony stopy cukrzycowej.

rozmiar
S
rozmiar buta 34-36
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M.
L
37-39 40-42

XL
43-45

Ortezy koñczyn dolnych

Szyna kolana D 42
Stabilizator koñczyny dolnej zosta³ zaprojektowany tak, aby pasowa³ do wszystkich
obwodów uda. Unieruchamia, podtrzymuje i chroni zranione lub operowane
kolano podczas jego regeneracji. Anatomicznie wyprofilowane aluminiowe tylne
szyny s¹ lekkie i wygodne, ale bardzo sztywne i trwa³e. Zapewniaj¹ dobr¹ przyczepnoœæ
i doskona³e unieruchomienie kolana. Boczne szyny z reliefem poprawiaj¹ unieruchomienie,
bez ¿adnych uciskowych punktów na wystêpach kolan.
Zastosowanie:
Usztywnienie kolana po skrêceniach, zabiegach chirurgicznych (np. artroskopii,
zespoleniach) oraz innych schorzeniach, wymagaj¹cych stabilizowania stawu kolanowego.
rozmiar
uniwersalny
37-55
rozmiar buta

specjalny
55-67

zmierz obwód uda oko³o 15 cm powy¿ej kolana

Szyna na opadaj¹c¹ stopê D 43
Szyna na opadaj¹ca stopê zosta³a zaprojektowana z grzbietow¹ skorup¹ wykonan¹
z polipropylenu z dzia³aniem sprê¿yny p³ytkowej, aby zatrzymaæ ruch zgiêcia podeszwowego
i unieœæ stopê. Wspiera i stabilizuje kostkê i stopê w ka¿dych warunkach opadania stopy.
Zaprojektowany, aby pomóc w usuwaniu palców w fazie wymachu i zmniejszyæ wp³yw
zgiêcia podeszwowego we wczesnej postawie.
Zastosowanie:
- zapobieganie i korekcja opadaj¹cej stopy,
- funkcjonalne wyrównanie i stabilizacja stopy i kostki,
- uszkodzenie nerwu strza³kowego/ obwodowego lub miêœnia,
- deficyt neurologiczny,
- pora¿enie nerwu peryferyjnego,
- przykurcz zgiêcia kostki lub podeszwy,
- opieka pooperacyjna,
rozmiar
S
- opieka po oparzeniach.
rozmiar buta 34-36

M.
XL
L
37-39 40-42 43-45

Orteza stawu skokowego D 02
Produkt zosta³ zaprojektowany, aby wspieraæ, stabilizowaæ i ograniczaæ zakres
ruchu stawu skokowego lub oferuje ochronê osobom, u których wystêpuj¹
urazy kostki. Wykorzystuje potrójne dzia³anie pasków, sznurowade³ i sztywnych
bocznych szyn anatomicznych, aby zapewniæ optymaln¹ stabilizacjê kostki.
Zastosowanie:
Orteza stabilizuje i unieruchamia staw skokowy oraz zabezpiecza przed
ewentualnymi urazami. Przydatna podczas rehabilitacji po skrêceniach
i z³amaniach stawu skokowego, w szczególnoœci po urazach œciêgna
Achillesa, a tak¿e przy zmianach zwyrodnieniowych stawu skokowego.
S
rozmiar
obwód w cm 18-21

M.
L
21-24 24-27

XL
27-30

zmierz obwód oko³o 5 cm powy¿ej kostki
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Stabilizator stawu kolanowego D 47
Zapewnia kontrolowan¹ kompresjê wokó³ kolana oraz sztywne boczne
podparcie i unieruchomienie. Umo¿liwia normalne zgiêcie i swobodê
ruchów stawu kolanowego.
Zastosowanie:
-regeneracje tkanek po urazach i przeci¹¿eniach,
-przy zwichniêciu rzepki,
- podczas opieki pooperacyjnej.
S
rozmiar
obwód w cm 37-43

M.
L
43-49 49-55

XL
55-61

zmierz obwód wokó³ uda
oko³o 15 cm powy¿ej kolana

Orteza stawu kolanowego z zegarem R.O.M. D 48
Zapewnia kontrolowan¹ kompresjê wokó³ kolana oraz sztywne boczne podparcie
i unieruchomienie. Umo¿liwia normalne zgiêcie i swobodê ruchów stawu kolanowego.
Zastosowanie:
Stabilizator dzia³a profilaktycznie chroni¹c staw kolanowy przed nieoczekiwanym
obci¹¿eniem oraz nadmiernym zakresem ruchu, sprawdza siê w pooperacyjnym
leczeniu oraz rehabilitacji. Produkt stabilizuje s³aby oraz uszkodzony staw kolanowy.
Ma zastosowanie w leczeniu urazów wiêzad³a krzy¿owego przedniego oraz tylnego,
a tak¿e w przypadku choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego.
uniwersalny
rozmiar
obwód w cm
48 - 68

zmierz obwód wokó³ uda oko³o 15 cm powy¿ej kolana

Elastyczny stabilizator stawu kolanowego L 06
Produkt szeroko stosowany w praktyce ortopedycznej w celu zapewnienia ³agodnego
ucisku i wsparcia stawu kolanowego oraz w ³agodzeniu bólu i stanów zapalnych,
ogólnie zwi¹zanych z wiekiem, zapaleniem stawów lub sportami.
Zastosowanie:
- wsparcie s³abego/ geriatrycznego kolana,
- mocna kompresja zmniejsza stan zapalny,
- wsparcie psychologiczne,
- terapeutyczne ciep³o przyspiesza gojenie,
- artretyczne warunki stawu kolanowego,
- urazy sportowe, skrêcenia i nadwyrê¿enia,
- opieka po interwencji chirurgicznej,
- opieka po oparzeniach.
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S
rozmiar
obwód w cm 37-43

M.
L
43-49 49-55

zmierz obwód wokó³ uda
oko³o 15 cm powy¿ej kolana

XL
55-61

Ortezy koñczyn dolnych

Orteza kolana na koœlawoœæ
i szpotawoœæ J 08
Neoprenowy stabilizator zosta³ zaprojektowany naukowo, aby zapewniæ
przeciwstawne si³y koryguj¹ce szpotawoœæ lub koœlawoœæ wraz z pewnym
dzia³aniem odci¹¿aj¹cym. Pomaga uœmierzyæ ból w ci¹gu kilku tygodni
u¿ytkowania. Utrzymuje ciep³o cia³a w celu ³agodzenia bólu i szybszego
gojenia. Mo¿e równie¿ korygowaæ ³agodn¹ do œredniej deformacjê
stawu / koœlawoœæ kolana przy d³u¿szym u¿ytkowaniu. Oferuje on zaletê
kontrolowanej kompresji wokó³ kolana i sztywnego bocznego podparcia szyny.
Umo¿liwia normalne zgiêcie i swobodê ruchów stawu kolanowego.
Zastosowanie:
Leczenie ³agodnego do umiarkowanego stopnia choroby zwyrodnieniowej stawu
kolanowego, szpotawoœci i koœlawoœci kolan, niestabilnoœci stawu oraz
chondromalacji rzepki.
S
rozmiar
obwód w cm 37-43

M.
L
43-49 49-55

XL
55-61

zmierz obwód wokó³ uda oko³o 15 cm powy¿ej kolana

Orteza stawu kolanowego (neopren) J 09
Neoprenowy stabilizator to produkt oferuj¹cy wsparcie kolana, które
zapewnia mocn¹ kompresjê i ciep³o w stawie kolanowym. Stosowany
w celu z³agodzenia bólu i stanów zapalnych.
Zastosowanie:
- dla aktywnych sportowców
- zwichniæcia i naciàgniæcia miæúni,
- sùaby staw kolanowy oraz u pacjentów geriatrycznych,
- artretyzm,
- kontuzja sportowa,
- rehabilitacja pooperacyjna,
M.
S
L
XL
rozmiar
- dyslokacje rzepki,
49-55
obwód
w
cm
43-49
37-43
55-61
- zapalenie wiæzadùa rzepki,
zmierz obwód wokó³ uda
- chondromalacja rzepki,
oko³o 15 cm powy¿ej kolana
- konflikt rzepkowo- udowy.

XXL
61-67

Stabilizator stawu skokowego (neopren) J 12
Neoprenowy stabilizator to produkt oferuj¹cy wsparcie kolana, które
zapewnia mocn¹ kompresjê i ciep³o w stawie kolanowym. Stosowany
w celu z³agodzenia bólu i stanów zapalnych.
Zastosowanie:
- dla aktywnych sportowców
- zwichniæcia i naciàgniæcia miæúni,
- sùaby staw kolanowy oraz u pacjentów geriatrycznych,
- artretyzm,
- kontuzja sportowa,
- rehabilitacja pooperacyjna,
uniwersalny
rozmiar
- dyslokacje rzepki,
obwód w cm
18-30
- zapalenie wiæzadùa rzepki,
zmierz obwód oko³o 5 cm powy¿ej kostki
- chondromalacja rzepki,
- konflikt rzepkowo- udowy.
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Stabilizator z fiszbinami OSK- Y4635
Neoprenowy stabilizator o otwartej konstrukcji, zosta³ zaopatrzony w 3 zamkniêcia
na rzepy. Dodatkowo posiada dwa pasy obwodowe spinane rzepami. Piêæ
niezale¿nych zapiêæ daje mo¿liwoœæ szybkiej regulacji kompresji, aplikacji i zwiêksza
komfort u¿ytkowania. Orteza kolana posiada po 2 elastyczne sprê¿ynuj¹ce fiszbiny
po lewej i prawej stronie. Fiszbiny, pozwalaj¹ utrzymaæ konstrukcjê boczn¹ bez
zawijania materia³u podczas ruchu stawu kolanowego.

uniwersalny
rozmiar
obwód w cm
32-42
d³ugoœæ
12

zmierz obwód wokó³ uda
oko³o 15 cm powy¿ej kolana

Zastosowanie:
- zwichniêcia i nadwyrê¿enia
-niestabilnoœæ rzepki
-bóle reumatyczne i obrzêki
-profilaktycznie przy wzmo¿onym wysi³ku
-prewencyjnie po urazach
-aktywnoœæ sportowa: narciarstwo i sporty zimowe, bieganie,
pi³ka no¿na, koszykówka, siatkówka, podnoszenia ciê¿arów,
crossfit, trening i inne sporty

Orteza kolana OSK-Y6532
Orteza kolana znajduje szerokie zastosowanie dla przeci¹¿onego kolana.
Stabilizator zosta³ wykonany w technolgii 3D z wysokiej jakoœci nylonu,
elastanu i lateksu. Zaprojektowany z myœl¹ o komforcie przez ca³y dzieñ.
Wskazania:
- wsparcie w stanach zapalnych w obrêbie kolana
- profilaktyka w aktywnoœci fizycznej
- bóle reumatyczne i obrzêki
- rozgrzewaj¹co, terapia ciep³em
- ochrona i stabilizacja rzepki
M.
L
rozmiar
obwód w cm 38-44 38-46

XL
40-48

zmierz obwód wokó³ uda
oko³o 15 cm powy¿ej kolana

But pozabiegowy C 08
But pooperacyjny z podeszw¹ ko³yskow¹ zastêpuje funkcje zwyk³ego obuwia,
gdy pacjent ma za³o¿ony gips. Zapobiega nadmiernemu zu¿yciu odlewu
i amortyzuje. Zapewnia wysoki poziom higieny i poprawia chód pacjenta.
Konstrukcja zapewnia ³atwe noszenie i zdejmowanie.
Zastosowanie:
- chroni gips przed zu¿yciem, rozdarciem i uszkodzeniami mechanicznymi
- lepsza równowaga i przyspieszenie poruszania siê pacjenta samodzielnie.
- chroni gips przed zamoczeniem i zabrudzeniem,
- zmniejsza wp³yw na rann¹ nogê podczas chodzenia,
- zapewnia higienê,
- poprawia chód pacjenta,
- odci¹¿enie uszkodzonej kostki,
rozmiar
S
rozmiar buta 34-36
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M.
L
37-39 40-42

XL
43-45

Ortezy koñczyn dolnych

Podkolanówki (2 sztuki) I 16
Poñczochy uciskowe zapewniaj¹ kontrolowan¹ kompresjê nóg w celu wyciœniêcia
nieprawid³owego przep³ywu krwi w kierunku serca. Œciskaj¹ zewnêtrzne œciany
powierzchownych wzmacniaj¹c je i zapobiegaj¹c ¿ylakom.
Zastosowanie:
- przebytych operacjach leczenia ¿ylaków z wykorzystaniem klasycznych metod
chirurgicznych.
- profilaktyki chorób uk³adu ¿ylnego koñczyn dolnych
- leczenia chorób ¿y³ poprzez skleroterapiê
- leczenia chorób ¿y³ poprzez laseroterapiê
- uporczywych obrzêków nóg.
rozmiar
obwód w cm

S
25-29

M.
29-33

XL
36-40

zmierz obwód ³ydki oko³o 15 cm pod kolanem

Neoprenowy stabilizator kolana J 05
Dziêki otwartej konstrukcji zapewnia ³atw¹ aplikacjê na opuchniêtych lub asymetrycznych kolanach oraz w geriatrii. Umo¿liwia niestandardow¹ kompresjê, która
nie jest osi¹galna przy u¿yciu produktów o rurowej budowie. Tkanina z neoprenu
gwarantuje optymaln¹ kompresjê, ciep³o i wsparcie kolan, aby uœmierzyæ ból i stany
zapalne, na ogó³ zwi¹zane ze staroœci¹, zapaleniem stawów, urazami sportowymi itp.
Przedni otwór rzepki odci¹¿a j¹ i utrzymuje na miejscu. Silikonowa wyœció³ka rzepki
zapewnia masuj¹ce dzia³anie i propriocepcjê w celu zwiêkszenia przep³ywu krwi
i szybszego gojenia.
Zastosowanie:
Zalecany w przypadkach kontuzji sportowych, zwichniêæ i naci¹gniêæ miêœni, zapalenia
œciêgien rzepki, przy konflikcie rzepkowo- udowym oraz w rehabilitacji pooperacyjnej.
Stabilizator oferuje wsparcie dla s³abych kolan w geriatrii, artretyzmie, a tak¿e dzia³a
profilaktycznie w codziennych aktywnoœciach i sporcie.
S
rozmiar
obwód w cm 37-43

M.
L
43-49 49-55

XL
55-61

zmierz obwód wokó³ uda oko³o 15 cm powy¿ej kolana

Orteza stawu kolanowego (neopren) J 15
Produkt zapewnia wszechstronne wsparcie kolana, oferuje zalety kontrolowanej
kompresji wokó³ kolana i sztywnego podparcia bocznych szyn. Pozwala na swobodny ruch stawu kolanowego.
Zastosowanie:
- wsparcie dla s³abych kolan,
- zapalenie koœci i stawów,
- chondromalacja,
- chroniczna wiotkoœæ lub niestabilnoœæ stawu kolanowego,
- pielêgnacja po zdjêciu gipsu,
- opieka pooperacyjna
- zwichniêcie rzepki, z³amanie lub stabilizacja,
- uraz œciêgna lub wiêzad³a kolana,
M.
CH
S
XL
L
XL
rozmiar
- miêœniowe zwichniêcia i napiêcia,
obwód w cm <37
37-43 43-49 49-55 55-61 61-67
zmierz obwód wokó³ uda oko³o 15 cm powy¿ej kolana
- profilaktyka podczas zajêæ sportowych,
- urazy ³¹kotki.
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Stabilizator Stawu Kolanowego OSK - Y1012
Orteza kolana znajduje szerokie zastosowanie dla przeci¹¿onego kolana.
Stabilizator zosta³ wykonany w technologii 3D z wysokiej jakoœci nylonu,
elastanu i lateksu. Zaprojektowany z myœl¹ o komforcie przez ca³y dzieñ
jest elastyczny, odprowadza wilgoæ, zapach.
Zastosowanie:
- prewencyjnie podczas wysi³ku fizycznego i aktywnoœci,
- ochronnie aby wesprzeæ stabilnoœæ miêœni i œciêgien,
- urazy i przeci¹¿enia w uprawianiu sportów,
- zespo³y bólowe w obrêbie kolana,
- sztywnoœæ miêœni i stawów,
M.
S
L
XL
rozmiar
- zapalenia stawów i miêœni,
obwód w cm 37-43 43-49 49-55 55-61
- kompresja w obrêbie kolana,
zmierz obwód wokó³ uda
- wsparcie rzepki pasami naci¹gowymi,
oko³o 15 cm powy¿ej kolana

Stabilizator kolana OSK-Y7016
Neoprenowy stabilizator o otwartej konstrukcji zosta³ zaopatrzony
w 3 zamkniêcia na rzepy. Dodatkowo posiada dwa pasy obwodowe
spinane rzepami. Piêæ niezale¿nych zapiêæ daje mo¿liwoœæ szybkiej
regulacji kompresji, aplikacji i zwiêksza komfort u¿ytkowania. Orteza
kolana posiada po 2 elastyczne sprê¿ynuj¹ce fiszbiny po lewej i prawej
stronie. Fiszbiny pozwalaj¹ utrzymaæ konstrukcjê boczn¹ bez zawijania
materia³u podczas ruchu stawu kolanowego.
Zastosowanie:
- w leczeniu stanów zapalnych i urazów wystêpuj¹cych w obrêbie stawu
kolanowego, takich jak: zwichniêcia i nadwyrê¿enia, niestabilnoœæ rzepki,
bóle reumatyczne i obrzêki, profilaktycznie przy wzmo¿onym wysi³ku,
prewencyjnie po urazach - aktywnoœæ sportowa: narciarstwo i sporty zimowe,
bieganie, pi³ka no¿na, koszykówka, siatkówka, podnoszenia ciê¿arów, crossfit,
trening i inne sporty
Rozmiar:
Pasuje na obwód nogi 32 - 40 cm.
Mierzymy obwód nogi 15 cm powy¿ej œrodka kolana

Stabilizator stawu skokowego Y-4642
Magnetyczna opaska z turmalinem zosta³a stworzona z myœl¹ o osobach,
które maj¹ ró¿nego pochodzenia problemy ze stawem skokowym. Pomaga zarówno
seniorom, którzy cierpi¹ z powodu bóli reumatycznych i zwyrodnieniowych,
jak równie¿ sportowcom. Wspomaga rehabilitacjê w stanach pourazowych
i po przeci¹¿eniach. Mo¿e byæ stosowana tak¿e profilaktycznie.
Zastosowanie:
- w leczeniu kontuzji oraz urazów stawu skokowego.
- w przypadku zapalenia œciêgien, reumatoidalnego zapalenia stawów
oraz podczas rekonwalescencji po zabiegach chirurgicznych w obrêbie
kostki.
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Orteza na kolano ³uska Adama OSK-TL42
Orteza doskonale sprawdza siê do unieruchomienia stawu kolanowego po ciê¿kich z³amaniach,
skrêceniach i innych urazach wi¹zade³, ³¹kotek czy aparatu stawowego. Wykorzystywana jest
tak¿e do kontrolowania ruchu rzepki w przypadku jej zwichniêcia. Jest pomocna w stanach
przedoperacyjnych w przypadkach niestabilnoœci kolana. Lekarze ortopedzi czêsto stosuj¹ j¹
te¿ do unieruchomienia kolana po operacjach oraz w przypadku wczesnego zdjêcia opatrunku
gipsowego.

rozmiar
obwód w cm

S
37-43

M.
43-49

XL
49-55

zmierz obwód wokó³ uda oko³o 15 cm powy¿ej kolana

Elastyczny stabilizator stawu skokowego D 18
Stabilizator stawu skokowego Tynor jest estetycznie zaprojektowany, aby
zapewniæ wsparcie i kompresjê s³abej lub zranionej kostki. Stabilizuj¹ca
silikonowa wk³adka dopasowuje siê do kszta³tu kostki, zapewniaj¹c doskona³e
wsparcie dziêki terapeutycznej kompresji. mo¿e byæ stosowany podczas
intensywnych zajêæ sportowych lub przez osoby, u których czêste s¹
powtarzaj¹ce siê urazy kostki. Pomaga równie¿ kontrolowaæ obrzêki
i skrêcenia kostki.
S
rozmiar
obwód w cm 18-21

M.
L
21-24 24-27

XL
27-30

zmierz obwód
oko³o 15 cm powy¿ej kostki

Opaska stawu skokowego D 03
Opaska tego typu jest szeroko stosowana w praktyce ortopedycznej,
zapewniaj¹c ³agodny ucisk, ciep³o i wsparcie stawu skokowego. £agodzi
ból i stany zapalne.
Zastosowanie:
Produkt zapewnia ³agodne wsparcie i unieruchomienie s³abego stawu
skokowego, dzia³a rozgrzewaj¹co i poprawia kompresjê w stanach
zapalnych. Stosowany przy rehabilitacji, podczas aktywnoœci sportowych,
a tak¿e w artretyzmie oraz u pacjentów geriatrycznych.
S
rozmiar
obwód w cm 18-21

M.
L
21-24 24-27

XL
27-30

zmierz obwód oko³o 5 cm powy¿ej kostki
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Stabilizator stawu skokowego D 01
Skuteczny produkt wykorzystywany do podparcia, uciskania i czêœciowego
unieruchomienia kostki po urazie lub zwichniêciu w celu zmniejszenia bólu,
obrzêku lub stanu zapalnego. Sk³ada siê z dwóch komponentów, rêkawa
uciskowego i elastycznego paska. Rêkaw dziêki specjalnej dzianinie dok³adnie
dopasowuje do z³o¿onej anatomii kostki.
Zastosowanie:
- profilaktyka urazów stawu skokowego, zwalczanie obrzêków spowodowanych
urazem czy zabiegiem chirurgicznym, uœmierzanie bólu, rehabilitacja, artretyzm.
S
rozmiar
obwód w cm 18-21

M.
L
21-24 24-27

XL
27-30

zmierz obwód oko³o 5 cm powy¿ej kostki

Os³ona gipsu C 16
Produkt to rodzaj ochronnego opatrunku zabezpieczaj¹cego gips,
banda¿ czy ranê przed zamokniêciem podczas k¹pieli lub w deszczu.
Jest wielokrotnego u¿ytku. Wykonany z trwa³ej, przezroczystej
i wodoodpornej tkaniny PVC. Lateksowa membrana umieszczona
na pierœcieniu z tworzywa umo¿liwia ³atw¹ aplikacjê oraz dopasowuje
siê do obwodu koñczyny zapewniaj¹c szczelnoœæ.
Zastosowanie:
Zabezpieczenie przed przemokniêciem w trakcie k¹pieli lub podczas
deszczu gipsu, opatrunku oraz rany.
rozmiar obwód w cm d³ugoœæ w cm
uniwersalny
35.5-71
do 87.5

Szyna korekcyjna na haluksy K 14
Aparat jest przeznaczony do poprawienia deformacji palucha koœlawego.
Dynamiczne dzia³anie zawiasu zapewnia elastycznoœæ stopy.Oferowany
aparat to opaska œródstopowa, która sprzyja korygowaniu p³askostopia
poprzecznego poprzez stabilizacjê i podtrzymanie ³uku poprzecznego stopy.
Zastosowanie:
- wrodzone deformacje palucha
- stabilizacja pooperacyjna
- pozycjonowanie palucha w odpowiedniej pozycji
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Pediatryczny miêkki ko³nierz szyjny typu Schantza
Miêkki ko³nierz ortopedyczny typu Schatza zosta³ zaprojektowany do stabilizacji odcinka
szyjnego. Mimo ¿e nie ma wzmocnienia, ma d³ug¹ funkcjonalnoœæ i ¿ywotnoœæ. Pokryty
hipoalergiczn¹ tkanin¹ bawe³nian¹ poprawia komfort, nie powoduje alergii ani wysypki
nawet dla wra¿liwej skóry. Przód jest anatomicznie wyprofilowany aby wyrównaæ nacisk
na ¿uchwê. Perforowany korpus ko³nierza poprawia wentylacjê. Brak twardego zbrojenia
kostnego, poprawia komfort u¿ytkowania dla pacjenta. Ca³oœæ jest zapinana w tylnej czêœci
na rzep, co znacznie u³atwia aplikacjê i zdejmowanie.
Zastosowanie:
- nerwobóle odcinka szyjnego
- krêcz szyi
- zmiany zwyrodnieniowe krêgos³upa szyjnego
- lekkie skrêcenia
- profilaktycznie w trakcie i po poleczeniu

Pediatryczny korektor wad postawy C 05 CH
Orteza jest wygodnym, ?naukowo zaprojektowanym produktem,
przeznaczonym do unieruchamiania koœci obojczyka. Zapewnia
odpowiedni zrost koœci obojczyka, poprzez utrzymywanie go
w odpowiedniej pozycji. Stosowany gdy zaburzenia w wyniku urazu
nie s¹ powa¿ne i operacja nie jest wymagana.
Zastosowanie:
- z³amania koœci obojczyka,
- ochrona pooperacyjna obszaru obojczyka,
- leczenie wad postawy (pochylone ramiona i zgarbione plecy).
rozmiar
obwód w cm

dzieciêcy
56 - 71

Pediatryczny korektor wad postawy A 33 CH
Korektor postawy zosta³ zaprojektowany tak, aby przez ca³y czas
utrzymywaæ krêgos³up we w³aœciwej pozycji, szczególnie podczas
wielogodzinnej pracy przy komputerze lub na stoj¹co, gdy
pochylamy siê do przodu.
Zastosowanie:
- dla osób, które wykonuj¹ pracê siedz¹c¹
- przy d³ugotrwa³ym pochylaniu.
- zmniejszyæ ryzyko powstawania skoliozy, kifozy i lordozy
rozmiar
dzieciêcy
obwód w cm 55-70

zmierz obwód wokó³ klatki piersiowej
tu¿ pod ramionami
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Pediatryczna szyna rêki E 29 CH
Szyna podpieraj¹ca d³oñ zosta³a zaprojektowana w celu zmniejszenia bólu
i obrzêku poprzez zapewnienie wygodnego podparcia i unieruchomienia
w naturalnej pozycji stawów rêki i nadgarstka.
Zastosowanie:
Zmniejsza podra¿nienia nerwów w ciele nadgarstka poprzez podparcie
i oparcie nadgarstka w pozycji „luŸnej paczki”. Utrzymuje d³ugoœæ tkanek
miêkkich, dziêki czemu zapobiega przykurczom.
dzieciêcy
rozmiar
obwód w cm
6-7

zmierz obwód na œrodku d³oni

Pediatryczna orteza nadgarstka E 03 CH
Stabilizator zosta³ zaprojektowany, aby unieruchomiæ i zapewniæ stabilne, ale wygodne
podparcie rêki i nadgarstka w ró¿nych warunkach ortopedycznych. Utrzymuje nadgarstek
w pozycji neutralnej dziêki anatomicznie dopasowanej szynie. Odpowiednio umiejscowiony
otwór na kciuk umo¿liwia jego swobodny ruch.
Zastosowanie:
- postêpowanie zachowawcze w chorobie Kienbocka,
- ochrona pooperacyjna oraz w trakcie rehabilitacji,
- skrêcenia i zwichniêcia,
- zapalenia stawów i œciêgien,
- ochrona po rekonstrukcji œciêgien,
- zapobieganie ponownym urazom.

dzieciêcy
rozmiar
obwód w cm 15 - 18,3

zmierz obwód przedramienia
oko³o 15 cm powy¿ej nadgarstka

Pediatryczna temblak na ramiê C 01 CH
Utrzymuje, podtrzymuje i unieruchamia skrêcone, z³amane lub operowane
ramiê w pozycji zgiêtej podczas rekonwalescencji. Elegancki
design. Praktyczny nawet latem
Zastosowanie:
- z³amania: koœci ramiennej, koœci promieniowej, obojczyka,
³opatki.
- we wszelkich warunkach wymagaj¹cych unieruchomienia
rêki.
- opieka pooperacyjna,
- po zdjêciu gipsu,
rozmiar
dzieciêcy
- po zwichniêciu
obwód w cm 56-71
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zmierz obwód wokó³ klatki piersiowej
tu¿ pod ramionami

Ortezy pediatryczne

Pediatryczny temblak na ramiê C 02
Immobilizer przeznaczony dla najm³odszych. Jeden z najskuteczniejszych
sposobów unieruchamiania i podtrzymywania zwichniêtego barku. Stosuje
siê to równie¿ w z³amaniach koœci obojczyka i stawu barkowego, w których
niezbêdne jest unieruchomienie okolicy. Atrakcyjny design zachêca dzieci do
korzystania z produktu
Zastosowanie:
- zwichniêcie barku,
- z³amania w obrêbie stawu ramiennego,
- z³amanie obojczyka,
- z³amanie koœci ramiennej lub ³opatki,
rozmiar
dzieciêcy
- opieka pooperacyjna.
obwód w cm

poni¿ej 70

zmierz obwód wokó³ klatki piersiowej
tu¿ pod ramionami

Pediatryczny stabilizator kolana D 44
Stabilizator stawu kolanowego to doskona³y produkt do unieruchomienia, podparcia i ochrony
uszkodzonego lub operowanego kolana podczas rekonwalescencji.
Zastosowanie:
- unieruchomienie kolana po z³amaniu, urazach miêsni/wiêzade³ oraz zwichniêciach,
- ból przedoperacyjny,
- umiarkowana lub ciê¿ka niestabilnoœæ kolana,
- ciê¿ki osteoartretyzm z niestabilnoœci¹ kolana,
- wczesne usuniêcie gipsu,
- problemy z kontrol¹ ruchu stawowego kolana,
- natychmiastowa opieka pooperacyjna,
- kontrola ruchu rzepki oraz stabilizacja kolana s³abego lub po urazie,
- unieruchomienie koñczyn pacjenta podczas transportu.
rozmiar
dzieciêcy
rozmiar buta poni¿ej 37

zmierz obwód wokó³ uda
oko³o 15 cm powy¿ej kolana

Orteza stawu skokowego JUNIOR D 02
Produkt zosta³ zaprojektowany, aby wspieraæ, stabilizowaæ i ograniczaæ zakres
ruchu stawu skokowego lub oferuje ochronê osobom, u których wystêpuj¹
urazy kostki. Wykorzystuje potrójne dzia³anie pasków, sznurowade³ i sztywnych
bocznych szyn anatomicznych, aby zapewniæ optymaln¹ stabilizacjê kostki.
Zastosowanie:
Orteza stabilizuje i unieruchamia staw skokowy oraz zabezpiecza przed
ewentualnymi urazami. Przydatna podczas rehabilitacji po skrêceniach
i z³amaniach stawu skokowego, w szczególnoœci po urazach œciêgna
Achillesa, a tak¿e przy zmianach zwyrodnieniowych stawu skokowego.
rozmiar
obwód w cm

dzieciêcy
poni¿ej 18

zmierz obwód oko³o 5 cm powy¿ej kostki
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Pediatryczna orteza na opadaj¹c¹ stopê D 17 CH
Orteza zosta³a zaprojektowana z grzbietow¹ pow³ok¹ wykonan¹ z polipropylenu
o dzia³aniu sprê¿yny p³ytkowej, aby zatrzymaæ ruch zgiêcia podeszwowego
i podnieœæ stopê. Wspiera i stabilizuje kostkê i stopê w przypadku opadania stopy.
Zastosowanie:
- zapobieganie i korekcja opadaj¹cej stopy,
- funkcjonalne wyrównanie i stabilizacja stopy i kostki,
- uszkodzenie nerwu strza³kowego/ obwodowego lub miêœnia,
- deficyt neurologiczny,
- pora¿enie nerwu peryferyjnego,
- przykurcz zgiêcia kostki lub podeszwy,
rozmiar
dzieciêcy
- opieka pooperacyjna,
rozmiar buta 25 - 30
- opieka po oparzeniach.
strona: lewa/prawa

Wk³adki ortopedyczne pediatryczne K11
Wk³adki ortopedyczne maj¹ za zadanie wspieraæ i utrzymywaæ ³uk stopy.
Produkt ma na celu równomierne i naturalne roz³o¿enie nacisku na
stopê. Umieszczone wewn¹trz buta pozwalaj¹ na uzyskanie efektywnych
rezultatów.
Zastosowanie:
- ³agodzenie bólu i niesprawnoœci zwi¹zanej z zapaleniem powiêzi podeszwy,
p³askostopie,
- zdeformowana stopa,
- zniekszta³cony chód,
- ból œródstopia,
- stopa p³asko- koœlawa,
CH 1 CH 2 CH 3
rozmiar
- s³aba biomechanika stóp.
rozmiar buta 31-33

28-30 25-27
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Krzes³o toaletowe KT-75006
Krzes³o toaletowe wielofunkcyjne jest to niezwykle pomocny produkt podczas
opieki nad osobami po urazach b¹dŸ wymagaj¹cych sta³ej opieki. Krzes³o mo¿e
byæ u¿ywane w pomieszczeniu gdzie przebywa pacjent. Pojemnik, który jest
w zestawie bardzo ³atwo usun¹æ w celu opró¿nienia. Odpowiednio regulowana
wysokoœæ pozwala na doprowadzenie pacjenta do toalety i wyregulowanie
wysokoœci stela¿a co zapewni komfortowe i samodzielne wstawanie. Dla
wiêkszego bezpieczeñstwa krzes³o zosta³o wyposa¿one w antypoœlizgowe
na³okietniki i nak³adki pod³ogowe. Krzes³o posiada równie¿ tyln¹ ramê
poprzeczn¹ która zabezpiecza przed upadkiem osoby z niestabilnoœci¹. Ca³a
konstrukcja jest solidnie wykonana oraz malowana, a teleskopowe nó¿ki
pozwalaj¹ na wyregulowanie wysokoœci siedziska dla potrzeb pacjenta.
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Balkonik rehabilitacyjny 3 funkcyjny z dodatkowymi nó¿kami
Balkonik rehabilitacyjny jest wykonany z aluminium. Posiada w zestawie dwie
dodatkowe koñcówki które pozwala zmieniæ funkcjê wed³ug potrzeb tzn.
usun¹æ dwie koñcówki z kó³kami i zamieniæ na koñcówki z stopkami. Daje to
mo¿liwoœæ u¿ywania balkonika wed³ug uznania u¿ytkownika . Posiada
pojedyncz¹ ramê poprzeczn¹,je¿eli pañstwo sobie ¿ycz¹ mo¿liwa wymiana
na podwójn¹ ramê poprzeczn¹. Produkt zosta³ wyposa¿ony w jeden mechanizm
zwalniaj¹cy blokady dla ³atwego sk³adania, zapewnia to du¿¹ mobilnoœæ
produktu. Dolne nak³adki s¹ wykonane z antypoœlizgowej gumy. Dla potrzeb
u¿ytkowników posiada regulowan¹ wysokoœæ, daje to mo¿liwoœæ
indywidualnego dostosowania wyrobu.

Balkonik rehabilitacyjny z kó³kami BR-61005
Wytrzyma³y, bardzo lekki balkonik rehabilitacyjny wspomagaj¹cy okres
rekonwalescencji. Chodzik jest wykonany z aluminium, dziêki czemu jest
bardzo lekki. Zosta³ wyposa¿ony w du¿e kó³ka (130mm), co wspomaga
pokonywanie nierównoœci. Wysokoœæ balkonika jest w pe³ni regulowana
dla potrzeb u¿ytkownika. Plastikowe uchwyty zosta³y wyprofilowane aby
zmniejszyæ niedogodnoœci zwi¹zane z u¿ytkowaniem. Antypoœlizgowe nak³adki
zapewniaj¹ pewny chwyt i bezpieczeñstwo. Produkt posiada dodatkowo
funkcjê krocz¹c¹, po zwolnieniu zawleczek w ramie balkonik mo¿e byæ
ruchomy na bocznych czêœciach. Jest to pomocna funkcja, gdy stan
u¿ytkownika, nie pozwala na dŸwigniêcie balkonika i jest niezbêdne
przesuwania jego boków imituj¹c ruch koñczyn dolnych.

Balkonik rehabilitacyjny BR-61014
Wytrzyma³y, bardzo lekki balkonik wspomagaj¹cy okres rekonwalescencji.
Balkonik wykonany jest z lekkiego aluminium o bardzo estetycznym wygl¹dzie.
Wysokoœæ balkonika jest w pe³ni regulowana dla potrzeb u¿ytkownika.
Gumowe uchwyty zosta³y wyprofilowane aby zmniejszyæ niedogodnoœci
zwi¹zane z u¿ytkowaniem balkonika. Antypoœlizgowe nak³adki zapewniaj¹
bezpieczeñstwo.
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Balkonik rehabilitacyjny BR-TL34
Chodzik jest najbardziej pomocny w pokonywaniu s³aboœci. Polecany osobom
starszym lub wracaj¹cym do zdrowia po kontuzji lub chorobie. Idealny dla
u¿ytkowników o ograniczonej sile lub wymagaj¹cych maksymalnej stabilizacji.

Uniwersalny rozmiar
Wzrost od 157 cm do 190 cm

Aluminiowe krzes³o prysznicowe KP-34001
Jest to wyrób medyczny wspomagaj¹cy osoby maj¹ce problem ze stabilnoœci¹.
Osoby niepe³nosprawne, starsze badz w okresie choroby i rehabilitacji z pomoc¹
produktu mog¹ sobie u³atwiæ codzienne czynnoœci ¿yciowe.Wysokoœæ jest
regulowana skokowo aby zapewniæ maksymalny komfort u¿ytkownika.
Jest to jedno z niewielu produktów który mo¿e zast¹piæ wiele dostêpnych
produktów na rynku. W przypadku zmiany stanu zdrowia rozmiarów prysznica
i wanny ³atwo dostosowaæ produkt do u¿ytkownika:
- krzes³o z oparciem i pod³okietnikami
- krzes³o z oparciem(bez pod³okietników)
- krzes³o z pod³okietnikami(bez oparcia)
- taboret (bez oparcia i pod³okietników)

Taboret prysznicowy KP-33005
Taboret prysznicowy mo¿e byc stosowany w codziennej higienie u osób chorych
badŸ starszych. Jego wielofunkcyjnoœæ pozwala stosowaæ go w wannie i pod
prysznicem. Dziêki teleskopowym regulowanym nó¿kom mo¿e pos³u¿yæ równie¿
jako schodek do wanny. Siedzisko jest wykonane z odpornego tworzywa PE-HD
a ³ódkowy profil wspomaga w przypadku niestabilnoœci i wraz z bocznymi
uchwytami pomaga utrzymaæ pozycjê. Ca³oœæ jest lekko chropowata co chroni
przed poœlizgiem na mokrym siedzisku a przelotowe otwory wspomagaj¹
odprowadzenie wody z powierzchni. Nó¿ki posiadaj¹ wielozakresow¹ regulacjê
wysokoœci co pozwala ustalenie najbardziej dogodnej wysokoœci dla osób
korzystaj¹cych i pomagaj¹cych w k¹pieli. Stela¿ zosta³ wykonany z aluminium
co czyni go odpornym na korozjê i wilgoæ.
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Krzes³o prysznicowe KP-33002
Osoby starsze, niepe³nosprawne, os³abione chorob¹, dochodz¹ce do siebie po
operacji lub bêd¹ce w trakcie rehabilitacji po urazach, czêsto maj¹ problemy
z wejœciem pod prysznic i utrzymaniem równowagi podczas k¹pieli. Zazwyczaj
wymagaj¹ pomocy drugiej osoby przy wykonywaniu codziennych czynnoœci
zwi¹zanych z higien¹ osobist¹. Dostêp opiekuna jest przy tym najczêœciej bardzo
ograniczony ze wzglêdu na ma³¹ iloœæ miejsca. Wykonanie wszystkich czynnoœci
pielêgnacyjnych jest wówczas bardzo trudne. Taboret prysznicowy z obrotowym
siedziskiem jest ogromnym u³owieniem w takiej sytuacji. Znacznie poprawia
bowiem komfort i bezpieczeñstwo zarówno osoby niepe³nosprawnej jak osoby
zajmuj¹cej siê ni¹.

£aweczka do wanny KW-32002
Jest to wyrób medyczny wspomagaj¹cy osoby maj¹ce problem
z poruszaniem siê, stabilnoœci¹ i wstawaniem. Osoby
niepe³nosprawne, starsze b¹dŸ w okresie choroby i rehabilitacji
z pomoc¹ produktu mog¹ sobie u³atwiæ codzienne czynnoœci
¿yciowe. Produkt jest ca³kowicie wodoodporny, szkielet jest
wykonany z ultralekkiego aluminium a siedzisko z tworzywa
sztucznego. W celu zapobiegniêciu poœlizgowi u¿ytkownika,
p³aszczyzna siedziska jest lekko chropowata i posiada otwory
przelotowe dla wody aby zachowaæ w³aœciw¹ statykê. Wyrób
nie wymaga narzêdzi do monta¿u i regulacji szerokoœci co znacznie
u³atwia u¿ytkowanie. Dla bezpieczeñstwa na koñcach uchwytów
s¹ antypoœlizgowe nak³adki.

Schodek wannowy KW-33007
Jest to bardzo uniwersalny produkt znajduj¹cy zastosowanie w ³azienkach
i pomieszczeniach o bardzo du¿ej wilgotnoœci. Jest to wyrób ca³kowicie
wodoodporny, bez obaw mo¿na go u¿ywaæ pod prysznicem i wannie.
Konstrukcja zosta³a wykonana z aluminium co powoduje ¿e produkt jest
lekki i wodoodporny. Stopnieñ jest wykonany z tworzywa o lekko
chropowatej powierzchni aby zwiêkszyæ tarcie i w³aœciwoœci antypoœlizgowe. Dodatkowo posiada otwory przelotowe dla wody aby zmniejszyæ
ryzyko poœlizgu. Nó¿ki posiadaj¹ antypoœlizgowe nak³adki, zapobiega to
przesuwaniu siê produktu po wilgotnej powierzchni.
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Czworonóg L 36
Czwórnóg jest œrodkiem pomocniczym zapewniaj¹cym dodatkow¹ stabilnoœæ
podczas chodzenia dla bardzo s³abych, starych lub niepe³nosprawnych fizycznie
osób. Wykonany ze specjalnego gatunku aluminium, aby zapewniæ wytrzyma³oœæ,
trwa³oœæ i lekkoœæ. Szeroka baza zapewnia dobr¹ stabilnoœæ. Funkcja regulacji
wysokoœci zapewnia w³aœciwe u³o¿enie obci¹¿enia, komfort i prawid³ow¹ postawê.

Uniwersalny rozmiar
Wzrost od 147 cm do 183 cm

Trójnóg rehabilitacyjny L32
Statyw z kijkami trekkingowymi Tynor zosta³ zaprojektowany w celu zapewnienia
pe³nego obci¹¿enia, gdy jedna noga jest obci¹¿ona fizycznie z powodu zaburzeñ
nerwowych, z³amañ, chorób, urazów, staroœci itp. Coraz wiêcej profesjonalistów
woli u¿ywaæ statywu z kijkami do chodzenia od konwencjonalnej laski
jednokierunkowej. , ze wzglêdu na wiêksz¹ stabilnoœæ i zaufanie pacjenta.
Regulacja wysokoœci zapewnia odpowiednie przenoszenie obci¹¿enia, wygodê
i prawid³ow¹ postawê. Dostêpna w kolorze srebrnym, czarnym i z³otym.

Uniwersalny rozmiar
Wzrost od 147 cm do 183 cm

Laska rehabilitacyjna z czterema nogami L 12
Produkt zapewnia dodatkowà stabilnoúã podczas chodzenia osobom bardzo
sùabym, starym lub upoúledzonym fizycznie. Wykonany ze specjalnego gatunku
aluminium, co gwarantuje wytrzymaùoúã, trwaùoúã i lekkoúã. Funkcja regulacji
wysokoúci umoýliwia optymalne przenoszenie obciàýenia, komfort i prawidùowà
postawæ.

Uniwersalny rozmiar
Wzrost od 147 cm do 183 cm
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Regulowana kula inwalidzka ³okciowa L 13
Produkt to bardzo wyrafinowana pomoc w chodzeniu, zaprojektowana
w celu zapewnienia pe³nego obci¹¿enia, gdy jedna lub obie nogi s¹
zagro¿one fizycznie z powodu zaburzenia nerwowego, z³amania, choroby,
urazu itp. Coraz wiêcej profesjonalistów woli u¿ywaæ kuli ³okciowej ni¿
konwencjonalnej kuli pachowej ze wzglêdu na wiêksz¹ pewnoœæ siebie
pacjenta, mniejsze zmêczenie i modny wygl¹d.

Uniwersalny rozmiar
Wzrost od 147 cm do 183 cm

Nak³adka gumowa L 09
Nak³adki Tynor s¹ akcesoriami do ka¿dego produktu, który wspomaga chodzenie.
Odpowiednie materia³y i wzornictwo sprawi³y, ¿e s¹ produktem wysokiej jakoœci.
Odpowiednia mieszanka P.U. i PVC zapewnia d³ug¹ ¿ywotnoœæ produktu
i w³aœciwoœci antypoœlizgowe. Dostêpne w ró¿nych rozmiarach, tak aby pasowa³y
do wszystkich produktów u³atwiaj¹cych chodzenie, takich jak balkoniki, kule
³okciowe i laski.
Œrednica 19 mm

Nak³adka gumowa L 10
Nak³adki Tynor s¹ akcesoriami do ka¿dego produktu, który wspomaga chodzenie.
Odpowiednie materia³y i wzornictwo sprawi³y, ¿e s¹ produktem wysokiej jakoœci.
Odpowiednia mieszanka P.U. i PVC zapewnia d³ug¹ ¿ywotnoœæ produktu
i w³aœciwoœci antypoœlizgowe. Dostêpne w ró¿nych rozmiarach, tak aby pasowa³y
do wszystkich produktów u³atwiaj¹cych chodzenie, takich jak balkoniki, kule
³okciowe i laski.
Œrednica 22 mm
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Nak³adka gumowa L 33
Nak³adki Tynor s¹ akcesoriami do ka¿dego produktu, który wspomaga chodzenie.
Odpowiednie materia³y i wzornictwo sprawi³y, ¿e s¹ produktem wysokiej jakoœci.
Odpowiednia mieszanka P.U. i PVC zapewnia d³ug¹ ¿ywotnoœæ produktu
i w³aœciwoœci antypoœlizgowe. Dostêpne w ró¿nych rozmiarach, tak aby pasowa³y
do wszystkich produktów u³atwiaj¹cych chodzenie, takich jak balkoniki, kule
³okciowe i laski.
Œrednica 28 mm

¯elowy kompres ch³odz¹cy w pokrowcu H-11
Zimne ok³ady ¿elowe przynosz¹ ulgê w wielu ró¿nych dolegliwoœciach.
Mo¿na je stosowaæ na ró¿ne czêœci cia³a. Bardzo wa¿ne jest jednak to,
aby korzystaæ z nich w³aœciwie. Kompres ch³odz¹cy marki Tynor
z pokrowcem i pasem zapinanym na rzepy jest bardzo komfortowy
w u¿ytkowaniu. Nie trzeba go bowiem podtrzymywaæ. Zapobiega tak¿e
oparzeniom kriogenicznym.

Kompres dostêpny w 2 rozmiarach:
du¿ym i ma³ym

Zastosowanie:
- dzia³a na zakoñczenia nerwowe, efekt przeciwbólowy,
- obni¿a temperaturê tkanek i powoduje krótkotrwa³e zwê¿enie naczyñ krwionoœnych.
- redukuje stany zapalne i obrzêki,
- przynosi ulgê w przypadku st³uczeñ, skrêceñ, zwichniêæ i nadwyrê¿eñ,
- pomaga równie¿ z³agodziæ ból zêba oraz obni¿yæ wysok¹ gor¹czkê.

Wk³adki ortopedyczne K10 - K 11
Wk³adki ortopedyczne maj¹ za zadanie wspieraæ i utrzymywaæ ³uk stopy.
Produkt ma na celu równomierne i naturalne roz³o¿enie nacisku na
stopê. Umieszczone wewn¹trz buta pozwalaj¹ na uzyskanie efektywnych
rezultatów.
Zastosowanie:
- ³agodzenie bólu i niesprawnoœci zwi¹zanej z zapaleniem powiêzi podeszwy,
p³askostopie,
- zdeformowana stopa,
- zniekszta³cony chód,
- ból œródstopia,
- stopa p³asko- koœlawa,
M.
rozmiar
S
L
- s³aba biomechanika stóp.
rozmiar buta 34-36
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Guma oporowa H 14 - H 15 - H 16 - H 17 - H 18
Tyroband s¹ pasmami oporu, które maj¹ obliczon¹ i spójn¹ si³ê przeciwn¹
dla ka¿dego rodzaju izotonicznego planu æwiczeñ. Seria pasm o zwiêkszonej
sile oporu jest dostêpna z kodyfikacj¹ kolorów. Ka¿dy z nich mo¿na dopasowaæ
siê do specyficznych potrzeb ka¿dego pacjenta i szeregu z nich, aby œciœle
odpowiadaæ potrzebom w zakresie rehabilitacji i wzmocnienia si³y.
Zastosowanie:
- rehabilitacja po urazie / po operacji
- przy os³abieniu nerwowo-miêœniowym
- podczas regeneracji os³abionych stawów
- przy urazach rehabilitacyjnych obejmuj¹cych stawy
- gdy mamy problem z elastycznoœci¹ i zakresem ruchu stawów
- podczas zwiêkszania si³y i wytrzyma³oœci miêœni
kod produktu
opór w kg

H 14
1.18

H 15
1.5

H 16
2.1

H 17
3.1

H 18
4.7

Pi³eczka rehabilitacyjna H 05
Pi³ka do æwiczeñ jest doskona³ym urz¹dzeniem do fizjoterapii,
zapewniaj¹cym przyjemny plan æwiczeñ dla d³oni, nadgarstka,
przedramienia i palców. Dostêpna w dwóch rodzajach twardoœci:
ort ho- twarda, neuro- miêkka.
Zastosowanie:
- reahabilitacja i fizjoterapia,
- æwiczenia przedramienia, d³oni, nadgarstka i palców
- dzia³anie antystresowe.

Mankiet obci¹¿aj¹cy H 01
Mankiet obci¹¿aj¹cy jest przeznaczony do pe³nego programu fizjoterapeutycznego. Posiada d³ugie i podwójne zapiêcie na rzep dla ³atwej
regulacji i bezpiecznego dopasowania. Zapewnia równie¿, ¿e mankiet
dobrze przylega i jest ³atwy do noszenia. Wiêkszy zakres ruchu mo¿na
uzyskaæ podczas æwiczeñ, poniewa¿ mankiet nie zsuwa siê ani nie zsuwa
podczas nawet najbardziej forsownego programu æwiczeñ. Idealnie nadaje
siê do programu æwiczeñ dla paraplegików i inwalidów.
Zastosowanie:
- reahabilitacja i fizjoterapia,
- waga produktu: 0.5 kg.
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Mankiet obci¹¿aj¹cy H 02
Mankiet obci¹¿aj¹cy jest przeznaczony do pe³nego programu fizjoterapeutycznego. Posiada d³ugie i podwójne zapiêcie na rzep dla ³atwej
regulacji i bezpiecznego dopasowania. Zapewnia równie¿, ¿e mankiet
dobrze przylega i jest ³atwy do noszenia. Wiêkszy zakres ruchu mo¿na
uzyskaæ podczas æwiczeñ, poniewa¿ mankiet nie zsuwa siê ani nie zsuwa
podczas nawet najbardziej forsownego programu æwiczeñ. Idealnie nadaje
siê do programu æwiczeñ dla paraplegików i inwalidów.
Zastosowanie:
- reahabilitacja i fizjoterapia,
- waga produktu: 1 kg.

Mankiet obci¹¿aj¹cy H 03
Mankiet obci¹¿aj¹cy jest przeznaczony do pe³nego programu fizjoterapeutycznego. Posiada d³ugie i podwójne zapiêcie na rzep dla ³atwej
regulacji i bezpiecznego dopasowania. Zapewnia równie¿, ¿e mankiet
dobrze przylega i jest ³atwy do noszenia. Wiêkszy zakres ruchu mo¿na
uzyskaæ podczas æwiczeñ, poniewa¿ mankiet nie zsuwa siê ani nie zsuwa
podczas nawet najbardziej forsownego programu æwiczeñ. Idealnie nadaje
siê do programu æwiczeñ dla paraplegików i inwalidów.
Zastosowanie:
- reahabilitacja i fizjoterapia,
- waga produktu: 2 kg.
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Stara Wieœ 473B
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